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Yeesten uit den Noorschen Heidentijd.
I
SKIRNIRS HUWELIJKSAANZOEK.
Er was een man met name Gymir en zijne vrouw hiet Auboda;
zij stamde van de Bergreuzen. Hunne dochter was Gerd, het schoonste meisje van ver en bij.
Zekeren dag gebeurde het dat Freyr op Hlidskjalf was gaan
zitten en van ginder uit den blik liet gaan over de wereld. Gelijk
hij naar 't Noorden uitzag, ontwaarde hij eene wonderschoone
jongvrouw die uit haar vaders woonhuis, over de werf der hofstede
naar de kemenade trad. Toen deze de armen ophief om de deur
te openen, ging er van die armen een licht uit dat straalde door lucht
en over zee en al de werelden met eene hevige klaarte bescheen.
Nu wreekte zich die aanmatiging omdat Freyr den hoogheiligen troon had durven beklimmen : vol kommer ging hij heen.
Toen hij thuiskwam sprak hij geen woord; hij, sliep niet, hij dronk
niet; geen die 't wagen dorst hem om uitleg of naar de reden te vragen zijner kommernis.
Toen konden NjOrd en Skadi het niet langer meer aanzien en
zij spraken Skirnir aan — den vriend van hun zoon.
Skadi zegde :
— Sta op, Skirnir, haast u onzen zoon te gaan vinden en spreek
met hem, tracht te vernemen waarom de schrandere knaap door
toorn en onlust wegteert.
Waarop Skirnir antwoordt :
— Dit doe ik ongaarne en tegen mijn zin, want ik verwacht
een botte wederspraak, kom ik met vragen bij Freyr, naar de reden
zijner misnoegdheid.
Doch weigeren kon hij niet, trad naar Freyr in de halle, en vroeg
hem waaroxn hij ontstemd was, niemand aansprak, en de eenzaamheid opzocht.
Freyr antwoordde :
— Hoe kan ik u zeggen, knaap, mijn groot verdriet? De Elfenstraal licht elken dag, doch niet mijne minne!
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— Uwe minne, Freyr, zal zoo groot niet zijn dat gij ze niet
vertellen kunt; van onze jeugd af waren wij echte vrienden : argwaan staat ons slecht.
Toen kwam Freyr los :
— Op Gymirs hof zag ik de maagd die ik minne : hare armen
glansden, — zij verlichtten lucht en land. Van de oertijden af tot
op heden, heeft nooit een jongeling meisje vuriger bemind, — maar
Asen noch Elfen, geen enkel die 't ons gunt dat we samenkomen.
Waarop Skirnir antwoordde :
— Geef mij uw ros dat den duisteren, rooden, verwenschten
vlammenwal doorrendt, — leen mij uw kling die van zelfstoeslaat
in de rijen der Reuzen!
Toen riep Freyr :
— Ga, zadel mijn ros, rijd door het vuur. Neem mijn zweerd
dat toeslaat vanzelfs als een held zonder vrees het zwaait!
Skirnir ging, en terwiji hij het peerd zadelde, sprak hij :
— Donker is 't buiten, tijd om aan te zetten over 't natte rotsgebergte, naar 't rijk der Reuzen. Het gelukt ons beiden, ofwel
Gymir, de verwoede, vangt ons beiden.
Daarop geeft hij het ros de spoor en rijdt 't Noordeind uit naar
Reuzenland, op zoek naar Gymirs hof. Uit de verte hoort hij de
grimmige hondenbende die binnen de omheining rond Gerds vrouwenvertrek, gebonden liggen. Op den heuvel ontwaart Skirnir een
eenzamen herder; hij rijdt er op af en groet hem :
— Zeg mij, herder die op de hoogte zit en alle wegen bewaakt,
hoe ik best, voorbij die bende bulhonden, op Gymirs hof, de jonge
maagd minne boodschap brengen kan.
Waarop de herder, vol verbazing, den vreemden ruiter toespreekt :
— Zijt ge ter dood bestemd? Of reeds gestorven, gij die daar
op den zadel zit ? Nooit of nooit gelukt het u Gymirs dochter, de
glanzende, uwe boodschap te brengen.
Schirnir anrwoordde :
— Wie op het doel aanstormt, kent geen wankelen zin of nutteloos klagen; op een dag na is mijn leeftijd vastgesteld en mijn
levensloop.
Maar toen trad Gerd uit hare woning en vroeg :
— Welk een druischend gedruisch dat ik dreunen hoor hier
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voor mijn drempel ! De grond davert en heel het hof beeft er van !
Eene meid bracht de jongvrouw het nieuws :
— Daar steeg een ruiter van zijn peerd en laat liet weiden op
de werf. Hij draagt een smal, sierlijk zweerd; hij ziet er een dappere
uit.
Waarop Gerd beveelt :
— Breng hem binnen in onze zaal en schenk hem een dronk
van de voortreffelijkste mede! En toch beef ik dat hij, die mijn broeder doodde, buiten voor de halle staat.
Daarop trad Skirnir binnen en werd door Gerd aangesproken :
— Zijt gij een Asenzoon, of van de Elfen of van de wijze Wanen ? Hoe reedt gij door de laaiende vlammen om onze zaal te zien?
Skirnir antwoordde :
— Ben geen der Elfen, ook geen Asenzoon, noch van de wijze
Wanen, en toch reed ik alleen door 't razende vuur, om uwe zaal
te zien. Hier heb ik elf appelen van zuiver goud; die wil ik u schenken, Gerd, om de bekentenis af te koopen dat geen van alle levenden
u liever is dan Freyr.
Waarop Gerd antwoordde :
— De elf appelen zal ik nooit aannemen om een werver ter
wille te zijn; Met NjOrds zoon zal ik nooit huizen zoolang ik leef.
Maar Skirnir vervolgde :
— a bied u den ring aan, geroodverfd in 't vuur waarin jonge
Odinszoon verascht werd : uit dezen druppelen elken negenden nacht,
acht zulke, even zwaar.
Doch Gerd bleef halsstarrig weigeren :
— Den ring heb ik niet noodig, al is hij geroodverfd in vuur
dat Odinszoon verbrandde ! Aan goud ontbreekt het niet in Gymirs
hof, waar ik over alle schatten beschikken kan.
Skirnir versaagde niet :
— Ziet gij dit zweerd, het fijne, sierlijke dat ik hier in de hand
heb? Daarmede houw ik u het hoofd af van den hall, als gij het
verzoeningswoord niet spreekt.
Waarop Gerd :
— Dwang te dulden voegt mij niet, een werver ter wine; doch
ik meen, als Gymir u vindt, koene krijger, het u aanstonds tot den
kamp aanzetten zal.
En Skirnir wedersprak luide :
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— Ziet ge dit zweerd, het fijne, sierlijke, dat ik hier in de hand
heb ? Door deze kling zal de Reus vallen; weldra wordt uw vader
gedood.
En plots verhief hij de stem die dreigend weerklonk :
— 1k sla u met de tooverroede; temmen zal ik u naar mijnen
wil, wijf. In de verte brenge u uw voet, waar gij voor de zonen der
menschen eeuwig onvindbaar blijft. Op Adelaars heuvel zult gij
zitten, schouwen van uit de wereld, uitzien naar de hel; iedere mondsvul spijze weze u afkeeriger dan de kleurwisselende slang is voor
menschenkinderen ! In een monster zult ge veranderen, waagt
ge 't weg te sluipen ! Hrimnir stare u spottend aan I Spottend bekijke
u iedere mensch I Word verder vermaard dan de wachter der goden!
Gaap door de tralies ! Waanzin en nijd, verwarring en nood brengen
u tranen en rampspoed ! Ga nederzitten daar ik u drukkend harteleed en dubbelen dwang toezeggen wil. Dag aan dag zullen Kobolden u kwellen in Thursenrijk. Dag aan dag zult gij verhongerd
naar de Thursenhalle voortkruipen ; met leed in plaats van lust zult
ge beloond worden, in tranen vertwijfelend uwe smart omdragen.
Met driekoppige Thursen zult ge voortdurend samenwonen en in
't geheel den man ontzegd worden. Begeerte grijpe u aan, verlangen
verzenge u! Verdor gelijk de distel die onder dak boven in de schuur
geraakt aan 't einde van den oogsttijd!
a trok naar 't woud en naar den groenen boom om den toovertwijg te vinden : ik vond den toovertwijg. Odin weze op u vertoornd,
vertoornd op u, de vorst der Asen; Freyr worde u tot vijand : roekelooze meid, die den grimmigen haat der goden op u getrokken hebt.
Hoort, Reuzen, hoort, Rijmreuzen, gij Suttingszonen, gij ook,
Asen, hoe ik verbiede, hoe ik verbanne : mansliefde deze meid,
mannengenot deze meid ! Hrimgrimnir heet de Reus die u bezitten
zal aan de poort van 't doodenrijk; onder 's booms wortelen zullen
Kobolden u ginder geitenpisse toedienen; edeler drank zij u voor
altijd ontzegd, — trots uwen wil, wijf, naar mijnen wil, wijf.
Eene Thursrune snijd ik en de drie andere runen nog : wellust,
waanzin en liefdewoede; doch ik snijd ze weg gelijk ze ingesneden
werden, als 't noodig blijkt.
Nu roept Gerd in angstverschrikking uit :
— Houd op jongeling ! Heil u! Met oudrijpe mede vul ik u
den kristallen beker ! Nooit had ik verwacht dat mijne lief de ooit
een Wane winnen zou.
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Doch Skirnir stelde zich daarmede niet tevreden, en wilde duidelijk bescheid op zijne vraag :
— Eer ik van hier derwaarts keer, moet ik weten : wanneer
gij NjOrds sterken zoon naar de geheime samenkomst vergezellen
zult.
Daarop antwoordde Gerd :
— Barri heet het — we kennen het beiden — het heimelijk
behaaglijke boschje : na negen nachten zal Gerd daar NjOrds zoon
hare liefdegunst schenken.
Nu reed Skirnir ijlings weg.
Heel den tijd had Freyr op den uitkijk gestaan, beangst over
den uitval. Als hij Skirnir aankomen zag, riep hij hem uit de verte
tegen :
— leg mij, Skirnir, eer gij 't peerd ontzadelt of een voet op
den grond zet, wat hebt gij bekomen voor mijn en uwen wensch,
in 't rijk der Reuzen?
Skirnir deelde hem even gauw de boodschap mede :
— Barri heet het — we kennen het beiden — het boschje
der heimelijkheid : na negen nachten, zal Gerd char NjOrds zoon
hare liefdegunst schenken.
Waarop Freyr zuchtte :
Lang is de nacht;
langer zijn twee;
hoe doorsta ik er drie?
Korter schijnt me
de maand soms,
als 't verbeiden
dezer halve
nacht!
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II
THORS KAMP MET HRUNGNIR
Thor was naar 't Oosten getogen om Kobolden te verdelgen,
als Odin op Sleipnir naar Thursenheim reed, en aankwam bij den
reus met name Hrungnir.
Hrungnir riep hem uit de verte toe :
— Wie zijt ge voor een man die met gouden helm door lucht
en zee rijdt ? Het is een prachtig ros dat gij daar onder de knie hebt I
Odin riep hem terug :
— 1k verwed mijn kop dat de weerga van zulk een peerd in
heel Reuzenheim niet te vinden is.
Daarop Hrungnir weer :
— Het kan wel een beste peerd zijn, doch ik bezit er een met
nog veel hoogere beenen, — het heet Goudmane.
En daarop werd hij ineens zoo verwoed dat hij op zijn hengst
sprong en Odin achterna zette om hem voor die pralerij te beloonen.
Odin reed echter zoo hard dat de Reus altijd twee heuvelkammen achter bleef, en daarom werd hij zoo waanzinnig van woede,
dat hij zich binnen de omheining der hekkenpoort van Asgard beyond, eer hij het gewaarwerd.
Aan de deur der halle gekomen, verzochten de Asen hem aan
hun drinkgelage deel te nemen. Hij trad binnen en vroeg om zijn
dorst te mogen lesschen. Toen bracht men de bekers op waaruit
Thor placht te drinken, en Hrungnir ledigde ze een voor een. Als
hij nu bedronken gerocht, liet hij het niet grootsprakerig te pochen.
Hij dreigde namelijk heel Walhall op zijn schouder te laden en naar
Jotenheim mede te nemen ; Asgard in den grond te stampen en alle
goden dood te slaan, uitgenomen Freya en Sif, — die wilde hij met
zich nemen naar huis. Freya alleen waagde 't hem in te schenken;
terwijl hij uitriep al het Asenbier alleen te zullen opdrinken! Als
de goden nu zijne pocherij beu werden, spraken zij Thors naam uit.
Dadelijk trad Thor de halle binnen, met opgeheven hamer en in
heiligen toorn, vroeg wie er verantwoordelijk was dat hondsgemeene
Reuzen daar aan 't drinkgelage zaten, — wie Hrungnir den toegang tot Walhall verleend had en waarom Freya hem bediende als
bij een offermaal der Asen! Hrungnir gaf antwoord en keek Thor
precies met geen vriendelijke blikken aan; hij verklaarde dat Odin
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zelf hem tot het drinkgelage uitgenoodigd had, en zich hier beyond
met diens toelating.
Daarop wedervoer Thor :
— Die toelating zal Hrungnir berouwen eer hij den uitgang
gevonden heeft.
Waarop Hrungnir antwoordde :
— De Asen-Thor zal er schamele eere of halen met iemand
onbewapend te verslaan, meer moed is er vannoode, als die het
wagen durft hem te bevechten ginder tegen de landsgrens, bij
Grjotunagard. Het was heel dwaas van mij, mijn schild en steenknots te huis te laten. Hadde ik maar mijne wapens hier, dan konden
wij aanstonds het tweegevecht beginnen. Wilt gij mij echter zonder
mijne wapens te keer gaan, dan verklaar ik dit als laf verraad.
Thor wilde om geen reden het tweegevecht ontwijken, nu dat
hij op den holm uitgedaagd werd, want zoo iets had nog niemand
van hem durven vorderen,
Alzoo vertrok Hrungnir en rende geweldig, tot hij in Reuzenheim aankwam.
Deze reis werd onder de Reuzen zeer beroemd, alsook de afspraak voor het gevecht met Thor. De Reuzen wisten hoeveel en
wat er voor hen van den uitval afhing. Van Thor mochten zij het
ergste verwachten in geval Hrungnir sneuvelde, want het was hun
sterkste man. Daarom mieken zij op Grjotungard een mensch
uit Teem, negen mijlen hoog, onder de armen gemeten, drie mijlen
breed, doch een hart van zulke afmetingen konden zij niet vinden,
tot zij eindelijk er toe besloten het hart eener merrie te nemen,
maar dit hield den leemen reus niet stil toen Thor opdaagde. Hrungnir zelf bezat echter een hart dat vermaard is, uit harden steen en
met drie vooruitstekende hoekpunten, gelijk men sedertdien de
bekende kunstvolle runensnede maakt, die « Hrungnirs hart » heet.
Zijn kop was ook van steen. Zijn schild was eveneens van steen,
groot en dik, en dit schild hield hij voor zich, toen hij op Grjotunagard stond, op Thor te wachten. Als aanvalswapen had hij eene
knots uit slijpsteen die hij over den schouder aangelegd hield; hij
zag er verschrikkelijk uit. Naast hem stond de leemreus, MV akurkalfi met name, en die voelde vreeselijken angst; hij moet water geloosd hebben bij Thors aanblik.
Thor kwam ter kampplaats vergezeld van Thjalfi. Deze rende
vooruit waar Hrungnir stond en riep hem toe :
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— Daar staat gij leelijk blootgesteld achter uw schild, Reus,
want Thor heeft u gezien en komt langs de benedenstraat door de
eerde en wil u langs onder aanvallen.
Toen schoof Hrungnir zijn schild onder de voeten en bleef er
op staan; de steenknots hield hij met beide handen. Welhaast zag
hij bliksem en hoorde zwaar dondergedreun. Toen aanschouwde
hij Thor in zijn Asen-toorn; die kwam geweldig aangetreden,
zwaaide den hamer en slingerde hem uit de verte naar Hrungnir.
Deze hief de steenknots met beide armen en slingerde ze hem tegen.
Zij trof den hamer in de lucht, vloog aan stukken. Het eene stuk viel
op de aarde neder, en daaruit zijn (terwijl het in 't neervallen uiteen
spatte) alle slijpsteenbergen ontstaan; het andere stuk echter drong
in Thors schedel, zoodat de god voorover op den grond stuikte.
De hamer MjOlnir trof Hrungnir midden den kop en verbrijzelde
hem heelegansch. Hij viel langs voren boven Thor, zoodat zijn
een been boven diens hals kwam te liggen.
Ondertusschen had Thjalfi met Makurkalfi slag geleverd, en
deze sneuvelde met weinig roem. Daarna ging Thjalfi tot bij Thor,
om Hrungnirs been van hem. weg te nemen, kon het echter niet
verporren.
Toen zij hoorden dat Thor gevallen was, kwamen alle Asen toegesneld, wilden het been van hem afwentelen, doch gelukten er
niet in. Toen trad Magni voorui%, Thors en Jarnsaxa's zoon, die
pas drie dagen oud was. Hij wierp Hrungnirs been van Thor weg,
en sprak
— Wat een hachelijk ding, vader, dat ik zoo laat gekomen ben!
Mij dunkt, dezen Reus, hadde ik hem ontmoet, wel met de bloote
vuist zou doodgeslagen hebben.
Thor stond op, hiet zijn zoon welkom en zegde
— Uit u zal er later een duchtige kerel groeien ! a schenk u
den hengst Goudmane, die aan Hrungnir heeft toebehoord.
Toen nam Odin het woord om te zeggen : dat Thor niet billijk handelde met den flinken hengst den zoon van een Reuzenwijf
te schenken, en niet aan den eigen vader.
Thor begaf zich daarop naar Thrudwang, maar had het stuk
slijpsteen nog in den kop zitten. Daar kwam eene waarzegster, met
name Groa, de vrouw van Aurwandil, den onversaagde. Deze tong
haar tooverlied over Thor, tot de slijpsteen begon los te komen.
Als Thor dit gewaarwerd, en hij de mogelijkheid inzag den steen
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kwijt to geraken, wilde hij Groa, als belooning voor hare heelkunst,
eene vreugde verschaffen, en daarom vertelde hij Naar het nieuws,
dat hij uit het Noorden door Eliwagar gewaad had en daarbij Aurwandil in een korf op den rug uit Jotenheim had gebracht. Als bewijs haalde hij aan dat een van Aurwandils teenen uit de mand gestoken had en vervroren was, zoodat Thor dien afbrak en ten hemel
wierp en daaruit eene ster maakte die « Aurwandils Teen » heet.
Thor voegde er bij
— Nu zal het niet lang meer duren eer gij Aurwandil weer
thuiskrijgt.
Dat onverwachte nieuws verblijdde Groa zoo geweldig dat zij
zich op geene tooverliederen meer bezinnen kon, het stuk slijpsteen
niet verder loskreeg, en het dus nog altijd in Thors schedel steken
blijft.
Daarom wordt er gewaarschuwd dat men zijn makker, als hij
er naar vraagt, immer den slijpsteen met de hand toereiken zal,
en hem niet dwars over den deelvloer werpen, want dan snokt de
steen telkens in Thors schedel.
STIJN STREUVELS.

(Uit een boek in voorbereiding : Yeesten uit den Noorschen
Heidentijd.)

II

Twee Fragmenten
door Henriette Roland-Holst.
I.
Een jonge vrouw spreekt :

Oudere vrouwen zeggen tegen mij :
« o Kind : wees blij!
Kind, je bent vrij,
0 wat hunkerden we naar wat jij bezit;
hoe worstelde onze opstandige jeugd
tegen de banden van wet en zede —
voor jai was 't, dat we worstelden, dat we leden,
Kind, wees blij. »
Ach, wat ze zeggen, gaat aan mij voorbij.
Ilc voel in mij geen echte blijheid.
Wel lach ik veel, wel lach ik luid,
maar ik lach enkel mijn leegte uit.
Aan de machine, op kantoor,
zit ik : tik-tik; tik-tik-tik, aldoor.
Achter d'ap'teek, in 't laboratorium,
maak ik analyses... waarom, waarom?...
In het warenhuis, kassa negen, zit
ik 66k : cijfers springen in 't gelid...
gauw, gauw... de koopers staan in de rij
tik-tik... knip-knip-knip.., de dag gaat voorbij,
voorbij de week en de maand en het jaar...
Maak die rimpels weg ! Verf bij dat haar I
blijf slank, blijf vlug.., of je vliegt er uit...
en er zijn er genoeg, jonge, versche, die wachten...
Wat voel ik armzalig, als ik mijn deur sluit
en alleen ben met mijn bed en mijn stoel
en met mijn armzalige gedachten...
't Is waar : de avond heeft soms fonklingen...
Dansen, veel lichten.., menschengewoel...
soms neemt mijn vriend mij Zondags mee
op de motor : we jagen door straten, langs wegen;
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huizen en boomen vliegen ons tegen...
we drinken koffie, we drinken wijn...
« Plezier gehad, meisje? » 0 ja, ja zeker...
Wat kan een mensch van binnen ellendig zijn...
In een stil dorp, niet ver van het veer,
hebben we eens samen thee gedronken...
Bij de pomp op het pleintje speelden kinderen;
de tuinen hingen vol oranje kers...
Een jonge vrouw kwam haar kindertjes halen :
een aan elke hand, zijn ze weggegaan...
Toen begon in de toren de kerkklok te luiden...
Een man stond, lachend, voor een open raam...
Ilt wist niet dat elk ding zooveel icon beduiden...
Wat ik toen voelde, heb ik nooit meer gevoeld...
't was als zag ik ineens, hoe een mensch moet leven,
hoe het leven eigenlijk is bedoeld...
Was ik daar maar geboren ! Was ik daar maar gebleven ! —
Oudere vrouwen zeggen tegen mij :
« Kind, wees blij :
Kind, je bent vrij... »
Maar ik kan niet blij zijn... :
Mijn leven is half voorbij
en wat heb ik, om mij te herinn'ren?...
Op het pleintje, aan de pomp, speelden de kind'ren,
twee kleintjes nam moeder bij de hand...
In zeegning van avondzon guldde het land...
0 ik dank God, dat hij mij eens schonk,
het schouwen van de onzichtbare dingen,
dat ik dens van zijn diepe wateren dronk...
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II.

Een jonge vrouw spreekt :
In mij zonk de stilte van den nacht.
Blank is het licht, blank zijn de wanden...
De adem van den wind streelt zacht...
0, nu neem ik mijn geluk tusschen mijn handers,
het to streelen als de wind mijn Wang.
Hoe arm was eens de eenzaamheid, hoe wrang
haar smaak ! Nu is zij vol lichte figure' en
al haar kameren doorklinkt muziek...
Schoon spiegelt zich daarin de stroom der uren,
als zij mij meeneemt op haar wiek
naar een rijk, waar verlangen, smart en vrede
in rythme en melodie komen tot upstanding;
o, d'eeuwigheden ruischen door uw branding,
Muziek!
En dan is daar dat andre rijk, waar der woorden val.
verklankt de bewegingen van 't oneindig Al...

Gezegende eenzaamheid,
volgezogen met geur van onuitsprekelijke dingen :
ge hebt me van mijn kleine zelf bevrijd.
't Onpeilbare geheim van den mensch, het leven,
dat als schoonheid ons wordt geopenbaard,
heeft zijn wonderteeken dwars door mijn ziel geschreve' en
duizend-snarig mij besnaard.
Blind was ik, als een pop stijf vastgebonden;
hier hebben helpers mij bevrijd;
hier heb ik met hun hulp den parel gevonden
die in den schoot van stille uren werd bereid...
0 rijk doorklonken eenzaamheid...
Ja, hier werd ik rijk die eens was zoo arm :
't Leven werd wijd voor mij, de wereld vol en warm...
En toen trad uit de helpers een naar yore' en
een nieuwe vreugde werd in mij geboren,
die alle andren heller fonklen deed...
Zoo werd ik met geluk van top tot teen bekleed.
Van alle kanten stroomt op mij toe licht...
Samen zullen wij gaan, recht opgericht,
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in onzen overvloed zullen wij gaan
tot wie nog arm en leeg, aan d'oever staan,
zullen hen voere' op wegen van bevrijding,
die maken elken dag een van inwijding...
In mij zonk de stilte van den nacht...
blank is het licht, blank zijn de wanden.
1k neem mijn geluk tusschen mijn handen
en houd er over bevende wacht...
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Het Theisme in het leven en de kunst van
Beethoven.
door Th. Absil.
I.

De tijd, waarin Beethoven leefde, was voor het Theisme zeer
ongunstig. De verlichting, die minder met wetenschap werkte, dan
zij zelf dacht, en hare gevolgen op ieder gebied werkten zoo niet
in beginsel, dan toch veelal feitelijk het Theisme tegen. Voor Kant
bestaat God nog, maar hij vereert hem met de daad niet meer.
Goethe is in zijn leven vooral heiden. Napoleon leeft enkel voor zich
en zijne politieke zelfzucht. Ook in katholieke kringen drong een
goede, maar helaas ook de valsche verlichting diep door; zij was
tegelijk de oorzaak en het gevolg van de inzinking van den kerkelijken geest, van het stellen van den overschatten Descartes boven den
niet meer begrepen H. Thomas van Aquino; van de nivelleering
van het geestelijke leven door het verlaten der mystiek. In Oostenrijk baande Joseph II den breedsten weg voor de verlichting en voor
de mislukking van zijn overhaaste hervormingen. Colloredo, Mozart's verlichte aartsbisschop van Salzburg, had op zijn schrijftafel
de busten staan van Voltaire en Rousseau. De H. Clemens Hofbauer predikte in Weenen liefst niet over de kerkelijke dogma's,
die hij zelf innig beleefde, maar aan zijn toehoorders niet voorhield,
omdat hun geloof zoo zwak was.
Beethoven blijft echter theist. Hij is zelfs een thomistisch theist
onder de toondichters en daarom te meer, omdat hij het van nature
is zonder den H. Thomas te kennen.
Deze voordracht zal trachten deze meening uiteen te zetten
en zij doet het daarom zoo gaarne, omdat zij zich richt tot Letterkundigen. De philologen van Parijs in de dertiende eeuw, — de
artisten, zooals men ze toen noemde —, waren mede de eerste en
de meest bezielde bewonderaars van den H. Thomas al gedurende
zijn leven. Deze voordracht hoeft hun opvolgers in de Katholieke
Wetenschappelijke Vereeniging niet op te wekken tot bezielde bei6

wondering voor de toonkunst van Beethoven; zij wil enkel eenige
gedachten uitspreken, die er op wijzen, dat zij in Beethoven een
theist in thomistischen zin bewonderen.
Beethoven is theist; hij neemt God aan, de schepping van alles
door God, de vereering van God door den mensch, het geluk van
den mensch in God.
Beethoven is daarom niet deist, die wel God aanneemt en de
schepping door God, maar geen vereering van God kent en het
einddoel in God buiten beschouwing en buiten het leven laat. Ook
geen pantheist is hij en hij vereenzelvigt God en den mensch en
het heelal niet. Noch minder atheist, want God heeft hij nooit ontkend noch theoretisch, noch in zijn leven.
Haar stelling zal de voordracht bewijzen enkel door het ware
te laten spreken, gewoonlijk zonder polemische uiteenzettingen.
Daarom zal zij ook maar kort de helaas veel verspreide opvatting
van Beethoven's heldendom weerleggen.
Vele overigens voortreffelijke verklaarders van de kunst van
Beethoven leggen op dit heldendom te veel den nadruk en het gevolg daarvan is misschien wel : de kunstenaars voelen te weinig
het teere in Beethoven's kunst.
2.

Het theisme van Beethoven laat zich gemakkelijk genoeg uit
zijn leven bewijzen. Het Testament van Heiligenstadt van 1802
zal de eerste getuige zijn. Na een droeve klacht over zijn doofheid
en de miskenning door de menschen schrijft Beethoven : « Godheid!
gij ziet neer op mijn binnenste ; gij kent het; gij weet, dat menschlievendheid en neiging om wel te doen erin wonen. Voorzienigheid,
laat mij eens een dag van reine vreugde genieten; zoo lang al ken
ik de innige echo van de ware vreugde niet meer; wanneer, wanneer,
Godheid, kan ik in den tempel der natuur en der menschen hem
weer voelen ? Nooit ; neen, het ware te hard. »
In zijn opteekeningen schrijft Beethoven in 1812 na bittere
teleurstellingen : « Gij moogt niet mensch zijn, voor u niet, enkel
voor anderen; voor u is er geen geluk meer dan in u zelf, uw kunst.
God, geef mij kracht om mij zelf te overwinnen; mij mag immers
niets aan het leven binden. » In 1811 had hij de Ursulinnen van Graz
geldelijk gesteund. In een brief aan Varena schrijft hij daarover
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in 1812 : « Willen de eerwaarde zusters overigens gelooven, dat zij
mij iets goeds bewijzen, dan moeten zij met de kinderen, die zij
opvoeden, mij in haar godvruchtig gebed insluiten. » De Ursulinnen
van Graz baden het Onze Vader !
In zijn opteekeningen in 1813 : « 0 vreeselijke toestand, die
mijn gevoel voor huiselijkheid niet onderdrukt, maar haar verwezenlijking. 0 God, God, zie neer op den ongelukkigen Beethoven;
laat het niet langer zoo duren ! »
Op een muziekblad : « Op den Kahlenberg. Einde van September. Almachtige, in het bosch — ik ben zalig, gelukkig in het bosch;
ieder boom spreekt door u; God, wat een heerlijkheid in zulk een
streek met bosschen begroeid ; op de hoogten is rust, rust om hem
te dienen. » Ook deze woorden zijn niet als een belijdenis van pantheisme op te vatten; dan zou de H. Schrift in haar Psalmen aan
pantheisme niet 'ontkomen, dan zou de denkende mensch niet
meer een weelde van gedachten hebben om van de weelde in de
natuur te besluiten tot de schoonheid van God ; de laatste zin :
« Rust om hem, den almachtige, te dienen, » sluiten het pantheisme
zeer beslist uit; het pantheisme dient zich zelf, niet God !
In 1814 : « Reizen (om van uw kunst anderen te laten genieten),
daartoe zijt gij verplicht terwille van u zelf, de menschen en hem,
den Almachtige ; zoo kunt gij nog eens alles ontwikkelen, wat in
u opgesloten moet blijven — en een klein hof — een kleine kapel
— ik in haar den zang schrijven en opvoeren ter eere van den Almachtigen, — van den Eeuwigen, Oneindigen ! » Beethoven verbindt
hier zeer duidelijk de gedachte van God met die van de liturgische
vereering van God, Het « in haar » wijst er op, dat « de kleine kapel » niet een vereeniging voor toonkunst, maar een plaats is, bestemd voor de liturgische, katholieke vereering van God. Beethoven's
gedachten gaan dus in 1814 ook naar de kerk !
Aan de gravin Erdody, de voortreffelijke speelster van zijn pianowerken, schrijft Beethoven in 1816 : « Zooals ik uit Uw laatste regels aan
mij geschreven zie, lijdt U ook wel zeer. Dat is het lot van de menschen.
Ook hier moet zijn kracht met de daad blijken, dat is zijn kracht om
uit te houden zonder te weten en zijn kracht om zijn nietigheid te voelen en ook om zijn volmaaktheid te bereiken, welke de Hoogste ons
daardoor waardig wil maken. » Beethoven spreekt hier niet enkel
van kracht, maar ook van 's menschen nietigheid; niet enkel van
volmaaktheid, maar van volmaaktheid, die God wil, die God in
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zijn goedheid wil en die God wil door krachtsinspanning en door

het voelen van 's menschen nietigheid. Kan het meer theistisch?
In 1819 : « Dulden. — Berusting. — zoodoende hebben wij nog
voordeel bij de grootste ellende en maken wij ons waardig, dat
God onze fouten vergeeft. »
« Hard is de toestand nu voor mij; maar Hij, die boven is, Hij
is; zonder Hem is niets. »
« Men moet in moeilijkheden de zaak aan God overlaten; enkel
aan Hem, aan Hem alleen, den alwetenden God, de zaak overlaten. »
« God, God, mijn beschermer, mijn rots, mijn alles; Gij ziet
mijn binnenste en weet, hoe pijn het mij doet iemand te moeten doen
lijden bij mijn goed werk voor mijn dierbaren Karel. 0 hoor mijn
stem, steeds Onuitsprekelijke, hoor mijn stem, de stem van Uwen
ongelukkigen, den ongelukkigsten van alle stervelingen. »
« Offer nog eens alle kleinigheden van het leven in gezelschap
aan uw kunst ! 0 God boven alles. Want de eeuwige voorzienigheid
bestuurt al-wetend het geluk en het ongeluk van de sterfelijke
menschen. »
In 1816 : « God, help mij ; gij ziet, dat ik door de heele menschheid verlaten ben, want niets, wat verkeerd is, wil ik doen ; verhoor
mijn smeeken, om toch voor de toekomst slechts met mijn neef
Karel samen te zijn, daar zich nu nergens een mogelijkheid daartoe
biedt. 0 hard lot, o wreed noodlot; neen, neen, mijn ongelukkige
toestand eindigt nooit. » Men hoort het : God moet Beethoven niet
alleen helpen, als hij zich door alien verlaten waant; Hij moet zijn
gebed zelfs verhooren in zijn zorgen als voogd en zijn tragicomisch
optreden tegenover zijn neef Karel. Wil men Beethoven als held
zien, dan heeft hij als voogd toch zeker de knots van Hercules verruild met de plak van den schoolmeester en deze plak meer op zich
zelf dan op zijn pupil gelegd.
« Niet het toevallig samenkomen der atomen van het akkoord
heeft de wereld gevormd; wanneer in de gedaante der wereld orde
en schoonheid ons tegenlichten, dan is een God.»
Omstreeks 1816 : « Ik moet het tot lof van uwe goedheid bekennen, dat Gij alle middelen beproefd hebt om mij tot U te trekken.
Nu eens behaagde het U mij de zware hand van uwen toorn te
laten voelen en door veelvuldige tuchtigingen mijn trotsch hard te
vernederen. Ziekte en ander ongeluk beschiktet Gij voor mij, om
mij tot nadenken over mijn overtredingen te brengen... Enkel dit
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alleen verzoek ik U, mijn God, houd niet op aan mijn verbetering te
werken ! Laat mij enkel, hoe dan ook, tot U keeren en aan goede
werken vruchtbaar worden. »
In 1818 : « Gelaten wil ik mij aan alle veranderingen onderwerpen en slechts op uwe onveranderlijke goedheid, o God, mijn
eenig vertrouwen stellen. Over U, Onveranderlijke, zal mijne ziel
zich verblijden. Tees mijn rots, God, wees mijn licht, eeuwig mijn
vertrouwen. » Wie spreekt in de laatste aanhalingen? Beethoven;
misschien beter gezegd : een stemming van Beethoven gelijk aan
die van den H. Augustinus in zijn Lofprijzingen; maar een stemming, die haar woorden niet zelf vindt, ook niet aan den H. Augustinus ontleent : — Beethoven leefde in den tijd der verlichting, die
niet diep genoeg dacht om den H. Augustinus te begrijpen en niet
diep genoeg voelde om stemmingen als van den H. Augustinus te
voelen. Beethoven kende daarom den Heiligen Augustinus niet.
Hij ontleent zijn woorden aan STURM : Overwegingen over de werken
van God. Dit boek was helaas voor Beethoven de Lofprijzingen van
den H. Augustinus en de Navolging van Christus van Thomas
Hemerken van Kempen. Sturm was een verlicht protestantsch
christelijk predikant. Hij had in zijn Overwegingen een boek geschreven zoo beperkt, zoo nuchter en alledaagsch en laag bij de
grondsch, als men in de verlichting kan verwachten. Maar het viel
in de verlichting in den smaak. Vooral omdat het goed gemeend
was en in den smaak viel, had Galura, de latere ijverige bischop
van Brixen, die in Oostenrijk met alle kracht heeft meegewerkt om
de rampzalige gevolgen van de verlichting terug te dringen, het
boek zelfs voor Katholieken bewerkt; zoo mochten zij dan ook
verlicht worden. Het wijst er op, dat Beethoven zoowel een kind
van zijn tijd, als in vollen zin theist was, dat hij in droeve uren van
zware beproeving en diep zielelijden troost zocht in Sturm's Overwegingen en gedachten, die hem troffen, er in aanstreepte en zelfs
als in zijn eigen ziel opgekomen uit over nam. Dat hij Sturm altijd
en altijd weer las, bewijst, dat hij werkelijk zeer diep theistisch
voelde, want een heel kleine vergelijking met zijn andere lievelingsschrijvers : Homerus, Plato, Plutarchus, Shakespeare, Goethe,
Schiller, moest hem overtuigen, hoe ontzettend onbeduidend Sturm's
Overwegingen waren, en toch las hij ze altijd weer. Waarom? Als
algemeen verspreid boek, zelfs helaas onder de Katholieken, zocht
en vond hij er zijn Katholieke opvattingen en gevoelens met betrek20

king tot God, zooals Sturm ze put uit Gods werken in de natuur
en in het bestuur der voorzienigheid, hoe ellendig de vorm ook was,
waarin ze werden meegedeeld. Men hoeft maar eenige overwegingen
uit Sturm gelezen te hebben, om Beethoven's overtuigd theisme te
bewonderen, dat sterk en gezond genoeg is, om met dat mager
voedsel uit den tijd der verlichting te blijven leven, en om meteen
een diep medelijden te krijgen met den armen Beethoven, die deze
vlakke, nuchtere natuurbeschouwing en deze ziellooze zieleschilderingen, hier en daar even onderbroken door iets, waar een dieper
christelijk voelen uit spreekt, als kind van zijn tijd las en die als
kind van zijn tijd met zijn tijd de groote katholieke schrijvers : Augustinus, Dante, Theresia niet las. De voordracht noemt enkel deze
namen; hun schittering is sterk genoeg, om den diepen nacht der
verlichting te doen uitkomen. Maar er was misschien nog iets anders, dat Beethoven altijd naar Sturm dreef : zijn neiging tot dieper
denken, zijn neiging tot abstractie. Deze komt in zijn leven en in
zijn toonkunst naar voren. Hij las gaarne Grieksche wijsgeeren,
zooals Plato en Aristoteles. Wijsgeerige gedachten vond hij in christelijken vorm bij Sturm, helaas ontzettend verwaterd, terug. Zoo was
Sturm's boek zijn geestelijke trooster en zijn handleiding voor
wijsbegeerte ; het toonde hem God als oorzaak van alles en maakte
hem geschikt om God te zien als het zijn zelf, zooals hij God ziet.
In de laatste dagen van zijn leven, in Maart 1827 schreef Beethoven aan Moscheles : « Waarlijk, een zeer hard lot heeft mij getroffen! Maar ik berust in den wil van het noodlot en verzoek enkel
God steeds, dat Hij het in zijn goddelijken wil zoo moge schikken,
dat ik, zoolang ik nog hier den dood in het leven moet lijden, voor
gebrek behoed blijve. Dat zal mij zooveel kracht geven om mijn
lot, hoe hard en schrikkelijk het ook moge zijn, met berusting in
den wil van den allerhoogste te dragen ». Men ziet uit deze aanhaling, dat Beethoven de classieke schrijvers gelezen heeft, die ook
in den tijd van de verlichting het duistere bijgeloof aan het noodlot
verspreidden; men ziet verder, dat hij te angstig bezorgd was om
gebrek te moeten lijden ; misschien juister gezegd, dat hij ook hier
geldswaarde te hoog schatte ; men ziet echter ook, dat hij zich verheft en met berusting verheft tot God.
Als Beethoven zijn dood tegemoet gaat en men hem aanraadt
de sacramenten der stervenden te ontvangen, zegt hij in volle bewustzijn en met kalme rust : «./k wil het.» « Met de grootste stich21

ting, » zegt Schindler, zijn vriend en levensbeschrijver, ontving hij
de sacramenten der stervenden en Hiittenbrenner voegt er bij, dat
hij tot den priester na de bediening zei : « Eerwaarde, ik dank u.
U heeft mij troost gebracht. » Men ziet : de sacramenten, niet de
kunst, troosten den stervende, de genade sterkt zijn ziel bij den dood,
als alles, ook de kunst er geen vat meer op heeft.
3.
Al deze woorden van Beethoven uit verschillende jaren van
zijn leven bewijzen zijn theisme overduidelijk. Eenige losse gedachten zullen het bewijs bevestigen.
Het is niet zeker, dat Haydn Beethoven atheist genoemd heeft.
zeker is, dat Haydn zich dan waarlijk vergist heeft.
Schindler noemt Beethoven een deist. Ook dit is niet juist,
want Beethoven vereerde God en nog wel zeer innig en zocht in
God zijn hoogste geluk en nog wel zijn heel leven door.
Wel is zeker, dat Beethoven omstreeks i800, als zijn gehoor
begint of to nemen, hij gaat vreezen voor zijn kunst en zijn bestaan
en de zwaarmoedigheid van zijn ziel zwaarder op hem drukt, zeer
beleedigend over Gods beschikkingen gesproken heeft. Dit echter
enkel in oogenblikkelijke opwellingen van zwaarmoedigheid en
vertwijfeling. Juist omstreeks 1800 schrijft hij zijn Testament van
Heiligenstadt met zijn mooie belijdenis van God; componeert hij
de geestelijke liederen van Gellert met hun prachtigen boetezang;
zou hij een Mis ter eere van Onze Lieve Vrouw willen schrijven;
ontstaat het oratorium : Christus in den hof van Olijven. Beethoven
wist toen nog niet, dat de doofheid voor hem zou zijn, wat de ballingschap voor Dante geweest is : zij zou de diepste stemmingen
in zijn ziel opwekken en de mooiste klanken uitzingen!
In 1819 zegt hij iets tegen het dogma van de godheid van Christus. Deze uitlating verrast ten zeerste, want juist in 1819 werkt hij
aan de Missa solemnis en nog wel ook aan het Credo met zijn prachtig uitzingen van Christus' godheid en verlossingswerk en Beethoven
heeft zich dit uitzingen van Christus' godheid niet gemakkelijk
gemaakt; hij heeft er lang en met de uiterste zorg aan gewerkt. Deze
uitlating hangt misschien samen met woorden van zijn neef Karel,
die, in samenhang met zijn onderricht, met Beethoven over de godheid van Christus sprak en er lichtvaardig over sprak, en die in zijn
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vlegeljaren zeker vlegel genoeg was om zoo lichtvaardig te spreken
en door Beethoven zelf tot Beethoven's eigen schrik genoeg tot
vlegel was verwend. In alle geval is zij enkel een terloops gesproken
woord geweest, waartoe de aanleiding noch een diepere ondergrond,
noch een blijvende meening in Beethoven's leven is. Niet alleen
in de Missa solemnis heeft hij Christus verheerlijkt , reeds in de
Mis in C-dur twaalf jaar vroeger komt 't thema van Christus als
overwinnaar en heerscher opvallend dikwijls naar voren en twintig
jaar vroeger bezong hij Christus in den hof van olijven.
Hoe het stond met de vervulling van de kerkelijke plichten,
daarover zegt de geschiedenis nauwelijks iets. Als zeker mag gelden, dat hij ze erg verwaarloosd heeft; zeker is echter ook, dat wij
niet weten, wat Beethoven van jaar tot jaar en van week tot week
in Weenen, of op de kasteelen van zijn katholieke adellijke vrienden
gedaan heeft, zeker is verder, dat wij niet weten, welk verband hij
legde tusschen zijn doofheid, de angst voor het bekend worden van
zijn doofheid en het luisteren naar de preek in de kerk; eindelijk
rijst de vraag : hoe dacht en sprak aartshertog Rudolf, die toch
priester en niet enkel Beethovens leerling, maar zijn trouwste beschermer was, over de vervulling der kerkelijke plichten van Beethoven; in het Weenen van dien tijd, van Joseph II, was er niet veel
noodig om zich zelf door een zelf gewaagde dispensatie van kerkelijke plichten te ontslaan. Hoort hij nooit een Mis, als hij in 1807
de Mis in C-dur en van 1819-1822 de Missa solemnis schrijft?
Hij heeft '5 Vrijdags geen vleesch gegeten, maar dit zegt helaas
niet zooveel als men zou wenschen : Beethoven's lijfgerecht was
schelvisch! Hij bidt met zijn neef Karel; brengt hem naar de kerk,
om te biechten, wil hem katholiek laten opvoeden, dit alles om zijn
plichten als voogd te vervullen. Hij is ten voile bediend als katholiek gestorven.
Was Beethoven vrijmetselaar? Men kan het niet bewijzen.
Men lette er op, dat een vrijmetselaar in Oostenrijk op het einde
der 18e eeuw best theist en zelfs katholiek zijn kan, zooals Mozart
en Haydn. De vrijmetselarij stond onder Joseph II in Oostenrijk
te streng onder het toezicht van den absolutistischen en theistischen
staat, om veel tegen het theisme te kunnen doen. Frans II hief ze
overigens in 1797 in Oostenrijk op. Beethoven, als hij vrijmetselarij
geweest was, zou dan tusschen 1792 en 1797 lid van de loge geweest
zijn, want na 1797 bestond ze rechtens niet en feitelijk nauwelijks
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meer. De voordracht herhaalt uitdrukkelijk, dat men geen bewijs
heeft, dat Beethoven vrijmetselaar zou geweest zijn. Sporen van
vrijmetselarij vindt men nergens bij Beethoven, noch in zijn leven,
noch in zijn muziek.
Beethoven stond op zedelijk gebied altijd hoog, al heeft hij
neigingen gevoeld, die hij moest bestrijden en die hij ook bestreden
heeft .en a1 heeft hij wel eens woorden gesproken, die laten zien,
dat ook voor hem de woorden uit Goethe's Faust gelden :
« Zwei Seelen wohnen, ach .i in meiner Brust,
Die eine will sich von der andern trennen;
Die eine halt, in derber Liebeslust,
Sich an die Welt mit klammernden Organen;
Die andere hebt gewaltsam sich vom Dust
Zu den Gefilden hoher Ahnen!»
Beethoven echter is eerlijker en edeler dan Faust; hij gebruikt
geen vage, nevelachtige, dubbelzinnige woorden, maar hij, verheft
zich vol bezieling in rechte lijn tot God in den hemel :
« Ihr stiirzt nieder, Millionen ? •
Ahnest du den SchOpfer, Welt?
Such' ihn iiberm Sternenzelt!
Ueber Sternen muss er wohnen!»
zijn Fidelio en zijn veroordeeling van de opera's van Mozart
pleiten mede voor zijn hooge zedelijke opvattingen.
Het pleit niet tegen zijn zuivere opvattingen van Gods wezen,
dat Beethoven woorden over God aan de Grieken, aan de Egyptenaren en Indiers ontleent. In 1808 geeft Friedrich von Schlegel,
juist in 18o8 katholiek geworden, zijn baanbrekend boek uit : Ueber
Sprache and Weisheit der Inder. Beethoven geeft aan de ontleende
woorden altijd een juisten zin. Zooals hij van geen opera wil weten,
waarin toovenarij voorkomt, omdat « verstand en gevoel daardoor
gekwetst worden, » zoo neemt hij ook geen begrippen van God over,
waardoor verstand en gevoel gekwetst kunnen worden.
Aan Kant ontleent hij : « De zedelijke wet in ons en de sterrenhemel boven ons. » Voor Beethoven is de zedelijke wet niet met
Kant een ijzeren, nuchtere, koude plicht, maar ook een blijde vereering van God :
« Froh wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels prachtigen Plan,
Laufet, Briider, eure Bahn,
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Freudig wie ein Held zum Siegen. »
Beethoven ziet niet enkel zooals Kant de sterren en neemt niet
enkel God aan boven de sterren zooals Kant met zijn verstand en
zijn denken, maar ook met zijn hart en zijn liefde :
« Briider, iiberm Sternenzelt
Muss ein lieber Vater wohnen. »
Men kan in het leven van Beethoven geen ontwikkeling, in
welken zin ook, van zijn verhouding tot God constateeren. Mag men
een veronderstelling wagen, zooals in zake ontwikkeling immers
onbepaald geoorloofd schijnt te zijn, dan mag men misschien vermoeden, dat zijn doofheid, maar meer nog de vreeselijke teleurstellingen, die het zedelijk gedrag van zijn verwanten en de poging tot
zelfmoord van zijn neef hem bereidden, hem altijd nog dichter bij
God brachten. Bewijzen kan men dit vermoeden echter niet.
Van een vermoeden tot zekerheid ! Beethoven zei : « Generale
bas en religie zijn in zich afgeronde dingen, waarover men niet
verder moet redetwisten ! ! ! Het prachtig, van zelf sprekend vertrouwen van den klassieken toonkunstenaar in zijn generale bas ! De
prachtige belijdenis van de van zelf sprekende verhouding van Beethoven tegenover God !
4
Men ziet bij Beethoven veelal te weinig zijn verhouding tot
God en teveel zijn gewaand heldendom. Dit wil men aantoonen door
woorden van Beethoven als : « Kracht is de moraal van de menschen,
die zich boven anderen onderscheiden, en zij is ook de mijne. »

Maar moet hij, die aan God gelooft, ook niet kracht in zijn leven
ontwikkelen? Als de theist geen zedelijke kracht noodig had, wat
zouden de menschen aan God gaan gelooven !
Moscheles schreef onder de bewerking van een stuk uit de Fidelio : « Slot met Gods hulp. » Beethoven voegde er bij : « Mensch,
help u zelf! » Moet men het bestaan van God loochenen, om zich
zelf te moeten helpen in het leven?
Bettina von Arnim-Brentano laat Beethoven zeggen : « De
meeste menschen zijn ontroerd over iets goeds; dat zijn echter geen
kunstenaarsnaturen, kunstenaars zijn vurig; ze weenen niet. » Nu
wil echter het ongeluk, dat Beethoven zelf ook aan Bettina
von Arnim-Brentano schrijft : « a moest gisteren bij een feest
veel lachen, om vandaag bijna evenveel te weenen. »
25

Er is stellig een zeker heldendom in Beethoven. Wat moest hij
niet verduren en overwinnen? Zijn doofheid met hare gevolgen :
den argwaan, de neerslachtigheid; de zwaarmoedigheid van alle
groote zielen en hare begeleiding : het fijne voelen, het licht gekwetst
zijn, de bitterheid; den tweespalt tusschen zijn vurige ziel en de berusting in de doofheid; het lijden en de zelfkwelling van het dichterlijk gemoed; de botsingen van zijn hoog idealisme tegen de lage
werkelijkheid van het leven; het zoeken van evenwicht tusschen de
diepe stemmingen van den kunstenaar en de kleine bezigheden van
den dag ; het streven van een diepe ziel naar diep geluk, dat het leven
eerst lachend belooft en dan spottend weigert; den strijd tusschen
het teere geluk, dat de kunst biedt, en de vreeselijke, afmattende inspanning, die dezelfde kunst van hem eischt; het zoeken en het
missen van de « Unsterbliche Geliebte, » die zijn schuchtere neiging
huldigt en uit wier gelaat het medevoelen hem tegenlacht; het gevoel van eenzaamheid in zijn geniale gedachten te midden van
klein doen, dat de van zelf sprekende successen opstrijkt; niet begrepen worden juist door hen, die hem kwamen zeggen, dat zij
hem wel verstonden ; gekwetst worden door hen, die met een angel
steken, omdat zij Been klauwen hebben; het gedrag van verwanten,
dat noch met de hooge opvattingen van hem, en noch minder met
Gods geboden overeenstemde; het droeve en potsierlijke optreden
van hem zelf als oom en voogd, dat de ongelukkige verbinding van
goed burgerlijk en artistiek idealistisch in zijn ziel tegelijk verraadt
en veroordeelt. Dat heldendom is het immers, dat ons tegenklinkt,
als de 5 e Symphonie in onze ooren en onze zielen ruischt ! Beethoven
zelf vereerde in zijn leven de groote mannen, de helden ; voelde zich
verwant met Handel; las zijn Plutarchus. De Eroica getuigt er in
zijn kunst van; misschien minder door haren inhoud, dan wel door
haren oorspronkelijken, als het ware heldhaftigen, grootschen vorm;
want ook als zij door haren grootschen vorm « de gedachtenis van
een groot man viert, » mag zij Eroica heeten en men kan dan ook
den treurmarsch laten gelden. De bewondering voor de Eroica is
mede tegelijk oorzaak en gevolg geweest van het overdreven heldendom, dat men bij Beethoven zoekt en men vergeet te zeer het wonderbaar welluidende lied van geluk in het Larghetto van de tweede;
het diepe gevoel van zaligen vrede van het Adagio in de vierde;
de mijmerende zwaarmoedigheid van het Allegretto der zevende
Symphonie, dat het uitzingt : stille droefheid is de alt van elken tang
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van geluk en alle aardsch geluk wekt mijmerende droefheid!
Zeker : den harden, zwaren strijd van het leven schildert Beethoven;
maar men vergete niet : de jubelende blijdschap in het Septet van
den Beethoven uit den tijd der Eroica zingt voort in de juichende
achtste Symphonie en klinkt nog na in zijn laatste werk, het luimige
kwartet in F-dur, het avondlied van den ouden Meester. Het heldendom en den strijd des levens offert Beethoven op aan God.
De voordracht herhaalt zijn eigen woorden « 0 God boven
alles. Want de eeuwige voorzienigheid bestuurt alwetend het geluk
en het ongeluk van de sterfelijke tnenschen. » « Gelaten wil ik mij
daarom aan alle veranderingen onderwerpen en enkel op uwe onveranderlijke goedheid, o God, mijn eenig vertrouwen stellen. Over
U, Onveranderlijke, over U zal mijne ziel zich verblijden. Wees mijn
rots, God, wees mijn licht, eeuwig mijn vertrouwen! »
Men vergete echter nooit, dat Beethoven het heldendom toch
meer voelt in zijn kunst dan in zijn leven, zooals hij ook meer dichter
is in klanken dan in zijn leven. Met deze meening wordt het gevoet
als grondslag van zijn kunst niet geloochend, bij Beethoven niet
en bij alle andere kunstenaars en in alle andere kunsten ook niet.
Dat is nu eens het artistiek genie bij Beethoven en bij alle kunstenaars,
dat zoowel een diep gevoel zich in hun kunst uit, als dat hun kunst
diepe gevoelens bij hen opwekt. Gevoel is er, maar vooral als de
kunst spreekt; vooral in verbinding met de kunst. Daarom zong
Beethoven improviseerend op de piano zijn prachtige stemmingen
uit; daarom echter ook begon hij vaak zijn improvisaties praeludeerend; langzamerhand wekten de klanken de stemmingen en eindelijk weer zong de diepe stemming zich in wonderschoone klanken

uit.
Het leven van Beethoven is veelal, zooals bij de meeste kunstenaars, zoo burgerlijk alledaagsch en zoo troosteloos nuchter, dat
men medelijden krijgt met den kunstenaar, die verzuimd heeft op
zijn kleine en dikwijls groote dagelijksche beslommeringen en zorgen
liturgisch en eucharistisch schoon te laten vallen; dat men medelijden krijgt met Beethoven, die, als het nuchtere in de werkelijkheid
van zijn omgeving hem te erg afstoot, of het opwindende bij de
zelfkwelling van zijn kunstenaarsgemoed hem te zeer afmat, wel
rust zoekt onder de boomen van Gods vrije natuur, maar niet ook
den vrede van Gods mooier offer, zooals Vondel zingt « Waar bloeit
de boom des levens dag aan dag. » Het Weenen van den tijd van Beet27

hoven voelde al romantisch genoeg om het schoone van de natuur
dieper, maar nog niet romantisch genoeg, om het schoone van de
gothische kathedralen stemmiger te zien!
Meer dan held was Beethoven theist; meer dan helden vereerde hij zelf God; meer dan kracht zoekt zijn diepe ziel een diep
geluk en wel bij God. De voordracht wijst op het opstel : Der deutsche Philologe and sein Beethoven : in Tijdschrift voor taal en letteren, 1927, 152 vv.
Houdt men het theisme van Beethoven goed voor oogen, dan
zal men het heldendom in zijn leven en zijn kunst niet zoo schromelijk overdrijven, zooals zijn vereerders veelal doen ; overdrijft
men dat heldendom niet zoo schromelijk, dan zal men naast zijn
Allegri ook zijn Adagii, — door hem zelf op de piano het mooist
gespeeld —, en het teere, innige, lyrische van zijn Adagii beter 'begrijpen, dieper voelen en juister voordragen' in zijn sonaten, in zijn
kwartetten, in zijn symphonieen, zooals zijn vereerders veelal helaas
niet doen ; dan wordt het prachtige danklied aan God aan het einde
der Pastorale symphonie misschien meer gewaardeerd; in de 9e
Symphonie het « Seid umschlungen, Millionen » niet zoo buiten
verhouding naar voren gebracht en de Missa solemnis als katholiek, liturgisch en eucharistisch meesterwerk naar haar onschatbare
waarde nooit hoog genoeg geschat.
De voordracht wijst er uitdrukkelijk op, dat er verklaringen
van de kunst van Beethoven zijn, die woorden van hem aanhalen
en nog wel tusschen aanhalingsteekens, die Beethoven nooit gesproken heeft. Dat is immers de droevige taak, die het heldendom den
vriend van Beethoven oplegt, dat hij ieder woord moet onderzoeken,
of het ook van Beethoven is.
5.

De gedachte, die Beethoven zich van God vormde, vond hij
treffend weergegeven in eenige oude egyptische spreuken, die hij zelf
voor zich had overgeschreven, had laten inlijsten en altijd voor zich
op zijn schrijftafel had staan. Zij luiden : « 1k ben, wat is.» « 1k ben
alles, wat is, wat was, wat zijn zal; Been sterfelijk mensch heeft mij
ontsluierd.» « Hij is enkel door zich zelf en aan hem, die enkel door
zich zelf is, hebben alle dingen hun bestaan te danken!» Deze spreuken
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kende Beethoven uit een geschrift van Schiller : De zending van
Mozes. Het is tenminste het meest waarschijnlijk en het meest voor
de hand liggend, dat hij ze daaruit geput heeft.
Ofschoon Schiller noch als wijsgeer, noch als geschiedschrijver
gezag heeft, is het voor Beethoven van belang te zien, hoe Schiller
deze spreuken opvat.
Ze hebben bij Schiller een juisten zin. Ter verklaring schrijft
hij er bij : de ingewijden in de egyptische wijsheid namen maar een
hoogste oorzaak van alle dingen aan, een oerkracht van de natuur,
het wezen van alle wezens. Niets is meer verheven dan de eenvoudige
grootheid, waarmee zij van den schepper der wereld spraken. zij
leerden de eenheid van God. Schiller leest uit deze spreuken geen
pantheisme.
Onderzoekt men ze, dan zijn de spreuken : « 1k ben, wat is »
en « Hij is enkel door zich zelf en aan hem, die enkel door zich zelf
.is, hebben alle dingen hun bestaan te danken » naar inhoud en vorm
juist. De spreuk : « Ik ben alles, wat is, wat was, wat zijn zal; geen
sterfelijk mensch heeft mij ontsluierd » is zonder meer niet juist.
God is niet alles zonder meet. ; Hij is wel alles oorzakelijk, omdat
Hij alles schept en daarom alles op de volmaakste wijze in hooger
orde in zich bevat. Schiller heeft blijkbaar deze spreuk zoo verstaan.
Vooral omdat de tweede zin in de spreuk luidt : « Geen sterfelijk
mensch heeft mij ontsluierd, » waardoor duidelijk wordt gezegd,
dat God verre boven alle menschelijk begrip verheven is, kan de
eerste zin : « 1k ben alles, wat is, wat was, wat zijn zal, » opgevat
worden als op geheimzinnige, vrije, dichterlijke wijze van God
gezegd, inzoover Hij alles veroorzaakt. Vooral ook in verband met
de derde spreuk : « Hij is enkel door zich zelf en aan hem, die enkel
door zich zelf is, hebben alle dingen hun bestaan te danken, » waarvan de zin zoo waar is, kan men ook deze spreuk juist verstaan zonder pantheisme.
Beethoven heeft zeker deze oude spreuken in theistischen zin
opgevat, zooals Schiller. Haar geheimzinnige gedachten waren voor
hem misschien dat, waartoe de goed gemeende, nuchtere overwegingen van Sturm hem geleid hadden, als klassiek romanticus heeft
hij er over kunnen mijmeren, als liefhebber van de natuur lichtte
haar waarheid hem in de bosschen tegen. Alles, wat van Beethoven's
gedachten over God uit zijn heele leven bekend is, wijst er op, dat
hij niet alleen in zijn heele leven, maar ook bij deze spreuken zuiver
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theistisch dacht. Men hoeft er niet eens op te wijzen, dat zelfs katholieke mystieken onder invloed van Dionysius Areopagita minder juist en minder scherp over God geschreven hebben. Beethoven
door Plato en Aristoteles aan wijsgeerig denken gewoon, kon God
best als het zijn denken.
Deze egyptische spreuken zeggen, dat God boven alle menschelijk verstand verheven is; dat Hij alles geschapen heeft en daarom
alles oorzakelijk is; dat Hij het zijn is. Deze waarheden zijn niet
enkel zeer theistisch, maar zelfs volmaakt de leer van den H. Thomas van Aquino. Altijd weer leert de H. Thomas : God is het zijn
zelf; Gods wezen is het zijnde zijn zelf. Deze gedachte heeft blijkbaar Beethoven zeer getroffen; zij komt overeen met Beethoven's
heele zieleleven. God is het zijn zelf beteekent niet enkel : God
bestaat, God is, maar ook : God is uit zich wezenlijk het bestaan,
het zijn. Al het geschapene heeft zijn bestaan van God, maar God
heeft het uit zich. Al het geschapene heeft daarom het zijn, maar
God is het zijn. Als Beethoven de natuur bewondert, de natuur zoekt,
in de natuur zijn geluk vindt, dan is het niet alleen het stille, rustige
landschap dat hij zoekt ; niet enkel een tegenwicht tegen zijn opbruisende gedachten, dat de rust buiten hem moet geven; niet enkel
een elders niet gevonden vrede, dat het bosch hem geeft ; neen, in
de natuur ziet hij juist de natuur, verblijden hem bosschen, boomen
en struiken, voelt hij haar geheimzinnig leven. Dit leven brengt
hem tot rustig denken en het denken tot diep voelen. Dan verheffen
zich zijn gedachten tot de oorzaak van de natuur en haar leven en
werken; dan voelt hij als het ware, — ook de zielkundige sta het
woord : voelen voor een kunstenaar toe — ,dat het mooi zou zijn,
als die oorzaak niet enkel is, maar ook het zijn zelf is en meer het
zijn en volmaakter het zijn dan de natuur buiten. Maar Beethoven
zal het ons zelf zeggen. Hij wandelt . met Stumpff, een bezoeker,
in de omgeving van Weenen in den herfst van 't jaar 1824. Stumpff
verhaalt : « Wij naderden een zeer romantische plek. Hooge, oude,
prachtige boomen verhieven hunne kruinen naar den blauwen
hemel; donkere struiken dronken de zonnestralen en wierpen ze
weer op het groene tapijt van gras, waarop de bewoners der struiken
ronddartelden, om het voor hen bestemde voedsel op te vangen. »
— Stumpff verhaalt ! en gaat verder : « Een water dat van een hoogte
stroomde, maar dat men niet zien kon, hoorde men er ruischen.
Hier ging Beethoven zitten op een bank in het gras. »
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« Hier, door dit natuurschoon omgeven, zit ik dikwijls uren
lang », — zegt Beethoven dan tot Stumpff, — « en mijn zinnen zwelgen bij het aanschouwen der ontvangende en voortbrengende kinderen van de natuur; hier bedekt geen door menschen gemaakt
leelijk dak de majestueuze zon; de blauwe hemel is hier mijn verheven dak. Wanneer ik 's avonds den hemel vol bewondering beschouw en het leger van de lichtende lichamen, die zich sinds eeuwen
binnen zijn grenzen bewegen, zonnen of aarden genoemd, dan
verheft zich mijn geest boven deze zoo vele millioenen mijlen verwijderde sterren naar de bron, waaruit al het geschapene stroomt
en waaruit eeuwig nieuwe scheppingen zullen stroomen. »
Zoo bracht de natuur hem tot God en wel tot God gezien als
het zijn, zooals de oude egyptische spreuken zeggen ! « Ik ben, wat is. »
God als het zijn zelf is nergens bij Beethoven in zijn toonkunst
bezongen; niet zuiver instrumenteel, wat niet mogelijk is; niet in
een gedicht, noch de 9e Symphonie, noch de Missa solemnis bevatten
deze gedachte. De oude spreuken zelf van het zijn waren te verheven,
om in een canon verklankt te worden; zij willen niet epigrammatisch
behandeld zijn. God als het zijn vereert Beethoven wel; het is ook
wel de stuwkracht tot dichten, daar waar hij God bezingt, want
Beethoven is een zeer persoonlijk kunstenaar ; hij kan enkel dichten,
als zijn ziel tot dichten dwingt; zijn ziel nu trilt, als zij God als het
zijn ziet. Dat hij God als het zijn ziet, bezielt hem tot zijn wonderschoone, diepe gedichten over God, vol stemming en gevoel; bezielt
hem daarom zoo licht tot deze gedichten, omdat het zijn in de natuur het gemakkelijkst juist het zijn in God openbaart; doet daarom
zoo licht deze zangen in hem opruischen, omdat bovendien het
verstand van Beethoven, zoowel menschelijk als artistiek, juist het
hoogste, het fijnste, het ijlste zoo licht begrijpt. Iets fijners kan men
van God niet denken, dan dat Hij het zijn is. De oude spreuken
moeten daarom altijd voor hem schitteren; zij zijn de weerkaatsing
van zijn gedachten van God.
Beethoven's ziel was daarenboven zoo gevormd, dat zij een
buitengewoon sterken drang voelde naar het geluk en wel naar een
overstroomend geluk. De natuur, de toonkunst, — voor Beethoven's ziel haar leven, haar ademhaling, zijn ziel kortom, — eindelijk
God moesten hem dat geluk geven. Wat echter kon beter deze drie
samenvatten dan juist de gedachte van het zijn, vooral juist voor een
ziel, die in de natuur, waar het zijn ruischend en bruisend in de zin31

nen stroomt, haar geluk zoekt en tegelijk ook bij God zelf? In dit
streven ziet men de diepe beteekenis van de leer van Gods zijn
beschouwd van den kant van den wil en de stemmingen en het geluk.
Beethoven's diepe ziel, die in de natuur haar geluk zoekt, vindt het
in God. Het stille zijn van de natuur lokt ze naar het voile zijn in
God. In haar vredig zijn vindt zij zich zelf, vindt zij haar eigen zijn
en een ziel, die zich zelf als ziel gevonden heeft, heeft God al begroet.
Men neemt geen geestelijke ziel aan en ontkent toch God. Als zij
in de natuur God begroet, in de natuur, die haar zijn en leven en
werken met alle kracht in de zinnen giet, dan begroet zij God als
het zijn. Het zijn van de natuur is immers te geweldig, te grootsch,
te massaal, om niet door den mensch gezien te worden, en is te nietig,
te klein, te onbeduidend, om alleen gezien te worden door een diepe
ziel; deze ziet er God in als oorzaak en denkt zij fijn zooals Beethoven, dan ziet zij er God in als het zijn. Dat is de diepe zin van
een diepe dwaling, als het pantheisme. Beethoven is daaraan ontkomen, omdat zijn misschien vaak sluimerend katholiek geloof en
zijn fijne neiging tot abstractie hem niet enkel vlak, horizontaal
deden denken als het pantheisme, maar vooral verticaal en omhoog
en theistisch. zijn drang naar geluk volgde zijn denken en zijn denken volgde zijn drang naar geluk.
Zoo zijn beide strevingen van Beethoven's ziel en wel van zijn
ziel menschelijk en artistiek beschouwd : zijn streven naar het fijnste
in het denken en zijn streven naar een diep geluk poor den wil, bij
Gods zijn beland : « 1k ben, wat is ! »
Het is niet noodig om volmaakt aristotelisch en thomistisch te
denken en het is niet noodig om een volledige wijsbegeerte van het
zijn en niet van het worden op te stellen, om God als het zijn te zien.
Reeds in de H. Schrift noemt God zich zelf, sprekende tot Mozes
bij het oude Egypte, waaruit Beethoven's spreuken komen : «Ik ben,
die ben ». De verklaring, die deze woorden woordelijk opvat en niet
in den zin van : God is eeuwig; of : God is bij u als beschermer,
is nog altijd mogelijk, misschien wel de beste, want zij wordt bevestigd door woorden elders in de H. Schrift. De geest van Mozes was
groot genoeg om Gods woorden zoo te verstaan, want hij was grooter dan die van de egyptische wiizen! De H. Gregorius van Nazianze
schrijft thomistisch en dichterlijk te gelijk, zooals de H. Thomas :
« God is altijd en noemt zich zoo, als hij op den berg tot Mozes
spreekt. Alle zijn immers bevat Hij in zich zelf, dat geen begin had
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en geen einde zal hebben; als het ware een onmetelijke en onbegrensde zee van wezen en boven alle begrip van den tijd en van de
natuur. » Beethoven's egyptische spreuken kennen dezelfde gedachten. Beethoven zelf, gedreven door zijn neiging tot abstractie,
ook in zijn toonkunst, duidt het zijn in God misschien vaag aan,
als hij God herhaaldelijk meer abstract : de godheid noemt.
De H. Thomas heeft in Beethoven een muzikalen verklaarder
gevonden, want ook bij den H. Thomas zijn het zijne fijne abstractie
en zijn diepe drang naar het geluk, die in God het zijn zien.
Men ziet, dat de wijsbegeerte van het zijn niet enkel bij Aristoteles en den H. Thomas voorkomt, maar zelfs een kunstenaar als
Beethoven, zooals ook Dante zeer geschikt lijkt. Als de toehoorder vindt, dat hij het woord « zijn » wat to dikwijls gehoord heeft,
dan mag de voordracht tot haar verontschuldiging het feit aanhalen,
dat Beethoven ook drie maal in drie spreuken het zijn noemt, waar
een keer voldoende was geweest; maar Beethoven is immers de groote
meester der variaties!
Uit deze beschouwingen volgt, dat Beethoven theist was. Deze
voordracht heeft het doopsel als van zelf sprekend verondersteld;
zij heeft zijn geloofsbelijdenis gehoord en hem bediend!
Als mensch zei Beethoven : « Enkel door volhardend werken
met de verleende krachten vereert het schepsel den schepper van
de oneindige natuur ; » als kunstenaar voegde hij er bij : « Ja, van
boven moet het komen, wat het hart moet treffen, anders zijn het
maar notenlichamen zonder geest ! »
(Slot volgt).
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Arabesken (I)
door Jac. Schreurs nz, s. c.
I
SAMSON.

Lach niet, lach niet om Samson maar
bedenk hoe mannenkracht kan falen
en weet voor immer dat wie char,
aan molensteenen en aan hennepstrengen,
zijn roem weet op to halen —
hiir ligt,
met groot misbaar,
gestrengeld in een vrouwenhaar —

en immer weer is Samson in gevaar!

(I) Zie Dietsche Warande en Belfort, December, 1932.
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II
ESTHER.

Gij zijt mijn voetschabel en gij zijt schoon!
Slechts schoonheid geeft u recht tot spreken,
de doodelijke stilte to verbreken
waarin ik woon,
Zoo word ik, vrouw, uw zoon,
en dit zij, Esther U tot teeken
mijn scepter in uw hand
en op uw hoofd mijn kroon.
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III
DAVID.

a houd u als mijn harp omvat :
mijn liefde is u een sterke stad
meer dan de gunst van vele vrouwen;
een vrouw in 't bad
zou, David, eeuwen u berouwen
want God is David dan en David Goliath.
Uit
Utrecht,

36

a

Nis en Nimbus » een bundel die eerlong verschijnen zal bij de Gemeenschap

Vers.
Ga nu, met trage schreden,
doch, waak en blijf vol schroom,
ofschoon U weer de Vrede
bewoont, gelijk een Broom;
in nis van hande-beven,
beschut dien vromen pand;
en draag hem heen, door 't leven,
als tulp-vlam in uw hand.
AUGUST VAN BOECKXSEL.
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Bij de verschijning van mijn roman :
<< Maria en haar Timmerman »
door Herman de Man.
— Nu vijftien jaren geleden, schreef ik mijn eerste novelle.
We zijn er aan gewoon geraakt, het onderscheid tusschen novelle
en roman zoo nauw niet meer te nemen; volgens de gangbare terminologie schreef ik dan vijftien jaren geleden mijn eersten « roman ».
— Nimmer heeft deze novelle mijn lessenaar verlaten om gedrukt te worden en het is alzoo een selecte vreugde, voor mij alleen,
er nog eens in te lezen. 1k doe dat bij tijd en wijle. Er gaat dan een
warmmakende vreugde door mijn hart. Dat verhaal is namelijk zoo
open, en zoo nobel onbeholpen. Hierin heeft een onbedreven jong
mensch zijn stormen geloosd en (ik kan er nu over denken als over
werk van een anderen, echt een derden persoon) dat verhaal is merkwaardig. Niets hield de schrijver er van achter, niets kneep hij naar
binnen. Het is een onstuimig uitgulpen van waarachtig gemeende
woorden, maar... hoe onbedreven. Het verhaal slaat op iedere pagina eenige malen stuk, want de schrijver had zijn wild peerdje nog
niet in bedwang. Er schuiven telkens tusschen het eigenlijke verhaal
vreemde situatie's, gelijk wild vleesch in een corpus groeit. En als
de gang van het verhaal, na veel krampachtig trekken, weer teruggevonden is, dan komt het voor, dat de zijsprongen brillanter blijken
te zijn uitgedacht, dan... de novelle zelve. Het is dus nog niet eens
zoo dom geweest van het jonge schrijvertje, dat hij dit wilde verhaal
binnenboord hield. Daardoor bleef het ook nog meerder zijn eigen
bezit, en is die vreugde van het nalezen voor hem intenser.
Want later bleek hem, dat dit onbeholpen verhaal van dol verspringende constructie, al de elementen van zijn lateren arbeid bevatte. Alles wat hij nadien schreef, zij 't met wat meer stiel-vermogen,
het was steeds een aanwijsbare voortzetting van wat daar 15 jaren
her, in zijn wilde jeugdjaren, begonnen werd. Alhoewel de psychologie van die eerste novelle even abrupt ist, als de loop der gebeurtenissen en het schrijvertje zijn conflict telkens reeds na enkele regels
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had verraden (zoo vurig was hij beladen met het verlangen deze dingen mede te deelen) de gestelde conflicten zijn alle hervindbaar :
in zijn later werk wel te verstaan. Alzoo ziet hij deze volgetaste novelle, die hij getiteld had « Een visioen van kinderheil », nu in bedachtzaamheid uitgegroeid tot een rijtje romans, terug in zijn boekenkast.
Een der gedeelten van dat zwaargeladen jeugdverhaal, beschreef
een offer, dat werd gebracht ter onderdrukking van sexueele begeerte. Het doel, waarvoor dat offer werd gebracht, was echter vaag
afgeteekend, maar kwam welbedacht neer op een verlangen naar
zielsvreugde. Dit begrip miste echter iedere omlijning. Religieuze
verantwoording was aan deze episode geheel vreemd. En is het niet
merkwaardig, dat een mensch, verre levend van de kennis der Openbaring, toch reeds prangt naar een zielsvrede, naar een bepaalde
harmonie ? Katholieken weten wel eens moeilijk te waardeeren bij
anderen, hoe dezen op eigen gelegenheid (omdat overleverde richtlijnen ontbreken) worstelen naar een eigen ethiek. Doch de mensch,
als deelhebber aan den Heiligen Geest, voortgekomen uit God,
heeft een natuurlijke smachting tot God, ook al weet hij deze aantrekking geen naam te geven. Waarom doet de ongeloovige het goede?
Om in het kwaad niet onder te gaan. Hij hoeft God niet te kennen,
toch zal God in hem werken, zijn genade in hem overstorten.
Ga ik eens in gedachte 15 jaren van mijn leven terug. Welk
een stormende tijd; een leven zwalkend tusschen goed en kwaad,
alles in verhevigde verhoudingen, gelijk zich dat verstaan laat van
een, die op eigen gelegenheid zich vrijworstelen wil. Maar gelijk
Baron von Munchhausen zichzelven slechts in zijn verbeelding bij
zijn eigen haren uit het moeras kon trekken, zoo is het een fictie,
dat wij blijvend den weg der werkelijkheid kunnen gaan, zonder
hulp van hetgeen God ons tot richtsnoer des levens heeft geopenbaard. We kunnen heel nobel willen en vurig betrachten, maar ons
ontbreekt zonder de Moraal, de discipline des geestes. Iedere « eigen
ethiek » dreigt dan ook in subjectivisme te vertroebelen. Ik dank
God, dat Hij mij de Openbaring deed kennen en er in deed gelooven, maar ik veracht geenszins de zwalkers, die zijn gelijk ik was,
en waren op een kompas dat niet altijd naar het Noorden is gericht.
En ik vergeef hen veel. Bovendien blijkt menigmaal, dat er geen
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vruchtbaarder bodem is voor de Genade Gods, dan een gehavende
ziel, indien de worsteling naar het licht er nog maar in aariwezig is.
Zoo kwam ik eens in een zeer kinderrijk gezin, en een der meisjes kwam thuis, zoo ontoombaar vuil, dat het bijkans niet meer mogelijk was, er een kind in te herkennen. ze was in een hollen boom
gekropen en zat dik onder roet van aard en molm. « Moeder weet
tenminste, wat ze daaraan te wasschen heeft », zei de vader blij
berustend, toen hij het vieze gevalletje naderen zag...
Hoe is nu de psychologische gang van het offerverhaal, dat
ik 15 jaren her schreef, in de boven geschetste periode mijns levens.
In enkele woorden gezegd aldus : de sexueele begeerte, zoo ze niet
geremd wordt door plichten van den menschelijken staat, verlaagt
den mensch tot een dier. De « held » uit dat verhaal-gedeelte poogde
deze begeerte te overwinnen, door verscherping van zijn geest.
a liet hem daarbij overwinnen op zijn lusten... en dat was een groote
denkfout. Want op dezen titel is niet blijvend te winnen. Ik kende
het gevaar van de hoovaardij niet en nog minder het offer om de
liefde Gods; ik geloofde slechts in een offer om daaruit een glanzende persoonlijkheid te creeeren.
Die natuurlijke plichten van den menschelijken staat construeerde ik als volgt : de mensch heeft boven het dier de rede, die hem
de dingen doet kennen in onderlingen samenhang en die hem meester maakt van de materien. De rede is dus een gave, die hem echter
tevens verplicht redelijk te zijn, te handelen als een die met de rede
begiftigd is. Het is redelijk, niet datgene te nemen, wat een ander zou
berooven van een bezit, dat die ander tevens kent door zijn redelijk
vermogen. Deze groote gave is dus een voorrecht en plicht tevens.
Verstandelijk bleek mij dus toen reeds, dat de mensch het recht
mist, zich wat men noemt « uit te leven », ook al dringt zijn lijf
hem daartoe naar de orde der dieren. Aan de eene zijde het voorrecht
der rede accepteeren, aan de andere zijde de zelftucht (die uit de
rede voorkomt) loochenen, is inconsequent.
Ilc was dus met mijn voorstelling van het offer op den goeden
weg. Aileen, ik meende, dat het groote offer der zelfverloochening
66k gebracht kon worden op dezen puur cerebralen grondslag. En
dit is mij, in mijn later leven, ondoenbaar gebleken. Om groote
offers te brengen, moet liefde voor God en de daaruit vanzelfsprekend voorkomende liefde voor den naaste, zijn geimpliceerd. En Gods
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genade moet ons steunen er bij. Deze liefde kan echter oribewust
van haar Goddelijken oorsprong, bij een offer door een ongeloovige
gebracht, aanwezig geweest zijn; maar dat een groot offer van zelfverloochening mogelijk ware, op grond van eenigerlei rein-verstandelijke overweging, is een fictie.
Eerst jaren daarna, heb ik dit onderwerp weer aangedurfd;
het offer had toen voor mij zijn wezenlijk karakter bekomen, namelijk een wedergeschenk van het schepsel aan zijn Schepper, bij
gebruikmaking der Genade. Nu is dit boekje over het offer van de
drukpers gekomen; ik neem het liefkozend in mijn handen en men
wil het mij wellicht vergeven, dat er een groote blijdschap en dankbaarheid in mij omhoogwelt, nu ik eens onderscheid, wat ik sindsdien aan wanen verloren en aan zekerheid gewonnen heb.
Ja, ik bezie met blijdschap dit boekje, behelzende het verhaal
van een offer om Godswil. Blijdschap en eerbied voor de voortbrenging van den menschelijken geest, wel te verstaan. Met rustige
en waardige terzijdestelling van mogelijkerwijs reeds opgeroepen
meeningen, als zoude ik zelfingenomen zijn, verklaar ik vrij
Het is een heerlijk voorrecht, schrijver te zijn. Het woord te
mogen hanteeren, ter her-creatie van menschenzielen, is een verheven bedrijf, een schoon vermogen ons door den Schepper geschonken. Er is, in dit weidsche kunnen slechts een beperking, die onzen
afhankelijkheid aan den Creator van het heelal nadrukkelijk bepaalt : de schrijver kan niet scheppen, hij kan echter na-beelden.
De mensch kan zich immers niets voorstellen buiten de werkelijkheid.
Zou iemand zich een zintuig kunnen voorstellen dat er niet
is, of een onaanwezig instinct ? Evenmin kan de mensch een nieuwe
ziel creeeren, maar het is den schrijver gegeven (en dat is een godsgeschenk van hooge orde) ervaringsfeiten over de zielen te doorschouwen, te groepeeren en te verwerken. Wat onder zijn handen
ontstaat, nimmer zijn het nieuwe creatie's, maar als hij een groot
schrijver is, kunnen het huiveringwekkend diepe schouwingen op
Gods menschcreatie's zijn. En dat reeds vermag onzen eerbied te
wekken.
Want de mensch, als het wonderbaarlijkste schepsel, geeigend
zelfs tot de aanschouwing Gods in eeuwigheid, de mensch is des
kunstenaars aandacht volledig waard. Nimmer, de mystieke verbeelding van God in zijn glorie niet mee gerekend, kan de kunstenaar
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een waardiger onderwerp voor zijn aandacht vinden, dan den mensch.
Het talent van den schrijver is dus wel een rijke gave, een heerlijk voorrecht. Maar het legt hem een plicht op, die evenredig groot
is. Hij herschept naar een volmaakt Schepper, wiens creatie's het
kenmerk dragen van deze volmaakte afkomst. Hij herschept zielen,
die de wonderpotentie torschen, eens God te mogen zien en alsdan zullen... kennen gelijk zij gekend zijn...
Wie met zulk een gewijde gave morst, wie dit talent door leugen bevlekt, het niet of niet waardig aanwendt, het door traagheid
laat wegebben, om mercantiele redenen verkwanselt, hij trapt op
het geschenk van den Koning.
Kinderen — leert een moeder, en haar stem wordt dan plechtig — treedt nimmer op brood, want brood is gewijd voedsel. —
Hoe zal het den kunstenaar vergaan, die het heerlijk kristal
dat in zijn hand ligt en dat hij bekomen heeft door de Gratie van
zijn Vader, besmeurd heeft met zijn onreinen adem?
a vraag eerbied voor dit wondere vermogen, dat in 's menschen macht is gebracht. Niet voor den drager, maar voor de gave.
De tijd is nu gelukkig voorbij, dat men den drager der gave schier
vergoddelijkte, omdat er verwarring was over de origine der goddelijke gave. Ilc vraag eerbied voor het talent, ook voor het kleine talent. Er leven thans zure cynisten, die slechts het genie kunnen
eeren, alsof het talent en ook het kleine talent, geen gaven des Scheppers waren. Een verschrikkelijke spleen, een onverzadigdheid van
het schoone, bedreigt het bestaan van het van God gegevene talent.
Waarom — vraagt de cynist — zal ik een talent onder ons
waardeeren, ja tolereeren, als ik de heerlijkste voortbrengselen van
het genie uit alle tijden slechts voor het grijpen heb ? —
Dit is een treurig gevolg van een al te groote toegankelijkheid
der cultuur. Oververzadigd van de verhevenste voortbrengselen der
menschen uit alle tijden, vergeet de cynist zijn eerbied te betuigen
aan het in zijn tijd aanwezige talent. En toch is het altoos het talent,
waaruit en waarop, zich nu of later weer, het genie zal ontwikkelen.
Zulken doen een even groote oneerbiedigheid, als de drager van
het talent, die op het brood trapt. Beiden vergeten zij, God voor
zillke gaven te danken, beiden verwerpen zij hoofsch, wat zoo gul geboden werd. Maar zij vergeten, dat wie te lang in het licht staart,
verblind zal worden. Hun straf zal volgen : morgen ook achten zij
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het genie slechts een geeuw waard. Het kristal zal voor hen worden
verduisterd, wijl zij om het grootste geschenk, Gods kleinere gaaf
oneerbiedig hebben verworpen.
Het moet wel een zeer goede menschenkenner zijn; die vijfden jaar geleden in mij de kiem kon vinden van een openstaan voor
de Genade. Zoo iemand is nochtans op mijn weg geweest en niet
alleen heeft hij die bereidheid in haar oorsprong waargenomen, hij
heeft haar krachtiger gemaakt, aangeblazen, door zijn irenisch karakter en vurig gebed. Het is over een oud man, dat ik U nu iets
ga vertellen en uit kieschheid zal ik zijn naam niet noemen.
1k leerde hem kennen, toen wij beiden in een deplorabelen
maatschappelijken staat verkeerden, onder de armsten der armen,
tusschen landloopers en reizend yolk. Hij, die eertijds een krachtig
begaafd werkman was geweest, had door totale doofheid zijn bestaan
verloren en God gevonden. Ik, half uitgegroeid schrijvertje, van
de ankers los, buiten-maatschappelijk en onbestemd van wil, kon
nergens toe dienen, in een wereld van orde en nuchterheid. Dus
waren we beiden zeer arm.
Hij was van gesloten natuur. Zijn doofheid zonderde hem alreeds van de anderen af, de verborgen adel van zijn ziel in nog meerder mate. En daar kwam nog bij, dat hij altijd verkeeren moest tusschen
drinkers en luidruchtigen, die bij voorkeur hun onverschilligheid
demonstreerden.
Misschien omdat ik iets stiller was dan die anderen, en leefde
in geheel andere belangstellings-sfeer, voelde hij genegenheid voor
mij. We deelden ons brood en hielpen elkaar. Twee armen zijn
tezaam heel wat minder arm. En al bad ik niet, ik liet hem rustig
bidden en dit was in dat milieu reeds veel. Hij schreef al zijn gedachten op een lei, ik antwoordde op eendere wijze. Hoe jammer,
dat deze gesprekken verloren zijn gegaan; door een spons uitgewischt. Maar in mijn herinnering is er veel van over. Zijn woorden
waren eenvoudig groot; ze getuigden van een elementair Christendom. Het waren woorden als van een Apostel, vroom maar vrij van
zoetigheid en conventie. Eerst later zouden deze woorden tot mij
spreken gaan; in die jaren was ik nog to stormend in mijzelven verslonden.
Hij vertelde mij ook een part uit zijn eigen leven. 't Was maar
een simpel verhaal : hoe een rauwe werkgast, levend onder het gra43

versvolk in de keten, God vond. Heel openhartig was hij, als sprak
hij zijn biecht. Hij verzweeg zijn eigen ondeugden heel niet en er
groeide verwondering in mij, hoe een mensch zoo volkomen veranderen kon en dan zoo vrij en onbevangen over zijn vroeger bestaan
kon spreken.
Later, toen ik langs vele omzwervingen, eindelijk de Genade
van het geloof deelachtig werd, herinnerde ik mij mijn ouden vriend
uit het huis der armoede. a schreef hem een brief en zijn antwoord
kwam snel : zelden las ik zoo een heerlijken jubel. Dit was het
Magnificat van een oud godgewijd man...
En toen hij, na eenigen tijd van mij vernam, dat mijn zoontje,
als eerste van ons gezin, gedoopt zou worden, kwam hij over. zijn
voet was omzwachteld, want hij had eenige weken tevoren zijn enkel
gebroken bij een verkeersongeluk. Maar hij strompelde op twee
krukken welgemoed van het station en was op tijd in de kerk. Hoewel hij schrikkelijke pijn leed, was hij als een engel zoo blij. Sindsdien is hij de goede vriend van ons huis en onze kinderen gebleven.
Waarom ik dit alles vertel ? Uit plicht van dankbaarheid jegens
een rechtvaardig mensch en om een tipje op te lichten van de gesteltenis waaruit « Maria en haar Timmerman » geschreven werd. Terecht heeft mijn oude eenvoudige vriend opgemerkt toen hij het
las : die Chris heeft zijn gelofte van zuiverheid al afgelegd, toen hij
nog maar even geraakt was door de Genade. —
Dit getuigde van een scherp doorzien, dat weggelegd blijkt te
zijn voor de aller-eenvoudigsten. Het heeft mij verheugd, dat mijn
oude vriend, wien ik zoo onzegbaar veel in mijn leven verschuldigd
ben, tevreden was over dit verhaal, dat ik geschreven heb uit een
nieuwverworven vermogen, dat ik voor een goed deel te danken heb
aan het jarenlange prangende gebed van deze tot God gekeerde ziel.
Er zijn reeds boekbeoordeelaars geweest die ronduit verklaarden dit offer niet te begrijpen. , Een oud doof man, die een droevig
deel van zijn eigen levenshistorie meende te mogen herkennen in
deze novelle, schreef ontroerd de woorden hierboven aangehaald.
Waaruit weer blijkt, dat wijsheid en geletterdheid twee afzonderlijke
vermogens zijn.
Waarom zou het verhaal « Maria en haar Timmerman » eerst
nu ontstaan zijn, vele jaren nadat ik toch klaarheid bekomen had
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over het wezen van het offer ? Het is niet doenlijk, dat met zekerheid
neer te schrijven. Maar een sterk vermoeden is er wel. De dingen,
die een schrijver weet met zijn verstand, moeten eerst diep verweven worden met zijn persoonlijkheid, aleer hij er van vermag te
verhalen. Er zijn natuurlijk wet schrijvers, die juist uit een allereerste
impressie plegen te arbeiden, die U een balkanroman en een jaar
daarna een turksch drama op tafel werpen, maar van dat type zijn
de schrijvers van het handleven nu eenmaal niet. Dezen plegen te
werken uit een koppige diepe bezonnenheid en zij bepalen zich met
onderwerp en milieu slechts tot datgene, wat zij grondig uit hun
genegen herinnering kennen en dat in den sluimer van hun ziel
kristalliseerde tot een verhevigde visie.
Nemen we eens een voorbeeld
Er gaan tijden overheen, aleer een jonggehuwd man, zich volkomen heeft vereenzelvigd met den nieuwen levensstaat, zoo volkomen, dat hij zelfs in zijn droomen en in de wondere stonde van
het ontwaken, zich een gehuwd man weet. Eerst dan schijnt deze
zekerheid bezit genomen te hebben van de geheele persoonlijkheid. Zoo
is het ook met het gedachteleven van den schrijver gesteld; de nieuwe
dingen moeten eerst harmonisch verwerven woden met zijn heele
bestaan. Wat alleen in de hersenen leeft, nog niet meeklopt in het
bloed, zal hij maar kwalijk kunnen uitbeelden. Maar als hij onverdeelbaar een geworden is, met het nieuwe, dat richting gaf aan zijn
leven, zal hij ervan kunnen verhalen in ongedwongen oprechtheid.
Dit nu is bij een volwassene een traag proces. De jeugd, die nog
met wonderoogen ziet, neemt op snellere wijze bezit van nieuwe
inzichten. Dat is het heerlijk voorrecht van de onbevangenheid.
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Aan kinderen gelijk.
g Zoo ge niet wordt aan kinderen gelijk,
En u vernedert, zooals een van dezen,
Zult ge niet ingaan in het hemelrijk. »
Zoo hebt gij ons den uitweg dan gewezen,
0 Jezus, uit der wereld labyrinth; —
Gepoogd ons om ons zelven te genezen.
Maar hoe opnieuw te worden als een kind?
Wij, die zoo kort maar kinderen zijn gebleven,
Eer men ons, weldoordacht en eensgezind,
Tot kennis en cultuur heeft opgedreven.
Om dat wij eens, ervaren en paraat,
Als menschen met de menschen moesten leven.
Ook weer Gij wel : wij plukken vroeg of laat,
Weer ieder wat aan ieder is verboden,
Den appel van den boom van goed en kwaad.
En toch weer kinderen zijn?
Dus in ons dooden
Den eigendunk, de hebzucht en den lust,
En de andere zonden tegen Uw geboden?...
Als bloemen even pril en onbewust,
Bloeien en schoon zijn, naar Uw welbehagen,
Der ongeweten, zelvelooze rust...
Gelijk Uw oogen immers bloeien zagen
De Poverello op zijn berg alleen,
En la petite Therese in onze dagen,
Wel al uw Heiligen toch een voor een,
Uw wonderdoeners en Uw sterkste helden,
Zoogoed als de onbekenden, nooit vermelden
Thans de allergrootsten in het hemelrijk,
Waarheen ze 't Lam op zijnen weg verzelden.
Zij waren eenmaal menschen algelijk,
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Maar mochten, wijl ze 't « ik » voor U versmaadden,
Tot kinderen herbloeien uit dat slijk.
Doch wij?
— Zoo ja, dan is 't door uw genade —
Waanwijzen wij, vol twijfel en vol trots,
Wij met de slotsom van 't vernuft beladen,
Als kindren ingaan in de tuinen Gods?...
MARIE KOENEN.
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K R O N I E K EN
I

Kroniek uit Amsterdam
door Anton van Duinkerken.
Willem Nieuwenhuis.

Op 15 November was Willem Nieuwenhuis vijf-en-twintig
jaar journalist, al was er geen mensch, die dit aan zijn stiji heeft
kunnen merken, en al verbaasde het zeker de argeloozen, die zijn
naam altijd hoorden opsommen bij de namen der « katholieke jonI
geren ».
Feiten zijn echter feiten. Daar doet de meest levendige verbeelding nu een maal niets aan af, en Willem Nieuwenhuis, onder
de katholieke dagbladschrijvers van zijn land ongetwijfeld de man
met de meest levendige verbeelding, moest dus berusten bij een
huldiging door vrienden en bewonderaars. Maar de paradox laat
dezen watervluggen denker nooit heelemaal los. Andere menschen
worden gehuldigd in een feestlocaal, hij ontving de gelukwenschen
in een ziekenhuis-kamer. Andere jubilarissen houden staande ontvangdag, Willem Nieuwenhuis deed het daarentegen liggende.
Maar terwijl de staande menschen bij hun feesten over het verleden
spreken, sprak deze liggende mensch over de toekomst en wat hij
in de laatste vijf-en-twintig jaar gedaan heeft, scheen hem kennelijk
minder tot jubel te stemmen dan wat hij voornemens is in de eerstvolgende vijf-en-twintig jaar te ondernemen.
Zijn meester Chesterton, aan wien hij een geestvolle monografie heeft gewijd, nam in een zijner bundels een dagbladbijdrage op,
getiteld : « On lying in bed ». Hij gaat daarin na, onder welke voorwaarden de bedlegerigheid van een man « would be an altogether
perfect and supreme experience ». Doch Chesterton is klaarblijkelijk
nimmer getuige geweest van een plechtigheid, waarbij de voornaamste redenaar de eenige persoon in de zaal was, die een slapende
hooding' aannam, anders had hij in dit opstel daar wel melding van
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gemaakt! Het paradoxale der werkelijkheid blijkt altijd nog iets
vernuftiger dan de meest spitsvondige geest !
Willem Nieuwenhuis, als mede-redacteur van de « Dietsche
Warande en Belfort », als redenaar en als boekenschrijver ook in het
katholieke Vlaanderen vermaard, is toch vooral journalist. Hij is
de dagbladschrijver bij uitnemendheid, omdat er aan zijn breed,
maar fijn opmerkings-vermogen nooit iets ontsnapt. De zon zal
een beetje schijnen op een ouden hoed, die ergens in een goot ligt
en dit kleine tafereel treft Willem Nieuwenhuis. Hij maakt er dadelijk een kranten-schetsje van. Het leeft, want het is vol hartelijkheid, vol tinteling, vol charme. Zijn verslagen van den Amsterdamschen Gemeenteraad getuigen van een menschenkennis, waar drie
romanschrijvers niet te weinig aan zouden hebben, als ze haar deelen
moesten. Zelfs in de Nederlandsche politiek van tegenwoordig weet
Willem Nieuwenhuis nog humor te ontwaren en dit bewijst een
optimisme en een speurvermogen, die bijna niet meer van deze
aarde zijn.
Willem Nieuwenhuis heeft in de kwarteeuw van zijn werkzaamheid bij « De Maasbode » ongeveer alles gedaan, wat het vak zoo al
meebrengt. Hij heeft verslagen gemaakt van zittingen in Raad en
Parlement, ook in het buitenland, hij heeft moordenaars zien veroordeelen en beschreven, hoe het dramatisch verloop is van een
proces, steeds met die eigenaardige warmte van hart, die ook in
de donkerste verdolingen onzer natuur nog het menschelijke weet
te onderscheiden; hij is onze beste tooneel-beoordeelaar, die het
typische feilloos wist aan te duiden, gevoelig voor alle nuancen van
de dramatiek des levens en van het, leven der dramatiek. Als letterkundig criticus heeft hij portretten ontworpen van schrijvers uit
alle landen en tijden; zijn breede cultuur werd echter nooit een saaie
wetenschappelijkheid, omdat hij steeds contact wist te vinden met
het hart. Geestig en slagvaardig, is « W. N. » vooral een geducht,
maar toch bemind, polemist, en om hem heelemaal naar waarde te
schatten, moet men een meeningsverschil met hem hebben uitgevochten. Dan leert men zijn grootmoedigheid kennen, zijn groot
gevoel voor humor, zijn eerbied voor alles wat ernstig en bezield is.
Willem Nieuwenhuis is vijf-en-twintig jaren in het « vak »,
maar nog altijd heet hij met het volste recht een « jongere », want
in zijn gemoed verouderde nooit iets. Hij ziet de wereld elken dag
met frissche oogen aan. De sociale strijd heeft in hem een bedienaar
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van den mitrailleur gevonden, die de wetten van het snelvuur verstaat ! In menig debat, in menig artikel bleek hij watervlug en waterhelder tegelijk.
Wat elken dag geschreven wordt, beklijft doorgaans niet, maar
Willem Nieuwenhuis kon uit zijn vele kranten-artikels een drietal
bundels bijeenlezen van letterkundige waarde en geestelijke beteekenis voor ieder, die smaak heeft. Daar is vooreerst zijn boek over
e Chesterton » (uitgave van Romen en Zonen te Roermond), waarin
men bij de lezing telkens twijfelt, wie van de twee het aardigst en
het meest vaak de diepe waarheden des levens in verstaanbare alledagstaal vertolkt : de beschrevene dan wel de schrijver. Vervolgens
is er « Een Brokkenhuis » (dat bij de firma Van Munster te Amsterdam verscheen), een bundel proza met den gouden glans daarover
van het avondlijke Amsterdam, en eindelijk zijn jongste boek
«Verkenningen», (uitgegeven door Paul Brand te Hilversum) waarin de
gloed der jongere bezieling vereenigd wordt met de wijsheid des harten.
Willem Nieuwenhuis is tenslotte een dapper katholiek-van-dedaad die « opportune et importune » durft zeggen, wat hij denkt
met een fieren zwier en een mannelijke duidelijkheid. Zijn eerekruis
« Pro Ecclesia et Pontifice » draagt hij met het recht van den « Roomschen strijder », die de traditie der « Ultramontaansche klanten »
nooit opgaf. Hij is steeds vol vertrouwen. Voor hem bestaat er geen
vertwijfeling.
Bij zijn feest zijn in de Nederlandsche bladen vele kenschetsende woorden neergeschreven, maar het best karakteriseerde Willem
Nieuwenhuis zichzelf op zijn ziekbed, toen hij bedankte voor de
gebrachte hulde. Hij gaf een boeiende toespraak ten beste en
wendde zich daarin ook tot zijn hoofdredacteur, den priester
Dr. Witlox. « Een van de mooiste wonderen », zoo ongeveer
sprak Willem Nieuwenhuis, « vind ik altijd de vermenigvuldiging
van de brooden door Jezus. Et hoor daar ieder jaar over preeken
in de kerk. Maar bij die brooden waren ook visschen ! Jullie moesten nu eens preeken over die visschen, daar valt ook wel iets over
te zeggen, dat de Zaligmaker niet alleen brood rond deelde, doch
brood-met-iets-erbij! »
Een anecdote teekent soms beter iemands karakter dan een
levensbeschrijving. Voor het karakter van Willem Nieuwenhuis is
deze anecdote wel zeer teekenend. Hij gent de menschen iets meer
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dan hun toekomt, omdat aan de menschen meestal iets meer toekomt
dan men hun Bunt.

« Neo-Communisten ».

Katholiek Holland beleefde weer een schandaaltje I In de
« Sint Jans klokken », het officieel orgaan van het Bisdom 's Hertogenbosch, werd op 24 November medegedeeld, dat Mgr. A. Diepen
aan de geloovigen van zijn diocees krachtens canon 1395. § 1, verbood het uitgeven, lezen, bewaren, verkoopen, vertalen of anderszins verspreiden van het boek : « Neo-communisten », geschreven
door Ernest Michel en uitgegeven bij « De Christophore » te Malden
in Gelderland.
Dit bericht zou minder opzien hebben gewekt, wanneer niet
terzelfder tijd als de bisschoppelijke veroordeeling, het leidend katholieke maandblad « Roeping » ware verschenen met een artikel
van Pater R. K. van Sante 0. P., waarin hetzelfde boek ter ernstige
lezing werd aanbevolen. Thans ontstond er, buiten den schrijver
om, een kwestie over het boek, waarmede de groote bladen (die het
anders zeker genegeerd zouden hebben) zich inlichten. Hoof dartikels werden gewijd aan de brochure, die in het totale werk van
Ernest Michel een betrekkelijk kleine plaats inneemt, en de katholieke letterkunde ondervond zelden een zoo levendige belangstelling
als nu een barer producten klaarblijkelijk mis was geweest. Wanneer
de openbare aandacht voor ieder goed boek even groot was als voor
deze weinig-beduidende brochure, zou de katholieke schrijver in
Nederland zich kunnen beroepen op de belangstelling van een katholiek publiek.
I De schrijver van « Neo-Communisten » is te Eindhoven geboren op het einde der vorige eeuw. zijn eerste proeve van pamfletkunst leverde hij tijdens de behandeling van een beruchte moordzaak. Zonder den schuldige te willen vrijpleiten, betoogde hij, dat
diens gewelddadig optreden slechts het daadwerkelijk gevolg zou
zijn van een te Eindhoven geldende geestesgesteldheid, waarin de
naam van het katholicisme werd verzoend met de practijk van het
heidendom. Tegen de volgelingen van Krishnamurti schreef hij
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een boekje, getiteld « Anti-Homo, » dat duidelijk zijn aanleg voor het
pathetische en het satyrische openbaarde, maar ook zijn gebrek aan
beheerschtheid verried. Voorts verschenen van hem vier dichtbundels (« Het Mes », « Zwarte Verzen », « Ex Paradiso » en « Marianopolis ») en een klein boekje « Paralyse », dat hij « een roman uit het
intellectueele leven » noemde. In (overigens weinig harmonische)
samenwerking met Ton Kerssemakers en Henri Bruning redigeerde
hij gedurende eenige maanden het tijdschrift « De Paal ».
zijn veroordeelde werkje is een gefingeerde redevoering, uitgesproken voor een imaginair duizendtal katholieke toehoorders, die
onder den naam van « neo-communisten » leven in gemeenschap
van goederen en zich doelbewust afscheiden van de andere Nederlandsche katholieken, daar ze dezen geestelijk dood achten. « De
leider » bespreekt in deze, zijn redevoering dan den toestand van het
openbare katholieke leven, soms fel-verontwaardigd, soms flauw
humoristisch, b. v. in de bladzijden, waarop hij middelen aanwijst
om de Zondagspreek niet te hooren. Het geheel is kennelijk geinspireerd door Leon Bloy. Ofschoon op meerdere bladzijden een
accent van warmte treft, wordt het boekje geschaad door de treiterende zelfingenomenheid van den verbeelden « leider », door de
flauwiteit der grapjes, die hij verkoopt, en door het gemis van oorspronkelijkheid en beheersching. De beschuldigingen zijn objectief
niet houdbaar, de toon is kinderachtig van opgeblazenheid, het
proza wisselt tusschen uiterst scherp geschreven stukken en zwakke,
vervelende flarden gepraat.
Dit werkje werd door Pater van Sante, een zeer ernstig en populair Dominicaan van Vlaamsche afkomst, in het maandblad « Roeping » uitvoerig, en in het algemeen zeer prijzend, besproken, ofschoon de criticus niet naliet, eenige bedenkingen te maken. De
bladen protesteerden. De Provinciaal der Dominicaner Orde verplaatste Pater van Sante naar West-Indie, en verbood hem het optreden als redenaar en als redacteur van « Roeping ». Menigeen in
Nederland betreurt deze beslissing, maar ze valt buiten onze beoordeeling. De hoofdredacteur van « Roeping » gaf in het Decembernummer van zijn blad een nabeschouwing op de verhaalde feiten.
ze is rustig van gedachte en stijl en formuleert heel joist de ondergrond van heel dit geval : « wij (katholieken) zijn een macht in den
lande en dat kan een gevaar zijn. Het zal, als iedere macht, metterdaad een gevaar zijn, zoodra dit « machtskatholicisme » niet langer
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steunt op een « zijns-katholicisme » in hoofd en hart zijner belijdenis D.
Hetzelfde bedoelde Ernest Michel waarschijnlijk, maar de manier,
waarop hij zich uitdrukte, was op zijn zachtst uitdagend en het kan
hem niet verbaasd hebben, dat zijn bisschop op deze uitdaging
maatregelen heeft getroffen. In hetzelfde nummer van « Roeping »
constateert Henri Bruning, naar aanleiding van een ander geschrift
van Pater van Sante, « dat de autonomie-suggestie der jeugd — platter:
de puberteitsopstandigheid — ten deele reeds fundamenteel ondermijnd is », Doelt hij daarmee op Michel? Inmiddels heeft men in
alle katholieke kringen van Nederland een maand lang gesproken
over het boek van een katholiek schrijver, Misschien is ook dit
een weg, waarlangs het publiek het bestaan eener katholieke lederkunde ontdekt!
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II

VLAAMSCHE LETTEREN
Lode Zielens : « Moeder, waarom leven wij ? »
door Marnix ajsen.
Blijkbaar is een kort boek uitstekend geschikt voor de uitdieping van een psychologisch eigen-aardigheid, voor een geval, maar
het kan onmogelijk een dampkring scheppen, een tijdsbeeld oproepen, in een woord : een wereldje, een sociale microcosmos, zij
het nog zoo'n beperkte, doen aanvoelen en inleven. De materieele
tijd die men aan een boek besteedt heeft ook zijn belang : de Buddenbrooks, de Zauberberg, zelfs Madame Bovary werken in door
hun dour; de lezer geraakt ingeleefd in een aantal verhoudingen
wier totaal de atmosfeer van het boek bepaalt. Zoo teekent de lange
roman de menschen veel meer door het uitdiepen der omtrekken,
door de revelatie van het fluidum rond de personnages dan door
hun Baden en bewegingen. Hij werkt meer geographisch en sociaal
dan wel psychologisch. Onze jonge literatuur is, zooals elke naoorlogsche kunstuiting, vrij abrupt, zij ontwerpt vaak een schitterend en suggestief schema, zij etst, zij teekent, maar zij schildert
weinig. Haar korte Romans zouden enkele jaren geleden nog als
lange novellen zijn beschouwd.
Er wordt tegen dit schetsmatige schrijven links en rechts verzet
aangeteekend, vooral omdat men de bondigheid als een gemeenschappelijk programmapunt der jongere schrijvers is gaan beschouwen. En hoe paradoxaal het ook klinken moge, de kunst van het
vertellen kan evenzeer den lezer vermoeien dan die van het beschrijven.
In zooverre zal die voorstelling wel juist zijn dat de algemeene
reactie tegen de impressionnistische schrijfwijze een veel grooter
spontaneiteit veronderstelt, een vinniger verhaal, een gesimplifieerd en dus verkort verhaal. Een omvangrijk boek, een groot-opgezet werk is uiteraard gevaarlijker : de strakke lijn van het geinspireerde, psychologisch onverzwijgbare vertelsel verzakt veel gemakkelijker en zooveel groote boeken verdienen ten slotte het ver5I.

wijt dat ze niet « geschreven » maar wel « opgesteld » zijn. Men voelt
het gebint, het plan onder den tekst en de dour van het verhaal
geeft ten slotte een gevoel van rust dat het tegendeel bereikt van
de geestelijke spanning die men van elk roman verwachten mag.
Een groot boek schrijven is een heel lastige taak en tot heden heeft
de jonge generatie zich daaraan niet gewaagd tenzij Walschap met
zijn trilogie die we eerst in Duitsche vertaling zullen kunnen overzien vOOr we Carla in het Nederlandsch te leven krijgen.
Zielens die bewezen heeft met « Het Duistere Bloed » de korte
roman volkomen meester te zijn, legt thans een boek van 320 blz.
dichtbedrukt en lijvig, op onze leestafel. « Moeder, waarom leven
wij ! » is het eerste groote boek van de nieuwe generatie.
Van of de eerste bladzijde is de atmosfeer van een troostelooze
grijsheid, zelden onderbroken door oplichtingen van sensueele verzadiging of van lente-extase. Het speelt in het grauwe werkliedenmilieu van het ongenoemde Antwerpen der laatste vijftig jaren
al heeft de aan den tijd gebonden milieu-schildering slechts een
zeer bescheiden rol : men merkt de evolutie van het midden
aan de gewijzigde verhoudingen tusschen werkgever en werknemer, aan een paar materieele notities van levensstandaard of prijzen. De stroom is een klein deel van het decor, hij wordt soms op
mooie en gevoelige wijze opgeroepen maar het gebeuren heeft
slechts een paar uiterlijke steunpunten noodig, het ontwikkelt zich
bijna louter in het gemoed.
Het verhaal bestrijkt de lotgevallen van een groot arbeidersgezin : de vader bezwijkt vroeg aan de tering; de moeder Mat alleen
achter wanneer Albert, haar oudste en lieveling, haar heeft verlaten
om te trouwen, wanneer Louise denzelfden weg paar de kleinburgerlijke soliditeit gevolgd is, terwiji Mariette leeft in een onwettige verhouding als maitresse van een Grieksch handelaar met zeer
speciale eischen, en Netje, de jongste, getrouwd is met Louis.
Al worden we vrij volledig ingelicht over de levens-ervaringen
van al de leden van het gezin, toch valt op Netje het voile licht en
is de wereld van uit haar boek bekeken. Het eerste van de drie boeken sluit dan ook op het oogenblik dat haar huwelijk volkomen
een ruine geworden is : na een zure jeugd, eenzaam doorgebracht
tusschen jong-ontvoogde en vroegrijpe zusters, met een moeder
die dit door de pokken geschonden kind als een overbodigheid
aanziet en al haar lief de en offervaardigheid besteedt tan een zoon
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die het niet waard is, ontsnapt haar het geluk dat zij bij haar eerste
lief, Karel zou gevonden hebben. 2ij gaat in een langen roes, van
hand tot hand tot Louis, een lief van een uur, haar diepere goedheid
erkent en haar huwt. Maar op den dag zelf van haar huwelijk begint
hare zuster, de mooie en goed-onderhouden Mariette, haar ondermijningswerk : zij trekt Louis, dien zij reeds kende, terug naar haar
toe totdat ze het huiselijk geluk van Netje geheel vernietigd heeft.
Het verhaal van Netje's jeugd is van dezelfde opvallende bekoring, het heeft den zuiveren, innigen, klaren klank van « Antoinette onze moeder » — dat onvolprezen kleine meesterstuk. Bijna
ongerept in haar vereenzaming leeft Netje tusschen de dronkenschap
van haar vader, de vruchtafdrijvingen van hare moeder en van
Mariette. Men zou enkel een objectie kunnen formuleeren die ten
slotte ook het gansche boek treft : de troosteloosheid, de grauwheid
van dit leven is te eentoonig, er is geen schijn van licht in dit midden. Voor de materieele ellende en de geestelijke bekrompenheid
van dit bestaan, komen toch enkele tegenwichten in de balans. De
kleine, dwaze plezieren van de twee zusters Mariette en Louise,
de dans, het contact met het geluk of het leed van derden; al die
elementen, die kleine sociale bezigheden, zelf de periodische euphorie van de dronkenschap, al wat eenig solaas biedt in de grijsheid
der dagen van de meest « Verstiimmelten », de zeer betrekkelijke
intimiteit van het gezin, de Zondagsche verpoozing; die kleine tegenwichten voor wanhoop en opstand, voor verdierlijking en ondergang
komen hier niet voldoende tot hun toch zeer bescheiden recht. Des
te dichter is de duisternis die Z. rond deze figuren gewild heeft,
daar alien schijn van geestelijke bekommernis, zelfs de meest eenvoudige « Ahnung » van godsdienstig leven hun vreemd is. In dien
zin is dit boek een revelatie want het volkomen ongodsdienstige
van alle dogmatische beperking vrij staande proletariaat is nog nooit
in onze literatuur en in een Vlaamsch kader zoo ten tooneele gevoerd.
Abortie wordt bij moeder en dochter enkel omwege de physische
viezigheid onderlijnd en Z. doet begrijpen dat ze geen zedelijke
reactie verwekt bij wie ze bedrijft of ondergaat. De godsdienstigheid
bij de buurvrouwen is meestal huichelarij en baatzucht in tijd van
nood :
Allen in den bouw gaan naar de kerk, — alleen : niet zij. zij zal er nooit komen
zij zal nooit bedelen. Zie, als zij nu sluw wou doen dan zond zij Netje naar de leering
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voor de Eerste Communie, — en de Kerk zou Netje kleeden. Zoovelen doen het.
Maar fier Wendt zij het energieke hoofd : nooit. De vrouwen, welke naar de kerk gaan
hebben het niet gemakkelijker in het leven, laat het dan al waar zijn dat de kerk troost
als de man slaat. Ba, de mensch moet sterk zijn en op zich zelf bouwen... (blz. 12).

Naast een paar passages van angstwekkende gruwelijkheid
komen echter een paar bladzijden in dit eerste boek voor, vol kinderlijke vreugde om het komende avontuur en geluk. Zoo b. v. de
ontmoeting van het schoolgaande Netje met den hond, een wondere
frissche en melodieuze bladzijde, afgezien van kleine slordigheden
(biz. 8-9). Zoo ook het tooneel op de grens der perversiteit maar
toch van een elyseische zuiverheid, waar de twee zusters met
mekaar stoeien in onbekommerden levenslust.
Merkwaardig ook is het hooge poetische gehalte van dit heele
eerste boek. Niet alleen is de manier waarop Z. het beeld gebruikt,
dichterlijk meer dan vertel-kundig (Cfr : pag. 7 « en dan nog stijgen
de gedachten als losse en wilde paarden weg » —), maar het ritme,
de wijze waarop hij het verhaal met een enkel los-staand adjectief
stopzet voor een wijl, het ineenschakelen der alinea's door aanwending van een uit den voorgaanden tekst ontleend motief, dat
alles geeft aan dit proza een musicale allure die vrij uitzonderlijk is.
Van meer bizondere beteekenis nog is de gevoelssfeer waaruit
Z. schrijft. De navrante toon van zijn verhaal, dat pijnlijk schrijnende
dat ontroerende en innemende zijn het geheim van zijn persoonlijkheid : hij kan niet koud blijven bij de miserie die hij beschrijft, hij
zal niet zijn gevoel luchten in klagende sympathiebetuigingen voor
zijn helden maar van de eerste bladzijden of verraadt zich zijn rijk
warm gemoed op onmiskenbare wijze. Het laat hem toe de grofste
werkelijkheden met kuischheid te benaderen en het doet de grondtoon van goedheid en sublieme offervaardigheid die dit leven en
dit boek in het bizonder, dragelijk maken, diep en sonoor doortrillen.
In het tweede boek heeft Louis Netje verlaten voor de rijke
Mariette die hem onderhoudt Hij tracht zijn hooding, die enkel
door een vrij platte sexueele onderworpenheid aan de mooie strijdvaardige minnares te verklaren is, goed te maken door aan Netje van
tijd tot tijd wat gekregen geld te brengen tot de werkeloosheid hem
volledig overlevert aan Mariette. Ook Netje valt zonder broodwinning
en moet ten slotte leven van wat haar schoonmoeder bedelt. Bij toeval
ontmoet zij haar eersten minnaar, Karel die als bewaker op een kolen57

schuit in de haven leeft. De oude, eenvoudige, reine genegenheid
kan nu haar droom uitleven. Toen Louis haar vroeg zei hij « We
zullen toch maar trouwen » en in dat « toch » lag meer goedhartigheid dan positief verlangen. Karel was de « geliefde » van het eerste
uur, de man bij het ontwaken van haar jeugd. Even nog heeft zij
te kampen tegen haar zorg om de goedige moeder van Louis niet
onbezorgd achter te laten maar het natuurlijke egoisme, de hang
naar het eindelijk bereikbare geluk, overwint.
Tegen het heele tweede boek heb ik zekere bezwaren. Niet alleen
lijkt mij hier het accent te veel verlegd naar de verhouding LouisMariette, die in haar vulgariteit niet boeiend noch ontroerend TS,
maar de atmosfeer is mij te uitsluitend doordrenkt van sensualisme en erotiek. Wel begrijp ik dat het onbekommerde zegepralende erotische leven van Mariette wordt gebruikt als artistieke
antithese voor het diepe, warme en rijke martelaarschap van Netje
maar de zeer bevreemdende en op zijn minst — vrij romantische
boschscene lijkt me volkomen overbodig, hoe subtiel en muzikaal
ze ook geschreven zij. Dit al te nadrukkelijke erotisme dreigt zelfs
Netje minder sympathiek te maken want haar « abysmale » goedheid
en generositeit vindt slechts weinig bevrediging in liefde voor haar
kind. Maar er zijn toch in dit tweede boek ook zeer goede, zelfs
uitstekende momenten : de ontmoeting met Karel, de verhouding
tusschen de verzuurde moeder en Netje enz. Dit laatste geeft aanleiding tot korte dialogen zooals deze
— Kom Bens naar het schip? vroeg Netje aan Moeder.
— Naar uw kot, hekelde moeder...
— Dus niet, besloot Netje opgelucht.
— Ben ik er zoo welkom ! stoof moeder op.
— zooals ge wilt.
— En waar ligt dat schip?
Moeder kwam een paar maal op bezoek, vond den afstand van de stad tot de
haven te ver en bleef weg (pag. 179).

Ten ander, heel het boek door is de moeder van Netje met
uiterste soberheid maar zeer sterk geteekend.
Na het tweede boek is Netje uit den druk. Haar man is met
Mariette naar Parijs verdwenen, de eenvoudige trouwhartige Karel
zorgt voor haar en Hendrikje haar zoon : het leven is in zijn eentoonigheid weer gul en goed geworden. Dat Karel door de slechte tijd gedwongen wordt terug op zee te gaan, dat hij jarenlang — en hier
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is het raccourci van Z. wat te snel — als matroos rondzwalpt om
dan weer fabriekswerker te worden, dat hij ondertusschen nog socialist wordt en den eersten Meistoet meemaakt in zijn stad, dat zijn
alien gegevens die het eindelijk bereikte geluk niet breken kunnen.
Met een bewonderenswaardige handigheid doet Z. in het derde
boek stilaan Netje op den achtergrond verdwijnen al naarmate hare
menschelijke en sociale beteekenis afneemt. De figuren worden talrijker, de scene wordt breeder en breeder en het voorplan wordt
door de jongere generatie ingenomen. Meesterlijk is het einde, het
trage versuffen der oude moeder weergegeven, haar stugheid, haar
vorderende seniliteit en haar dof troosteloos einde. Een zeer
eigenaardig motief dat de aandacht weer opeens wakker roept is
de terugkeer van Mariette met haar noon Francois en de vriendschap
van dit bastaard kind voor zijn broer naar den bloede Hendrik.
Na een tijdelijk en totaal verslonsen bereikt Mariette de haven der
respectability bij Edgard, een varensgezel van Karel die met twee
meisjes Josephine, en Alice, door zijn vrouw werd achtergelaten.
De oude zinnelijkheid van den moegeleefden Edgard en de al te
ervaren Mariette geeft Z. aanleiding tot een variante op een thema
dat voor hem bijzondere bekoring blijkt te bezitten : het onbekommerde, volkomen heidensche zinnengenot. Als Karel ten slotte in,
zee vergaan is, treedt er een droeve verademing in; de dramas blijven voor de jonge generatie gereserveerd, uit de rijpe tevreden Mariette, het grondig ontgoochelde Netje rijst geen klacht meer. —
Op dit oogenblik rukt Z. zijn lezer ineens uit zijn doezel met een
kapittel van een onmenschelijke gruwelijkheid : de acteurs zijn zeer
ver van de hoofdpersonen verwijderde personnages die in het eigenlijke onderwerp slechts een uiterst bescheiden rol spelen. Wel heeft
Z. aan de genegenheid tusschen Anneke, het slachtoffer, en Josephine, pleegdochter van Mariette een zeer poetische, diep ontroerende innigheid verleend die voor de gruwelijkheid van deze misdaad als repoussoir dient, maar deze episode stoort m, i. het
smartelijk uitruischen van het verhaal. zij zou de climax aan een
boek kunnen zijn maar hier beteekent zij een overdaad die het
geheel schaadt. Tenzij men ze wil opvatten als een aanwijzing op de
continuiteit dezer ellendige toestanden, op het hopelooze van het
midden ! Want ook dit initiaal zuivere gevoel verkeert tot een onnoembare anormaliteit.
Netje zelf wordt verplicht het nederigste en vuilste werk te
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zoeken, als privaten-kuischter in een bankinstelling. Daar sterft
zij dan ook : « zij stort op den emmer. Het voile water vloeit over
haar. Het moede hoofd wendt zij naar waar het geven van de
moet zijn. In een laatsten wanhopigen mik hapt zij naar lucht. »
Ik zal mij tegenover een werk van dezen omvang en van dit
belang, van atailcritiek onthouden. Wel mag gezegd worden dat
de taal die Z. schrijft vrij onzuiver is en dat hij vaak ook aan den stijl
een broertje dood heeft, maar men moet Z. niet meten naar het
uitdrukkingsmiddel, wei naar het hart : de warmte, de genereuse
gloed van zijn verhaal grijpen u aan van de eerste tot de laatste bladzijde en de tragische duldersfiguur van Netje beteekent stellig in
dat hooge gezelschap van Tille, Adelaide en andere litteraire vrouwenfiguren een aanwinst van beteekenis. « Moeder, waarom leven
wij I » is een aangrijpend boek : het is niet aanmoedigend, het is
grauw en op vele plaatsen benauwend, het insisteert soms hinderlijk op het sexueel motief maar het zindert, het zingt, het leeft van
a tot z.
Als prestatie, als boek van omvang, is het m. i. volkomen geslaagd.
Zielens heeft bewezen dat hij als romancier dien « pectus » bezit
die voor den waren redenaar bij de Romeinen onmisbaar geacht
werd. Hij heeft adem, kracht en hart : dat getuigt dit groote en belangrijk boek. Zijn talrijke personnages leven alien een persoonlijk
bestaan en komen duidelijk uit op de grisaille van de proletarische
massa. Hun eliptische dialogen zijn pakkend, hun moreele stuurloosheid scherp aangevoeld.
Om al deze hoedanigheden, om den edelen geest dien het ingaf, betreur ik het des to meer dat het door het katholieke publiek
slechts met de uiterste omzichtigheid zal worden gehanteerd.
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III

OVER POLITIEK
Er is zekere stilstand gekomen in het politiek gewoel,
zoowel binnen als buiten het land.
De reden daartoe is zekerlijk niet, dat de zoo driftig omstreden
problemen nu opgelost zijn, of dat zij veel nader hunne oplossing zijn
gekomen, of dat er werkelijke verbetering in den algemeenen toestand te boeken valt.
Meer dan ooit, staat alles op een keerpunt. Maar wat iiitgemaakt
schijnt, is, wie de hoofdrollen in de aanstaande dagen zullen gaan
spelen : in Frankrijk, Duitschland, en ook bij ons, is de regeering
vernieuwd, in Amerika is de nieuwe president verkozen. En daarover
juist was de belangstelling zeer levendig. Dit persoonlijk element
van twist en bedrijvigheid is nu uitgeschakeld.
De eigenlijke zaken blijven of te handelen, juist gelijk voor die
vernieuwing. Maar daarmede is het publiek veel minder bekend. Wie
kan ze omvatten in hunne ingewikkelde veelvuldigheid ? En wie,
onder de best ingelichte, gelooft, dat de politieke leiders, wie ze ook
zijn mogen, veel zullen kunnen veranderen aan den loop der zaken?
Het verloop der belgische verkiezingen is tot vervelens toe in
de dagbladen besproken.
De katholieke partij heeft niet alleen hare stellingen behouden,
maar stemmen bijgewonnen, en mandaten veroverd.
De socialisten zijn ongeveer met gelijken tred vooruit gekomen.
De liberalen hebben verliezen ondergaan, des te pijnlijker,
omdat er weinig te verliezen overbleef.
Alles bij elkaar genomen is de machtsverhouding, tusschen de
katholiek-liberale regeeringscoalitie, en de socialistisch-, frontistcommunistische oppositie, onveranderd.
Wat veranderd blijkt, is, wat ik noemen zou, de gevoelsverhouding.
Reeds voor den val van het ministerie-Renkin was er iets aan
het roeren gegaan bij de liberalen. Het scheen eerst enkel onge61

duld te zijn, om zoohaast mogelijk tot eene ontbinding van het
Parlement te geraken, alsof zij waarachtig droomden aan de verkiezing veel genoegen te zullen beleven.
Toen M. Renkin aftrad, en M. de Broqueville zijn ministerie aan het vormen was, zag men algauw dat er iets anders bij
kwam. M. Deveze, als voorzitter van den Nationalen Raad der liberale partij — waar hij eenige maanden vroeger bijna buitengekegeld werd — voerde het hooge woord, en stelde zijn veto tegen
de benoeming van den heer Janson, als minister van Kunsten en
Wetenschappen. M. de Broqueville verhaastte zich M. Janson,
met alle eerbetuiging, tot Minister van Rechtswezen te promoveeren,
en verkreeg van M. Deveze den exequatur ten gunste van den heer
Lippens.
Velen dachten : Wel, dat is Deveze van top tot teen. Hij wil
altijd den « man in the street », waarover hij zooveel te praten weet
in den ( Soir », verbluffen.
Maar 't was welhaast te zien, dat er meer op handen was, en
wel, te weten : eene heropborreling van antiklerikalisme.
Het kiesprogramma der liberale partij werd opgesteld na vele
woordvitterijen, en het bevatte de geleidelijke afschaffing van alle
tegemoetkoming aan het vrij onderwijs.
En als nu de lijsten der kandidaten moesten opgemaakt worden, zag men een aantal jonge antiklerikale schreeuwers, de plaatsen veroveren van bekende, maar eenigzins gematigde politiekers.
Zoo bleef oud-minister, en oud-voorzitter der liberale linkerzijde,
M. Cocq in den slag.
Uit schrik, verhaastte zich M. Janson al zijne vorige verklaringen van verdraagzaamheid in te trekken, en zijne bezorgdheid voor
den schoolvrede te verloochenen, uit bezorgdheid voor den vrede
in de rangen der liberale partij.
Ondertusschen, in de nieuwgekozen gemeenteraden, ontstond
er tusschen liberalen en socialisten eene strooming tot kartel, om
op het gemeentelijk terrein het antiklerikaal schoolprogramma toe
te passen. Wat te recht de « smeerlapperij van Antwerpen » genoemd
werd, zouden de katholieken best doen niet gauw te vergeten.
En al die maneuvers liepen uit, op de verpletterende nederlaag
der liberalen, eerst op de parlementaire, en dubbel nog op de provinciale verkiezingen.
Wie niet hooren wil moet voelen.
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Maar hoe hard de les ook was, de liberalen hebben ze niet wilen verstaan.
De kiezing voorbij, ging M. de Broqueville aan het werk om
eene definitieve regeering samen te stellen. Alles wat hij vroeg, was
dat de liberalen zouden blijven samen werken, met de katholieken,
am het budget in orde te brengen.
Maar zoo liep het niet af.
Eerst moest de liberale partijraad zijne voorwaarden stellen.
De eerste voorwaarde was dat de Socialisten zouden uitgenoodigd worden om in de Regeering te treden.
Eene tweede reeks voorwaarden, zonder groot bedied, waren
eene uiting van het liberaal patriotisme : le drapeau, la Brabanconne,
l'armee, les outrages a la patrie, les menees contre la patrie, justice
inexorable!
Eene zeer zonderlinge voorwaarde, en waarop wij wel eens
zullen terugkeeren, is van technisch-militairen aard : « de landsverdediging moet op de grens geschieden. » Natuurlijk is het objectief van alle nationaal verweer, het behouden of bevrijden van gansch
het grondgebied, en indien de liberale voorwaarde niets anders beteekent, is zij waarlijk het spreken niet waard. Maar, ten minste
in de opvatting van de liberalen, schijnt zij wel degelijk te gelden
als een onveranderlijke regel van strategie en taktiek. M. de Broguevine heeft ondervinding genoeg om te weten, wat dat zal wegen bij
den generalen staf. wij laten dat voor een anderen keer.
Eindelijk kwamen de eischen in zake onderwijs. Alle technische scholen, alle landbouwscholen moesten aan het Ministerie
van Kunsten en Wetenschappen toegevoegd worden, uitgenomen
voor het technisch beleid. Wat dat juist beteekent is nog niet heelemaal uitgemaakt.
Verders moet er eene commissie samengesteld worden uit
parlementsleden der drie partijen om een nieuw statuut voor het
vrij onderwijs te bestudeeren en voor te bereiden.
'T was niet zonder verwondering, dat het land vernam, dat al
die eischen zonder discussie ingewilligd waren door den kabinetsvormer. De Kristene demokraten vroegen opheldering, en werden
te vreden gesteld. Al de katholieke ministers hadden geene opwerpingen te maken.
Na dat alles wat ze vroegen toegestaan was, waren het nog de
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liberalen die tegenstribbelden. Waarom hebben wij niet juist kunnen
begrijpen.
Ernstig was het zeker, want de liberale ministrabelen, en hun
« chef de file » Deveze werden solemneel bij den Koning geroepen.
Zeer interessant moet dat onderhoud geweest zijn, maar er is weinig
over uitgelekt, buiten dat geheel het peloton haastig zijne ministerzetels is gaan bezetten, en dat M. Deveze zelf op het onverwachts
het Ministerie van Landsverdediging is binnen gestormd.
Sedert dien is de linksche strooming der liberalen evenwel
niet gestuit. De kartels voor gemeente en provincie gaan hunnen
gang, en de parlementaire liberale linkerzij is erg verdeeld. Ondertusschen zal de kwestie van de budgetaire terechtzetting noodzakelijk op den voorgrond komen, en den schooltwist, hopen wij,
op het achterplan schuiven.
De financieele maatregelen zullen nog wel wat moeilijkheden
opleveren. Ernstige verzwaring van belastingen is onvermijdelijk,
en besnoeiing van uitgaven is het niet min. Indien de beide regeeringspartijen er niet toe komen eene betere verstandhouding te bewerken, moet men binnen afzienbaren tijd eene nieuwe ministerieele
crisis te gemoet zien.
Wat er dan gebeuren zou, moeten wij afwachten.
Op internationaal gebied was het, in de laatste weken, al van
oorlogschulden dat de klok luidde.
De Europeesche schuldenaars hadden verwacht dat de Vereenigde Staten van Amerika de betaling der annuiteit, die verviel
op 15e December niet zouden geeischt hebben.
Daar bestond zeker ernstige grond toe. Was het Voorzitter Hoover niet, die het moratorium van alle oorlogschulden opgedrongen had?
En wanneer dat moratorium ten einde liep, had Amerika niet
alien rechtstreekschen en onrechtstreekschen invloed doen gelden,
om de europeesche crediteurstaten ten opzichte van Duitschland
tot schorsing der duitsche betalingen te bewilligen?
Wel is waar had Amerika uitdrukkelijk bepaald, dat de schulden der europeesche mogendheden tegenover Amerika, niet afhankelijk waren van het betalen of niet betalen der duitsche schulden
tegenover die zelfde mogendheden. Maar toch drong Amerika aan,
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en vroeg dat Europa eerst haar huffs in orde zou stellen, wel latende
verstaan dat Amerika later zou aan te spreken zijn.
Het belang van Amerika was genoeg bekend. Wall street had
credieten op credieten aan duitsche banken en zaken verschoten.
Moesten nu de crediteursteden de oorlogschulden doen betalen, hoe
zouden de amerikaansche geldschieters ooit hunne dollars terug zien?
Daaruit sproot de overeenkomst van Lausanne, waarbij Duitschland van zijne oorlogschulden zoo goed als ontslagen werd.
Maar wanneer de 15 December naderde wilde de Amerikaansche Regeering noch van uitstel, noch van kwijtschelding hooren.
Diplomatieke notas werden gewisseld. Eindelijk betaalden
Engeland en Italie. Belgie liet weten, dat ten gevolge der schorsing
der Duitsche betalingen, het ook niet bij machte was de annuiteit
te storten.
De fransche regeering, onder M. Herriot wilde betalen. Maar
de fransche kamer bracht haar ten val. 't Schijnt dat M. Boncour,
de opvolger van M. Herriot, nu een middel zoekt om te betalen
zonder te betalen, als men zoo spreken mag. Hij zoekt Amerika te
voldoen, zonder de beslissing van het Fransch parlement tegen te
gaan. Of die goocheltoer nu zal lukken?
In alle geval, zullen die zaken blijven gelijk zij zijn voor een geheelen tiid.
M. Hoover immers is nog president, maar het Congres wil
hem niet laten beslissen. En M. Roosevelt, die op 4e Maart aanstaande het presidentschap moet overnemen, wil zich op voorhand, noch
met M. Hoover, noch met het Congres, tot eene bepaalde politiek
verbinden. Alles wat hij loslaat is, dat er op den gewonen diplomatieken weg, met elk der schuldenaars afzonderlijk zal moeten onderhandeld worden. Niet veel gezegd!
Zoo blijven ook al de andere vraagstukken hangend. De groote
economische Conferentie, die moet de wereldcrisis bestudeeren is
een, de conferentie ter ontwapening is twee.
Ondertusschen wordt er gevochten in Mandsjourije tusschen
Japanners 'en Chineezen, en in Zuid-Amerika tusschen Paraguay
en Bolivie.
En er wordt erg gekeven tusschen Italie en Yougo-Slavie, met
Frankrijk in het verschiet,
In Duitschland schijnt generaal Von Schleicher de bovenhand
te krijgen. Het Katholieke Centrum is er beter mede gediend dan
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met Von Papen. En men zou zeggen dat Frankrijk nog liever met
Von Schleicher te doen heeft dan met Bruning. Hoe zonderling
toch ! Bruning was en is toch ongetwijfeld, gelijk alle oprechte katholieken, een echt vredelievend man. Had Frankrijk hem weten
toe te geven, wat nu reeds aan Von Schleicher is toegezegd, nooit
zouden de Nazi's tot zulke macht gekomen zijn, nooit zou Von Papen
opgerezen zijn, nooit zou generaal Von Schleicher het bewind in
handen gekregen hebben, en Europa ware veel nader tot rust en
X.
vrede.
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RINGS TEKEN.
Aan mijn « Herfstrozen »
« 't Zijn maar banale versjes
in schaamle pooverheid » —
heeft 't heir der recensenten
vol minachting gezeid...
« Wat hebben we aan die klanken,
zoo vaak alreeds gehoord?
Gij zingt van liefde en trouwe;
't is stokoud op ons woord!
't Gevoel is uit de mode,
romantisch is die boel...
Schenk ons onvatbre beelden
en wees, als marmer, koel;
schenk ons het onbegrijpbre
vol cerebraliteit;
dan zullen we u vereeren
met echte pieteit! »
Ik laat die bende razen
en haal de schouders op
hij drukke, wien het passe,
zoo'n lauwer op den kop...
Gaat dus, mijn arme versjes
van een eenvoudig man,

gaat, onverstoord, uw wegen
tot wie u voelen kan,
tot wie u kan genieten
in uwe simpelheid
en luistert naar uw wijsje,
den betweters ten spijt,
een lied van liefde en bloemen, —
van lijden en genot,
zoo oud reeds als het menschdom,
zoo oud reeds als het lot; —
weest hem een straal der zonne,
die geuren wekt en zang
en zoent hem — in het lijden
de tranen van de wang...
En zoo gij slechts een ziele,
mijn versjes, roeren mocht
en troosten en verblijden,
al zingend, op uw tocht, —
dan nog zou ik u danken,
mijn zielevreugd, mijn smart,
mijn arme, schaamle bloeikens,
gij, kindren van mijn hart!
A.

DE GEEST.

Nu heeft de geduldige lezer ongetwijfeld reeds gedacht dat
wij dit gedicht, door den dichter opgedragen aan zijn dichtbundel,
slechts aanhalen om den dichter to bespotten, als marmer koel.
Welnu neen, met hem zeggen wij : hij drukke wien het passe zoo'n
lauwer op den kop. Tusschen het onbegrijpbre vol cerebraliteit
eenerzijds en arme versjes van een eenvoudig man, versjes die ons
in het lijden de tranen van de wang willen kussen anderzijds, is
onze keuze dra beslist. Wij kiezen de arme versjes, laten die bende
razen en halen de schouders op. Waarom? Omdat het hier niet alleen
gaat om de beslissende keuze tusschen het onbegrijpbre vol cerebraliteit en de arme versjes, doch tevens om een plicht van dankbaarheid die hier moet vervuld worden. Indien inderdaad de vers67

jes er in mochten slagen slechts een ziele te roeren al zingend op hun
tocht, dan zou de dichter hun nog danken. Persoonlijk bieden wij
ons bij deze aan om geroerd te worden ten einde den dichter de vervulling van zijn plicht van dankbaarheid ten spoedigste inogelijk
te maken en wij doen een beroep op de lezers, eveneens tot geroerd
worden bereid. Immers, wel zal de dichter, voor een geroerde, nog
danken, maar hoe bescheiden legt hij in die woorden een voorafspiegeling van wat zijn dank zou zijn indien de geroerden in behoorlijk
aantal zich wilden voordoen. Hoe meer geroerden dus des te meer
dankbaarheid. Zij die nog aarzelen zich als roerlingen te laten inschrijven, bedenken slechts even hoe groot de vreugde der versjes
zal zijn wanneer hun dichter hun een matelooze dankbaarheid zal
betuigen. En zij zullen handelen.
Doch zoo ernstig als wij den liefdekreet van dezen dichter
jegens zijn opus ook opnemen mogen, het opnemen van dat werk
door « De vlaamsche gids » weigeren wij als ernstig te aanvaarden.
De redactie kan Been twee heeren dienen, zij moet kiezen. Indien
zij meent dat het maandschrift der vlaamsche liberalen op het hoog
peil van deze poezie moet gebracht worden, moet zij lagerstaanden
als b, v. Prof. Dr. F. De Backer en enkele anderen weren. Dan zullen
wij weten dat wij het tijdschrift niet meer kunnen volgen op zijn
europeesche vlucht. Het gaat hier om een vlaamsch fatsoen, waarvan elke afbrokkeling ons alien raakt en deert,
*
* *

Gelooft er niets van ,
Met « De Uittocht » deed Mevrouw
Van Dessel-Poot zich kennen als literair
aangelegde, maar door de Vlaamsche
dorpsliteratuur bedorvene, Hollandsche
beginnelinge, die nog moest afleeren,
Vlaamsche menschen te beschouwen als
folkloristische curiositeiten of leuke beesten in een dierentuin. En dan kwam haar
tweede boek, als een echte verrassing;
zij heeft de boeren, die zij als steedsche
intellectueele nog niet doorgrond had, te
Wemmel laten zitten bij hun boomen,
hun sneeuw en de vreemde villa's der
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bouwmaatschappijen. En zij geeft een
werk over het mondaine leven, een roman, stevig van bouw, zonder eenige
bijgesleurde beschrijving, zonder eenig
overtollig woord, met een bijzonder rake
psychologie en een wonderbaar talent
voor het weergeven van een atmosfeer.
Deze roman, Afgedwaalden (G. A. J.
van Dishoeck, N. V., Bossum), speelt aan
de Belgische kust, te Brussel en te Biarritz, en geeft vooral het tragische leven
weer van twee jonge menschen, Victor
en Marie-Jeanne, die meer en meer ver-

slaafd geraken aan spel en cocaine. Een
buitengewoon geslaagd boek, nog merkwaardiger wegens den haast verbluffenden vooruitgang sedert « De Uittocht »
en dat aan de schrijfster van meestal
een eervolle plaats doet toekennen onder de nieuwe romanschrijvers.
(De Vlaamsche Gids).
Maar helaas heeft de schrijfster met
haar tweede boek, dat dit jaar verscheen,
niet aan die « goede beloften N voldaan.
Integendeel. Mevr. van Dessel verliet het
boerenland en begaf zich in het mondaine leven, het leven van de ergste
mondaine soort, waar men alle geneugten
geniet, die volgens bijbel en zedeprediker
als zonde worden aangerekend, waar men
zelfs niet aan een maitresse genoeg heeft,
doch een « oude heer » met « keurige »
smoking, geschoren gelaat en de « spaarzame haren zorgvuldig over den schedel
gekamd » met notabene drie maitressen
« heel jong : blond, bruin, zwart » uitgaat.
Voor zulk een leven is veel te zeggen,
het heeft zijn voor en tegen en zeer zeker
kan dat in een boek zoo aantrekkelijk
geschilderd worden, dat het nog mooier
lijkt dan de werkelijkheid maar zijn kan.
Doch mevr. van Dessel schijnt die werkelijkheid alleen uit andere heel slecht
geschreven boeken alias keukenmeidenromans te kennen en van bezoeken aan

derde-rangsbioscopen, want haar stijl is
volkomen aangepast aan die volksvermaken. Het « kreunt in hem », een « lichte
rilling joeg door hem heen », « zijn gelaat
zag grauw, zijn oogen trokken wijder
open, donker, het blauw bijna zwart.
Zijn hart klopte zwaar en wild, hij ademde
diep », « een steek ging door hem heen »,
« een koude rilling liep over Victors rug »,
« als een kreet joeg het door hem heen )),
« een huivering van gezond genot ging
door zijn leden », enz., enz. Kortom het
is griezelig, meer dan griezelig, het is
degoutant, door en door onecht.
Ostende, Le Zoute, Biarritz, St-Jean
de Luz, cocainesnuivers, een groot
luxueus jacht met een meneer, die don
Carlos de Veiga Y Guadelupe heet (een
naam, die ertoe leidt iederen hotelier
toe te roepen : « pas op voor je rekening ! x),
speelbanken, cheques van een millioen,
alles wat men aan « mondaniteit », heel
of half, maar verzinnen kan, wordt in
het geding gebracht en de vaste « leester »
van de leesbibliotheek voor gewezen kameniers en bejaarde huisnaaisters zullen
er van genieten, maar voor de .schrijfster
is het te hopen, dat zij gauw naar het
land terug gaat om temidden der boertjes met hun rustieke zorgen tot rust te
komen van al die opwinding en van al
het ge-« thrill ».
(Den Gulden Winckel).

*
**

Patrice Buet, die een jaarboek Jeunes Pokes de France redigeert
(Editions de la Revue Moderne des Arts et de la Vie), heeft thans
besloten hieraan toe te voegen een verzameling Poemes francais de
Poetes strangers. Wie weet, hoeveel belangrijke Fransche poezie er
onder het werk van dichters van niet-Fransche nationaliteit schuilgaat, kan niet anders dan dit plan van harte toejuichen.
Er heeft zich een comite gevormd om het welslagen van dit
nuttige initiatief te bevorderen. Het bestaat uit auteurs van naam :
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Georges Lecome, Henry de Regnier, Henry Bordeaux, alien van de
Academie FranFaise J. H. Rosny, aine en Roland Dorgeles, van de
Academie Goncourt, Lucie Delarue-Mardrus, en anderen.
De bundel zal worden samengesteld uit inzendingen waaruit
een keuze zal worden gemaakt. Aan deze prijsvraag, die voor iedereen wordt opengesteld, is geen enkele voorwaarde verbonden, zelfs
niet de inteekening op den bundel. Niet-Fransche dichters, die
met hun Fransche gedichten willen mededingen, worden verzocht,
met vermelding van hun nationaliteit, kleine gedichten tot een totaal
van ten hoogste Zoo versregels voor den 'en April 1933 in te zenden
aan den heer Patrice Buet, Quai aux Fleurs, 9, Paris. W e Eventueele gewenschte nadere inlichtingen worden slechts verstrekt na
ontvangst van een coupon voor antwoord.
De keuze uit de beste gedichten verschijnt gebundeld tegen
het eind van het jaar 1933.
*
**

De verrassing van het elfde nummer van Forum is niet alleen
een zestal gedichten van Willem Elsschot, maar ook de daarop volgende studie van Menno ten Braak « Het schrijverspalet ». Wellicht is nooit door een criticus zoo scherp gesneden in de zweren die
de literatuur van onzen tijd, ook sommige allerjongste, verzieken
en ontsieren : de beschrijving, het adjectief, het « schilderen met
woorden ». We vinden het zeer jammer dat Ten Braak rond zijn
beweringen een sfeer van antipathie schept, door het euvel der
schilders met woorden hardnekkig toe te schrijven aan een gemis
aan intelligentie, aan domheid. Zijne tegenstanders zullen onder die
beschuldiging een hoogen rug zetten en helaas vrij spel hebben in
het bespotten van een « piepjong essayistje » die « alle verstand in
pacht heeft » en dommerikken maakt van Querido en Feuchtwanger
cum sociis, Doodjammer, want ter Braak heeft gelijk en wat hij
zegt is zoo essentieel belangrijk dat het door een ander « op sympathieke en beleefde wijze » noodzakelijk moet herzegd en herschreven worden, indien de literaire doddelaars er in gelukken de aandacht van zijn critische beweringen of te leiden door invectieven
van een verklaarbare gekrenktheid en bitterheid. Het is intusschen
niets nieuws wat hij schrijft. Onze medewerker G. Walschap heeft
hetzelfde sedert weldra tien jaren honderden keeren gezongen, ge70

floten, geschreven en geschreeuwd in tallooze weekbladartikelen
zonder meer dan gewoon-journalistieke pretenties. Het zal hem
genoegen doen te vernemen dat dit eindelijk in een meer blijvenden
vorm op het forum van het officieel literair Leven is verschenen.
Het schilderen met woorden, het overtollige woord, heeft aan onze
letterkunde alle monumentaliteit ontnomen en ze uitgehold. zonder
inhoud of zwaarte hangt zij te zwieren aan de ballonnekens van
haar adjectieven en andere woordijdelheid. Alle groote letterkunde,
poezie zoowel als proza, gebruikt het woord alleen waar het moet,
nooit waar het kan of zou mogen d. w. z. steeds als noodzaak nooit
als sieraad. Wij weten dat deze gouden stelregel de dood van 75 oio
der literatoren beteekent, maar er zijn juist 75 o/o der literatoren te
veel. Verdwijnen zij niet dan worden en blijven zij, de lieden die
niets te zeggen hebben, de dood der letterkunde. Wij weten ook dat
het commentaar bij dit wetsbeginsel lange studie en een boek van
roo bladzijden vergt. Maar na het negatief gedeelte van zijn standpunt te hebben verantwoord in het verwerpen der zondarige auteurs,
zal Menno ter Braak misschien dit positief gedeelte van zijn theorie
opbouwend opstellen. Dit wordt dan een essay van europeesche beteekenis en wij zullen kapitaal zoeken om het langs de europeesche
P. E. N. clubs, een gebaanden weg, in al de talen van Europa te
verspreiden. Onnoodig hier aan toe te voegen dat het essay zal begraven worden onder een ijselijk angstig stilzwijgen van het in zijn
bestaan bedreigde 75 o/o.
Hier een der gedichten waarmee Willem Elsschot (Tony De
Ridder) alien die hem als prozaschrijver reeds hoog waardeerden,
blij verrast heeft
MOEDER

Als vader slaapt gelijk een rustig beest
en in zijn droom herkauwt en zalig lacht,
dan ligt gij wakker, starend in den nacht,
en roept uw zoons en dochters voor den geest.
zij zijn gevloon, als gieren voor 't tempeest
met stukken van het oude nest bevracht,
waarin gij dubbend op hun terugkeer wacht,
maar op de klok het woord des tijds niet leest.
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Laat niet uw dagen sluiten in verdriet;
geen macht die tanden aan uw mond verstrekt
of ooit weer zog in uwe borsten wekt.
Er is niets aan te doen zooals gij ziet.
Drink dus een druppel bij een passend lied,
daar schele Piet reeds met uw teenen trekt.

*
**

Een huldiging moet hooggestemd zijn. Daarom wordt Fritz
Engel, van Berlijn, zijn grootspraak over kosmos, heele wereld,
Archimedes, aarde en haar afgronden en den hemel vergeven en hij
verkondigde dan bier des zeventigjarigen Gerhart Hauptmann's
roem :
Over Duitschland woeden zware stormen van politieken en economischen nood.
Nu klinkt door het donkere weer een vriendelijker toon; Gerhart Hauptmann, thans
de grootste Duitsche schrijver, beleeft den dag, waarop hij den drempel van den patriarchen-leeftijd overschrijdt. Op 15 November wordt hij zeventig jaar. Ook heden
ten dage ontbreekt het hem niet aan tegenstanders, maar het Duitschland, dat men
het ware Duitschland mag noemen, het land der groote literaire traditie, het land
waarin vrijmoedigheid, echt kunstenaarschap en menschelijkheid nog altijd worden
begrepen en gewaardeerd, ziet als een schare dankbare kinderen naar Gerhart Hauptmann op, als naar een vader, die nog leeft en werkt en ons toch reeds een rijke erfenis
heeft geschonken.
Zijn oeuvre, veelvuldig in vreemde talen overgebracht, is zeer uitgebreid : 34
tooneelstukken, i6 epische werken en talrijke belangrijke redevoeringen vormen een
geweldigen levensarbeid. In hoeveelheid moge deze door andere schrijvers zijn overtroffen, van hoedanigheid beteekent hij, bij alle verschil van waarde tusschen het eene
en het andere, een onvergankelijk geestelijk en artistiek kapitaal.
In de schrijvers weerspiegelt zich de wereld en op hun beurt weerspiegelen de
schrijvers zich in hun scheppingen. Plaatsen wij ons voor dezen spiegel, voor het gezamenlijk werk van Gerhart Hauptmann. Wat zien wij? Wij overschouwen een scheppingstijd van bijna vijftig jaren, wij luisteren naar een jongeling, een man, een grijsaard. Wij hooren hem in vers en in proza spreken, in donker realisme en op de melodie
van het sprookje. Wij vinden hem in blijde vroolijkheid en in peinzend nadenken. Wij
bemerken, hoe hij zich uit den tegenwoordigen tijd in het verleden dompelt en uit het
verleden weer treedt in eigen tijd. Is hij een van de velen, die jaar in jaar uit op zoek zijn
naar hun stof en dan daarop steunen als op een kruk, waarmede ze kunnen strompelen naar het succes? Behoort hij tot hen, die zich richten naar den stroom van den
tijd en de omstandigheden van het oogenblik en dan hun Pegasus nu eens historisch,
dan weer modern optuigen? Niets van dit alles ! Zonder van buiten invloed te ondergaan,
heeft hij den heelen kosmos in zich met deszelfs licht en schaduw. Krachtens zijn natuur is hij met de heele wereld ten nauwste verbonden. Hij bemint haar om der wille
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van haar schoonheid, eenvoudig omdat zij er is en daarom zelfs in haar gebreken.
Zijn genie is het punt van Archimedes, van waaruit hij deze aarde en haar afgronden
en den hemel daarboven in beweging zet. In hem belichaamt zich, en wordt tot kunst,
het woord van Terentius : Homo sum; humani nil a me alienum puto » : « Mensch
ben ik; niets menschelijks acht ik mij vreemd ». Met dit begrip van het menschelijke,
dat wij ook menschenliefde kunnen noemen, is het heele werk van Hauptmann blootgelegd en begrepen. Menschenliefde, dat is het, wat wij telkens weer vinden, wanneer
wij zijn werken, in welken vorm ze zich ook vertoonen, in hun diepste beteekenis onderzoeken.

« Iedereen weet » zegt de journalist, dat Alie Smeding een vieselijk boek in twee deelen geschreven heeft, dat zij kort daarna gehuwd is met dominee Van Wijhe, sindsdien een aantal vrome boeken heeft geschreven, en dat zij nu opeens weer vuil is gaan doen,
met een nieuw boek. Dat zou niet de moeite van een vermelding
waard zijn, indien « Naakte Waarheid », zoo heel de dikzak met zijn
God weet hoeveel bladzijden, voor Albert Heiman niet een gelegenheid geworden ware om een bepaling van pornografie te geven die
er beter op lijkt dan wat wij daaromtrent doorgaans hooren
Pornografie is niet het « fort » van Nederlandsche schrijvers. Het zondebewustzijn
is hier te diep ingeheid, en het zou interessant genoeg zijn na te gaan waarom juist ons
land, als kampplaats van katholicisme en calvinisme, meer dan andere landen (Engeland wellicht uitgezonderd) erfelijk belast is met de ergste schuldgevoelens. Een zondaar is hier noodzakelijk ook een mistroostig iemand en een domkop. Zonde heet te zijn :
een kortstondige vreugd waar men op de duur geen zij bij spint; waarvoor men elk
willekeurig oogenblik gestraft kan worden door de wrekende hand van God.
Om werkelijke pornografie te kunnen schrijven, moet men a-moreel zijn, alle
bedenkingen, vergeten, in de grond van zijn wezen een weerbare optimist en een roekelooze waaghals zijn. Men kan dan tot droevige of pleizierige ervaringen komen,
dat is een kwestie van toeval, maar men doet waar men zin in heeft, en leeft in volmaakte
vrijheid. Uit de gezichtshoek der tegenstanders bezien, moet men dan zulke menschen
« bedervers » noemen, want hun vrijheidsgevoel werkt aanstekelijk, hun vreugde-inde-zonde is zoo oprecht en intens, dat zij zich aan anderen mededeelt. Zulke menschen
waren Casanova, de markies de Sade, en meer dan anderen de onbekende auteur van
de Kin Ping Meh, deze Chineesche catalogus van brillantgenoten ontucht. Een gepreoccupeerd man als D. H. Lawrence heeft tevergeefs geprobeerd zoo te zijn, en in
de wereldliteratuur komt men maar zelden een figuur tegen die bij zijn pogingen om
pornografie te leveren, niet op het een of andere zwakke moment zijn bevangenheid
toont.
De mensch is nu eenmaal een angstig wezen met een opmerkelijke geneigdheid
tot het goede, wanneer hij ziet dat het kwade hem niet al te wel bekomt.
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In Nederland zijn nog maar zeer, zeer weinig schrijvers bekend die deze onprotestantsche eigenschap bezitten, en ik zal mij wel wachten hun namen te noemen
voor een omgeving waar men maar al te gauw bereid is tot steenigen.
*
* *

Had de kritiek zich maar wat vroeger met de dichters ingelaten, we zouden andere kerels t' huis gekregen hebben dan nu,
dachten wij bij het lezen van Eugene Bosschaert's studie over De
Marest. Deze criticus geeft den dichter den ernstigen raad voortaan niet meer zoo bloo te zijn. Vas-y, mon petit. De klanditie
vraagt wat minder kuischheid. « We willen het leven zien leven »
zegt Bosschaerts vermanend tot De Marest. Het is niet genoeg
verzen te maken en te blozen, wie verzen maakt bloost niet en
en wie bloost make geen verzen. Allee De Marest, jongen, hardi
vooruit, niet beschaamd zijn :
c Een wensch durf ik uiten. Dat het anecdotische element wat ingetoomd worde
ten gunste van meer verdieping en meer hartstochtelijke uitlevn. Men krijgt het gevoel dat de dichter zich wat te veel bedwingt. Hij is te braaf. Een aangeboren kuischheid
en zekere schuchterheid werpen een dam op, dien ik wel eens op gewelddadige wijze zou
willen zien omverstuwen door den wassenden vloed van de alles vernietigende, zinnelijke kracht, die zeer duidelijk is dezen dichter broeiend in. En ik zwijmel reeds extatisch, als ik denk aan de wild geurende, bloedroode rozen, die we dan voorzeker met
bevende handen plukken zouden, tot ons aller intens genot. » (De Vl. Gids.)

In alle geval doet de kritiek ook een reuzenschrede voorwaarts als ze eindelijk eens extatisch zal gaan zwijmelen en met
bevende handen bloedroode rozen plukken tot ons aller intens genot.
*
**

De Ringsteken zullen dit jaar wat regelmatiger verschijnen.
PERTINAX.
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Kantteekeningen
« MANIÉRES DE COUR ».
De letterkundige prijs van Brabant
werd voor enkele dagen toegekend aan
G. Walschap voor zijn roman « Trouwen ». Plaudite manibus. Maar over deze
uitspraak verscheen een communiqué in
de bladen dat met een volkomen tactloosheid opgesteld was : de ongelukkige
candidaten werden vernoemd of ten
minste duidelijk aangeduid en de derde
onder hen kon het stellen met deze glose
« een studie over Ruusbroec en de mystiek is een wetenschappelijk-litterair
essay dat voor veel aanvulling vatbaar is ».
Ten eerste is de vermelde titel onjuist,
er stond : Ruusbroec en de geest der
mystiek, wat heel wat anders is en wie
den schrijver en zijn geschriften kent
— het geheim van alleman — weet dat
U. van de Voorde en « wetenschap » aan
mekaar een broertje dood hebben. Het
is echter unfair van een jury een werk
dat verschijnen moet, in de oogen van
het publiek vooraf dood te verwen met
een vernederende vermelding. Er zijn
voor een jury maar twee fatsoenlijke houdingen; ofwel verklaart zij : dit werk is
bekroond, de andere niet, ofwel geeft
zij een omstandig en gejustifieerd verslag. Wat de jury van Brabant heeft
gedaan is op zijn zachtste gezegd, een
kwajongensstreek.
X.
VLAAMSCH LETTERKUNDIG
MUSEUM.
Op 7 Januari had de eerste bestuursvergadering plaats van het Museum
der Vlaamsche Letterkunde te Antwerpen dat reeds in 1912 ontworpen,
na de Conscience-tentoonstelling, nu
eerst tot werkelijkheid wordt. De be-

heerraad is samengesteld uit een negental
letterkundigen die de medewerking van
een aantal collegas uit de provincie zullen verzoeken, Het Museum bezit reeds :
de nalatenschap van Conscience, die van
Verriest, die van Jan van Beers, enz.
Dit jaar nog zal een lokaal ter beschikking gesteld worden. Een werkplan werd
opgemaakt en een uitvoerend dagelijksch
bestuur werd aangeduid : E. de Bom,
Marnix Gijsen en L. Baekelmans.
Het is hoogst wenschelijk dat dit Museum, dat Been Antwerpsche maar een
Vlaamsche instelling zijn zal, op den
steun van alle belangstellenden en belanghebbenden zou mogen rekenen.
Het secretariaat is gevestigd in de Hoofdbibliotheek der stad Antwerpen.
Y.
POEZIE EN WERKELI JKHEID.
De driejaarlijksche prijs voor poezie
werd toegekend met soeplepels : R.
Herreman kreeg een deel, De Marest ook
en tot verbazing der verzamelde scharen
kwam ook G. Burssens aan de beurt aan
5o % van de twee vorigen. Waarom
bleef een dichter als Albe op de mat?
Waarom werd Gilliams voorbijgegaan?
De pastiches van Burssens wegen toch
wel niet op tegen het origineeler werk
van die twee? Drie gelukkigen in plaats
van een, de jury is gevoelig geweest.
LITERATUUR EN POLITIEK.
Mej. Dr Lili Sertorius heeft een boek
gewijd aan het « Literarisches Schaffen
and Volkstum in Flandren ». Hare documentatie haalde zij blijkbaar uitsluitend
in het nationalistisch milieu : zoo is haar
boek dan ook zeer eenzijdig geworden.
Het behelst tallooze valsche voorstel75

lingen en onnauwkeurigheden die een
objectief Vlaamsch nalezer zou geweerd
hebben. Soms wordt het zelfs bepaald
komisch : E. De Bock die — zooals men
in Jeugd in de Stad leest zijn weekends doorbracht in een dorpje met enkele
vrienden samen in een gehuurd huisje,
wordt door deze Lili voorgesteld als de
stichter van een soort Walden, een « T olstoisches Gemeinschaftsleben ». Als groteske
is deze wetenschappelijke mededeeling
volkomen geslaagd, maar dit eene staaltje
bewijst hoe omzichtig men dit zeer
tendenzieuse boekje zal moeten behandelen.
Z.
KWESTIE VAN...
Ik zit in verlegenheid...
Ik had een woord van waardeering
willen zeggen over « De Wind Waait ». van
Ernest van der Hallen, een kort verhaal,
de onlangs door het Davidsfonds werd
uitgegeven. Dit boekje is inderdaad
stukken beter dan al wat ik vroeger van
hem las.
Het vroegere werk van E. V. d. Hallen heeft geen ruggraat. Daar is een
broosheid die sterk genoeg is om eeuwen
te duren; maar dit werk was van een
zoeterige onvastheid en vaak van een
vroomheid die gevaarlijk wordt voor uw
geloof. Daar was vooral de geest, waaruit al dat werk geboren is : een weekheid in het schijnbaar absolute van zijn
religiositeit, die tegenover den solieden
eenvoud van gezonde vroomheid staat,
zooals een geschminkte St-Niklaas met
vlassen baard tegenover den heiligen
kindervriend in den hemel staat.
De lezer zal dus begrijpen hoe zeer
ik me erover verheugde zoodra ik merkte
dat « De Wind waait » — al noteert de
schrijver dat dit verhaal reeds in 1926
geschreven werd — een gevoelige stije
ging beduidde. Maar nu ik deze ervaring
in een recensie zou willen meedeelen,
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sta ik in verlegenheid. Want het is tegenwoordig in Vlaanderen geraden een beetje
bedacht te zijn op zijn eer; — dat heeft
St-Paulus ons trouwens al geraden —
maar ook op de mogelijke motieven
waaraan men in zekere milieus het schrijyen van een waardeerende of afbrekende
kritiek zal toeschrijven. En nu heb ik maar
een vrees : dat de heer Van der Hallen,
bij het lezen van mijn kritiek deze zou
gaan toeschrijven aan een gevoel van
vrees voor den rubriekleider van « Kunst
en Letteren » in Jong Dietschland.
De heer van der Hallen mag een afbrekende kritiek van me toeschrijven aan
afgunst, onverstand, aan zie verder
het gewoon vocabularium, maar dat hij
een levende kritiek van mij over zijn werk
zou aanzien als een bewijs van ontzag
of vrees voor zijn autoriteit, zou me
een onbehaaglijk gevoel geven.
Wat is er inderdaad geschied?
De lezer zal zich herinneren dat D.
Warande in September 11. een door W.
Van den Aker geschreven uitvoerige en
strenge kritiek heeft gegeven over Van
de Voorde's Modern, al te Modern, met
een korte nota van de redactie waarin
verwezen werd naar hetgeen A. Van
Cauwelaert en G. Walschap over dezen
bundel hadden geschreven; en dat aan
U. Van de Voorde gelegenheid werd gegeven zich te verdedigen of althans
zijn standpunt nader toe te lichten.
De heer Van der Hallen heeft ons echter deze nota en dat verweer van U. Van
de Voorde zeer kwalijk genomen, zooals
blijkt uit een nummer van Jong Dietschland dat voor een tijdje toevallig in mijn
handen viel.
Dit waren, volgens den heer Van der
Hallen, « nieuwe courtoyse » zeden, die
hij met een elegant misprijzen afwijst.
De handeling van den heer A. van
Cauwelaert, die deze wandaad op zijn
geweten heeft is volgens den heer Van

der Hallen alleen verklaarbaar door vrees
voor den « Jupiter Tonans » der kritiek,
in casu U. Van de Voorde, met het oog
op het eventueel verschijnen van een
nieuwen dichtbundel. Objectiviteit en
eerlijkheid zijn begrippen die sedert enkele jaren in Vlaanderen niet meer dezelfde dingen dekken als vroeger. Het
is gangbaar geworden in bladen of tijdschriften lieden aan te randen, zonder
hun hiervan kennis te geven; met het
gevolg dat hun stilwijzen door den lezer
als een beschaamde bekentenis van schuld
kan worden beschouwd. Er is een regel
die door het gerecht steeds als een on-

vervreemdbaar recht is beschouwd geworden : dat het laatste woord aan den
beschuldigde hoort. Volgens den heer
Van der Hallen hoort het aan den beschuldiger. Dit is misschien regel in
Rusland. Het zijn in elk geval nieuwe,
maar oncourtoyse zeden die in Vlaanderen als een bewijs van onverdorven
vlamingschap moeten gelden.
En wat de vrees betreft voor den Jupiter Tonans, - die zou dan alvast hebben
bewezen dat ik meer ontzag heb voor de
macht van U. Van de Voorde, dan voor
de blikken bliksems van den heer Van
A. V. C.
der Hallen...
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Boekbespreking
H. D. NOBLE, 0. P. : L'Amitie avec Dieu. Essai sur la vie spirituelle, d'apres
Saint Thomas d'Aquin. (La Vie Spirituelle. Coll. dominicaine), 1 vol. 538 p. nouvelle
edition. — Desclee de Brouwer et Cie, Paris. — 15 fr.
Deze nieuwe uitgave geeft ons het vroeger verschenen boek heelemaal omgewerkt, en met acht hoofdstukken vermeerderd. Steunend op St-Thomas, bestudeert
schrijver de rol der liefde tot God in het geestelijk leven, en toont aan hoe deze liefde
de groote drijfveer is van het hooger streven der ziel, en hoe zij eenheid brengt in het
geestelijk leven, de deugden van zelfverloochening en toewijding voortbrengt, en als
't ware al de zielekrachten doorademt en naar hooger doel leidt.
T.
Een boek, met vrucht te leven en te mediteeren.
RENEE Cosmos : Le Roman d'Hilene. — Maison Aubanel Pere, fond& en 1744,
imprimeur du Saint-Pere. Avignon. — io fr.
Een roman die in Canada speelt, in middens die trouw gebleven zijn aan de eenvoudige zeden hunner verre Fransche voorzaten... Geen dramatische ontwikkeling,
geen geweldige hartstochten; toch leest men die geschiedenis, een weinig elementair
verteld, met pleizier. Er zit misschien meer waarheid in deze uiterst simpele gegevens
dan in menig hedendaagsch roman die luidruchtig zijn weg door de wereid maakt.
L. D.
EUGENE DEVAUD : La Pidagogie scolaire en Russie Sovietique : La Doctrine. (Vol.
VI des « Questions Disputees ». Collection publiee sous la direction de Charles Journet et Jacques Maritain). — Desclee de Brouwer et C ie. Paris. — io fr.
Dit zeer belangrijk boek heeft het over den geest en de tendens van het sovjetisch
onderwijs. Het toont welk een machtig wapen de school geworden is om de communistische begrippen te verspreiden, en hoe alles in het onderwijs voor doel heeft alle zweem
van godsdienstigheid, van bovennatuurlijk leven uit de ziel der kinderen uit te roeien,
om slechts plaats te laten, voor het meest volkomen materialisme, de vereering van
de stoffelijke voortbrenging. Heel het onderwijs staat onder het teeken van Marx en
van de philosophie van 't bolsjevisme. Ze willen een nieuw menschelijk type scheppen
enkel verlicht door « l'ideal de la science, de la production selon le Plan. » Voor hen
is het Communisme een werkelijken godsdienst met dogma's en moraal, die zijn asceten, zijn mystiekers, ja zelfs zijn martelaren heeft, en dat is juist zijn kracht.
Schrijver vergelijkt gaandeweg de theorieen der bolsjevisten met de onderwijs
T.
stelsels van West-Europa, en toetst ze aan de christelijke princiepen.

A. BESSIERES : L'Evangile du Chef. Nouvelle Edition revue. « Editions Spes
Paris. — 7 fr.
Niets is zoo noodig als leiders. Van hun waarde hangt heil en voorspoed van alle
ondernemingen af. Zooveel zijn echter voor hun taak niet opgewassen; zooveel laten
de hun toevertrouwde talenten onvruchtbaar. Wat moet een leider doen, om zijn plicht
jegens zijne volgelingen echt te volbrengen? Moet hij zich niet eerst en vooral door den
geest van 't Evangelie laten inspireeren en den weg volgen door Jezus aangewezen,
leeren dienen om beter te kunnen leiden?
In dat licht bestudeert schrijver de groote lijnen van hetgeen een leider weten
moet. Savoir. Vouloir. Lutter. Mourir. Elk dezer hoofdstukken wordt opgeluisterd
door meditaties over het Evangelie, en korte levensbeschrijvingen van eenige hoogstaande mannen, die leiders wisten te zijn : Ozanam, de Pastoor van Am, enz., enz.
Een uitstekend boek voor jongelingen van 12 tot 19 jaar, die aan scoutisme of soL. D.
ciale werken willen doen.
Dfr
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M.—M. D 'ARMAGNAC : Le Sauvetage de Jean Paquerel. Illustrations de Maurice
Lavergne (Coll. « Des Fleurs et des Fruits », ding& par l'abbe Felix Klein professeur
honoraire a l'Institut catholique de Paris). « Editions Spes D. Paris. — io fr.
Een onderhoudend boek voor aankomende knapen. Jean Paquerel, een jongen van
15 jaar, moet op een fabriek gaan werken. Omdat hij Katholiek is, wordt hij op alle
manieren geplaagd door eenige vlegels. Zoo ongelukkig is hij, dat hij 't niet meer kan
uitstaan en wegloopt : maar hij heeft zijn vertrouwen in de menschen en ook zijn geloof verloren. Na allerlei avonturen, wordt hij door twee brave kajotters gered, naar
L. D.
ziel en lichaam.

Les Carnets de Gallieni. Publies par son fils GAETAN GALLIENI. Notes de P. B.
Albin Michel. Paris. — 15 fr.
Gallieni werd in 't begin van den oorlog tot Gouverneur du Camp Retranche
de Paris benoemd, en wist de groote stad, die hij heelemaal weerloos gevonden had,
dank aan zijn wilskracht verbazend snel met de noodige verdedigingswerken te voorzien.
Hij was het ook die den opperbevelhebber Joffre overhaalde zijn snellen terugtocht
te stuiten op de Marne, rechts ommekeer te doen en den vijand aan te vallen. Hij zelf
zette dit offensief in den 5 e september, met het 6 e leger dat tijdelijk onder zijn commando
stond, en dwong aldus den opperbevel hebber zijn voorbeeld te volgen. Men mag dus
zeggen dat wij de zegepraal op de Marne feitelijk aan Gallieni te danken hebben, al wordt
zij gewoonlijk aan Joffre toegeschreven. Gallieni is niet goed aan te spreken over een
overbevelhebber die, volgens hem, tot zijn zware taak niet opgewassen was, zich van
den echten toestand geen rekenschap gaf, geen durf genoeg had, en zich te veel met
politiek inliet. De verantwoordelijkheid van den bloedigen slag van Verdun legt hij
ten laste van zijn al te groot optimisme, dat naar geen waarschuwing wilde luisteren,
en Verdun niet wist op tijd te versterken.
Nog minder sympathiek staat hij tegenover de politieke mannen, die hun kleine
persoonlijke belangen, afgunsten of vijandschappen niet vergeten konden en aan politiek deden in de ernstigste oogenblikken, wanneer het bestaan zelf van 't land op 't
spel stond. Oorlogsminister benoemd, besteedde Gallieni zijn laatste krachten er aan
een weinig orde in den warboel der Regeering te brengen. Maar de last was te zwaar
voor zijn reeds zwaar aangetast gestel; hij bezweek op 27 Mei 1916. Hij was een hoogstaand man, een edel en groot karakter. Dit boek is geweldig belangrijk; maar men staat
verstomd wanneer men ziet hoe weinig onze bondgenooten voorbereid waren tot den
L. D.
oorlog !
GHEUSI. —

Nico VAN SUCHTELEN : Homeros: Odysseus' dool (Zang V tot XIII, vers 187 der
Odyssee) uit het Grieksch vertaald en ingeleid. Wereldbibliotheek. — 193o. 256 bl.
In 1912 verscheen in de Wereldbibliotheek de verkorte vertaling van den Ilias
door Karel van de Woestijne. Haar zware, geleerde syntaxis, haar gonzende sonoriteiten brachten den lezer zoo van de wijs dat sommige spotters beweerden dat het Grieksche origineel gemakkelijker te begrijpen was dan dit subtiele en gecompliceerde Nederlandsch. Wat niet wegneemt dat deze Ilias-omwerking een zeer belangrijke publicatie was. Thans doet Dr. Nico van Suchtelen een analoge poging met een vertaling
van de belangrijkste zangen uit de Odyssee (V tot XIII) waarin het Lange autobiographische verhaal van Odysseus voorkomt. De inleiding, lang en levendi g-vulgariseerend,
leert den niet-ingewijden wat hij van het Grieksche kultuurleven in Homeros' tijd
en van de litteraire conventies in het verhaal weten moet. De vertaling is in een sonoor
proza geschreven dat niet te veel lijdt onder de ingewikkelde homerische epitheta. Een
M. G.
naamregister geeft opheldering over talrijke eigennamen in den tekst.
R. P. CONRAD GURY. 0. F. M. : Fleur du Calvaire. — Desclie de Brouwer et Cie,
Paris.
Een korte levensbeschrijving van eene franciscanerse, luster Marie-Fidele, in
1883 te Kempten in Zwaben geboren, en in 1923 in 't Klooster Reutberg, in ZuidBeyeren overleden in reuk van heiligheid. Haar I even is niet zonder overeenkomst
met dat van Therese Neumann. Sedert 193o werd haar proces tot heiligverklaring door
T.
den aartsbisschop van Munchen ingediend.
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G. HOORNAERT. S. J. : Le Briviaire. — Desclee de Brouwer et Cie, Paris. — 3,50 fr.
Dit boekje van 88 blz. wijdt uit over de plaats welke het Brevier in het priesterlijk leven bekleedt : over zijne geschiedenis en huidige samenstelling en het reciteeren
van het Brevier; over zijne waarde, zoowel als over de opwerpingen tegen het Brevier,
over de afschuwelijke heiligschennissen der « Gottlosen » in Berlijn en in Rusland,
en over de vreeselijke werking in verscheiden landen tegen Christus en zijn Kerk.
T.
Een degelijk en zeer actueel boekje.
JEAN HELLO : Conseils pour la Direction des Euvres de Jeunesse. — Desclee de
Brouwer et Cie, Paris. — 12 fr.
Dit boek verschijnt in de Collectie « Problemes d'Education ». Schrijver, een priester der Broeders van St-Vincentius a Paulo, bespreekt het doel der werken voor de
jeugd, en de wijze om het te bereiken. Hij toont aan hoe natuurlijke middels : spel,
sport, enz., zoowel als de bovennatuurlijke, gebruikt moeten worden om de jeugd tot
een hooger zieleleven te brengen. Zijn boek kan heel nuttig zijn aan dezen die zich
T.
bezig houden met het opleiden der jeugd.
BOLKESTEIN, M. A. POELHEKKE en Dr. J. PRINSEN : Nederlandsch Leesboek. Ten
dienste van het voortgezet middelbaar en gymnasiaal onderwijs. Eerste deel. Vijfde
druk. Uitg. J. B. Wolters.
Vijf Vlamingen tegenover twee en veertig Hollanders. Zoo is de verhouding in
W. B.
het Leesboek.

W. L. M. E. VAN LEEUWEN : Ontwikkeling der Nederlandsche Letterkunde. Uitg.
J. B. Wolters, Groningen.
Ons protest tegen de miskenning van Vlaanderen heeft niet mogen baten. Heel
de Vlaamsche Letterkunde van 183o tot heden wordt in 14 — zegge veertien bladzijden
— afgehandeld; terwijl alleen reeds aan de litteraire Beweging van 188o tot heden no
bladzijden worden gewijd. Adriaan Roland Holst krijgt tweemaal zooveel als Gezelle,
van de Woestijne, Streuvels en Vermeylen samen...
Vlaanderen is en blijft : de arme broer van den Nederlandschen stam.
A. V. C.

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 origineele van zijn opzet zit hem hierin dat hij hen 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 g 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 een vrouw moet hij het afleggen... », en ten
slotte is hij gelukkig naar zijn hel te ontkomen.
Dit gegeven worth 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 fontatie en spirit die
eventjes doen lachen en 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 bl. 27 en vv. 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
T. D.
trotseeren.
BEN VAN EYSSELSTEIJN : De duivel op aarde. — A.
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Verschenen :
BENEDICTUS DE SPINOZA : Wijsgeerige fragmenten. Een bloemlezing uit zijn geschriften en brieven. Uit het latijn vertaald en toegelicht, door Dr. N. VAN SUCHTELEN.
Uitg. Wereldbibliotheek, A'dam. Geb. 3.25 fl.

Dr. A. VLAEMANS : De Wijsbegeerte van Spinoza. Haar plaats in het nederlandsche
denken en haar beteekenis voor de wereldphilosophie. Uitg. Wereldbibliotheek, A'dam,
Beide uitgaven verschenen naar aanleiding van het eeuwfeest van B. Spinoza.
die op 24 November 1932 geboren werd.
H. J. VAN DE WIJER : Onze Vlaamsche gemeentenamen, 4e druk. Uitg. Davdsfonds,
Leuven.
Dr. G. SCHAMELHOUT : De strzjd der Cataloniers om hun zelfstandigheid. Uitg.
Volksuniversiteit Herman van den Reeck.
AGATHA CHRISTIE : De onschuldige moordenaar. (The mysterious affair of Styles).
Uitg. N. V. Het Ned. Boekhuis. Tilburg.
Een van de bekende succesboeken van A. Christie voor de liefhebbers van spannende, ontroerende lektuur.

Uitgaven der Firma J. B. Wolters te Groningen :

Prijs : Ing.

Dr. L. BRECKX en Dr. L. GOEMANS : Eerste Fransche Lessen. Nieuwe
1 eermethode voor de Vlaamsche klassen, deel II, 4e verbeterde
frs. 9.00
druk
Dr. L. GOEMANS, P. LAROCHETTE et V. SONDERVORST : Exercices adaptes aux Elements de Grammaire frangaise, A l'usage des Flafrs. 9.00
mands, 2e druk
Drs H. R. S. VAN DER VEEN : Een honderdtal Examenopgaven. Engelsch-Nederlandsch voor Gymnasia, H. B. Scholen, Kweekscholen en candidaten voor de acte Engelsch L. 0., 2e druk. . . f 1,25
AUG. A. BOUDENS : Uit onze Letterkunde, Leer-Leesboek voor RoomschKatholiek (M)U. L. 0.-Scholen, 3e druk, geillustreerd ..... f 2,90
W. L. M. E. VAN LEEUWEN : Korte Schets van de Ontwikkeling der
Nederlandsche Letterkunde, met een schematisch synchronistisch
overzicht van de Wereldletterkunde, 2e vermeerderde dr.. . . . f 2,50
W. L. M. E. VAN LEEUWEN : Epiek en Lyriek. Een Leesboek voor
H. B. S., Gymnasium, Lyceum en Kweekscholen, met korte
aanteekeningen over inhoud en vorm van woordkunst, geillustreerd, 2e druk
f 3,5 0
Een nieuwe Methode voor het Aanvankelijk Lezen door A. JAGER en
A. JANSE, aa, bee, cee, dee, Om te leeren Lezen, met gekleurde
plaatjes van JAAP VEENENDAAL.
Letterdoosje met letters en woordbeelden
f 0,75
Voorlooper
f 0,20
f 0,40
Eerste Leesboekje
Tweede Leesboekje
f 0,40
Derde Leesboekje
f 0,45
Vierde Leesboekje
f 0,45
Vtjfde en Zesde Leesboekje
ter perse
Zevende en achtste Leesboekje A, door A. JAGER. . in bewerking
Zevende en Achtste Leesboekje B, voor de Christelijke Scholen, door
in bewerking
A. JANSE
Prospectus.
Dr. E. RIJPMA : Beknopte Geschiedenis der Nederlandsche Letteren
.
voor leerlingen bij het Middelbaar en Hooger Onderwijs en
voor Hoofdacte-studie, geillustreerd, 7e druk
f 2,25

Geb.

f 1,50

f 3,25
f 2,90

1 3,90

I 2,75
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I. VAN GELDEREN : Duitsch Woordenboek, met medewerking van J. H.
VAN BECKUM.

Deel II, Nederlandsch-Duitsch, 7 e veel verbeterde en vermeerderde
uitgave

I 3,75

AUG. A. BOUDENS : Onze Moedertaal. Taalboek voor de R. K. Muloschool, deel I, 3 e druk
f 1,50

f

1,75

Van alle Tijden, Bibliotheek van Nederlandsche Letterkunde onder
Redactie van Dr. C. G. N. de Vooys en Dr. D. C. Tinbergen.
Reinaert de Vos, met inleiding en aanteekeningen van Dr. C. G
Kaakebeen, herzien door Dr. D. C. Tinbergen, geillustreerd,
f 1,5o
zevende druk
L. BOT en J. HOUTEPEN : Beknopte Engelsche Spraakkunst voor RoomschKatholieke Scholen, deel I, 4 e druk
f I,40 f 1,60
Oefenboek, deel I, met woordenlijst, 4 e druk
f IAD f 1,6o

The Young People's Library.
Baroness ORCZY : The Chief's Way, An adventure of the Scarlet Primpernel, adapted and annotated by Drs H. R. S. VAN DER VEEN,
met losse woordenlijst

f o,8o

Dr. J. LEEST : Het voortgezet Onderwijs in de Moedertaal ...

f 3,25

Dr. G. SCHAMELHOUT : De Volkeren van Europa en de Strijd der Nationaliteiten.
Eerste deel, 2 e druk. Uitg. Wereldbibliotheek, Amsterdam.
Reeds ligt het zesde duizendtal voor van het eerste deel van Dr. Schamelhout's
merkwaardig levenswerk. Dit deel behandelt : Ras en yolk, taal en staat en nationaliteitsbeginsel bij de Litauers, de Letten, de Esten en de Finnen.
Ev. VERACHTERT : Ik spreek beschaafd Nederlandsch. Beknopte uitspraakleer met
talrijke oefeningen. Zesde, herziene en vermeerderde druk. Pr. 6 fr. Uitg. J. van In
en C ie, Lier.
DOSTOJEFSKY : De Idioot. Roman in vier deelen. Uit het Russisch vertaald door
J. JAC. THOMSON. 2 e druk. Uitg. van Loghum Staterus' uitgeversmaatschappij. Pr.

3,90 gl.
CYRIEL VERSCHAEVE : Zeesymphonieen. Vierde uitgave. Uitg. Excelsior, Brugge.

Mgr. TÔTH TIHAMER : De godsdienstige Jongen. Vertaald door E. H. Dr. A. CARDYN. Uitg. De Vlaamsche drukkerij, Leuven.
JOZEF SIMONS : Mastentoppen. Pijnappels uit de Antwerpsche kempen. 3e druk.
Uitg. St-Norbertus Boekhandel, Tongerloo.
Deze derde druk is vermeerderd met verhalen uit de uitverkochte bundels De
Danstent, In Hooger Sferen, De Strooptocht en De Zeven Hoodfzonden die niet
meer afzonderlijk zullen herdrukt worden.
VICTOR BRIDGES : Om de Koningin. Vertaald door F. VAN VELSEN. Uitg. Het
Nederlandsche Boekhuis, Tilburg.
Een nit de reeks : romans van avontuur.

Verschenen in de reeks : Editions de la Cite Chritienne C. C> I e MARTINDALE, S.J.:
Les paroles creatrices du Christ. Traduit de l'Anglais.
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2e Abbe JEAN DERMINE : 1'Education chretienne de la personnalite.

« Compose a la demande de 1'A. C. J. B. cet ouvrage a pour but de fournir une
base doctrinale a ses etudes et a ses travaux consacres cette annee, au grave et delicat
probleme de reducation, selon l'enseignement de 1'Encyclique « Divine Magistri ».
3 e F. M. BRAUN 0. P. Oil en est le probleme de Jesus. Le probleme. — Jesus et le
protestantisme liberal. — Le messianisme fictif. — Le messianisme politique, etc.
4e Mariage et Natahte :(Comptes-Rendues du Congres de la Natalite de Bruxelles
1932). Bruxelles, 336 pages, 3o francs belges.
J. SOMMER pr. : Wij. In Gods Rijk ons geluk. Vrij naar het Fransch. Uitg. Desclee de Brouwer et C ie, Brugge.

Dr. C. N. VAN DE POLL : Zwangerschap en Kraambed. 2e druk. Ing. o,5o gl.
Uitg. Wereldbibliotheek.
WILLEM SNULDERS pr. : Die eerste bliscap van Maria Vijftiend'eeuwsch mysteirespel. Vrij bewerkt. Uitg. Standaard-Boekhandel.
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Inhoud van Tijdschriften
BOEKZAAL (I Nov.). — L. J. M. Feber : Renaissance in Spanje. — F. A. B. :
Leven en dood in de Sing-Sing. — P. P. De Grootindustrie in Rusland. — Dom Vathaire : Op het keerpunt der geschiedenis. — P. Placidus : Wazo van Luik. — Uit
boek en blad, enz.
LA NOUVELLE REVUE FRANCAISE (Octobre). — Andre Gide : Pages de
Journal. — J. Supervielle : Les amis inconnus. — A. Thibaudet : Les idies politiques
de la France. — Valery Larbaud : Le fait du prince. — Leon Chestov : La seconde
dimension de la pensee. — J. R. Bloch : Sybilla (fin). — Antonin Arbaud : Le theatre
de la cruaute. — Chroniques. — Notes.
LA NOUVELLE REVUE FRANCAISE (dicembre). — Francis Ponge : Vegetation. — E. C. Fabre : Cage. — Jean Giraudoux : Choderlos de Laclos. — Henri
Michaux : Un Barbare en Chine. — C. F. Ramus : Adam et Eve. etc.
NUOVA ANTOLOGIA (i October). — Enrico Pea : Il forestiero (Romanzo). —
Fausto Bianchi : Islanda, antica reva del fuoco. — C. E. Oppo : Il tramonto di Pablo
Picasso. — G. Sterfani : Unita della storia Istriana. — F. Tombari : Romagnolate.
— A. Guiccioli : Diario medito. — Nicola Parravano : 'industria dei derivati agrumari.
— Note e rassegne.
LA NUOVA ANTOLOGIA (i6 October). — La Nuova Antologia : Preludio
del Decennale. — Luigi Federzoni : Il Re in Eritrea. — Giuseppe Piazza : La Germania tra una rivoluzione e una restaurazione. — Enrico Pea : Il forestiero. — Pasquale
Jannaccone : Il problema dell'oro. — Nino Savarese : Il morto alla finestra. — Alessandro Guiccioli : Diario inedito. — Mario Praz : Isola del Nord.
NUOVA ANTOLOGIA (i November). — Carlo Delcroix : Gli-anni di prima.
— G. Giuriati : Quaranta giorni. — A. Manaresi : Ricordi di Bolagnarossa. — G.
Gaspare Napolitano : A Roma, per la Tiburtina. — C. Monfrani : La liberazione di
Pola. — Vittoria Clan : Unita et divisione nel lavaro nel cameo litterario. — Fr. Chiesa :
I romanzi the non scrivero ! — Enrico Pea : Il forestiero. — Val. Piccoli : Il caposcuola
della « Saggezza » (E. Keyserling). — Note e Rassegne.
NUOVA ANTOLOGIA (16 November). — Lelio Bonin Longare : Ricordi di
Vienna nei primi anni della Triplice Alleanza. — Filippo Crispolti : Per it monumento
ad Antonio Fogazzaro in Vicenza. — Antonio Baldini : Via dell'Impero. — Tullio
Ortolani : Il Fogazzaro in penombra. — Enrico Pea : Il Forestiero. — Alessandro Guiccioli : Diario Inedito.
NUOVA ANTOLOGIA (i December). — La Nuova Antologia: Concorse per un
saggio di storia Italiana. — Gioacahino Volpe : Motivi e aspetti della presente storiografia italiana. — Bruno Biagi : Dieci anni di esperienza corporativa. — Alberto
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De Agostini S. S.: I miei viaggi nella Vordigliera patagonica meridionale. — Carlo
Linati : Gentiluomo e contadino. — Goffredo Coppola : Pariri Italiani. — Giuseppe
Bevione : La prova dell'Inghilterra. — Enrico Pea : Il Forestiero. — Margherita G.
Sarfatti : Il signor mio vicino.
ELSEVIER (September). — Frontispice-plaat : Ir. S. van Ravesteyn : Watertoren met werkplaatsen en Bureaux der Ned. Spoorwegen to Roermond. — W. Jos.
de Gruijter : Sybold van Ravesteyn, met 2 ill. — J. Bendien : Piet Mondriaan — 6o
Jaar, met 7 ill. — Matty Vigelius, I : « Wapengoet », met 15 ill. — E. G. van Heusden : Jacobus. — M. H. Szekely-Lulofs : De Gevangene. — A. J. D. van Oosten :
Piano-Speelster. — Machteld van Severen, : Allerheiligenzomer. VI-VIII. — Kroniek.
— H. R. : In Memoriam Cyriel Buysse en Is. Querido. — Jo de Wit, Roel Houwink,
A. M. Hammacher, Dr. W. F. Stutterheim en J. S. : Boekbespreking. — J. Slagter :
In Memoriam M. A. J. Bauer, met i ill. — Koomen : De stilleven-schilder Lodeizen.
met 2 ill.
ELSEVIER (Oktober). — Frontispice-plaat : E. Manet : Portret van zijn ouders.
— W. F. A. Roe11 : Herdenking van Manet, met 12 ill. — Franz Dillberg : Duitsche en
Nederlandsche Gedenkpenningen, met 15 ill. — Matty Vigelius : « Wapengoet », II,
met 7 ill. — Elisabeth Zernike : Het Verlangen. — Machteld van Severen : Allerheiligenzomer. — C. Tielrooy-de Gruyter : Jeugd. — Kroniek. — H. R., Jo de Wit,
Roel Houwink, F. M. Schnitger en J. S. : Boekbespreking. — J. Slagter : Een omwenteling in de Schilderkunst. — J. S. : Sluyters' portret van Dr. Wibaut, met i ill. —
R. H. van Gulik : Op den viersprong, Problemen der moderne Chineesche Kunstenaars,
met I ill.
ELSEVIER (November). — Frontispice-plaat : Henri-Julien Rousseau : MoiMeme. — Kasper Niehaus, I : Henri-Julien Rousseau, met 5 ill. — F. Waschnitius :
Zweedsche Tapijten, met 15 ill. — W. G. van der Tak : Spinoza, bij de 300 Ste verjaring zijner geboorte, met 4 ill. — M. Mok : Wereldeinde. — Machteld van Severen,
XII-XVIII : Allerheiligenzomer (Slot). — Helma Wolf-Catz : Mijmerij. — Johan
Theunisz : Visschers. — A. J. Luyt : Humoreske. — Kroniek. — H. R., Jo de Wit,
M. Mok, Roei Houwink, W. Jos. de Gruyter en J. S. : Boekbespreking. — W. Jos
de Gruyter : George Grosz bij Esther Surrey, den Haag, met i ill. — J. S. : Ilse Ruth
Voigt, met I ill. — J. S. : Tentoonstelling van Joegoslavische hedendaagsche beeldende
kunst.
ELSEVIER (December). — Frontispice-plaat : Atlas Blaeu, China. — S. J. Fockema Andreae : De Atlas van Blaeu, met 5 ill. — Kasper Niehaus : Henri-Julien Rousseau, II, met 4 ill. — Dr. E. H. ter Kuile : De Restauratie van het Raadhuis van Schoonhoven, met 9 ill. — W. Hessels : Herfstdag. — Stijn Streuvels : Skjold. — J. de Roodt :
Woestijn. — Henriette Barbe : Een Avontuur. — Kroniek. — H. R., Jo de Wit,
Roel, Houwink en J. S. : Boekbespreking. — P. Koomen : Brouwer en Dou, met 2 ill.
— W. Jos. de Gruyter : Jan Wiegers bij Kleykamp, Den Haag, met 2 ill. — Kasper
Niehaus : Robert Guenine en zijn werk uit Bali, met i ill.
DE VLAAMSCHE GIDS (September). — August Monet : De Ring van Gyges,
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proloog. — Edw. De Keyser : De Schakel. — Gedichten van F. V. E., E. De Keyser,
E. Boeye, H. Van Rooy en A. De Marest. — Lambrecht Lambrechts : Het Antwerpsch
Liedboek. — A. : Vlaamsche Letteren. — J. V. E. : Muziek. — H. Van Tichelen
en J. P. : Boekbeschouwing, enz.
DE VLAAMSCHE GIDS (October). — Louis Franck : De kleinste der NeoLatijnsche Talen. — Frans Dirickx : Dag en Nacht. — E. Zaffen : Terugkeer. — Gedichten van Fritz Francken en Blanka Gyselen. — Jozef Peeters : Napoleon II. — F.
D. : Vlaamsche Letteren. — H. Van Tichelen en J. P. : Boekbeschouwing. — Nieuwe
Uitgaven.
DE VLAAMSCHE GIDS (November). — Alex. D. Van der Horst : Benedictus Spinoza. — Alexis Callant : Wroeters. — August Van Boeckxsel : Rubens en Helena. — A. De Geest : Aan mijne « Herfstrozen ». — Franz De Backer. : Hollandsche
Letteren. — Jan Schepens : Het laatste Boek van D. H. Lawrence. — H. Van Tichelen :
Kinderboeken. — D. R.: Der grosse Herder. — J. P. en D. R. : Boekbeschouwing.
— Nieuwe Uitgaven.
DE VLAAMSCHE GIDS (December). — August Monet : De Ring van Gyges.
— Herman De Cat : Vijf gedichten. — Eug. Bosschaerts : Iets over Dichter Aime
De Marest. — Ern. W. Schmidt : Tooneelkroniek. — H. Van Tichelen : Onderwijs
en opvoeding. — D. R. : Johanna de Waanzinnige. — Julius Van Etsen : Muziek.
— H. Van Tichelen en J. P. : Boekbeschouwing. — Nieuwe uitgaven.
DE GIDS (December). — Stemmen uit de Redactie. — J. W. F. Werumeus
Buning : Verzen. — J. J. Van Geuns : Napoleon. — G. Kamphuis : Morgen. —
A. N. J. Den Hollander : Het Indianenprobleem in de Ver. Staten. — M. R. J. Brinkgreve : Platoon. Een psychologische verkenning. — A. Feberwee : Het eerst-noodige
voor schoolwet en Onderwijs. — Pluvier : Het probleem van ons lager onderwijs. —
H. T. Colenbrander : Thorbeke's Geldersche reis. — Dr. J. D. Vander Waals jr :
Kosmos. '--- J. A. Pollenes : In memoriam W. F. A. Rail. — Buitenlandsch overzicht.
— Bibliographie.
FORUM (December). — S. Vestdijk : 's Konings Poppen. — J. Greshoff : Pro
domo. — Van Uytvanck : Schildersintelligentie. — Ernest Michel : Liefde aan de zee.
— Richard Minne : Heineke Vos en zijn biograaf. — Louis Van Loo: Verveling —
Heimwee naar het zuiden — Circus. — E. Du Perron : Anthonie donker als autoriteit.
— R. Van Aart : Vacantie. — Redactie : Panopticum. — Van Uytvanck : Reproducties
van werk.
DEN GULDEN WINCKEL (November). — G. H. 's-Gravensande : Rubber
en Koelie. — P. J. van Oven : Een Boekenbeurs. — J. Greshoff : Drie Handboekjes.
— Johan Schwencke : John Buckland Wright. — 's-Gr. : Frits Lapidoth t. — Mr.
J. C. Bloem : Nieuwe Versbundels. — Mr. R. Houwink : Kroniek van het Proza. —
Antoon Voorstadt : De Radio en de Schoone Letteren. — Gr. : Het Nederlandsche
boek 1932; Wat Franschen van Nederland weten moeten. — Dr. H. van Loon : Jhr.
Ir. W. F. A. Roe!! f. — Boekenschouw. — Boekenfilm.
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LA REVUE GENERALE (novembre). — Baron Beyens : Mussolini et le fascisme.
— F. van den Bosch : Jean Moreas. — A. de Kerckhove : Marlene ou l'impossible
evasion III. — M. Rigaux : La question des humanites. — D. Denuit : Georges Duhamel. — H. Siret : Aeronautique. — P. De Gerlache : Revue litteraire. — F. Baudhuin : La vie economique et financiere. — A. Melot : Chronique politique. — Revue
bibliographique.
LA REVUE BELGE (15 novembre). — L. Bertrand : L'Histoire romancee. —
A. De Jong : Le Richard (fin). — A. Ravry : Mceurs electorales anglaises d'autrefois.
— Les exploits d'un voilier-corsaire, racontes par son capitaine. — C. Melloy : Saints
populaires. — Medicus : Lettre de docteur. — Jean Thevenet : La Vie internationale.
— Les livres.
LA REVUE BELGE (I decembre). — C. LenOtre : Autour de Napoleon : Josephine la repudiee. — Napoleon academicien. — Le mot de Cambronne. — Pierre
Goemaere : L'homme qui faisait les cercueils trop grands (nouvelle). — Comte Renaud de la Fregeoliére : Les sports d'hiver. — Lafcadio Hearn: Chevelures de femmes
au Japon. — Rene Chassart : Nocturne. — Medicus, Lettre de docteur : L'odorat.
— Paul Prist : Lettre de Paris : Goethe, le Roi de Rome et la caricature. — Thomas
Greenwood : Lettre d'Irlande : Le prince de Galles inaugure le Parlement de Belgast.
— La Chaussee des Geants.
DE NIEUWE GIDS (December). — Voor den nieuwen, 48en Jaargang van de
Nieuwe Gids. — A. H. van der Feen : Conferentie. — Helene Swarth : Verzen. —
Hein Boeken : Het afscheid van de Boomen. — Hein Boeken : Michel Angelo. — Jan
J. Zeldenthuis : Verzen. — Willem Kloos : Binnengedachten. — Frans Erens : Invallen. — Willem Kloos : « Gustaaf ». — Maandelijksch Overzicht. — Maurits Wagenvoort : Buitenlandsch Overzicht. — Jan J. Zeldenthuis : Moderne Duitsche Literatuur.
LEVEN EN WERKEN (September). — Dr. Arie Querido en Mej. S. Kuipers (d) :
Een consultatiebureau voor moeilijke kinderen. — Annie Schmidt Vos : Groei. — Fenna de Meyer : Het Lot. — R. S. Teunissen-Van Ploeg : Gedichten. — Dirk Van der
Poel : De Odenwaldschule. Een schoolgemeenschap. — Dr. J. D. Bierens De Haan :
Lente in Weimar. — E. C. K. : Boekbespreking.
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M. E. BELPAIRE
NAAR EEN TEEKENING VAN ANCO WIGBOLDUS

M. E. BELPAIRE 8o JAAR
" Middel om lang te leven : goed leven. Er zijn twee
dingen die het leven verkorten : de dwaasheid en de boosaardigheid.„
Met deze woorden zet Baltasar Gracian, de meest
cynische discipel van Machiavel, zijn wijsheid over den hoogen
ouderdom uiteen. Naar zijn oordeel wordt het lichaam
deelachtig van het evenwicht des geestes en een goed
leven schijnt hem altijd lang, niet alleen in zijn bedoeling
maar ook in zijn werkelijken duur. Men schroomt jufvrouw
M. E. Belpaire op den drempel van deze, hare eigen
warande, in zulk bedenkelijk gezelschap voor te stellen
ware het niet dat haar vruchtbare, rijke en schoone levensloop de wijsheid van den cynicus zoo volkomen juist bewees.
Zij is haar levensdagen noch dwaas noch boosaardig
geweest, maar wijs en goedhartig. Haar stevig en rechtvaardig oordeel heeft zij onbeschroomd uitgesproken in
hare critiek. Zij was niet zoo dwaas te willen leven in
vrede met iedereen. Men moet zijn vijanden weten te
kiezen. Dit is haar prachtig gelukt : zij kon onafhankelijk
van denken en zeggen blijven. Maar zij is ook goed geweest, van een ontwapenende goedheid, van een daadwerkelijke generositeit die nog geslachten zullen gedenken
na ons. En daarom loven haar niet alleen de christenen maar
ook de " heidenen „ noemen haar een " heilige vrouw „
en een ware moeder voor wie haar zorgen en genegenheid genieten mochten.
Wat zij voor dit tijdschrift heeft gedaan hoeft thans,
bij haar tachtigsten verjaardag, niet meer gezegd. Het is
haar werk en haar eer, indien zij nog eer behoeft. Mocht
het haar ook een genoegen en een vreugde zijn; dat
wenschen hare medewerkers, hare lezers en al die niet dat
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mooie lange leven verdienen zooals zij, maar die in de
ure des doods met Madame du Barry zullen vragen aan
den beul : " Encore un petit moment, Monsieur le bourreau,
encore un petit moment, lit vows plait.
Met den Mechelschen catechismus (bij 's Pausen
uitgever verkrijgbaar) wenscht de redactie van dit tijdschrift aan Mej. Belpaire " een Lang en gelukkig leven op
aarde „.
DE REDACTIE.
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Carla (i)
door Gerard Walschap.
I.
Maria baarde het kind, opeens afgrijselijk schreeuwend dat ze
stied. Het moest Carla heeten, Ze had dien naam ooit op een gouwdag gehoord en meende dat het iets moderns was voor het oud
vlaamsche Kerlinne. Was het de dochter niet van een vlaamschen
kerel? Maar gij met uw flaminganterij, zei Caluwaers, ik heet Petrus.
Hij stond vierkant op zijn petersrechten tot de onderpastoor had
uitgemaakt dat er de noodige christelijkheid bij was. Carla was
simpellijk een verkorting van Carola. Carolus, Carola.
Het was ook aan Petrus te danken dat Carla opgevoed werd
in zijn huis vol menschen. Misschien was dat haar geluk. Terwijl
Maria nog te bed lag verhuurde hij haar leegstaand huis aan zijn
leverantier voor tabak en likeuren, Stevens. Die ging zijn handel
overlaten aan zijn zoon en wou nu hier komen rentenieren. Ze moesten
het hem maar goedkoop verhuren want er zijn niet veel liefhebbers,
zegt hij, voor een huis waarin het met den ouden notaris en Eric
zoo triestig afgeloopen is. Er wordt verteld dat het er spookt en dat
er een kwade hand op ligt, maar hem doet dat nets, want hij kan
zelf tooveren, zie maar eens. De roomer van Caluwaers begint te
wankelen en meteen zegt Stevens : Geef mij nu ook maar mijn gouden
horloge terug dat in uw vestzakje zit, of dacht ge dat ik het niet gezien
had ?
Ook die Stevens was misschien een geluk voor Carla. Hij had
meer dan vijfig jaar alle pastorijen en burgemeestershuizen afgereisd
en daar met grappen vertellen en goochelen altijd veel wijn en sigaren
verkocht. Hij haalde zijn sigarenpijpke van tusschen den singel
der pastoors, stak een kunstvinger door den bolhoed der burgemeesters en als hij het op een pastoorsmeid gemunt had, liet hij
in den droesem van zijn roomer voor het opstaan een half tientje
van een versieten, vettigen paternoster vallen, om haar te doen
(I) Carla is het derde deel van een trilogie, waarvan het eerste deel Adelaide
heet, het tweede Eric.
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denken dat dat er van in het begin in gelegen had en hij uit beleefdheid toch maar gedronken had zonder iets te zeggen.
Carla was aan dien kindervriend goed vertrouwd, want ze
lieten haar heele namiddagen bij hem.
Maria vond dat ook goed. Jonge weduwen richten hun passie
meestal op hun kind en bederven het. Haar verlangen echter bleef
op Ernest gericht, alsof die maar voor een langen tijd afwezig was
en daarna zou terugkeeren. Hij keerde niet terug en alle verdriet
van jonge gezonde menschen slijt, maar heur verlangen behield
zijn richting : den man. Terwijl haar leege weduwhanden zich s'
avonds over een schoon en nutteloos lichaam vouwden, droomde
ze den droom voort waarover zij gefluisterd had in den arm van
Ernest. Een groote koffietafel gedekt voor Lien, maar niet met een
toile ciree zooals thuis. Met een ammelaken. De kinderen hebben
hun dagelijksch bad gehad, de familie gaat ontbijten. Een van de
twee meiden brengt de koffie binnen. De zon schijnt op die rijkemenschentafel.
Geen slechtheid, maar die droom en de angst dat hij zou verijdeld
worden door den vliegenden tijd, deed haar eens Ernest vergeten,
toen Stevens ziek viel, na acht jaar geprofiteerd te hebben van het
huis. Om hem niet over te laten aan de zorgen van een bejaarde
mankende meid, ging Maria hem oppassen. Hij stierf en zij had
juist kaarsen boven gebracht toen beneden zijn zoon Gustaaf zoo
maar zonder meer zijn verdriet uitschreide op haren schouder. Zijn
kus scheen zonder bedoeling of drift, zij vroeg zich of of hij haar
wel gekust had. Hij had aan haar wang ook om zijn vrouw geschreid
en wie begint het bij een andere aan te leggen door over zijn vrouw
te spreken?
In het dorp heette die vrouw de Walin. Comprends pas, zeide
men haar. Maar ze verstonden toch dat ze smalend over veel kinderen
sprak en die vaders bourreaux de leur femme noemde. De eerste
vier jaren wou zij er geen. Als die om waren had ze er een gewild,
maar wat ze kreeg was een misval en een ziekte. Misschien beendertering, sommigen zeiden kanker. Het zekerste was dat ze nooit
meer opstond. Daar de dood van zijn vader bij, Gustaaf had reden
om zich van verdriet te laten hangen, bij toeval, zullen we maar
zeggen, op Maria. Had de manke leelijke meid daar gestaan dan was
het ook zoo geweest. Zoo verontschuldigde ze zich inwendig. En hem.
Het yolk verontschuldigde hem uit antipathie tegen de Walin.
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Die was er de schuld van dat hij aan den drank was geraakt. Het
schijnt dat ze niets van het huishouden kent. Als er een gat in zijn
kousen was, kocht zij er eenvoudig nieuwe en kwam hij wat last
thuis van de reis dan vond hij wat boterham met koude koffie en
madam lag te bed. De oude Stevens zelf had het immers bij haar
ook niet kunnen uithouden.
Als Gustaaf zich tien maanden later een tweeden keer op Maria
liet hangen, kon zij wel niet meer denken dat het toevallig was,
want hij had er van drie kwart uurs ver moeten voor komen, maar
zij liet hem toch maar uitschreien. Zijn vrouw was de laatste veertien
dagen zoo slecht dat ze zich in het bed zelfs niet meer kon verroeren,
schreide hij, maar het was nog op verre na niet in hem opgekomen
dat het al het einde was. Nu kwam hij gisteren avond op de kamer
en vond haar noch beter noch slechter, enfin gewoon. Ze sprak al
sinds dagen bij na onhoorbaar, dus dat verontrustte hem ook niet.
Ze vroeg haar wat te verleggen. Hij schoof heel voorzichtig zijn
armen onder haar. Mager is ze altijd geweest maar nu woog ze zeker
geen vijf en twintig kilo meer. Hij tilt haar voorzichtig op, haar hoofd
valt achterover, een zuchtje en weenend drukt Gustaaf een langen
slurpenden zoen op Maria's wang.
Heel gewoon is het niet de dood van uw vrouw te melden door
een andere te kussen, maar Maria denkt : hoe ontredderd was ik
zelf niet. Hij kan gekomen zijn uit dankbaarheid voor hetgeen zij
voor zijn vader gedaan heeft. En naar wie anders zou hij gaan?
Hij heeft geen ouders meer en broer noch zuster. Met dat al wist
zij toch goed wat die kus van een eendagsweduwnaar beteekende :
ze was inwendig blij nog geen huuraanvraag gekregen te hebben
voor het huis. En vader moet nu eens ophouden met zijn propaganda
voor dat huis, het is toch precies of we de menschen er voor naloopen.
Gelukkig was het op straat dat de nieuwe schoolmeester er haar
voor aansprak. Hij ging trouwen en zocht nu alleen nog maar een huis.
Hier kan niemand van de haren hooren dat zij het huis niet wil verhuren omdat een van haar broers kennis heeft en nu zou zij wel,
omwille van de huur, het huis eenvoudig kunnen toezeggen om
dan den niets vermoedenden huurder na een jaar weer op last en
kosten van verhuizing te jagen, maar dat wil zij niet doen. Neen,
zoo leelijk wil zij niet handelen.
Een wissel trekken op twee kussen zou gewaagd geweest zijn
indien de vrouw van Gustaaf haar man belet had Maria te zien,
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maar Caluwaers heeft wijn, likeuren en tabak noodig, Gustaaf moet
hem dat alles komen verkoopen en hoe eenvoudig is de taal der
liefde : een blik over toog en tafel, een glimlach, een steelsche handdruk. Toen het op trouwen aankwam zou hij liever in het oudershuis gebleven zijn maar zij had niet voor niets den onderwijzer
belogen.
Carla stuurden ze dan maar naar het pensionaat. Het paste toch
dat ze niet meer bij Caluwaers bleef maar moeder volgde. En daar
paste het weer niet dat ze getuige was van een nieuwe jonge liefde.
En vader leerde zeggen tegen een vreemden man, als haar vader
altijd een portret geweest is en ligt waar zij met moeder dikwijls ging
bidden en bloemen leggen. Het zou Maria natuurlijk verdriet doen,
maar zoo gauw het kind wat ouder zou zijn....
Het deed Carla nog meer verdriet. Door de glazen deur had
ze moeder dien man zien kussen en tot dan toe had moeder alleen
haar gekust. Moeder had haar weggestuurd om den suikerpot te
halen, achter de deur had ze zich omgedraaid en alles goed gezien.
Ook een tweede liefde kan wreed zijn. Eerst stuurt ze een kind om
suiker, dan nog verder, naar het pensionaat, Carla dacht jaloersch
aan den man die nu altijd bij moeder was. In den refter kon ze niet
eten.
II
Die weggestuurd in het pensionaat komen worden de beste :
Ze wennen zich eerst. Carla vond vriendinnekens, dacht van langs
om minder aan Henri van den brouwer en de kinderen van Caluwaers en van langsom koeler aan den vreemden man, al schreef
moeder : dikke kussen van vader.
Zoolang er geen kindje was werd ze tijdens de vacantie zooveel
mogelijk bij Caluwaers gehouden, maar als het er was moest ze het
wiegen. Ze zag dat moeder nu wat anders te doen had dan haar op
den schoot nemen zooals ze acht jaar lang had gedaan. En dat vader
nog leelijker en slechter was als hij dronken thuiskwam. Eens weende
moeder. Ze had het kindje in den arm en met den anderen trok ze
Carla tegen zich. Carla was blij toen de vacantie uit was : het is in
het pensionaat veel plezieriger.
Daar zijn de vriendinnekens. De mires zijn ook heel lief. Er
zijn er natuurlijk zooals mere Valerie, we zeggen er de heks tegen.
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Maar hoe hoog wordt de vriendschap van andere op prijs gesteld.
Die van mere Adrienne is een speciale gratie alleen voor de allerbeste
uit de grootere klassen. Ge moet altijd een carte rose hebben. Al
hare gunstelingen treden dan ook in het klooster. Niet dat zij altijd
maar over het klooster spreekt, integendeel. Zij is oudste van tien
kinderen. Als wereldsche menschen dus zeggen dat nonnekens niets
van het leven afweten, hoe belachelijk. Zij weet maar al te goed wat
een martelares haar mama was. Precies daarom is zij naar het klooster
gegaan. Voor de ouders die zij thuis achterliet heeft zij hier een geestelijken vader en geestelijke moeder gevonden in eerweerden heer
Directeur en eerweerde Moeder. Voor tien broers en zusters honderden zusters in Christus. Et puis Jesus....
Tegenover de reine liefde van Jezus speelde zij eens de bloedige
van de menschen uit met een brief van hare zuster, die voor haar
vertrek als missionaris lessen van vroedkunde volgde in een moederhuis. Daar waren andere meisjes bij, aspirant-vroedvrouwen. Twee
ervan hadden neiging tot het klooster. De zuster schreef nu dat
het beslist was : in September zouden beiden hun intrede doen,
ziehier hoe de slag der genade haar trof. Gisteren was er een zware
albumine, de dokters moesten het doode kind instukken snijden
en daarna bleek dat de moeder zelf ook niet meer te redden was.
Toen gaf de H. Geest het haar opeens in : terwijl de slachterij volop
bezig was, draaide zij zich om naar de meisjes, die ook de operatie
moesten bijwonen : « Hewel, hebt ge nu nog goesting om te trouwen? »
Zoo had de goede Meester haar nog willen gebruiken als een schamel
werktuig om zijn wil kenbaar te maken aan twee twijfelende zielen.
Maar waarvoor moest de misval met doodelijken afloop van
Carla's moeder dan dienen. En de oorzaak is ook onbekend. Men
zegt al dat Maria juist voor het venster zat toen het kindje van Cooremans overreden werd, een jongsken van zes jaar. Een voor een
rolden langzaam de twee wielen van een zwaar en hooggeladen
wagen van Reypens over zijn borst. Anderen beweren dat zij met
Gustaaf uitgereden was, die op den terugweg stomdronken zou geweest zijn en drie keeren op een haar na in de Beurmsche putten
terechtgekomen. Er zijn er die vlakaf zeggen dat hij haar van de
trappen gestampt heeft. Ze weten nu immers goed genoeg wat een
Godvergeten beest hij is. Hij heeft de Walin ook kapot gekregen,
en is het niet eigenaardig : ook met een misval. Een ding is zeker
dat Maria slagen kreeg van den schoelie en Jufvrouw Van Aelst
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weet positief dat ze 't hem nooit dierf bekennen als ze zwanger
was. Dan mishandelde hij haar. Dus, waarschijnlijk heeft zij hem
haar verwachting van het zesde niet durven aankondigen en toen
hij het zelf gemerkt heeft zal hij haar geschopt hebben en geslagen.
Nu schreien de doodsklokken en klagen hem aan. Carla moet vroeg
en bitter ondervinden dat de zuster van Mere Adrienne maar al
te zeer gelijk had : aardsche liefde is bloedig en tragisch. Zij schreef
mere Adrienne dan ook over de dwaze bewering dat zij nog te jong
zou zijn om een besluit te nemen. Zij weet integendeel reeds maar
al te veel van het leven.
Dwaas of wijs, er viel geen besluit te nemen. Carla moest thuis
blijven om voor halfbroers en -zusters te zorgen. Zij meende het
leven al ongeveer te kennen, maar ze wist dan toch in alle geval
nog niet wat het beteekent een huishouden te besturen van vijf
kinderen die nog naar de school gaan, plus een man die drinkt en
zijn zaak verwaarloost. De genegenheid van Herman, den oudste,
was een schrale troost. Hij beloofde jongensachtig haar te verdedigen.
Moeder had slagen gekregen van den schobbejak, maar met Carla
zou dat niet waar zijn. Carla moest maar op zijn kamer komen slagen,
want het is, als hij 's avonds zat thuis komt dat hij gevaarlijk is.
Dat naief groot menschje zou een licht in haar leven geworden zijn,
maar zij dacht te veel aan mere Adrienne. Volgens mere Adrienne
is het wereldsch leven nu eenmaal zonder geluk.
Drie jaren verlangde zij naar dat geluk, zonder dat een blik van
den dronkaard haar kwetste. Hij zag misschien de nonnenbrieven
die zij kreeg en beantwoordde, en die haar gedachten deden verwijlen
bij godvruchtige dingen. Misschien verblindde haar zuiverheid hem
met ontzag. Iets belette hem in haar een vrouw te zien. De drank
had hem nog niet verbeest tot ongevoeligheid voor de opoffering
van het kind, dat om zijnentwil haar moeder had moeten missen
van haar achtste jaar en nu haar bloeiendste jeugd verleven in zorg
voor de kinderen van die moeder. Een avond zette hij zich dronken
aan de tafel waar zij kleeren verstelde. zonder haar aan te zien hield
hij een lange alleenspraak. Hij had medelijden met haar. Hij begreep
wel dat zij iets anders, iets hoogers verlangde, iets heiligs. Daarvoor
boog hij eerbiedig het hoofd. Hij bracht hulde aan haar zelfopoffering.
Hij hield er aan haar dat heden avond plechtig te verzekeren, haar
te bedanken voor alles wat zij voor zijn kinderen doet. Wat hemzelf
betreft weet hij dat hij het stof van hare voeten niet waard is. Hij is
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niet waard dat zij hem aankijkt en hij durft haar zelf niet aankijken
want hij schaamt zich. Een ellendige zwakkeling is hij en zijn geweten
heeft geen rust omdat zij nooit of nooit een woord van afkeuring
tot hem gericht heeft. Wanneer wij de levens der heiligen lezen
zien wij dat zij zoo mild waren voor de anderen als streng voor
zichzelf. Dit heilig voorbeeld heeft zij gevolgd. Speciaal is hij dezen
avond vroeger naar huffs gekomen om haar iets te zeggen dat hem
drukt, maar het zal haar verheugen. Het zal haar een teeken zijn
dat God welgevallig op haar offer neerziet.
Met groote oogen ziet zij hem aan. Aileen de bierlucht waarin
zijn adem zwemt en zijn boekenwoorden doen haar nog denken
dat hij dronken is. Maar hij zit rustig en met de oogen neergeslagen,
als voor een ernstige bekentenis. Zouden de menschen zonder reden
zeggen dat kinderen en dronkaards waarheid spreken? Hij zegt
dat haar voorbeeld zijn geweten foltert. Tot nu toe is hij slecht geweest zonder nadenken en uit zwakheid. Maar nu, nuchter of dronken,
moet hij aan haar denken en hier doet het hem dan pijn. Hij kan
dit levee zoo niet meer voortzetten. 't Een of 't ander. Absoluut
slecht worden en verdoemd, ofwel zich beteren. Geen middenweg
meer. Wanneer wij de levens der heiligen lezen zien wij dat zij er
velen bekeerd hebben, maar zij die deze genade versmaad hebben,
zijn nog slechter geworden dan ze al waren en reddeloos verdoemd.
Wee hen, zegt hij.
Zijn stoel raast achteruit, hij ligt op zijn knieen voor de tafel.
Help mij beter worden, red mij van de verdoemenis. Hij staat op
en sukkelt snikkend naar boven. Carla wil hem redden.
Dus vraagt zij hem 's avonds thuis te blijven en Herman zal
hun gezelschap houden. Hij doet het inderdaad. Het is roerend hoe
de kleine op een wenk van Carla zijn taak begrijpt, zijn vader bezighoudt met damspel, vogelpik en toeren met de kaart. Of hij de flesch
onschuldig tafelbier wint of verliest, het is vader die ze dronken
moet. Voor slapen gaan, als Herman reeds boven is, grijpt Gustaaf
met twee handen Carla's hand en bedankt haar.
Natuurlijk houdt hij het met Herman niet lang uit, maar in
plaats van ostentatief de deur uit te gaan, muist hij er nu stillekens
uit joist zooals in den tijd van Maria. Om hem te beschamen en,
misschien nog te redden blijft Carla op tot hij laat in den nacht thuiskomt. Hij wil dan toonen dat hij niet dronken is en alleen den trap
op kan. Daarom houdt hij er aan dat zij voorgaat. Bijna boven voelt
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zij ineens zijn hand boven haren enkel. Reflex en kuischheid werken
speller dan de gedachte dat hij misschien slechts vallend en bij
vergissing haar been gegrepen heeft. Zij stampt achteruit, hij dondert
de trap af. Ligt hij daar beneden nu dood ? Maar als zij naar hem
toe gaat en hij leeft nog, zal hij haar slaan en schoppen zooals mama
zaliger. Wie verzekert haar dat hij werkelijk niets slechts heeft bedoeld
en haar niet geil zal overvallen als de baarlijke duivel. Zij sluit snel
haar kamer met den sleutel, schuift het nachtkastje voor de deur
en bidt in groote benauwenis tot zij hem eindelijk naar boven hoort
stommelen.
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Het Theisme in het leven en de kunst van
Beethoven.
door Th. Absil.
(Vervolg)
6.
Na den meester zijn werken!
God in Beethoven's kunst.
In de pianowerken van Beethoven kan men nergens zijn gevoelens tegenover God uitgedrukt vinden, ofschoon men ze mag
vermoeden. Elders immers vindt men ze overal en Beethoven, zelf
pianist en geniaal improvisator op de piano, die daarenboven juist
zijn diepste gevoelens uitzingt liever dan dat hij enkel met sierlijke
klanken speelt, — Beethoven zal aan zijn pianowerken zijn diepste
gevoel niet onthouden hebben!
Werken als Christus am Olberge; Sechs Lieder van Gellert;
de Fidelio, waar zelfs de voorzienigheid van God in leeft en werkt;
de Mis in C-dur stipt de voordracht enkel aan; wat vooral voor
de Mis in C-dur een groot onrecht is, want zij is een prachtig werk
van Beethoven en ofschoon beethovensch nieuw in den vorm, toch
volmaakt katholiek in haar stemmingen; ook op het a-moll-kwartet
met zijn « Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit »
wordt enkel gewezen. Drie werken : de Pastoraalsymphonie, de ge
Symphonie, de Missa solemnis worden nader besproken. Zij behooren mede tot de beste werken van Beethoven, zijn misschien wel
de mooiste. Het uitzingen van het goddelijke zal de voordracht meer
naar voren brengen dan gewoonlijk bij deze werken gebeurt. Zij wil
overigens gaarne een andere meening overnemen, als hare zienswijze
niet juist is. Beethoven's toonkunst heeft God zoo mooi bezongen,
dat er geen overdrijving noodig is, om haar theisme te bewonderen.
Men heeft helaas wel overdreven, om tot heldenvereering te kunnen komen.
7
Minder oorspronkelijk dan de Eroica; niet zoo afgerond in
zich als de 5 e Symphonie; zonder de gradatie van de zevende is
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de Pastoraal symphonie toch misschien dichterlijk mooier. Wonder-

schoon zijn de afzonderlijke deelen; de mengeling der klanken is
zeer fijn; blijde, zwevende, mijmerende stemmingen; zooals Beethoven zelf zegt : meer gevoel dan schildering; als in de vrijere sonaten en kwartetten een losse aaneenrijging van prachtige beelden;
werkelijk een gedicht, het gelukkige genieten van Gods mooie natuur op een mooien zomerdag, een stuk aardsch paradijs, bewaard
in de wereld der Idanken! Wat Beethoven hier van de natuur « ziet D,
is eenvoudig, maar hoe hij de natuur « voelt », is zeer diep ! Niet
enkel diep is het, maar juist zoo gevoeld, dat het een blijde, gelukkige stemming biedt en zoo gevoeld, dat deze stemming naar God
omhoog voelt ! Niet enkel de klassieke kunstenaar, die het herdersleven schildert, ook de romanticus, die de natuur voelt, spreekt
in de pastoraal symphonie en dit voelen is veel dieper dan dat schilderen!
Dit naar God op voelen zal nader besproken worden. Beethoven
schrijft : « Blijde en dankbare gevoelens na den storm ». De levensbeschouwing van Beethoven en een andere vorm van dit opschrift
wijzen er duidelijk op, dat deze dankbare gevoelens uitdrukkelijk
dank aan God betuigen. Het opschrift luidt ook : « Aangename
met dank aan de godheid verbonden gevoelens na den storm ». Bij
Beethoven is godheid altijd hetzelfde als god. In het a-moll-kwartet
schrijft Beethoven : « Heilig danklied van een genezene aan de godheid » en een andere vorm van het opschrift luidt : « Dankhymne
van een zieke aan God bij zijn genezing. »
Na den storm zingt Beethoven een lied van dank aan God uit.
Eerst klinkt het liefelijk, blij en vredig ; het lied golft op en neer
en gaat aan het slot over in een prachtig, uit de diepste ziel opstijgend gebed. In de laatste dertig maten klinken langere tonen; Beethoven schrijft een pp en sotto voce voor; als men het tempo vertraagt en ongeveer adagio durft to nemen, wordt het stemmige thema
een lied van dank zoo schoon, zoo innig, dat de pastoraalsymphonie
sluit met een zaligen blik uit de natuur naar den hemel! Meer nog
dan het heilig danklied aan de godheid uit het a-moll-kwartet wordt
het gebed dan een van die ingevingen, die een hemelsch geluk uitzingen. De eerst blijde klanken zijn een diep gevoeld gebed geworden en de , pastoraalsymphonie sluit met een 'prachtige gradatie.
K De blijde en dankbare gevoelens na den storm » mogen dan vooral
hier door de woorden uit het andere opschrift vervangen worden :
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« Aangename met dank aan de godheid verbonden gevoelens na
den storm. »
8.
De 9 e Symphonie!

Bij de bespreking van de ge is het gelukkig niet meer noodig
de smadelijk onjuiste opvattingen van Wagner te weerleggen. Wel
moet onderzocht worden, of het heldendom hier ook niet overdreyen heeft en dat heeft het zeker gedaan.
De voordracht bespreekt enkel het prachtige lied aan het einde
der ge. Zij heeft veel te danken aan het uitstekende boek van Schenker :
Beethoven's Neunte Sinfonie. Zij schakeert echter meerdere gedachten anders dan Schenker en voegt er eenige bij.
Als zij enkel het lied aan het einde behandelt, dan doet zij dit,
omdat zij niet van haar onderwerp wil afdwalen. Zou het overigens een afdwalen zijn, als zij ook het Adagio besprak? Nauwelijks;
want het Adagio der ge zingt zoo'n hemelsch geluk uit, bijna zoo
zalig als de vioolklanken onder het Benedictus der Missa solemnis,
dat men hier ook Beethoven's gevoelens tegenover God mag vermoeden. Het is werkelijk in de toonkunst de hemel op garde! De verklaardens hebben het ook zoo gevoeld.
Het lied, dat Beethoven aan het einde verklankt, is een gedicht
van Schiller : Ode an die Freude. De eenige dichterlijke eigenschap
van deze ode is haar dithyrambische kracht. Deze nu had Beethoven
juist ,noodig. Hij verklankte niet het heele gedicht en die strophen,
die hij wel overnam, bewerkte hij niet alle, zooals Schiller ze gedicht
heeft, maar voegde hij anders samen en nog wel zoo, dat hij God
meer uitzingen kon.
Op de volgende wijze bouwt Beethoven zijn lied.
I. Eerst bezingt hij de vreugde in deze strophen :
« Freude, schOner GOtterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum.
Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt;
Alle Menschen werden Braider,
Wo dein sanfter Fliigel weilt.
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Wem der grosse Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein,
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!
Ja, wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer's nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund!
Freude trinken alle Wesen
An den Briisten der Natur;
Alle Guten; alle BOsen
Folgen ihrer Rosenspur.
Kiisse gab sie uns and Reben,
Einen Freund, gepriift im Fod;
Wollust ward dem Wurm gegeben,
Und der Cherub steht vor Gott.
Froh, wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels prachtigen Plan,
Laufet, Briider, eure Bahn,
Freudig, wie ein Held zum Siegen.
Freude, schOner GOtterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum.
Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt;
Alle Menschen werden Briider,
Wo dein sanfter Fliigel weilt. A
Dezes strophen mogen heeten : het lied van de vreugde.
2.

Dan bezingt Beethoven God :
« Seid dumschlungen, Millionen!
Diesen Kuss der ganzen Welt!
Briider, iiberm Sternenzelt
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Muss ein lieber Vater wohnen I
Ihr stiirzt nieder, Milliodnen?
Ahnest du den SchOpfer, Welt?
Such ihn iiberm Sternenzelt!
Ueber Sternen muss er wohnen. »
Hier voegt Beethoven twee bij Schiller uiteenliggende strophen
samen, om God meer uit to zingen, ofschoon de beide strophen in
de woorden en zelfs in de rijmen zeer op elkaar gelijken.
Deze strophen mogen genoemd worden : het lied van God.
3. Daarna bouwt hij een dubbele fuga. Daartoe neemt hij de
eerste verzen van het lied van de vreugde en van het lied van God.
Tegelijk dus klinken :
« Freude, schOner GOtterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum. »
en :

« Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuss der ganzen Welt. »
4. Als de dubbele fuga uit is, zingt Beethoven de verzen :
« Ihr stiirzt nieder, Millionen?
Ahnest du den Schopper, Welt?
Such ihn ilberm Sternenzelt!
Briider, iiberm Sternenzelt
Muss ein lieber Vater wohnen. »
Voor de dubbele fuga had hij enkel de eerste verzen van ieder
lied gekozen; daardoor werd God in de fuga niet uitgezongen; hij
zingt God daarna alleen uit, en nog wel zeer mooi en nog wel zoo,
dat de verbroedering ook hier haar beweegreden en haar4doel in
God vindt. De Verzen :
« Briider iiberm Sternenzelt
Muss ein lieber Vater wohnen !
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zet Beethoven om en plaatst hij aan het einde als prachtig slot!
De verzen van God, die in de dubbele fuga als verdwenen zouden zijn, zingt Beethoven alleen met alle bezieling nog eens uit :
eerst in stille verrukking en dan in een dankbaar lied!
5. Dan bezingt hij weer de vreugde.
6. Daarna ook weer God.
7. Als slot kiest hij de verzen : « Diesen Kuss der ganzen Welt »
en «Freude, schOner Gotterfunken.»

Wat doet dus Beethoven ? Hij bezingt de vreugde op zich en de
vreugde in God en wel zoo, dat hij eerst de vreugde op zich en daarna de vreugde in God schildert. Dan bewerkt hij in de dubbele
fuga de eerste verzen van beide liederen en na de fuga brengt hij
God afzonderlijk naar voren ! Eindelijk geeft hij weer achter elkaar
het lied van de vreugde en het lied van God, om als slot een paar
krachtige verzen, geschikt om als machtig slotgejubel uitgezongen
te worden, te laten volgen. Als Beethoven de woorden : « Diesen
Kuss der ganzen Welt » en « SchOner GOtterfunken » aan het slot
als laatste dithyrambisch gejubel uitzingt, dan doet hij dit, omdat
zij daartoe zeer geschikt zijn.
Ze zijn daartoe meer geschikt dan : « Ihr stiirzt nieder, Millionen ? », want deze zeker ook korte, pakkende vragende gedachte
is geen afsluitende gedachte en met : « Ahnest du den Schopfer,
Welt? », de inleiding tot : « Such ihn iiberm Sternenzelt! Ueber Sternen muss er wohnen », die te lang en te zwak zijn voor een grootsch
gejubel als slot.
De veel aangehaalde woorden : « Seid umschlungen, Millionen»,
hebben bij Beethoven niet die beteekenis, die men er dikwijls in
groote overdrijving aan hecht. zij komen enkel in de dubbele fuga
meer naar voren dan de verzen, die onmiddellijk over God spreken
en wel om de eenvoudige reden, dat zij de eerste verzen van het lied
van God zijn, niet omdat zij het meest beteekenis hebben, in de fuga
moeten zij overigens deelen met de verzen over de vreugde. Na de
fuga zingt dan Beethoven de verzen over God nog eens alleen en
zeer stemmig uit en dan verbindt hij de verbroedering duidelijk
met God :
« Briider, iiberm Sternenzelt
Muss ein Lieber Vater wohnen. »
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Het altruisme bij Beethoven ligt dus duidelijk vast in zijn
theisme!
Schenker beschouwt dit uitzingen van God na de fuga als een

overgang tusschen de fuga en het tweede lied van de vreugde. Het
mag, wat enkel den muzikalen vorm betreft, een overgang zijn tusschen twee variaties, zooals hij elders ook voorkomt. Zeker is 't niet
enkel overgang, want dezen had Beethoven zuiver instrumenteel
kunnen schrijven. Verder : dit uitzingen van God is te mooi, te innig
om enkel overgang te zijn. Neen, de zin is : Beethoven zoekt het in
de fuga uitgezongen geluk in God.
Beethoven heeft zeker den held heel uitvoerig geschilderd in
de strophe :
« Froh wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels prachtigen Plan,
Laufet, Briider, eure Bahn,
Freudig wie ein Held zum Siegen. »
Men lette er echter op, dat de kloeke, zegevierende held het
voorbeeld is voor de menschen, voor de broeders, die blijde hun baan
moeten loopen en als de held, en als de zonnen van den Vader boven
de sterren. De gedachte is overigens met andere schakeering uit den
i8en Psalm en komt al voor in een van de geestelijke liederen van
Gellert : Die Ehre Gottes aus der Natur, die Beethoven twintig
jaar vroeger zoo stemmig verklankt had. Ook hier dus bij het heldendom het opzien naar God.
Het bewijst verder den fijnen smaak van Beethoven, dat hij
geen cadensen gebruikt bij het uitzingen van God, zooals wel bij
de vreugde.
Hoe zeer Beethoven's ziel in het slotkoor der negende meevoelde en meezong, toont ons zijn aanteekening bij het eerste uitzingen van het lied van God : « Adagio ma non troppo, ma divotol »
De voordracht sluit haar bespreking van de g e met de mooie
woorden van Schenker, die hij nog wel over de dubbele fuga schrijft,
die niet van God spreekt : « Ueber Sternen must er wohnen. » — das
Gefiihl, im Schopfer geborgen zu sein, wie macht es den Menschen
so dankbar und gliicklich! Eins mit seinem Schopfer zu sein, seine
waltende Hand in Liebe und Scheu zu verehren, weiche Dithyrambe
ist stark genug, das Gluck des Erdenkindes auszudriicken I »
io6

9.
De Missa Solemnis!

De Missa solemnis voldoet niet aan de strenge kerkelijke voorschriften van onzen tijd, zij is echter een muzikaal meesterwerk;
het grootste en mooiste muzikale meesterwerk van Beethoven en
van alle tijden; zij vereert niet enkel God, maar is ook katholiek
en liturgisch en eucharistisch. Beethoven noemde ze herhaaldelijk
zijn beste werk. Toen hij dit schreef, was de 9e symphonie nog niet
heelemaal en waren de laatste kwartetten nog heelemaal niet gedicht.
Misschien kwam er ook wat economisch belang bij deze woorden.
Niet iedereen zal wellicht er mee instemmen. Zeker is, dat men nog
altijd veilig met Beethoven de Missa solemnis zijn meest volmaakt
werk mag noemen. zij is de Goddelijke Comedie van Beethoven.
Zooals Dante geeft Beethoven een zuiver zakelijke en toch ook
sterk persoonlijke, diep gevoelde schildering; hier juist schuilen haar
kracht en hare grootheid .zij bezingt het eucharistische offer en zingt
meteen uit Beethoven's persoonlijke, bezielde belijdenis van het
geloof in het offer. Wat Dante niet gegeven had : een schildering
van de Eucharistie, dat heeft Beethoven juist geboden en wel in
de mooiste ingeving van de Missa solemnis : het voorspel onder de
consecratie en het Benedictus!
Toen Beethoven de Missa solemnis dichtte, was hij reeds lang
van plan een werk te schrijven, dat een geestelijk karakter zou hebben; wilde hij reeds lang zijn gevoelens tegenover God uitzingen.
De Missa solemnis is uitdrukkelijk voor Beethoven's beschermheer,
leerling en vriend, den aartshertog Rudolf bestemd geweest, om
gezongen te worden bij zijne intronisatie als aartsbisschop van 01miitz. Beethoven schreef aan aartshertog Rudolf : « De dag, waarop
een hoogmis van mij bij de plechtigheden van Uwe keizerlijke hoogheid zal opgevoerd worden, zal voor mij de schoonste van mijn
leven zijn. » Niet omdat Beethoven de Mis ook buiten de kerk in
de concertzaal wilde hebben, was de oorzaak, dat zij pas na de intronisatie van Rudolf verscheen, die oorzaken waren : de uiterste
zorg, die hij aan zijn werk besteedde, alsmede ongelukkige familieomstandigheden. In Pressburg werd reeds in 1835 de Missa solemnis in de kerk onder de Mis opgevoerd en dit is daar sinds dien
zoo gebleven. Beethoven schreef boven het Kyrie : « Van harte.
Moge het weer tot de harten spreken. » en bij het Agnus Dei
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« Schenk ons den vrede. Voorstellende den innerlijken en uiterlijke
vrede. ))
Kyrie, Gloria blijven hier buiten beschouwing. Wat het Credo
betreft, ook de dogma's van de kerk in het laatste deel heeft Beethoven treffend uitgezongen en nog wel na een driemaal herhaald
credo!, ofschoon juist deze dogma's zeer moeielijk muzikaal te schilderen zijn. Het driemaal herhaalde Credo mag muzikaal verklaard
kunnen worden als gradatie ; zeker is, dat Beethoven deze gradatie
niet gebezigd zou hebben, als zij volstrekt tegen zijn opvattingen
indruischte. De zeker korte, maar toch zeer treffende behandeling
der laatste dogma's uit het Credo vindt hare volledige verklaring
in het feit, dat Beethoven in de Missa solemnis op. 123, zooals in,
andere zijner laatste werken : de pianosonate op. Io6, het snaarkwartet B-dur op. 13o, een fuga wilde schrijven. De g e Symphonie op.
125 en de Variationen iiber einen Walzer von Diabelli op. 120 kennen zelfs een fuga bij variaties. Een fuga nu kon nergens beter voorkomen dan aan het einde van het Credo, omdat de liturgische handeling het koor rustig laat uitzingen, zooals overigens ook bij de Gloria,
en omdat de liturgische handeling van het Offertorium desnoods
ook nog door kan gaan en eindelijk omdat juist na moeielijker te
verklanken waarheden het slot : Et vitam venturi (saeculi) zeer geschikt is, om in een machtig golvenden zang te worden uitgezongen.
Odk de dogma's van de kerk heeft Beethoven dus waardig behandeld en dat hij zeer christelijk voelde, volgt zeer duidelijk uit
het « Dona nobis pacem ». Dit vers is gefugeerd op een thema :
Alleluja uit den Messias van Handel, dien omstreeks 182o iedereen
even goed kende als zijn naam. De schetsen van Beethoven getuigen
uitdrukkelijk voor deze ontleening aan Handel. Het is dus de Messias,
die heerscht en die ' de zonden der wereld wegneemt en den vrede
schenkt. Een duidelijk en goed verstaanbaar uitzingen van de belijdenis van de godheid van Christus!
God, Christus, de kerk bezingt Beethoven in de Missa solemnis;
het mooist echter den eucharistischen Christus in het mooiste gedicht
van heel de Mis : het voorspel onder de consecratie en het Benedictus!
Eerst het Sanctus.
Het begint met een instrumenteele inleiding, die Beethoven
met « Andacht » wil voorgedragen hebben. Een geheimzinnige stemming beheerscht ze. De stemmen, die dan inzetten en die ook met
« Andacht » zingen, klinken eerst gedragen ; dan jubelen zij de ver'08

zen van het Sanctus uit. Alles mooi, maar kort, alles is enkel inleiding; alles bereidt voor op de consecratie, en moet voor de consecratie ook klaar zijn, om de consecratie in haar stille, eenvoudige,
liturgische grootheid niet te storen.
Het is daarom ook zeer juist — en uitdrukkelijk door Beethoven
gewild —, dat Beethoven, in tegenstelling met de feitelijke practijk
der opvoeringen, onder het Sanctus enkel het solokwartet laat zingen
en niet het heele koor. zeer juist in Beethoven's opvatting, ofschoon
moeielijk in de practijk. Onder het Sanctus als voorbereiding enkel
het solokwartet; onder het Benedictus als jubelende dankzegging
ook het voile koor ! Daarom dan ook hier de korte uitdichting der
liturgische woorden.
De consecratie!

Onder de consecratie spreekt in de Missa solemnis voordl,
men mag zeggen alleên de verheven liturgische handeling, het eucharistisch wonder, het offer! De nederdaling van Christus uit den
hemel op het altaar.
Indien nog lets anders spreekt, dan is het enkel het stille gebed
van de liefde in de zielen van den priester en de geloovigen.
Beethoven begeleidt enkel in het voorspel met geheimzinnige,
innige, diepe klanken dit stille gebed.
Het eucharistisch offer wordt voltrokken; het geloof bewondert
in stille vereering; de toonkunst houdt zich eerbiedig terug.
Het Benedictus!

De consecratie spreekt door zich zelf; het Sanctus bereidde
voor op het offer; het Benedictus zal het jubelend uitzingen!
Eerst door wonderschoone vioolklanken! Hier zingen drie thema's. Dadelijk na, bijna nog onder de consecratie het eerste thema,
dat in een uit de hoogte dalende melodie de nederdaling van Christus
uit den hemel op aarde, op het altaar schildert. Het tweede thema,
waaronder ook de zangstemmen inzetten, zingt altijd door van een
nooit genoeg bezongen en nooit heel uit te voelen hemelsch geluk.
Het derde, dat de woorden van de zangstemmen : qui vent, die uit
den hemel komt, begeleidt, duikt hier en daar op, om aan de komst
van Christus uit den hemel op het altaar te herinneren, niet door
zijn stijgende melodische lijn, maar door zijn blij gejubel.
Dan ook door de zangstemmen. Eerst in een gedragen vroom
lied; daarna in luide, jubelende klanken zingen zij het uit : Gezegend,
die komt in den naam des Heeren. Liturgisch en ook bij Beethoven
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is de gezegende, die komt in den naam des Heeren, Christus, die door
de consecratie uit den hemel op het altaar komt!

De inleiding tot het Sanctus, die « Andacht » wil inspireeren,
wordt voortgezet door het voorspel gedurende de consecratie, waarvan de stille lief de in eerbiedige bewondering het groote geheim
van het offer overweegt, en wordt besloten door de vioolklanken
gedurende het Benedictus, die het nederdalen van Christus op het
altaar eerst schilderen door hun dalende melodie en dan vol diep
geluk bezingen.
Het Sanctus in de zangstemmen is een korte, blijde voorbereiding en het Benedictus een ruischende en jubelende dank.
Ook de behandeling der liturgische woorden bewijst duidelijk,
dat Beethoven vooral het offer bezingt. Hij brengt vooral naar voren
het « Benedictus, qui venit », de komst van Christus uit den hemel
op het altaar. Het Osanna is het blijde gejubel bij deze nederdaling.
De inleiding is het Sanctus en enkel kort worden Pleni en Osanna
bier uitgezongen. De consecratie mag niet gestoord worden; enkel
stille klanken onder het voorspel ruischen er.
Men lette er op, dat reeds in de Mis in C-dur Beethoven het
Benedictus beslist naar voren brengt, zooals ook reeds Mozart en
Haydn in hun Missen. In de Missa solemnis is het Benedictus met
het voorspel het hoogtepunt van de heele Mis en, mag men zeggen,
niet enkel in de verklanking van Beethoven, maar immers ook in
de Mis als eucharistische viering.
Het pleit voor Beethoven als mensch en als kunstenaar, dat hij
zich onder de consecratie terughoudt door het offer door zich zelf te
laten spreken en dat hij na de consecratie zijn jubelend loflief uitzingt;
het pleit voor hem, dat hij het « mysterium fidei », « het geheim des
geloofs » niet als het ware muzikaal tracht te ontsluieren! Beethoven's lied bij het eucharistische offer is het mooiste gedicht uit de Missa
solemnis, Beethoven's mooiste werk; het is ook het mooiste gedicht
van de toonkunst van alle tijden! Christus in de Eucharistie heeft in
Beethoven's Missa solemnis zijn schoonste verheerlijking gevonden
zooals God en Christus in den hemel in Dante's Goddelijke Comedie.
Na de Missa solemnis dichtte Beethoven nog het dithyrambische
lied aan den Vader boven de sterren in de ge Symphonie en zong hij
nog het heilig danklied aan de godheid in het a-moll-kwartet; den
mooisten zang heeft hij gezongen, toen hij Christus op het altaar
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bezong. Beethoven's ziel zocht altijd God boven de sterren en in
de bosschen, zijn kunst vond Hem het mooist op het altaar!
DD.

Zoo heeft Beethoven, de grootste en de meest dichterlijke van
alle toonkunstenaars, in zijn leven en in zijn kunst God verheerlijkt. God was voor hem, zooals de H. Schrift God noemt en de H.
Thomas in zijn mooiste en geniaalste gedachten verklaart : Hij,
die is, Van God verwachtte Beethoven, die hier weer zelf het woord
neemt, de dichterlijke ingeving voor zijn kunst. « Ja, van boven
moet het komen, wat het hart moet ontroeren; anders zijn het maar
noten, — lichamen zonder ziel! » « Mijn werk : wat is dat alles tegen
den grootsten toonkunstenaar boven — boven? » Aan God offerde
Beethoven zijn werken op : « Enkel door volhardend werken met de
verleende krachten vereert het schepsel den Schepper en den Behouder der oneindige natuur ». Daarom een leven voor de kunst
en « God boven alles! »
Als slot herhaalt de voordracht de gedachte, dat het theisme
van Beethoven niet alleen een vaststaand en onverzettelijk feit is,
maar misschien ook er toe kan brengen de fijne, teere, innige stemmingen, het diepe geluk in Beethoven's kunst beter te voelen en
beter voor te dragen. Niet alleen het leven als mensch, misschien
ook het gemis aan gevoel voor het goddelijke hebben bij vele kunstenaars het diepe, het teere, het zangerige in hun spel of wel nooit
ontwikkeld, of wel na een lente van gevoel weer bedolven. Eugene
d'Albert is een duidelijk en afschrikwekkend voorbeeld. be mystieken, niet de concertvirtuosen zijn de menschen van het fijnste
voelen en weten het best, hoe peilloos diep de smart en hoe peilloos
dieper het geluk kan zijn. Dat peilloos diepe geluk : enkel Dante
en Beethoven hebben het wonderschoon uitgezongen; Goethe en
Wagner hebben het niet eens gevoeld.

III

Het Geheim
door Albert Heiman.
Er heerscht een paniekstemming in de stad. Sedert twee dagen
wordt er in de drukste straten geschoten, er zijn reeds tientallen
dooden en gewonden gevallen, van beide kanten. De onrust begon
met het neerknallen van een paar niets-vermoedende politie-agenten;
daarna werd onverhoeds gevuurd op een kazerne midden in de stad.
Van alle kanten doken mannen met vuurwapens op, die in het wilde
weg schoten, maar altijd raak. Onschuldige voorbijgangers werden
getroffen, ook vrouwen en een paar kinderen. En nu zijn alle verkeersaders gestremd, de straten en pleinen zijn leeg en verlaten,
er is een vreemde stilte tusschen de huizen neergestort, waarin bij
tusschenpoozen het nijdige knetteren en het knallen des te luider
klinkt. Wie gedwongen is buiten te komen, snelt schrikachtig en
gejaagd verder. Op de hoeken staan troepjes soldaten onverschillig
met hun karabijnen te spelen; hun onverschilligheid is slechts gespeeld, want iedere seconde zijn ze bereid met een paar salvo's
de straat schoon te vegen, en ieder oogenblik kunnen ze zelf het
doelwit zijn van een salvo uit een der huizen. Niemand weet achter
welke onschuldige gevels nog opstandelingen verborgen zijn. Niemand
weet wat ze willen, hoe talrijk ze zijn, waar ze al die wapenen en
honderden bommen vandaan hebben die de politie reeds in beslag
heeft genomen, en .hoeveel er nog verborgen is. Men weet alleen
dat ze als wanhopigen vechten, zich met een juichkreet laten neerschieten, en dat er steeds nieuwe opduiken. Ze schuilen in de huizen,
op de daken, in de binnenplaatsen van de stad; ze hebben de bondgenootschap van de ratten; geen van hen liet zich nog vangen, ze
hebben besloten te overwinnen of te sterven.
Maar waarvoor ? Wie gaf het bevel ? Met hoevelen zijn ze?
Er wordt al twee dagen geschoten; hier en daar barst er een born
en verwoest groote stukken straat. De raxnen van een der voornaamste
banken zijn slechts scherven. In de grijze muren van deftige burgerhuizen zijn versche barstplekken gekomen van de kogels. Er rijdt
geen enkele tram meer. Niemand leest de geruststellende procla112

maties die de gouverneur der stad heeft uitgevaardigd. Een omwenteling waarvan niemand het doel, niemand de hoofdaanleggers kent,
is aan de gang, en in een paniekstemming wacht de stad de groote
beslissende slag af. Alle koppen zijn gebogen, want ieder oogenblik
kan de zwaarste slag ze treffen.
De witte wezens die jarenlang rustig jodoformlucht ademden,
gaan thans gejaagd. Ze spreken nog gedempter dan te voren, de
verpleegsters ijlen nog sneller en zwevender, hun nervositeit heeft
ze van de aarde losgemaakt ; de dokters hebben hun zelfverzekerde
kalmte laten varen, het is niet van vermoeidheid alleen dat hun handen
beven, wanneer zij de gewonden helpen, die soms met vier of vijf
tegelijk worden binnengebracht. De grijze directeur bijt op het
kleine stukje lip dat boven zijn puntbaard te zien is. Zoo'n toestand
heeft hij nog nooit meegemaakt ; zelfs op de binnenplaats van het
hospitaal werd die morgen nog een born gevonden. De geblindeerde
wagens die ze kornen weghalen, zijn de eenige voertuigen die rustelooszoekend door de stad rijden, in afwachting van de tanks die elk oogenblik kunnen arriveeren.
Snel onderzoeken de dokters de gewonden en dooden, die van
te voren door de zusters ontkleed zijn. Het eenige wat de verpleegsters
zeggen is : « Militair » of « burger », en na eenig zwijgend onderzoeken
antwoordt de dokter : « zaal een » of « zaal twee » of « lijkenhuis ».
Dan worden ze weggereden, terwijl een andere verpleegster het
opschrijft in een lang smal boek.
Het zijn thans geen onschuldige voorbijgangers meer die worden
doorgegeven. Deze zijn de eerste dag al afgewerkt. Nu zijn het alleen
nog maar militairen en opstandelingen, en men kan ze nu reeds,
na eenige uren oefening, duidelijk aan hun gezichten herkennen.
De verdedigers van het gezag hebben ook in hun ergste pijn, zelfs
in hun dood nog een zelfbewuste trek, een glimlach van heldhaftigheid; het verwonde leven in hen schijnt nog te juichen om de plotselinge kans die het kreeg om in een groote geste te ontsnappen ;
die bij kennis zijn aanvaarden de hospitaal-zorgen met de blijde
gelatenheid van menschen die weten wat hen toekomt, en eindelijk
eens gaan genieten van een welverdiende rust. De opstandelingen
echter, zijn zonder uitzondering ruwe arbeiders, die temidden van
hun wanhopigste afweer werden neergeslagen door een kleine, ongrijpbare kogel. Hun geheele leven hebben ze met dezelfde wanhopige
ontevredenheid naar iets onvindbaars gezocht, en nu bij dit laatste
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gevecht verraste de dood hen nog voor de overwinning; hun ruwe,
stoppelige gezichten hebben geen tijd gehad om de uitdrukking
van afgrijzen en haat te verliezen, waarmee zij elkander dwongen
vol te houden tot het einde. Er zijn geen licht-gewonden onder hen;
wie niet gedood werd, strijdt bewusteloos nog zijn laatste worsteling
uit.
Een slechts, die bij een nieuwe aanvoer words binnengebracht,
lijkt verkeerd bezorgd, schijnt noch bij de militairen, noch bij de
opstandelingen thuis te hooren. De dokter constateert gauw genoeg
dat hij een doodelijke borstwond en een paar kleinere schotwonden
in het dijbeen heeft, maar in zijn partij-diagnose blijft hij steken,
zelfs nadat de verpleegster het zure woord « burger » gezegd heeft.
't Is duidelijk genoeg dat dit geen militair is, dit zwakke, ongeoefende
lichaam, dit magere, bijna ascetische hoofd van een veertigjarige,
met smalle neus, wasbleek vooral door de bloedelooze lippen. Maar
een opstandeling evenmin, dit intelligente, fijnbesneden gezicht,
waarop geen haat, geen afkeer te zien is, alleen, zelfs in dezen toestand
van bewusteloosheid, de onderhuidsche trilling van een ontzaglijke
ongerustheid. Geen angst, doch een diepe, onpersoonlijke vrees,
een overrompelde voorzichtigheid.
Met een kort hoofdgebaar maakt de onderzoekende dokter
zijn directeur attent op deze patient. Maar de directeur is geagiteerd,
begint ruimte te kort te komen en haalt zijn schouders op. « Zaal
drie », commandeert de dokter onverschillig, en men brengt de zwaargewonde naar zijn lotgenooten. Dit is echter de volste zaal, en men
heeft verkeerd gerekend, er is geen plaats meer. Hij krijgt een bed
op zaal een, tusschen de lichtgewonden, de militairen en agenten,
die vreedzaam in hun Witte hospitaalkleeding met vluchtige bromstemmen elkander hun wederwaardigheden vertellen.
De jonge zusters die hier verplegen, uiten hun dankbare bewondering voor de heldhaftigheid en het afgelegde krijgersuniform in
een vroolijk af- en aandribbelen en in opgewekte woorden. De
zwaargewonde man is opnieuw verdwaald tusschen menschen die
nog niet geheel met het leven hebben afgerekend. Telkens wanneer
ze voorbijgaan, werpen de verpleegsters hem een snelle blik toe.
Hij is nog niet bijgekomen, vormt een vreemde rustplek, een eiland
in deze zaal van nerveus levensbegeeren. Sinds zijn binnenkomst
is de atmosfeer er ietwat gedempter, en ze zouden allen blij zijn
wanneer men hem elders heenbracht.
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Laat in de grijze namiddag opent hij de oogen, en aanstonds
zweeft er een verpleegster naar hem toe, vult een glas en buigt zich
over hem. Hij wil zich even oprichten om te spreken, maar met
haar vinger op de mond beduidt ze hem dat hij moet zwijgen en
zegt dan : « U moet stil blijven liggen en slapen. »
Nu staan zijn oogen echter strak opengesperd, en wat eerst een
binnenintrillend netwerk van ongerustheid was, is thans in kleine
zweetdruppels en eene lichte koortsgloed naar buiten getreden :
een doodelijke vrees, die niet hemzelf betreft, maar van hem uitstraalt op alle anderen. Een bron van duizend vreezen, waaraan hij
zelf geen deel meer heeft.
De jonge zuster die het ziet, blijft een oogenblik verstard. Ze
heeft reeds tat van menschen zien sterven, een verbeten gevecht
zien leveren met de dood, stom van angst ziein wachten op het onbekende, anderen vermoeid zien snakken naar het einde, anderen
zien bidden om berusting. Maar deze onpersoonlijke angst, dit willen
roepen naar een heele menschheid, dit raadselachtig staren naar
ontzettende gebeurtenissen in de verte, dat is iets onbekends voor
haar, het maakt haar koud, het is alsof ze in de haard kijkt van een
paniek die nu reeds dagen heel de stad gevangen houdt. De angst
die van hem uitgaat is electrisch op haar ingeschakeld. Ze kan niets
doen, staat onbewegelijk, ziet hoe hij zijn mond heel langzaam opent
om te roepen, te gaan spreken tegen deze heele zaal die haar is toevertrouwd. En met een geweldige krachtsinspannineoverwint ze
de dwang van deze enkele seconden, grijpt zijn polsen vast en buigt
zich over hem, terwijl ze aldoor in zijn oogen staart en reeds zijn
warme adem in haar oorschelp voelt.
Maar schreeuwen kan hij niet; het is slechts rochelen, waarin
ze toch verstaat : « Ik moet iets zeggen. Iets gewichtigs. Aan de
gouverneur. »
— « Jets gewichtigs zeggen aan de gouverneur ? » herhaalt de
zuster half-luid. De mannen in de nabijstaande bedden luisteren
gespannen, herhalen tegen elkander de woorden van de verpleegster.
De heele zaal van dertig bedden luistert ademloos, en in die stiltevan-verwachting ruischt de zuster weg.
Zij komt na enkele oogenblikken met de directeur terug. De
man ligt met gesloten oogen, merkt niets van hun binnenkomen.
Maar de andere verpleegden rekken reeds de halzen. Er is geen
enkel woord gesproken sinds de zuster wegging, en ook nu nog zwijgen
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zij, gespannen om te weten wat het zal zijn. 't Is niet noodig uit
te spreken wat ze alien denken en van elkander weten dat ze denken :
dat dit het geheim is van de opstand, dat deze man het weet en wil
verraden.
Wanneer de onzichtbare wil van dertig menschen hem kon
dwingen om te spreken, hij zou het moeten schreeuwen, want hier
liggen ze gewond, en in de andere zalen doodelijk gewond, en in
het lijkenhuis kapotgeschoten, en in de stad van schrik verlamd,
al de onwetenden die in den blinde vechten, die door de angst verrast
zijn als geruste reizigers door plotselinge nacht. Zij willen weten
wat het is, waarvoor ! 't Is alles echter omgekeerd, reeds door de
enkele woorden die hij heeft gesproken; de schrik van honderden
wordt thans op hem gericht, verzamelt zich thans in zijn stervend
lichaam. Sluit hij daarom niet zijn oogen, om die niet te zien?
Automatisch begint de directeur zijn pols te voelen, om meteen
te weten dat de zieke zeker niet de morgen haalt. Het is hopeloos
en voor ons alien dringt de tijd, denkt hij. Zijn blikken monsteren
scherp de trekken van de stervende, en onder deze harde liefkoozing,
die reeds behoort tot de aanrakingen uit een andere wereld, opent
de man zijn oogen, smeekende angstige oogen, en de directeur
gaat naast hem zitten, vraagt met gedwongen kalmte : « Wat is er?
leg het mij gerust. »
Er is slechts stilte romdom het ademen van de zaal, het verre
kraken van een lift. De trekken van de doodelijk gewonde man gaan
zich ontspannen. Neen, er komt bij de oude uitdrukking van vrees
een trek van afkeer om zijn mond. Ontreddering van een gezicht
dat niet meer voor teleurstelling toegankelijk is, zich nog slechts
plooien kan tot afkeer, om de veel te goedkoope manier een machtelooze te bedriegen.
— « Kom, je weet iets van de opstand... » tracht de directeur
hem aan te moedigen.
De ander zegt niets terug; een zucht ontsnapt hem. Zijn voorhoofd rimpelt zich onder de merkbare inspanning die hij doet om
te spreken, en dan perst hij het, snel achter elkaar en ongearticuleerd
uit : « Alleen de gouverneur ». Hij denkt dat ze hem niet verstaan
hebben en fluistert opnieuw, nu langzaam : « Aileen— de ... gouverneur. » En sluit zijn oogen om aan alle nutteloos verder vragen
een eind te maken.
De directeur staat op. Het is duidelijk dat de ander zelfs in deze
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toestand nog precies weet wat hij wil. En dat hetgeen hij heeft te
zeggen ernstig genoeg is. Hij gelast de verpleegster om de man
inspuitingen te geven, en telefoneert met de gouverneur.
Ternauwernood durft iemand op de zaal een woord te zeggen.
Er wordt niet meer gelachen. De zusters kijken streng, als onder
het gewicht van hun verantwoordelijkheid het groote en gevaarlijke
geheim te hoeden, dat daar in een van de bedden barensgereed ligt
en stervensgereed. De militairen wachten ongeduldig op de gouverneur; ze zijn zeker dat hij komen zal. Ze hopen als belooning
voor hun heldenmoed erbij te mogen zijn wanneer het groot geheim
ontdekt wordt. Tot zoolang spookt in de ziekenzaal een droom van
duizend vreezen rond, kan ieder aan het ergste denken, wat hij zich
het ergste voorstelt : de uitbarsting die komen moet, barricaden
in de straten, de val van het gezag, de algemeene anarchie. Als de
gouverneur nu maar op tijd komt, zullen ze weten wat te doen,
zal de paniek een einde nemen, zal de stad gered zijn.
In deze dagen van verwarring heeft de gouverneur geen tijd voor
zulke dingen. Er is een militair gerechtshof, een speciale instructie.
Hij belooft dat nog diezelfde avond het parket zal komen. De hospitaal-directeur is woedend en verontrust; hij weet vooruit dat deze
bijna-doode vastbesloten is. Het is een vorstelijk geheim dat hij bezit,
hij zal het niet aan huurlingen of ambtenaren prijsgeven.
Militaire wachtposten hebben de telefoonlijnen geblokkeerd;
er zijn nieuwe wegen waarlangs de gesprekken zich verzamelen en
zich verspreiden. Op eenmaal is het nieuws ook buiten het hospitaal
uitgestrooid : er is een zwaargewonde burger met een geheim. Kent
niemand zijn naam? Een onbekende. Er werden geen papieren op
hem gevonden. Een geheime agent, een Moscoviet? Een stadgenoot?
Niemand weet het. leder huis is een fort, het hospitaal is een fort,
er is slechts een gebrekkig verkeer door signalen, en niemand weet
het rechte van wat er gebeurt. Paniek is de voortdurende angst
dat er iets zal geschieden wat niemand verwacht. Dit onverwachte
heet geheim. Als het bekend is, wijkt alle gevaar. Er ligt een man
in het hospitaal, iemand met een geheim!
De man ligt nu reeds een tijdlang met wijd-open en glansloos
blauwe oogen te kijken. Het zijn de fletse spiegels van tallooze vreezen,
vergeetmenieten op een verlaten slagveld. De avond die voorzichtig
de zaal heeft beslopen, verdicht zich om hem; er vlokt een door117

zichtige duisternis over hem heen, de zwarte sneeuw van een onbekende wereld.
Er zijn enkele lange minuten waarin de soldaten er op rekenen
dat hij zal gaan spreken. Maar hij neemt slechts moeizame ademteugen.
De klank is uit zijn woorden gevloeden; zijn mond is wrang en korstig
van hun uitgedroogde vliezen, waaruit alle beteekenis reeds lang
geweken is. Aan het trage, verkrampte kauwen van zijn kaken is
de bitterheid te zien van hetgeen hij proeft. Dan, opeenmaal, ligt
hij weer volkomen stil, zien de soldaten hoe de vliezige oogschelpen
zich langzaam sluiten over het gezicht.
Hoe kan een mensch zoo stil zijn, wanneer er nog een groot
geheim in hem woont, wanneer hem de laatste waarheid nog niet
is ontsnapt...
Telkens komt er een dokter of een verpleegster binnen om
te zien hoe het met hem staat. Ze bewaken zijn leven als lets zeer
kostbaars, als het waardevolste levenssprankje in de stad. Ze bekennen
elkander niet dat hij hard achteruitgaat.
De injecties helpen niet veel. Elk half uur is zijn pols minder.
Ze zijn bang het beetje leven in hem te schaden door hem te vervoeren, daarom wordt er een wit scherm om zijn bed heen geplaatst.
Het geheim is nog meer verborgen, en het scherm brengt geen
opluchting voor de zaal, integendeel. Wel durven de mannen nu
weer tegen elkaar te fluisteren, maar wat zij te zeggen hebben, versterkt hun angst. Waarom loopt de gouverneur niet harder? Is hij
dan werkelijk te dom om te begrijpen dat het heil van alien afhangt
van wat deze stervende mensch achter het scherm hem te vertellen
heeft? In de hospitaalcode beteekent een scherm het intreden van
de agonie. Die het nog niet weten hooren het van de anderen met
gasthuis-ervaring.
Wanneer de gouverneur nu komt, zal alles zich achter het scherm
afspelen, en de juiste toedracht zullen ze nooit te weten komen.
Maar in godsnaam, als de gouverneur het maar weet, als iemand het
maar weet, dan kunnen er tenminste maatregelen genomen worden.
Tegen zeven uren zitten er drie heeren van het parket bij de
hospitaal-directeur. Er komt niets van in, een patient is belangrijker
dan een geheim.
— « Het spijt mij, ik kan niet toelaten dat een stervende in verhoor wordt genomen. »
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— « Het algemeen belang. Noodtoestand. Militaire eisch. Hij
heeft er immers zelf om gevraagd? »
— « Neen, mijne heeren. Het geheim? Hij zal niets zeggen.
Hij wil tegen niemand lets loslaten dan tegen de gouverneur. »
— « Maar als het moet? »
Met afgemeten schreden loopen de heeren van het parket
door zaal een, en verdwijnen achter het scherm. De directeur haalt
zijn schouders op, en begint de zaal op en neer te loopen. Harder
dan het gemompel van de stemmen achter de witte wand hooren
de gewonde mannen het nijdige op-en-neer stappen van de dokter,
die elk oogenblik op zijn horloge kijkt, ofschoon er een groote klok
hangt in het lokaal. Maar die klok lijkt wel stil te staan. Buiten,
in de uitgestorven stad beginnen de lantarens reeds hun vale lichten
te verspillen; er valt niets anders te verlichten dan hun eigen weifelende schaduw en die van een paar kale boomen. De wachtposten
hebben zich in de portieken teruggetrokken, of in linnen huisjes
die aan de trampalen zijn opgehangen. Er gaat geen sterveling voorbij,
behalve zoo nu en dan een streng-stappende patrouille. En toch
weet iedereen dat op dit oogenblik het parket in 't hospitaal is, en
wacht iedereen angstig op de mededeeling van het geheim.
Het is alsof de avond opnieuw moet beginnen, en wanneer het
parket weer naar buiten komt, ook alle menschen gewoon uit hun
huizen zullen komen en de stad weer gewoon worden, en het oude
leven terug zal keeren. Maar tot zoolang is het geraden met opeengeklemde lippen en strakke oogen achter de gesloten vensters te
wachten, en te luisteren naar elk gerucht : of er weer geschoten wordt;
of het huilen daarginder van een mensch komt; of het een verre
sirene is die daar loeit, dan wel een machinegeweer ?
De onbekende mensch die spreken moet, lijkt een groot doodshoofd dat op de pleinen de nacht in reepen kouwt en uitspuwt. zijn
kaakbewegingen lijken op spreken, maar zijn geluidloos en onverstaanbaar. Allen zijn in de stemming van angstig afwachten; wanneer
het geeischt werd, zouden ze onmiddellijk in een boetprocessie
naar zijn bed willen trekken en hem op hun knieen smeeken de verlossende woorden te spreken. In deze dagen van schrik zoekt ieder
nog meer de nabijheid van een geslachtofferde god; en de tastbare
nabijheid van een mensch die verlossing brengt.
Maar de winderige nacht donkert meer en meer, en weldra
dringt er geen enkel bericht meer in de huizen door. De kleine
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troepjes soldaten die in donkere jasseri gedoken de portieken bezetten,
zijn de eenigen die merken hoe de heeren van het parket met loome
schreden het hospitaal verlaten en in hun auto stappen. ze gaan
onverrichter take heen, maar zijn besloten de volgende morgen in
alle vroegte nogmaals hun poging te hervatten. Misschien dat de
dokters er dan in geslaagd zijn hem voor een wijle tot bewustzijn
te brengen. Ditmaal is het hun mislukt. De man scheen op hetzelfde
oogenblik dat ze binnen de witte omheining van het scherm traden,
weg te glijden in een onneembaar onderzeesch paleis, zich te verschansen achter de ondoordringbare sluiers van de doodsslaap. Een
van hen deed een stap achteruit om de dokter te roepen, die meteen
kwam aangeloopen met een uitdrukking van « ik heb het immers
wel gezegd ». Toch was ook hij teleurgesteld, leefde ook in hem nog
een sprankje hoop dat voor het ontzag van de drie ambtenaren
de stervende zijn geheim zou willen prijsgeven.
De mannen op de zaal volgden de gebeurtenissen in® hijgende
spanning. Geen van hen dorst te spreken, ze lagen verpletterd onder
de druk van het geheimzinnige, zoo dichtbij het geheim; als menschen die bevangen worden door de hitte, wanneer zij te dicht bij
een gloeiende ketel staan. Doch aan een van hen ontsnapte onwillekeurig een gedachte in woorden : « Hij gaat dood. » En nu dit gezegd
was, beyond zich de realiteit des doods op de plaats van het geheim
Het was de plotselinge gedaanteverwisseling van een en hetzelfde
wezen; het eensklaps omkijken van iemand die een heel ander gezicht
heeft dan je verwachtte.
.
Toen de drie heeren van het parket vertrokken waren en de
dokter alleen achterbleef, leek het alsof ze nog met en drieen achter
het scherm een fluisterend, maar woedend dispuut voerden : de
gewonde, de dokter en de dood. Een verpleegster droeg haastig een
schaal met spuitjes binnen, er was . nu kennelijk gefluister, gestommel, een beetje gerinkeL Een zware, beld.emmende rust daarna.
Het kon zijn, dat achter het scherm de dood met over elkaar
geslagen beenen het geheim zat uit te cijferen. Hij berekent het geheim
zooals een kapitein de meridiaan uit zijn boek, of een bankier zijn
rijkdom. Het is zeker dat hij daar zit, nu alle lampen zijn uitgedoofd
en alleen nog het gelige spaarlampje brandt op de zaal. Hij schrikt
zelfs niet op wanneer een paar keer de zuster van de wacht om het
scherm heen komt kijken. zij ziet hem zelfs niet. Maar de anderen
op de zaal, die nog geen oog dicht doen, kunnen haast het ritselen
120

van zijn berekeningen hooren. Zij luisteren alsof zij uit het schuifelen
nog iets kunnen opmaken van het geheim, alsof zij uit de Heine
kraakgeluiden van de nacht nog iets kunnen verstaan van wat daar
woordeloos wordt uitgewisseld tusschen de gewonde en de dood.
De heele stad, in nacht verzonken, ligt te luisteren. De een
hoort machinale stappen van soldaten in de straat ; de ander hoe
zijn buurman kreunt, een kat met kinderstem miauwt in verre tuinen.
Nog lang voor het dag is, kraait er zelfs een haan, hier midden in
de stad. Juist nu het stiller werd is heel de omgeving zoo onrustig
van veel onbekende nachtgeluiden. In de portieken zitten huiverende
soldaten, te klappertanden.
Morgen, morgen... wordt er weer geschoten? Is het nu gedaan,
of zal het nu eerst gaan beginnen ? De burgers liggen in hun bed te
woelen, of zitten nog aan tafel met het hoofd op de onderarm geleund.
Een is er die het weet, en in een hoekje van het hospitaal ligt hij te
sterven. Het geheim zinkt weg, het wordt onvindbaar ; en de stad
zinkt dieper weg in nacht en ongerustheid. Traag en grauw gaat
weer een morgen open; klamme grijze wasch die nog van gisteren
hangen bleef in de verregende plantsoenen. Weer een dag van
angst, onzekerheid, paniek.
Op zaal een komt langzaam de ontspanning, want het witte
scherm gaat open, het ziekenwagentje schuift aan, de man wordt
weggereden.
— « Naar de gouverneur ? » vraagt een soldaat stompzinnig, wanneer de jonge zuster enkele oogenblikken later binnenkomt.
— « Naar het lijkenhuis. »
Dan geeuwt er iemand onbeschaamd. De anderen hebben neiging
om luidop te lachen. Een geheim dat onherroepelijk is, is geen geheim
meer. Het is werkeliikheid die in een andere wereld hoort; het is
een zekerheid waarmee wij nets te maken hebben.
In deze wereld blat 't onzekere kansspel. Met de beste kansen
voor het leger. De gewonde helden trachten weer hun overmoed
terug te winnen.
In de stad schuift behoedzaam iemand met een melkkan langs
de huizen. Ergens gaat een raam voorzichtig open. In de vroege
morgen is er nauwelijks onderscheid tusschen de geur van asfalt,
kruitdamp en versch brood. Een sprankje zon. Een wilde, schreeuwerige grammofoonplaat klinkt uit een der huizen, en laat de paarden
hinniken die staan te wachten voor het gouvernementspaleis.
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Arabesken(i)
door Jac. Schreurs m. s. c,
VI
SALOMON.

Wat schat uw geest aan wijsheid won,
wie aan uw bron zich drenken —
weet dat het anders kon;
beveel den schenker de geschenken
en wil bedenken :
Ik ben de Bron,
want is ben God en gij zijt Salomon,

(I) Zie D.W. & B. December 1932 en Januari 1933.
I:2

VII
SINT JAN.

Neen, niet het teeder en langlokkig wonder
van vrouwelijke man, —
maar deze glorieuze Jan
die kinderlijk en kuisch en op zijn tijd,
een noon is van den donder —
en als een stralende dragonder
de hevig-witte paarden der extasen rijdt;
die, naar de grenzen van zijn leven,
— een grondelooze gier
met wind en stormen meegedreven,
gekluisterd aan een pier,
bij 't ruischen van den hemel en het schuimen van de zee,
nu juichend en dan smeekend
in wondere zangen brekend,
nog met zijn klauwen in de rots
de grillige arabesken van zijn radelooze honger teekent
naar de festijnen Gods.
Uit een nieuwen bundel : " Nis en Nimbus „ die eerlang zal verschijnen bij
De Gemeenschap, Utrecht.
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Herfstelike Liederen
I
Zal ik tot de scharen wederkeeren?
— mijn arm is sterk voor den wind in de vlag —
zal ik tot de scharen wederkeeren?
Eens, in een lente, zei ik uw naam
achter den berg aan het wonen der menschen,
— eens in een lente zei ik uw naam.
Ge kreegt van mijn hart veel doode droomen,
voor mij was door uw hand de lente leeggeplukt,
— ge kreegt van mijn hart veel doode droomen.
Aan uw schouder waren lang mijn ogen toe.
Nu ontvlammen de seinen aan elke boom.
Aan uw schouder waren lang mijn ogen toe.
Over de witte berg hupt lokkend aan hetlied,
langs uw geheven hand is het een lichte spel.
Over de witte berg ! — Ik kan het niet.
Uw gebaar bouwt om mij een nog sterker cel
— de zon is achter u en de mensen weer ver
0 dat onbewuste, wrede en zoete spel.
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II
Waag het niet, deze stilte door to schrijden,
die breken zou aan uw kleurige kleed :
ik weet, dat ze mij moeilik zal bevrijden.
Gij gaat en vindt geen zorgen aan uw handen,
ik zit hier, de herfst is koud aan het raam,
de zwaluwen zoeken hoog de grens van lentelanden.
Ze zijn elke herfst aanbiddelik dwaas;
uw ogen zien groot open hun verzaamlen,
het zwarte warren voor ontgrensd topaas.
Nu zult ge deze stilte toch doorschrijden :
gij vindt ook nu geen zorgen aan uw hand;
alles is u, dies kunt ge nets ontwijden.
JAN VERCAMMEN.
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VERS
Laat ons vertrekken nog met deze late boot,
Eenzaam over dees somber water in den nacht.
Misschien dat ginds, waar die sirene floot,
Het schrijnend heimwee van ons beider hart verzacht.
Want morgen wieken hier weer witte vogels rond;
— Al jaren lang en altijd lijk vandaag —
Zien we de grijze lucht boven den grauwen grond,
En boven 't water dat omhoog gaat en omlaag.
En wordt het oude weerom nieuw, en al het nieuwe weerom oud
Komen dezelfde droomen voor een korten tijd;
En lijk het weder warm wordt en daarna weer koud,
In ons dezelfde vreugde en dezelfde triestigheid.
Want aan den slenter van ons leven zijn we vastgebonden;
We treuren en we hopen,
Alle dagen doen wij dezelfde zonden
En 's avonds onze oogen toe en 's morgens open.
STAF WEYTS.

I26

De Magnolia.
Een diepe vrees had mij bevangen :
Het leven was een donkre, booze droom,
Mijn oogen zagen noch schreiden meer,
De dood was mijn heimlijkst verlangen.
Dan leidde mij een zachte, onzichtbre hand
Tot vs:56r de bloeiende magnolia :
Zijn blanke kelken waren een, groot licht.
Toen vielen plots mijn tranen in het zand.
FRANS DE WILDE.
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Vader en Zoon
Voor Jan,

Het peinzend gelaat van dezen knaap
Met het dun, blond haar,
De blik steeds afwezig verloren
In een bestendigen droom,
Waar zag ik het nog meer ?
Eens, lang geleen, in een Spiegel.
FRANS DE WILDE.
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Novalis' « Hymnen an die Nacht »
door Renaat De Vos.
Zijn ziel was een stille vlam die doofde in de nacht. Ze keerde
weer in de onmetelijke vloed waaruit z'ontstond, voor ze nog tot
brand kon worden. Geen geweldig begeeren is dit leven geweest,
geen machtig losvlammen van liefde, — slechts een wonderschoon
vermoeden, een voortdurend wegglijden op kleurlooze wateren 't
oneindig zwarte bekoren te gemoet.
Een vreemdeling was hij hier lang voor hij daar was gekomen.
De wereld waarin hij voortbewoog, toonde naar het ontaardschte
geen overgang meer. Hij wou het raadsel ontsluierd zien, en in
ontsluiering zweefden zijn oogen reeds open naar binnen. Iederen
morgen voelde hij het mysterie meer nader komen en iederen avond
weer zag hij de stille boot wegdrijven van de dood. Dit leven in al
zijn verscheidenheid kon hem niet binden. Immer rustte zijn zachte
blik in het duister mysterie. Zijn ziel had reeds die eenvoudige
schoonheid aanschouwd die maar alleen in de dood wordt gevonden.
Wat bleef er ook nog van zijn oude vreugden ? — Wat droeve herinneringen wellicht, — korte momenten van een Jong geluk, vergeefsche verwachtingen, die als zachte nevelen in het kommerlooze
donker verzwonden. « Fernen der Erinnerung... Wiinsche der Jugend,
der Kindheit Traume, des ganzen langen Lebens kurze Freuden
and vergebliche Hoffnungen kommen in grauen Kleidern, wie
Abendnebel nach der Sonne Untergang. In andern Raumen schlug
die lustigen Gezelte das Licht auf. Solite es nie zu seinen Kindern
wiederkommen, die mit der Unschuld Glauben seiner harren? »
Stiller en schrijnender werd hem nu iedere pijn, elke openbaring
een ontchoocheling, ieder ontchoocheling een wonde die dieper
en dieper brandde. Zijn ziel verlangde 't zichtbare weg te kussen,
tot alles ontaardscht, slechts het eene vermoeden zou blijven. Want
hij wist wel dat hier toch alles een sterven wordt. Alleen waar het
leven eeuwig glanst, niet langs buiten maar langs binnen, bloeit
ongestoord de vreugde. Daarom was hem de nacht zoo lief. Hij
leeft ook binnen in, slechts het Licht straalt uit. De dag was hem het
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raadsel, en de nacht het antwoord. Alles vervloeide in het blauwe
ruischen dier diepe nacht, daar kwam hem ook alles bekend voor.
Hadden zijn oogen dan reeds de witte bergen van den morgen
ontmoet ? Roeren de zwarte nachtelijke wouden nog? Plots ontsluimerende liefden, lichte ontstuimigheden openen zich. Zweven de
wanden die hem omgeven? Murmelen de doode muren ongekende
muziek? Nuancen verglijden nog wel. De stemmingen schrijden
langzaam in het dichte duister over. Daaronder golven de diepten
die inwendig lichten. Daarachter, d'ontsluierde droom, d'onmetelijk
zwarte sluimer die fonkelt. « Oben baut er sich Hiitten, Hiitten des
Friedens, sehnt sich und liebt, schaut hiniiber, bis die willkommenste aller Stunden ihn hinunter in den Brunnen der Quelle zieht
— das Irdische schwimmt ober auf, wird von Stiirmen zuriickgefiihrt, aber was heilig durch der Liebe Beruhrung ward, rinnt
aufgelost in verborgenen Gangen auf das jenseitige Gebiet, wo es,
wie Diifte, sich mit entschlummerten Lieben mischt. Noch wechst
du, muntres Licht den MV iiden zur Arbeit — flOszest fraliches
Leben mir ein — aber du lockst mich von der Erinnerung moosigem
Denkmal nicht. Gern will ich die fleiszigen Hande riihren, iiberall
umschaun, wo du mich brauchst, riihmen deines Glanzes voile
Pracht; unverdrossen verfolgen deines kiinstlichen Werks schOner
Zusammenhang : gern betrachten deiner gewaltigen, leuchtenden
Uhr sinnvollen Gang; ergriinden der Krafte Ebenmasz und die
Regeln des Wunderspiels unzahliger Raume und ihrer Zeiten. Aber
getreu der Nacht bleibt mein geheimes Herz, und der schaffende
Liebe, ihrer Tochter. Kannst du mir zeigen ein ewig treues Herz?
Hat deine Sonne freundliche Augen, die mich erkennen? Fassen
deine Sterne meine verlangende Hand ? Geben sie mir wieder den
zartlichen Druck und das kosende Wort ? Hast du mit Farben und
leichtem Umrisz sie geziert? Oder war sie es, die deinem Schmuck
hithere, liebere Bedeutung gab ? Welche Wollust, welchen Genusz
bietet dein Leben, die aufwogen des Todes Entziickungen? Tragt
nicht alles was uns begeistert, die Farbe der Nachts ? Sie tragt dich
mutterlich und ihr verdankst du all deine Herrlichkeit. »
Zoo werd de nacht hem een duurbare verklaring van het leven,
dat dan toch een geheim bleef in de dood. Hij kon zich hier niet
langer thuis gevoelen. Dit leven ging hem niet. Onweerstaanbaar
lokte 't paradijs zijn zachte ziel. — Het was donker geworden. Maanlicht bloeid' over zijn duistere tochten en de nacht omvouwd' hem
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wild met zijn wondere schaduwen. Hem had hij met aandrang
gezocht. Nu mocht hij rustig zijn donkere diepten inschouwen,
in bewondering benaderen wat onmogelijk icon worden doorgrond.
Nu kon hij tenminste zwijgen, zijn zwijgen uitstorten.
Een toevlucht buiten het wisselvallige had hij dan gevonden.
Wel was alles duisterder geworden maar dit duister zelf had hij lief
gekregen. Een zekerheid was er dan toch waarin hij mocht berusten.
De schoonheid had hij vermoed in die eenheid, die onzichtbaar
bleef. Hij wist nu dat het begrijpen ook schoonheid kon zijn. De
diepere waarheid begint slechts waar het zichtbare eindigt, en eerst
als men dit kan vergeten, wordt daar de schoonheid gevonden. Tot
het onbegrensde komt men alleen door begrenzing, in de strenge
wet benaderen we d' oeverlooze vreugde, de geest, die schoonheid
buiten zich beperkend uitstrooit.
Die drang tot de begrenzing moest de romantiek zoo pijnlijk
missen. De ongebreidelde begeerte kende ze best, de drift zonder
meer. Ze kon niet begrijpen dat sublieme schoonheid alleen in de
beperking wordt gevonden, in het beheerschend dieper bewust
worden van de gronden, waarin we leven, bronnen van schoonheid
die eeuwig murmelen onder de stifle schijn der dingen. Ze kon niet
verstaan dat de grootste schoonheid hier slechts kan worden in de
strengste begrenzing ; alleen na dit wonder gebeuren zullen w' op
onbeperkte wijze schoonheid zonder meer kunnen genieten. Op een
onmogelijke manier wou ze dus 't oneindige zoeken, maar ze vond
niets. Ze kon haar gevoel nooit opstuwen, in de krachtige spanning
van de gedachte, tot de daad van een nieuw menschelijk bestaan;
beheerschen vermocht ze nooit, de soberheid van het schoonheidsbeleven bleef haar onbekend en dat zou haar ondergang worden.
Hierin dan is Novalis geen romantieker geweest; hij kon zich
beheerschen. De « hymnen an die Nacht » zijn van een aangrijpende
soberheid. De verscheurdheid verdwijnt er in berusting. De ongebreidelde drift wordt het naieve en zachte schouwen. Hij begint hier
reeds met afstand te doen van het eigen ik en daarom mocht hij hier
ook dieper in de werkelijkheid delven.
Dit had hij met ons gemeen, dat hij het ontoereikende van deze
wereld waar onze handen toch steeds naar grijpen, ervoer. Het
wezenlijke doel van dit leven mocht hij zelf dan bereiken ; zelfs het
aarzelend beschrijven, maar de strijd om het te bekomen heeft hij
nooit gekend; geen verovering is het geweest. Ook niet het geduldige,
131

doch sterke bemachtigen van lang doorschouwde idealen. De drang
tot direkte verwezenlijking was niet van hem. Hij schouwde en ging
toe op 't geluk, onmerkbaar ging hij 't stille wezen in der dingen.
Een kind zou men zeggen, doch een kind dat het lijden reeds bewust
was geworden en trachtte te vergeten.
Daarom zijn die verzen zoo natuurlijk gegroeid zoo weinig
rhetorisch voor een romantieker. zijn zachte impulsieve blik op 't
hiernamaals is in hen overgegaan. — Die beelden blijven eeuwig
frisch en jong als de nacht zelf is. Dit rythme stoort ons niet. Bijna
geen verzen meer, eenvoudig, met nu en dan een lichte variante
(wondere golving in die kleurlooze stemming), eerst naief vragend,
daarna gelaten voortzwevend, het trage verzwinden van de droom,
het einde.
Nog zwerven eenzame wolken het zachte duister in. Ze worden
wijd en stil als de nacht... Zoo schrijden zijn zoete illusies gelaten
de eeuwige waarheid te gemoet.
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K R ONIEK E N
I
Kroniek uit Amsterdam
door Anton Van Duinkerken.
II December 1932.
Leekenspel-amferentie.

De crisis in het officieele tooneel-bedrijf, de walging, die men eindelijk kreeg van
den eeuwigen patronaats-draak, de vermoeienis ook over het driehoeks-geval, en eindelijk vooral de buitengewoon snelle opkomst van de Nederlandsche jeugd-beweging,
brachten het « leekenspel » aan de orde, dat in zijn verschillende vormen afwisselt van
de rhythmische massa-betooging tot de simpele persoonlijke getuigenis. Overal werden proeven genomen met het leekenspel en deze nieuwe kunstvorm trekt klaarblijkelijk nogal publiek. Bij de vertooning van a Pinksterzegen » door de meisjes-organisatie van het bisdom Haarlem, « De Graal », waren in het Amsterdamsche stadion
niet minder dan dertig duizend toeschouwers, het missiespel « Omnis Terra » van den
priester-dichter Jac. Schreurs m. s. c. werd op de groote markt te Sittard drie maal
gespeeld en het heele stadje leefde mee met de vertooning, in kleineren kring raakt
de gebruikelijke klucht met den postbode en den veldwachter en de gebruikelijke toneelbigotterie met den martelaar en den verrader nit de mode; men vervaardigt uit
oude teksten nieuwe « Kerst-spelen waarin gewone volksjongens de Drie Koningen
zijn, niet op de ouderwetsche manier uitgedost in nageaapte tooneelgewaden, maar
met een primitieven smaak gekleed, eenvoudig, kleurig, volksch en altijd een beetje
barok. Het leekenspel zocht zijn vormen, het zoekt ook zijn inhoud. In tegenstelling
tot de meer verwikkelde gebeurtenissen-reeks van het eigenlijk drama, wil het leekenspel blijkbaar een eenvoudige handeling geven, die gestuwd wordt door de simpele
grondwaarheden van het leven.
Uiteraard is het . niet makkelijk, de juiste grenzen te bepalen tusschen « vak »dramatiek en leekenspel, maar de zuivere vertegenwoordigers van elk der beide soorten zijn even licht te onderscheiden als b. v. het middeleeuwsche wagenspel en de
klassieke tragedie.
Voor het katholieke volksleven is deze nieuwe belangstelling een verheugende aanwinst, doch, al kan men den groei niet forceeren, eenige artistieke contrOle over deze
jonge uiting van kunstgevoel leek niet ongewenscht. Bovendien zijn de Nederlanders
een yolk met een sterk ontwikkeld organisatorisch instinct, de bezieling waait niet
over onze dijken of ze schreeuwt tegelijkertijd om vormkracht en tucht.
Sedert het vorige jaar nu bestaat er een maandblaadje « Bouwen » met als ondertitel :
« Loopmare voor katholieke cultuur ». Het is zoowat toevallig in het leven gekomen,
dank zij het jeugdige en ondernemingslustige bestuur der R. K. Volksuniversiteit te
Rotterdam. Bernard Verhoeven is er de ziel van. Hij heeft het gemaakt tot een onmisbaar
tijdschrift voor iedereen, die het breeder cultuurleven van den dag wenscht te vol133

gen. De huidige redactie bestaat uit Jan Beerends, Irma Meyer, Jop Pollmann, Bernard
Verhoeven en schrijver dezes.
In dit maandblad was een en ander over het leekenspel geschreven, er was zelfs
een speciaal nummer verschenen, geheel aan het leekenspel gewijd. Nu overal de belangstelling opdook en nu van alle zijden vragen binnenkwamen betreffende het leekenspel, schreef de redactie van « Bouwen » een conferentie van jonge katholieken uit,
die gehouden werd op i i December j. 1. in den Raadskelder te Utrecht. Behalve de
reeds genoemde redacteuren waren daar aanwezig de letterkundigen Albert Kuyle,
Henk Kuitenbrouwer, A. J. D. van Oosten, Wim Snitker, Jan Nieuwenhuis, Kees
Spierings, de musicus Marius Monnikendam, de architect Willem Maas en de uitgever van « De Gemeenschap » : C. Vos. Het resultaat dezer bijeenkomst is, dat er een
werkgemeenschap werd gesticht om geschikte teksten te verzamelen en uit te geven,
om aanwijzingen te verschaffen betreffende de opvoeringswijze, om kritiek uit te brengen op experimenten. Bij de volgende bijeenkomst van deze werkgemeenschap, omstreeks Paschen 1933, wordt een leekenspel opgevoerd, geschreven door Wim Snitker. Het voorloopige publicatie-orgaan van de werkgemeenschap is het maandblad
« Bouwen ».
Geen gebeurtenis om het land te doen daveren, maar een teekenend feit, als men
de plaats wil bepalen van den hedendaagsche katholieken kunstenaar in het openbare
katholieke leven van Nederland.

13 December
« Katholiek Dichter ».

Aan de Amsterdamsche Universiteit promoveerde 13 December pater A. J. Daniels S. J. op een proefschrift over den Nederlandschen invloed van Sint Franciscus
van Sales en op een aantal stellingen, die meerendeels handelen over de raakpunten
van godgeleerdheid en letterkunde. Het proefschrift is een der vele bewijzen, in de
allerlaatste jaren geleverd, van een stijgende belangstelling voor de katholieke actie
der Gouden Eeuw, onder de stellingen was er een, die door haar stoute formuleering
sterk de aandacht wekte en van verschillende zijde tegenspraak uitlokte. Deze stelling luidt : « Charles Baudelaire kan niet als een katholiek dichter beschouwd worden ».
Hiertegen opponeerde in de aula der stedelijke universiteit de promotor van Pater
Daniels, hoogleeraar Gallas, die ongeveer als volgt sprak : « Deze stelling verbaasde
mij, niet slechts omdat ik van een zoo genuanceerde en gevoelige natuur als Pater Daniels uit zijn proefschrift blijkt te zijn, een veel voorzichtiger formuleering van zijn
opvatting verwacht had, maar ook omdat ik, als niet-katholiek er door in de war raak.
Als hoogleeraar in de Fransche taal en letterkunde heb ik in mijn cursus gedurig te
maken met de uitingen van het katholieke bewustzijn. En gedurig sta ik voor moeilijkheden, die gij begrijpen zult als ik de namen opsom van Chateaubriand, Barbey
d'Aurevilly, Joris Karl Huysmans, Leon Bloy, Peguy, Mauriac, om maar te zwijgen
over den voor mijn gevoel zoo katholieken Lamennais, dien gij natuurlijk niet kunt
accepteeren ! Ik zou u willen vragen : geef mij eens een methode om te weten, wanneer ik iemand een « katholiek schrijver » mag noemen. En nu moet u niet zeggen :
I koop den catechismus », want dan antwoord ik u, dat het mij niet gaat om de dogmatische waarheid te onderscheiden, maar om het katholiek karakter in het algemeen ».
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Een promotie duurt niet lang. Op den vastgestelden tijd komt de pedel met zijn
staf, als een olifant met een langen snuit en die blaast het vertelseltjen nit. De komst
van dezen noodzakelijken dooddoener maakte een eind aan de discussie, juist toen
Pater Daniels wilde beginnen, zich te verantwoorden. Op de receptie, die na het verleenen van den doctorstitel wordt gehouden in het universiteitsgebouw, kwam het
onderwerp nog in intiemen kring ter sprake. De meeningen bleken verdeeld. Een
afdoende oplossing had niemand bij de hand.
Het is niet zonder belang, dat deze kwestie gesteld werd in een neutraal wetenschappelijk milieu en het is zeker van beteekenis, dat de kwestie daar belangstelling geniet.
De stelling van Pater Daniels (wiens proefschrift ik overigens oprecht bewonder)
lijkt mij veel te boud geformuleerd. Misschien ging Stanislaus Fumet in zijn katholiek
geschrift : « Notre Baudelaire » iets verder dan hij naar deze zijde gaan kon, het komt
mij voor, dat Pater Daniels veel verder naar de andere zijde oversloeg. In een leerstellig
boek is het katholieke niet moeilijk te onderscheiden van het kettersche, maar in een
letterkundig werk heeft men te maken met subtieler uitingsvormen van het katholieke
bewustzijn. Het onderzoek naar de katholiciteit van iemands gevoel is niet altijd het
veiligst toevertrouwd aan dogmatics. In grensgevallen moge geen afdoende beslissing
te nemen zijn, men wachte zich daar dan ook voor een resolute afwijzing. Onmiskenbaar is toch, dat de katholieke gevoeligheid nog nawerkt bij menschen, die niet tot de
trouwe leden van het lichaam der H. Kerk behooren.

2 Januari 1933.

Mevrouw Royaards jubileert.
Ons tooneel heeft weinig tradities, maar de eene, die steeds in eere bleef, is de opvoering van Vondels « Gijsbreght » in den Amsterdamschen Stadsschouwburg bij de
wisseling der jaren. Royaards heeft aan deze traditie nieuw leven ingeblazen. Hij heeft
opnieuw « Gijsbreght * onsterfelijk gemaakt. zijn opvoering van 1912, met de muziek
van Diepenbroek en de decors van Lensvelt, is een historische tooneeldraad geweest,
en al vraagt men zich af, of in 1933 een moderner opvatting niet mier bestaansrecht
zou hebben, het reeds oude regieboek van Royaards blijft een eerbiedwaardig document. Dit jaar werd de « Gijsbreght » vertolkt door « Het Schouwtooneel », de troep
van Jan Musch, met Ko van Dijk in den titelrol. Na Royaards, na Van Dalsum, na
Verkade, na Paul Huf, kon Ko van Dijk moeilijk uitblinken en dit deed hij dan ook
niet. De heele opvoering was, bij vorige vergeleken, niet buitengewoon.
Maar Mevrouw Royaards-Sandberg, de weduwe van den grooten tooneelhervormer, vierde haar zilveren speeljubileum. Ze vierde het in den rol van Badeloch,
de echtgenoote van Gijsbreght van Aemstel. De laatste jaren heeft ze dezen rol altijd
gespeeld als gast bij het opvoerend gezelschap (telkens een ander) en altijd bleef ze
trouw aan de traditie van Royaards. Zij is voor ons gevoel met dezen rol vereenzelvigd. Ze speelt hem uitstekend, vooral op de pathetische hoogtepunten, wanneer ze
weigert, Gijsbreght om lijfbehoud te verlaten.
Het jubileum was feestelijk, zooals tooneeljubilea dat zijn in Amsterdam : met
bloemen, toespraken en applaus. Daar tusschen in stond Jacqueline Royaards-Sandberg, Badeloch onsterfelijk!
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II
Schilderkunst
Flandre — L'Impressionisme — L. & P.
du Jour, Paris, 450 fr.

HAESAERTS. -

Editions des Chroniques

Deze is het eerste van een trits boeken die de schilderkunst van rond 1884 (salon.
des XX) tot op onze dagen schetsen; het werk heet : Vlaanderen, maar bedoelt de schilderkunst in Belgie, want door deze benaming zet men de traditie voort en « la Flandre
a une unite profonde et organique ». Het tweede deel zal handelen over Symbolisme,
het laatste over het Expressionisme. Het reeds verschenen deel is pure lust voor de
oogen om de typographische zorg, en om het overvloedige materiaal dat wordt aangebracht door reproducties; op ongeveer boo bl. zijn de helft besteed aan uitgelezene,
fotos. Waar een werk zoo geestdriftig werd onthaald, waar langs alle zijden zoo eensluidend werd geloofd, is het vrijwel overbodig, laattijdig, te komen verklaren dat het
overrompelt en verbaast door zijn over rijke illustratie, scherp ontledend, door
het jonge, het springlevende, het frissche van den stijl, door den breeden gezonden
aanleg van waaruit zij vertrekken, en ook door de driftigheid van taal, en wat men
zou kunnen noemen het overmoedige niets ontziende van een jeugdigen geestdrift,
ingegeven door het hartstochtelijk geloof in eene zegenrijke zaak.
Een werk van deze beteekenis moet van dichterbij onderzocht en uitvoeriger
besproken.
De heeren Haesaerts willen werken volgens dees plan : eerst in eene losse schets
de groote trekken geven der beweging, in zijn verschillende stroomingen, zooals
den achtergrond aanleggen waartegen zij ten voeten uit de groote figuren projeteeren;
zoo dat het licht valt op de « helden » en nochtans op het halfduistere achterplan, de
bijfiguren aangestipt en eenigszins worden afgelijnd. Ziehier de indeeling van de eigenlijke studie; zij toont ons den gang der gedachten, en de vier hoofdfiguren waarrond
alles draait (i). '
Zulke methode van vereenvoudiging, van herleiding tot eenige groote namen, is
misschien noodzakelijk, zal in alle geval het beeld der strekking zuiver en diep in den
geest prenten, maar blijkt misschien ook wel wat te schematisch, te doelmatig strevend
naar eenheid en naar een bepaald type.
(I) 1° Deux annonciateurs : De Braekeleer et Stobbaerts.
20 L'art en ebullition ou le reveil de quatre-vingts.
3° James Ensor et la diversite du monde. En noteeren wij terloops dezen
zin over den kunstenaar : « film representant a l'accelere pres d'un demisiecle de peinture allant du naturalisme a l'expressionisme et au surrealisme contemporains, en passant par l'impressionisme. »
4° Morns clartes ou l'impressionisme vulgaire,
5° Jacob Smits et l'obsession de la lumiere.
6° Les empkements de la peinture grasse.
70 Henri Evenepoel, l'enfant prophete.
8° Les « fauves » flamands ou l'impressionisme renove.
go La joie folle de Rik Wouters.
1o° Aux abords de nouvelles esthetiques.
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zij halen dus enkel de vernieuwers op het schild, diegenen die modern waren
voor hunnen tijd « ceux qui, degages de toute vaine entrave, creent en meritant le nom
de novateurs », zij die ons geestelijk bezit verrijken, voorkomen dat ons gevoelens
verkillen of versteenen, het woord dat in ons woelt, brengen tot uitspreekbaarheid
« La tache du critique est de rechercher et d'etablir le cote eternellement ficond de
ces reproductions contemporaines gull estime valables, — de montrer de quelle facon,
en nous touchant aux points les plus sensibles de nous-memes, en nous èveillant a de
nouvelles rialites, elles se sauvent et se preparent une vie future Maar of dat aanbrengen van nieuwe waarheden, of liever van nieuwe verschijningsvormen voor reeds
lang erkende waarheden, ook een waarborg is voor blijvende beteekenis, of het werk
ook niet moet groeien uit bezinking en concentratie, of het niet moet het merkteeken
dragen, het handteeken van een groote ziel, die haar vleugels uitspreidt naar het gedroomde land?
Xt .

De heeren Haesaerts, anders lang niet malsch voor elk dogmatisme en getheoretiseer en wat ze zouden smalen litteratuur rond en om de schilderijen, voelen soms
hoe vernieuwde vormen, op zichzelf maar bijkomstig zijn : waar zij den diepen grond
van Jacobs Smits verklaren, schrijven zij : « toujours une seule et même tragedie;
un grand ciel qui est clarte pesant sur une mince bande de terre qui est tenebres, Si
'd'aventure se rencOntre un personnage, it se presente comme un point d'ombre luttant
avec une inergie concentrie contre recrasement de la lumiire ». Ook voor Evenepoel
kon men wijzen op dergelijken greep naar geestelijke waarden. Het ware dus eene
misvatting te meenen dat ik Haesaerts aanwrijf vernieuwing tot alleen zaligmakend
evangelie te verheffen. Wel integendeel; maar men krijgt toch den indruk van schwarmerei met woorden en concepten, schoon glinsterende zeepbellen soms, dat er wat te
veel en te luid doorklinkt hartstochtelijk geloof in eene zegerijke zaak. En kwestie zou
men die breedsprakerige sententien, en die illuzievolle en begeesterde uitspraken willen missen in dees jong, oversappig en bedwelmend proza.
a Critique, to seras dur » schrijven de heeren Haesaerts, en waarlijk daarin bleven
ze niet in gebreke; hun veroordeeling valt soms scherp als het mes eener guillotine,
zoo voor Claus; zoo voor Courtens en wat ze noemen la peinture grasse. Ze mogen
vrij het overdadig misbruik van de vette materie als een indigeste brei op hun artistiek
geweten voelen wegen, ze mogen sakkeren tegen dat ploeteren in vettigheid als ossen;
ze mogen het noemen « le canon de l'imprecis » « une exageration de la technique,
un pêche contre la hierarchie »; (dat is eerder kwestie van smaak, en niemand zal de
school van Dendermonde de school noemen) maar Courtens noemen « l'incarnation
des bas instincts de la Flandre, colon de notre organisme pictural » is enkel toegeven
aan de bedwelming van het rijzend beeld eener boutade en toont het gevaar van het
door-redeneeren; hebben de heeren Haesaerts in de retrospectiev van verleden jaar
dan niet het soms teere opgemerkt van Courtens, en hebben ze geen zin voor het heroieke, het breed, malsche, voile groeiende leven?
Op het einde hunner studie vragen de schrijvers zich of : a Hoe moeten we het
impressionisme bepalen? Wat is het? We moeten daarvoor onderscheiden tusschen de
leiders en de naloopers, tusschen de voormannen en de kudde « L'impressionisme
moyen cherche a êvoquer des aspects momentanes de la lumiere; pour obtenir ce rèsultat, it met en oeuvre une technique qui epouse l'inachevè. Elle conserve quelque chose
de la pochade, de l'esquisse. Elle invite a la joie, elle est pleine de sourire, d'air, de frai-
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cheur, de traits d'esprit ». De grooten echter, scheppen zelf hun esthetiek; zij drijven
de gevolgen, in eigene richting, tot zulke spits dat de grenzen der beweging uitbreiden
en de beweging onherkenbaar wordt. En zoo komt men uit op deze paradoxe, eene
studie te schrijven over het impressionisme en de hoofdstukken te wijden aan werk
dat het impressionisme verloochent. Op voldoenden afstand de beweging overschouwend, en verband leggend met hetgeen voorafgaat en wat volgt, kunnen we het impressionisme tot eenheid brengen in het volgend axioma « De dingen krijgen wezen en bestaan door het licht » « Les choses existent et deviennent par la lumiere » Schrijvers
staan zelf verwonderd over het eenvoudig-banale van het besluit op dees lange onderzoek. En inderdaad als men het eenigzins vage der bepaling herleidt tot den mondsgemeene uitspraak « de dingen krijgen vorm en uiterlijkheid door het licht » komt
men tot de loopende opvatting. Scherpe omschrijving is zulke niet, want zij spreekt
over het uiterlijke, niet over de kern. En daaruit blijkt eens te meer hoe moeilijk cultuurperioden en levensbeschouwingen, door iedereen gevoeld, te omvatten zijn in
het raam der woorden.
We bespraken tot hiertoe uitsluitend het geschreven gedeelte van dees ophefmakend
en schitterend werk, waarvan de thesis (als men het z•56 mag heeten) niet zoo verbijsterend nieuw is, maar tot hiertoe niet in zoo'n gulp van geestdrift en tezelvertijd streng
consequent, zoo koelbloedig tot de bitterste uiteinden, met afslaan van alle half en halfheid, werd doorgedreven. Meen ik, zal de tekst een signum contradictionis zijn (wat
ten andere zal stemmen met de inzichten der schrijvers). Het illustreerend deel (de helft
van het boek, de pare bladzijden) zullen alien wrevel stillen en den bittersten tegenstaander verzoenen. Dit illustreerend gedeelte gaat zijn eigen gang; eenige teksten als
onderschrift vormen den eenigen band; wie wil kan dus de fotos bewonderen zonder
gestoord te worden door den nevenstaanden tekst; ze geven in beeld gedachten weer
en groei van het werk; nevenstaande beelden nopen tot vergelijking met voorgaande
perioden, doen gelijkenis snappen en verschil; groepen kleiriere fotos, op een bladzijde
verzameld, bundelen de eigenaardigheden van een tijdstip, of geven een blik op het
werk van den kunstenaar; meestal echter zijn het fragmenten uit het werk der groote
voormannen, fragmenten van dichtbij genomen, overvloedig belicht, onder de lens
genomen en vergroot. En de heeren Haesaerts hebben er een roes van ontdekkingsvreugde aan beleefd.
De schrijvers gaan uit van het princiep, dat de lezer zelf moet dringen, door beschouwing en vergelijking,tot de kern, doorheen schil en uiterlijkheid ; zoo vindt men nieuwe
kanten en nieuwe schoonheid ook in sinds lang gekende werken, zoo wordt de begeestering wakker gehouden en komt men stilaan tot een gerijpt oordeel over werken waarde.
Compositie verdoezelt, laat henenglijden over het detail, over het verzorgde, over het
bezielende, over het doorvoelde; waarlijk sterk werk moet de proef kunnen doorstaan
te worden uiteengerukt en ontleed. « Je me defie des peintures et des sculptures qui
ne resistent pas A la fragmentation ». Deze keurig gekozene en uiterst verzorgde fotos
brengen u van verrassing tot verrassing, voor techniek, voor penseelslag, voor innerlijk
leven der schilderij; ze zijn een lust en een schat. Toch moet men eenigszins sceptisch
staan voor de gelijkenissen die zich aldus opdringen : een vergroot fragment van De
Braeckeleer vertoont de manier, den poot van Rik Wouters in een figuur; mag men daaruit besluiten tot filiatie ? zou de Braeckeleer op groote schaal hebben toegepast wat
hij passend vond voor een minuscuul figuur? En men kan ook verloren loopen in de
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details; de boomen kunnen beletten het woud te zien; een waar kunstenaar escamoteert
niet, en toont ook in bijzonderheden zijn meesterschap; een waar kunstenaar laat,
meestal, de compositie groeien uit de vormen en kleuren, schildert al fluitende wat anderen tot diepzinnige beschouwingen lokt, maar het blijft ook waar dat een kunstenaar
ordent en aan de details de plaats toekent, de beteekenis en de waarde die medehelpen
tot het bedoelde effekt; het deel, het fragment krijgt dus enkel zijn voile beteekenis
in het geheel; en de getuigenis van fragmenten kan van geenerlei waarde worden omdat men hun te veel wil doen zeggen. Men zou dan nog de woorden kunnen aanhalen
van Jan Engelman : « de fotografie liegt, zoo smerig als er maar iets ter wereld kan
liegen, vervalscht in hun verband iedere kleur, iederen toon, iedere valeur, en ook
lijnen en partijen ». Besluiten we dat fotos kostbaar materiaal zijn, voorzichtig te hanteeren.
Bij 't afsluiten dezer lange recensie, die vrank dierf wijzen op wat vooral overmoed
schijnt, te wiiten aan bezieling, taal en ontdekkingsvreugde die de lyriek niet onderuit
zijn kan ik niet anders doen dan bewondering en dank uitspreken voor den durf, het
doorzettingsvermogen van dit grootsch aangeschoten en schitterend uitgewerkte boek.
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III
Muziekkroniek
JOZ. HAYDN'S « SCHOEPFUNG » TE ANTWERPEN.
Het karakter van een tijdschrift als dit, waardoor actueele gebeurtenissen soms
slechts op een paar maanden afstand kunnen worden besproken, mag Been aanleiding
zijn om feiten van blijvende waarde te verzwijgen.
Een kunstgebeurtenis van zeer hoog gehalte was voorzeker de opvoering van
Haydn's « Schepping » door het orkest der Nieuwe Concerten, met de medewerking
van het Ccecilia-Koor en de solisten W. Ravelli, M. Gobets en Mevr. Jo Vincent,
onder de leiding van den heer Lod. De Vocht. Bij de tweede eeuwverjaring van zijn
geboortejaar werd den grooten i8eeuwschen meester hier een hulde gebracht die hem
waardig was. Het werk zelf behoort wel tot de hoogste die ooit geschreven werden.
De tekst, door Lindley naar Milton's Paradise Lost geschreven, daarna door Van Swieten
in het Duitsch vertaald, verhaalt met bijbelsche diepte de Schepping der zes dagen
(deel I en II) en het geluk der eerste menschen (deel III) die, na God om zijp wonderwerk te hebben geprezen, elkaar bezingen en elkaar trouw zweren voor de groote
taak waartoe zij zich geroepen weten.
De muziek, uit Haydn's beste tijd (1796-99) dateerend, werd geschreven voor
orkest, soli en koor. Mevr. Jo Vincent, sopraan, als Gabriel, in deel III als Eva, en
de Heeren Gobets en Ravelli, respectievelijk als Uriel, en als Raphael en Adam. De
recitatieven dragen den verhalenden tekst; het koor komt instemmend of bewonderend
tusschenbeide, soms zelf met uitbundige verheerlijking, terwijl de kunstzinnige aria's
de persoonlijke lyrische ontboezeming van den enkeling vertolken.
Aan het orkest heeft Haydn in dit oratorio een zeer voorname rol toebedeeld.
Het dramatische \ worth menigmaal door in ons modern oor vaak naieve-toonschildering
uitgebeeld. In het voorspel roept hij de « Vorstellung des Chaos D op door een reeks
zeer kiassieke, maar voor zijn tijd zeer gewaagde kleine septiem-akkoorden, soms verhoogd of verlaagd, maar steeds zeer regelmatig concludeerend. Wat 15o jaar geleden
een muzikale chaos was, die wellicht de toehoorders pijnlijke krampen op het lijf joeg,
blijkt thans voor ons oor nog zeer brave orde. Zeebaren, op « Rollend in schaumenden
Wellen bewegt sich ungestiim das Meer » worden door vlugge op en neergaande snarenspelingen uitgebeeld. Als de vogelen aan 't zingen gaan, schuift de komponist achteloos
over de sedert de Romantiek zoo geliefde nachtegaal heen, maar blijft bladzijden stil
bij de duif « und Liebe girrt das zarte Taubenpaar », haar gekir met haarfijne trillers
nabootsend. Het hert wordt begeleid door hoorngeschal in zes-acht ritme, de runders
worden in pastorale-vorm vermeld.
Als in het lofkoor, dat het 2e deel besluit, de engelen zingen : « Du wendest ab
Dein Angesicht, da bebet alles und erstarrt », loopt een siddering door de snaren in
snelle sincopische bevingen. Misschien bevalt het ons minder, in dit Lange werk, dat
alle thema's onveranderlijk op de reine driekiank van grondnoot of dominante gebouwd
zijn, wij smaken niet meer de te uitvoerige herhalingen in aria's en koren, de ritmisch
soms vrij banale intermezzo's die thematische fragmenten moeten aaneensluiten, en
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de onvermijdelijke dreun van 1, 5, 1, 55, I die fataal het einde van ieder belangrijk
fragment met soms karikaturalennadruk moet aankondigen. Dat zijn helaas de keerzijden
wdaraan ook de serene klassieke stijl niet ontsnapt. Maar de eeuwige kern in dit werk,
Haydn's frischheid, zijn melodische rijkdom, de grootschheid van zijn opbouw blijven
onovertroffen.
De uitvoering — het is niet te veel gezegd — stond op een zeer hoog peil. De
heer De Vocht heeft zijn orkest voor « de Schepping » tot in de minste bizonderheden
gepolijst en gesmukt, zoodat zijn temperamentvolle leiding gedragen werd door een
zuiverheid van toon en een technische afwerking die hem zeer tot eer strekken. Hij
draagt ook al de eer van de glansvolle vertolking door het Cecilia-koor geleverd, waarvan hij de leider is, en dat hij door de kracht van zijn persoonlijkheid en zijn kunstenaarsprestige tot het beste gemengd-koor-ensemble van het land heeft opgewerkt.
Deze vrij talrijke koormassa, welke door jarenlange opleiding onder zijn rijkgevoelige
vertolkingsgave over een buigzaamheid en een verbazenden rijkdom van schakeeringen
is gaan beschikken, moest dan ook technisch en esthetisch een werk als de Schepping
in zijn voile heerlijkheid laten schitteren.
De solistentrits — waarin de tenor M. Gobets zich opvallend de mindere toonde
— gaf onvergetelijke momenten. De bijna instrumenteele buigzaamheid van Jo Vincent's stemtechniek, herschiep aria's als het vermelde « und Liebe girrt das zarte Taubenpaar » tot een festijn van trillers en sonore vocalises. In het derde deel, het meest
lyrische van het oratorio, waar dat verheven onderwerp van de man en de vrouw in
het Paradijs, dat slechts de allergrootste geesten als Vondel en Milton waardig weten
te behandelen, wordt opgeroepen, zong de sopraan met W. Ravelli het duet « Holde
Gattin... Teurer Gatte, » dat door het ontroerde gehoor weerklonk als een der verhevendste vizioenen van schoonheid die de muziek geven kan.
De heer De Vocht heeft Haydn's eeuwfeest herdacht op een wijze die velen,
ook over de grenzen, hem mogen benijden.
* **

Dr. K. PH. BERNET KEMPERS : Muziekgeschiedenis. Rotterdam, W. en J. Brusse,
1932.
MATTHYS VERMEULEN : De eene Grondtoon. Mechelen, Het Kompas 1932 (De
vrije bladen, Jrg. g.)
Onze tijd, die door de mechanische reproductie ervoor zorgt dat de muziek al ooze
levensverrichtingen — echt moderne autos en treinen kunnen het thans al niet meer
zonder radio stellen — stormenderhand verovert, brengt ieder oor zelfs onbewust
in voeling met zoo'n ontzettende massa muziekwerken, dat een ernstig gevaar begint
te dreigen om alle musicaal schiftingsvermogen geleidelijk te verdooven. Het is daarom
hoogstnoodig, naar degelijke gidsen om te zien, die ons leeren, slechts het allerbeste
te kiezen, en al de schaamtelooze oempa's die door het luchtruim dreunen, ongenadig
of te stemmen. Over 'n paar degelijke Nederlandsche werken, zoo pas van de pers
gekomen, moet daarom 'n woord van warme waardeering worden gesproken.
Dr. Bernet Kempers, privaat-docent aan de Amsterdamsche Universiteit en leeraar aan het Conservatorium te Den Haag, die reeds aan a De Italiaansche Opera »,
en aan « Clemens non Papa und Seine Motetten » een studie wijdde, behandelt in dit
nieuwe boek de geschiedenis der muziek naar een vrij ongewoon systeem. Niet de chro141

nologisch gerangschikte lotgevallen der toonkunst in het algemeen worden verhaald,
maar als maatstaf voor de indeeling van de muziek wordt genomen, de ruimte, waarvoor zij oorspronkelijk bestemd was. « Deze ruimten vormen de betrekkelijk constant
blijvende factoren, die door alle tijden heen den aard der verschillende muzieksoorten hebben bepaald... de muziek voor de kerk, de muziek voor het theater, de muziek
voor de kleine ruimte, vocaal en instrumentaal, de muziek voor de groote ruimte. Of
met andere woorden : de kerkmuziek, de opera en het oratorium, het lied en de vocale kamermuziek, de instrumentale kamermuziek en de orchestmuziek ».
De ontwikkeling van de aldus gescheidene genres wordt dan ook zuiver morfologisch
vervolgd, terwijl alle extra-muzikale bestanddeelen, als de biographie der komponisten,
de jaartallen met hun samenvallende gebeurtenissen, de opeenvolging en wisselwerking der groote bloei-centra van het muziekleven, ofwel niet behandeld worden, ofwel,
buiten het raam van het boek, in een kort aanhangsel worden ondergebracht.
Een dergelijke opzet staat aan vele bezwaren bloot : vooreerst is de levende muziekpraktijk niet ingedeeld in ruimte-hokjes die aan elkaar vreemd zijn, en werken al
de genres van een tijd onderling dooreen tot de bloei van den stijl, zelfs, hoewel zonder
strenge gelijkvormigheid — tot bloei van alle kunsten samen in een levende algemeene
stijlkarakteriseering. Hieraan heeft de schrijver verholpen door zijn behandeling in
to leiden met een hoofdstuk over het toonsysteem, de technieken en de stijlen.
Bovendien strookt die indeeling naar de ruimte niet altijd met het feitelijk verloop
van de ontwikkeling der muzikale genres. Er is steeds een wisselwerking geweest van
by. de profane muziek op de geestelijke, van de kamermuziek op de orkestmuziek,
die door de verscheidenheid van ruimte niet werd verhinderd. Het best is dit wellicht
merkbaar bij de behandeling der kerkmuziek. Tot i600 heeft de gewijde muziek de
leiding van de gansche ontwikkeling der toonkunst, maar daarna komt de opera, later
nog de orkeststijl, beurtelings ook het hoogzaal en het orgel veroveren, zoodat ons
by, bij Haydn's en Mozart's kerkelijke werken voor het eerst een stijl — de profane
concertstijl — wordt voorgevoerd, over wiens ontwikkeling wij nog niets vernamen.
Ook verschaft een dergelijke indeeling geen synthetisch beeld van het gezamenlijke werk van een komponist. Opvallend is in dit verband b y. de bespreking — overigens een zeer verdienstelijke — van J. S. Bach's Hohe Messe in b klein, die alleen
naar het onderwerp met de H. Mis verband houdt, en die aldus niet de uitlooper vormt
van een kerkelijke stijlontwikkeling, maar in het verband van de gansche Bachstijl
moet worden gezien. Men kon hetzelfde bezwaar opperen wat Bach's en Handel's
orgelconcerten betreft : ook die hebben met de kerk slechts het instrument gemeen.
Elders, bij de behandeling van de opera hooren we voor het eerst van de eigenaardigheden der Russen, wier muziekale vernieuwing zich immers op de orkestmuziek heeft
samengetrokken.
Eigenlijk maakt de lezer, genre voor genre, viermaal dezelfde tijd door, van de
middeleeuwen, soms van de Oudheid, tot de twintigste eeuw, waarbij hij herhaaldelijk
dezelfde namen aantreft, zonder dat zich aan het einde van het verloop, over de heele
muziekgeschiedenis heen, die groote lijn afteekent, met hoogten en laagten, met bloei
en verval, zich verplaatsend van de eene stad naar de andere, het eene land na het andere aandoende, die alleen de naam van geschiedkundige synthese dragen mag.
En nochtans moet Dr. Bernet Kempers voor zijn methode ten zeerste geprezen
worden. Wij verheugen er ons om dat nu in een vulgariseerend werk — voorzeker
zeer hoogstaande vulgarisatie, maar de schrijver wil toch de grenzen van een hand142

boek niet overschrijden — eens degelijk werd gebroken met dat bloedarme, dooreengehaspelde, verbandlooze, met pikante levensbizonderheden opgefrischte samenraapsel, dat men gewoonlijk voor een geschiedenis der toonkunst deed doorgaan. En al
de nadeelen kunnen niet opwegen tegen het wondere stijlinzicht, de zelfzekere kijk
op het verloop van een muzieksoort, die de lezer opdoet, wanneer nu eens niet Langer taken worden dooreengegooid en v. erward, die niets met elkaar gemeens hebben.
Niet 'n overweldiging van pedante notenvoorbeelden — ter illustratie wordt te1kens naar Einstein's Beispielsammlung verwezen; niet een portrettenreeks van komponisten — alleen vaststaande feiten worden van de allergrootsten bondig in bijvoegsel gegeven, moeten dit boek aantrekkelijk maken; maar de realistische, overtuigende
leiding waarmee wij ieder genre, stap voor stap, door zijn gansche ontwikkeling meemaken, verschaft aan het werk zijn mooie, boeiende aantrekkelijkheid. Het hoofdstuk over de kamermuziek, de instrumentale vooral, is in dit opzicht eenvoudig meesterlijk te noemen. Een reeks zeer fraaie en weinig bekende platen verhoogt de aanschouwelijkheid der behandeling, terwijl als bijvoegsel een degelijke bibliografie de voornaamste werken tot verdere studie aanwijst.
Buiten de voornoemde bezwaren, die wel niet te ontwijken waren, hadden wij
in het hoofdstuk over techniek en stijl, waarin wij vooral de behandeling van het toonsysteem om zijn klare overzichtelijkheid prijzen, een ruimere plaats gewenscht
voor het ontstaan en de evolutie van het ritme. Ook schijnt het den schrijver ontgaan
te zijn, dat in de katholieke kerkmuziek, de gregoriaansche Introitus, Offertorium,
en Communio, in wezen beurtzangen zijn, bestaande uit een refrein en een of meer
psalmverzen.
Wij meenen dat dit werk, buiten de paedagogische noodzaak die het deed ontstaan,
geroepen is om ruim inzicht te verschaffen in het wezen en de ontwikkeling der ware
toonkunst, zoowel oude als moderne .

Matthys Vermeulen, die ook komponist is, bracht zijn muziekcritieken uit a De
Telegraaf » (1915-20) en de Amsterdammer in « De eene Grondtoon » samen, terwijl
ook voor kort een heruitgave van zijn vroeger boek « Klankbord » bij De Spieghel te
Amsterdam verscheen. Het is geen overdrijving, den essayist Vermeulen als stylist
in een adem met Lod. Van Deyssel te noemen. Door zijn bladzijden waait die warme,
bijna gewijde adem van de bezieling, van een overtuiging waarvan men aanvoelt dat zij
ook haar bloed veil heeft voor de verdediging harer beginselen; de toon van iedere volzin verraadt, hoe lang de gedachte werd gedragen vooraleer ze werd geuit met die gedrongenheid, die zeggingskracht, waaraan men dadelijk den eerste-rangsschrijver erkent. En het doet 'n Viaming verbaasd opkijken, als hij verneemt dat die fragmental
en critieken, waarnaar menig letterkundig tijdschrift zou reikhalzen, oorspronkelijk
in de dagbladpers zijn verschenen. De essays gaan, naar het onderwerp van Bach tot
Schonberg en Palestrina, van concertbesprekingen tot principieele beginselverklaringen; naar de toon, van de vlammende bewondering, over de zakelijke critiek heen,
naar de vernietigende doodverwerij, en het begraven onder het belachelijke, waarbij
de geest van zelf aan de zooeven genoemde scheldvirtuoos onder de Tachtigers terugdenkt.
Als men uit Vermeulen's werk aan het citeeren gaat, dan valt de keuze zeer hard,
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omdat men eigenlijk het heele boek zou moeten citeeren. Bij Bach's Matthaus-Passion
verlangt hij, dat dergelijke werken, van de concertzaal naar de kerk zouden verhuizen,
niet om de schoonheid, maar om de oprechtheid. « Wij kunnen Zeus bezingen of Odin
of Boeddha of Isis en Osiris zonder verplichtingen op ons te nemen tegenover een
dezer figuren. Wij kunnen hen bezingen, omdat wij inheemsche, ingeboren, persoonlijke religieuse gevoelens transporteeren op Zeus. op Odin, op Boeddha of Isis. Zij zijn
ook ver weg van ons en niemand zal ons vragen onzen zang te bewaarheiden, om te
zetten in daden, in feiten. Zij zijn de schijn, Maar Christus is ons zeer nabij. Nabij in
duizend torenspitsen, nabij in millioenen armen, gebrekkigen en misdeelden, nabij
in de Evangelies en in het Oude Testament van elk huis. Niemand kan Christus bezingen zonder van aangezicht tot aangezicht te staan tegenover de hemelsche werkelijkheid. Niemand kan Christus bezingen zonder dat wij 't recht hebben te vragen of
zijne werken overeenstemmen met zijne woorden. Vooral wanneer die woorden gezongen worden met -vervoering, met nadrukkelijkheid, met zooveel klem van zachtheid
en adoratie, dat men in ieder, hoorders en zangers, als was 't slechts voor den werk,
een dag, het levende geloof verwachten zou. D
Over sommige modernen (voor 'go) zegt hij : « Wij vernamen in de moderne progressisten denzelfden overbodigen klink-klank, welke ons in de niet allerbeste werken
der klassieken en andere oude kennissen geergerd en teleurgesteld had; dezelfde uitweidingen; dezelfde breedsprakerigheden; dezelfde speculatie op vertoon van vingervaardigheid; dezelfde schijn-muzikale beuzelarijen van onderwerp; dezelfde onvervaardheid in het aanwenden van stoppers en vulsels. »
Datzelfde grondige inzicht in de toonkunst — over alle stijl- en nationaliteitsmuurtjes heen, ontroert hem ook bij de a-cappella werken der Renaissance. « Men
werd bij zulken magistralen zang (Lassus-Palestrina- en Josquin-werken) verliefd op
den reinen drieklank. Men begreep, waarom de Franschen en Italianen hem l'accord
parfait en accordo perfetto noemen. Hij heeft dezelfde werkelijke en symbolische,
natuurlijke en boven-natuurlijke deugden als de Driehoek. Hij is in zichzelf voltooid.
Hij begint niet en eindigt niet. Droom en daad, beweging en rust vleien in hem samen.
Alles gaat van hem uit, alles gaat tot hem terug. Hij is dicht bij, hij is onbereikbaar
ver. En om hem wentelen alle rnelodieen gelijk koren van engelen en aartsengelen,
zweven of en aan en zingen zijne grondeloosheid. »
Als hij verrukt door Jannequin's « La bataille de Marignan », 'n vierstemmige
vokale symphonie door negen zangers vertolkt, om zich heen hoort vragen : wat of
Jannequin wel zou bereikt hebben met de muzikale middelen van thans, — dan draait
hij de vraag eenvoudig om : wat of onze bekrompen modernen, die met massa ensembles en verfijnde middelen soms zoo kleurloos blijven, zouden kunnen bereiken met
de middelen van Jannequin!
Vermeulen, vernietigende afmaker van het middelmatige, van het kunstmatig
nationaal opgezette vooral. Men leze Parodistisch Nederland, Werken van Cornelis
Dopper, Bernard Zweers als Idee hij die wel Bens de Hollandsche Benoit werd genoemd).
Dit laatste vooral. En men zal daarin denzelfden toon erkennen, dezelfde heilige geestdrift voor het werkelijk schoone en verhevene, dezelfde doodende verachting voor een
verstarde muziekcultuur, als in Van Deyssel's « Nieuw Holland », waar het gaat over
« vervelende kereltjes van 't jaar nul D, « vellen zonder leven », en « kudde buffels van
de middelmatigheid ».
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In het « Maandblad voor Hedendaagsche Muziek », dat geregeld in het degelijke
tijdschrift « Het muziekcollege Cecilia » wordt ingeschoven, werd een enkwest gehouden over de ontwikkelingsmogelijkheden der moderne muziek. Welke van de richtingen
der post- impressionistische muziek : de Duitsche School (Hindemith), de Fransche
(Milhaud), de Hongaarsche (Bartok) en Tchechische (Janacek), de Weensche (Webern, Berg), de Neo-classieke (orientatie op v6c5r-Bachsche tijd), de gemeenschapsmuziek, of de Soviet-muziek (propagandistische arbeidersmuziek), is de belangrijkste
voor de verdere ontwikkeling der muziekbeoefening? Verscheidene vooraanstaande
musici en musicologen, als daar zijn — Henry Cowel, Kurt Westphal, Prof. Hans Mersmann, Prof. Curt Sachs — deelden in hun antwoord afwijkende meeningen mede,
die echter veelal overeenstemden in het ontkennen aan de « Gemeenschapsmuziek »
en de « propagandistische sovietmuziek » van eenige vormende kracht tot latere stijlontwikkeling. Zooals de redactie in haar slotbeschouwing opmerkt, doet het meerendeel der ingezonden beschouwingen vermoeden, « dat P. Hindemith zich op een wijze
weet uit te drukken, die als paradigma kan Belden voor de verdere ontwikkeling der
muziek ». Veel hoop schijnt men in Holland ook op de Weensche school van Schonberg, Webern en Berg te bouwen, terwijl met betrekking vooral tot Hongaren en Tchecken, men het waarschijnlijk, acht, dat de toekomst aan de kleinere natie's een grootere
muzikale rol zal toebedeelen, dan vooralsnog geschied is.
Al kan van een dergelijke rondvraag worden voorspeld, dat slechts gissingen,
en veelal « Wunscherfiillungen » daarin tot uiting komen, toch moet de vraagstelling
in breede kring noodzakelijk de voorkeur en de waardebepaling van velen omtrent de
hedendaagsche toonkunst blootleggen. Aan de naoorloogsche revolutionaire gistingen en de radikale ommekeer schijnt de muziek — naar die meeningen — nog niet tot
een blijvende stijlvorm ontgroeid. Overal wordt een sterk streven naar vereenvoudiging, een heruitbating van de keurelementen der toonkunst steeds duidelijker.
Prof. Curt Sachs echter, de voorvechter van de parallelontwikkeling der kunsten
in strenglogische volgorde, brengt in zijn antwoord de huidige waardebepaling dadelijk onder bij de vooropgestelde strenge wetsorde der kunstontwikkeling langs twee
periodisch weerkeerende hoofdtypen : de statische en de dynamische stijl, waarmee
hij bedoelt : psychologische feiten, waarin de muziek draagster is van emotie, beweging, of niet. (wat ook het begrippenpaar romantiek-klassiek inhoudt). Sedert
de oorlog heeft de architectuur zich zo verbazend sterk ontwikkeld, dat thans
geen onderneming van beteekenis — industrie, Staat, vervoerwezen — de nieuwe
stijl nog kan negeeren. Maar op de moderne muziek heeft het groote publiek nog
nauwelijks gereageerd. Dit is de uiting van een historische wetsorde. « De perioden
(statische of dynamische) bij de verschillende kunsten vallen echter niet steeds in tijd
samen. Ook hier bestaat een wetsorde... Geschiedt de omkeer van een statische periode naar een dynamische, dan is de muziek de eerste kunst, die tot bloei komt, de
architectuur de laatste. Geschiedt echter de wisseling van een dynamische periode
naar een statische, zooals thans het geval is, dan is de architectuur de eerste kunst,
die tot bloei komt, de muziek de laatste. De bewijzen voor deze theorie zijn niet alleen
uit de tegenwoordige omstandigheden te halen, ook het verleden biedt ze ons. Tusschen 1400 en 1550 bevatte Italie niet een componist van groote beteekenis, terwijl
toen de bouwkunst er haar wonderen schiep. In het antieke Griekenland speelde de
muziek een zeer bescheiden rol (er werd meer over gediscuteerd dan gecomponeerd,
en dat is een bedenkelijk teeken), terwijl de bouwwerken en de beeldhouwwerken er
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een tijd van hoogsten bloei doormaakten. Tegenover een dergelijke wetsorde hebben
wij het hoofd te buigen, en tot het inzicht te komen, dat de tijd voor muziek denkbaar
ongunstig is. Een zulke erkenning mag op het eerste gezicht bitter schijnen, en de uiting van een pessimist lijken — tegenover een feit der wetenschap speelt een optimistische of pessimistische tint geen rol m.
Deze bewering moet in Prof. Sachs, algemeene historische evolutieleer worden
gezien, om volledig tot haar recht te komen. Maar zelfs dan zal het toch wel voor iedereen duidelijk zijn dat thans de plaats van de toonkunst in het kultuurleven, en de
intensiteit der muziekbeoefening, die van twintig jaar terug ongemeen wijd overtreft.
Men kan daarbij toegeven, dat wij nog geen heel groot komponist zagen oprijzen,
omdat wij inderdaad aan het begin van 'n geheel nieuwe periode staan. Maar historisch-filosofische systematiseeringen, hier en daar door een losse en vage greep in het
verleden geschraagd, moeten nooit — hoe verleidelijk zij oppervlakkig schijnen —
zonder het noodige voorbehoud worden aanvaard. Het leven voegt zich nu eenmaal
niet naar de nejtes afgemeten raampjes der theorie, maar de theorie hoeft zich — na
de studie van een zoo ruim mogelijk feitenmateriaal — naar het verloop van het leven
te richten, en vooral bij toekomstvoorspellingen zou het a priori kunnen faliekant looDr R. L.
pen.
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IV

Overzicht der Engelsche Letterkunde
De Katholieke Engelsche Roman in 1932.

Er verschijnen in Engeland 10 tot 12 romans per dag, zondag inbegrepen, en
de jaarlijksche letterkundige boekenvoortbrengst wordt op 15.000 boekdeelen geraamd.
De « Schrijversbond » in de Vereenigde Staten van Amerika telt niet minder dan 40.000
leden. We hebben in de laatste drie jaren een tamelijk volledige biographische en critische nomenclatuur opgemaakt van rond de 1 o.000 letterkundige werken van omtrent
5000 levende schrijvers, in Engeland alleen, waaronder een goed vijfde vrouwen. We
meenden deze enkele veelzeggende cijfers niet te mogen onthouden aan ons lezend
publiek opdat het van deze regelmatige kroniek niet verwachten zou wat ze volstrekt
niet geven kan.
In onze overzichten zullen we ons dus noodgedwongen moeten beperken tot een
algemeene synthetische behandeling van de meest «hervorragende » werken en schrijvers
van den dag.
Zoowel in het tijdschrift « Boekzaal », dat sedert Januari versmolten is met « Boekenschouw », als in den « Jaarlijkschen Boekenschouw » hebben we in de laatste jaren
enkele honderden werken verslagen en ze zoowel uit letterkundig als uit zedelijk standpunt beschouwd. Denzelfden maatstaf wenschen we ook hier aan te leggen te meer
wijl in den laatsten tijd de Engelsche Letterkunde niet meer zoo onschuldig is als ze
voor den oorlog was en dus voorzichtigheid hier is geboden.
Na bovenstaande opmerkingen zal men het ons niet kwalijk nemen dat we de eigenlijke Amerikaansche boekenproductie onverlet moeten laten. Het is beslist niet
doenbaar ook daaraan onze aandacht te wijden, voor zoover het natuurlijk niet gaat
over boeken die ook aan deze zijde van den Oceaan opgeld maken. Dan wijden we er
wel een woordje aan.
Onlangs verscheen van onze hand in « Leuvensche Bijdragen » een artikel over
« Katholieke Engelsche Letterkunde ». Om niet in herhalingen te vervallen worden
de liefhebbers van meer bijzonderheden daarheen verwezen vooral wat de algemeene
beschouwingen betreft die hier wegens plaatsgebrek wegvallen moeten.
Onze eerste gedachte gaat natuurlijk naar die schrijvers welke dit jaar het tijdelijke
met het eeuwige verwisselden. En het is wel opvallend dat de dood vooral geslagen
heeft in het vrouwelijke kamp waar « Lucas Malet », « Richard Dehan » en Mrs. Wilfrid Ward uit de rangen verdwenen. Het ware hier wel de plaats om een woordje te
zeggen over het gebruik van deknamen door de Engelsche schrijfsters. -MA we er
echter juist een studie aan hebben gewijd in « 0. M. 0 ». onder den titel : « In den doolhof der Eng. Let. » verwijzen we daar enkel heen (Nummers van Nov. en Dec. 1932).
« Lucas Malet » is de schrijversnaam van Mrs. Mary St. Leger Harrison. Met het kiezen van een deknaam volgde ze de gewoonte van hare familie. Ze was immers de dockter van Charles Kingsley die publiceerde onder den naam « Parson Lot » en wiens broeder : Henry, zijn werken uitgaf onder den schuilnaam a Granby Dixon ». Als reden voor
het verkiezen van deze samenstelling uit de namen van haar groot- en overgrootmoeder
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gaf ze op : « I do not 'think it right to trade on the Kingsley Name h. Wie 't chauvinisme van haar vader kent en weet dat zij in i9o3 tot het Katholiek geloof overging, weet
hieruit voldoende. zij volgde lessen in de Slade School, reisde veel en was wetenschappelijk uitstekend onderlegd. Haar eerste roman « Mrs. Lorimer » verscheen juist 5o
jaar geleden (1882) en werd gevolgd door een heele hoop andere, o. m. : « The Wages
of Sin », « The Survivors », « The dogs of Want » enz. Haar nichtje, en aangenomen
dochter : Gabrielle Vallings, zorgde voor de uitgave van het dit jaar verschenen nagelaten boek : « The Private Life of Mr. Justice Syme h waarin personen optreden die ons
uit het laatst genoemde werk reeds bekend waren. Het behandelt zoowel het probleem
der echtscheiding als het conflict in een modern huishouden tusschen zedelijke en publieke verplichtingen. Het geheel is eerder een diepgaande studie over de hedendaagsche zoekende menschheid dan een roman in de gewone beteekenis van 't woord en
verdient ten voile onze aandacht « as a remarkable book of a fine writer » (Bookfinder,
•
Oct, 32 : 12.)
De aangenomen dochter waarover hierboven gesproken wordt is niemand minder
dan de bekende actrice « Lilian Baylis » van het « Old Vic » theater te Londen waar ze
beroemd werd met de eerste vertolking als Isolde. Ze is de schrijfster van een 5 tal
romans en was zangeres van beroep. Doch ze zegde al die roemvolle bezigheden vaarwel om gedurende twee jaar lang « Lucas Malet » op te passen en zich zelf te kort te
doen om de laatste dagen van het kommervolle leven harer pleegmoeder te verzachten.
We meenden dit schitterend bewijs van onbaatzuchtigheid en Kristelijke naastenliefde
in de letterkundige wereld niet onvermeld te mogen voorbijgaan.
«Richard Dehan » is de schrijversnaam van Clotilde Inez Mary Graves, dochter
van den Majoor W. H. Graves van het Kon. Iersche Regiment, Ze was geboren in
1863 en werd reeds in 1896 in de Katholieke Kerk opgenomen. Ze volgde eerst een
artistieke loopbaan doch stelde vervolgens meer belang in de politiek als Liberal Unionist. Tusschen '1887 en 1913 werden niet minder dan 16 tooneelstukken van haar opgevoerd zoowel te Londen als te New York. Onder den genoemden deknaam schreef
ze een dozijn romans, o. a. : « The Dop Doctor », « Between two thiewes », 0 Shallow
Seas D. Het zijn allemaal schitterende werken die lang niet die belangstelling hebben
gekregen die ze zoo ruimschoots verdienden. We wijzen onze lezers echter heel speciaal op den in 1918 verschenen roman « That which has wings 0 die den oorlog ten
onzent behandelt en heel wat heeft bijgedragen om de Duitsche Kultur aan den schandpaal te stellen en het goede recht van het gemartelde Belgie te verdedigen in de angelsaksische wereld. Daarenboven schreef ze nog acht bundels korte verhalen. Ze overleed in Dec. 1932. Haar laatste werk was de dit jaar verschenen roman : « Dead Pearls »,
de schitterende bekroning van een prachtige schrijversloopbaan, « a brilliant real classic
of adventure » (Bookfinder, Aug. 32, p. 12). Meer dan veel anderen heeft R. Dehan
gezorgd voor het scheppen van de juiste atmosfeer in den modernen roman. Haar
achtergrond is steeds frisch; het romantische viert veelal hoogtij bij haar doch ze blijft
altijd spannend tot het einde en is wars van al het conventioneele. De schildering die
hier gegeven wordt van het leven der parelvisschers in Australia is meesterlijk en het
verhaal van het harde leven dier menschen met een gouden hart onder een ruige bast
is een van de mooiste die we van haar hebben gelezen.
Mrs. Wilfrid Ward in Nov. 1932 overleden moet niet verwisseld worden met de
schrijfster van « Robert Elsmere » : Mrs. Humphry Ward, en Lilian F. M. Ward,
vrouw van Majoor Raphael Jackson, die hoofdzakelijk vertalingen uit het Fransch
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maakte. Ze is de schrijfster van verschillende historische werken en romans, o. a. :
« One poor Scruple », « Great Possesssions », « Horace Blake D, « The shadow of Mussolini D (1927). In Sept. 1932 verscheen haar veel omstreden historische roman « Tudor
Sunset » waarin ze ook de keerzijde van Elisabeth zien laat. Het leven immers van deze
koningin worth al te veel staatkundig en letterkundig beschouwd en de kant der a martelaars voor het Geloof » veelal verdonkeremaand. En met reden. Toch zijn deze twee
« areas of splendour » onafscheidbaar van elkaar. Het boek vangt aan met den marteldood van Rigby doch het leeuwenaandeel gaat naar den marteldood van Essex en James Duckett. De schr. legt in een voorwoord, opgedragen aan den grooten bekeerling
en dichter Alfred Noyes, uit waarom ze verschilt in haar opinie van H. Belloc die den
val van Elisabeth hoofdzakelijk toeschrijft aan de overheersching van haar ministers.
Mrs. Ward verdedigt daartegenover de stelling dat Elisabeth eerst en vooral ten onder
ging door het atavisme van haar vader, den beruchten Hendrik VIII. Het boek is echter
meer dan een kapstok om beroemde en beruchte figuren aan op te hanger. Zoowel de
romance van Meg als de zielestrijd van den jongen dichter zijn goed door het verhaal
heengeweven.
De « Spectator » (4-11-32) brengt wel hulde aan de schr. om de belangstelling
die ze gaande maakt rondom dit veetomstreden tijdperk der Engelsche geschiedenis
doch vindt tevens dat « religious and patriotic preoccupations » aan de gaafheid van
het verhaal schaden. En « The Bookman » (Nov. 32) noemt het werk « an artistic failure » en « unconvincing » als propaganda-werk. Op beide beschuldigingen heeft G.
K. Chesterton in een van zijn praatjes voor de B. B. C. afdoende geantwoord. We
begrijpen heel goed dat het schoentje dat ze hier te passen krijgen de Protestanten in
Engeland erg nijpen moet te meer wijl ze zien dat het vooral Katholieke schrijvers
zijn die in het buitenland op historisch gebied opgang maken in den laatsten tijd. Doch
we mogen er bijvoegen dat Been Katholiek dit bock ongelezen moest laten. Het is boeiend en roerend van het begin tot het einde.
En nu een woordje over de levenden. Van niet minder dan twee dozijn schrijvers
en schrijfsters verschenen romans die het vermelden waard zijn en een goede pers
hebben gehad. Waar het pas geeft halen we ons bewijsmateriaal natuurlijk eerst en
vooral uit niet-Katholieke tijdschriften. 0 Fas est ab hoste doceri D en we vermijden
tevens alien schijn van vooringenomenheid.
Dat de Katholieken zich in Engeland veelzijdig interesseeren en dat ze zoo wat heel
het veld der letterkundig bedrijvigheid bestrijken bewijst wel het felt dat zoowel de
exotische als de politieke, en de historische roman en het detectiveverhaal bier zijn
vertegenwoordigd.
Bij de Vrouwen hebben we eerst en vooral Sheila Kaye-Smith, alias Mrs. Penrose
Fry, in 1929 samen met haar man in de Kath. Kerk opgenomen en wier echtgenoot
juist zijn bekeeringsverhaal geschreven heeft in « The Church surprising D. Van
haar hand verscheen dit jaar het boek : « The Children's Summer ». Het is niet gemakkelijk over kinderen te schrijven. Doch de schr. heeft niet alleen in dit werk al de
gevaarlijke klippen omzeild die dit soort literatuur met zich brengt doch er tevens een
boek van geipaakt, dat iedereen bevredigen kan. Niemand minder dan L. A. G. Strong
is er erg mee ingenomen in The Spectator (9-4-32) en noemt het 'n « most delightful
book D.
Mary Fr. Mc Hugh, wier autobiographisch verhaal « Thalassa 0 we onlangs elders
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behandelden (Boekzaal 1932 : p. 344) gaf ons dit jaar haar eersten roman : « The Bud
of the Spring », waarin ze het leven beschrijft van een jongen in het Katholieke opvoedingsgesticht St Damien's Orphanage, en het begin van zijn verder leven in Dublin.
Haar verhaaltrant is zoo natuurlijk dat we gevaar loopen het gemakkelijke rhythme
van haar styl die het leven zoo'n genot bijbrengt, vanzelfsprekend te vinden. Bezinning na het lezen wijst ons echter op een ongewoon sterk talent waarvoor een heerlijke
toekomst is weggelegd. De schr. bezit in hooge mate de zeldzame en kostbare gave der
scheppende verbeelding. Doch tevens is de opmerkingsgave fijn en de karakterontleding gaaf en scherp. Iets ongewoons is zeker dat er tusschen de 20 verschillende beoordeelingen die we erover lazen maar een is die iets anders is dan lof. En die kwam,
wonder genoeg, van Katholieke zijde. « Catholic Book Notes waarschuwt ons dat we
hier fliets typisch Iersch moeten zoeken en protesteert ook tegen het scheppen van
karakters die niet in verband staan met de werkelijkheid. Over de artistieke waarde van
het boek wordt geen woord gerept. Waar allen het dus roerend eens zijn over de schoonheid en de oorspronkelijkheid van het verhaal en zijn schitterenden stijl, mogen we
dat Katholiek oordeel wel « cum grano salis » nemen.
Isalel Clarke heeft tot nog toe minstens een dertigtal werken op haar actief en mag
zich verheugen in een millioenenoplage. ze reist ontzettend veel en legt haar indrukken
niet alleen op het doek dock vertrouwt ze ook toe aan het papier. Dit jaar kregen we niet
minder dan 3 werken. In « Sea Air » is de achtergrond een luxe-boot op de Middellandsche Zee waarop Fr. Gowden, uit een oude Katholieke familie gesproten, kennis
maakt met Yvonne Pearson, die later echter haast van hem vervreemt en met wie hij
ten slotte toch huwt. Schitterend zijn in dit boek, als overal elders trouwens, 4e beschrijvingen van de plaatsen die worden bezocht, en waarop haar trouwe lezers zoo verlekkerd zijn. De tweede roman The secret Citadel » is de uitdieping van een zielsconflict.
De Protestant Godfrey Denne is met de Katholieke Melanie gehuwd doch niet lang
daarop breekt het onvermijdelijke conflict tusschen beiden uit totdat hij tot betere gevoelens komt en een bekeering tot haar geloof in het vooruitzicht wordt gesteld. Het
polemische in dit boek is getemperd door sympathiek begrijpen en mooie karakteruitbeelding, vooral der heldin. Ook in haar 3den roman « Decree Nisi » bewijst de schr.
haar knapheid in het stellen en oplossen van een probleem en tevens het geven van
een boeiend verhaal. In dit boek verdedigt ze in het huwelijk van een Engelschen diplomaat met een Italiaansche primes, het Katholiek standpunt in zake huwelijk en wijst
erop hoe veel de vrouw te verliezen heeft en hoe weinig te winnen bij een vergemakkelijken van de echtscheiding. Clarke bezit de drie gaven die noodig zijn tot het scheppen van een succesvol boek : ze kan een spannend verhaal schrijven, ze kent haar publiek en ze kan karakters uitbeelden. Dit verklaart den bijval dien ze heeft bij het groote,
lezende Engelsche publiek.
Pamela Hinkson is de dochter van de bekende schrijfster Kath. Tynan Hinkson,
die, ofschoon reeds in 1931 overleden, de pers nog steeds werk geeft met nagelaten
geschriften. Zoo verscheen dit jaar nog « The pitiful Lady », een eenvoudig liefdesverhaal in denzelfden soberen pakkenden trant die haar ander talrijk werk kenmerkt.
Van haar dochter verscheen dit jaar « The ladies'Road » een roman die den jongsten oorlog bekijkt door de oogen van twee in Engeland gebleven zusters. Het gevoel van
machteloosheid terwijl Stella op school is en de marteling van de niet eindigende,
eenzame passiviteit zijn met meesterlijke hand geteekend en vooral op het einde is de
terugblik op haar jeugd en den voorbijen oorlog een stuk letterkunde zonder weerga.
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Mrs. Belloc-Lowndes stond een onuitgegeven verhaal « Love is a Flame » of voor
het jongste experiment van Benn : nieuw, goed en goedkoop werk te leveren. Deze
roman verscheen in de 9d. serie en geeft waar voor geld. Een andere roman van dezelfde
schr. « Jenny Newstead » wijst op een gebrek dat niet alleen veel vrouwen doch evenzeer
mannen van dezen tijd kenmerkt, nl. de zucht om te behagen. Het schijnt er haar meer
om te doen den lezer haar eigen gedachten en overtuigingen mee te deelen dan met
de gaafheid van een boek als kunstwerk vereenigbaar is. Zoo wekt men wel sympathie
voor zijn eigen persoon doch daar is het in de literatuur toch niet om te doen. Schr.
is wel een geroutineerde verstoppertje-speelster doch meer dan eens komt duidelijk
om het hoekje gluren dat de reacties van de personen waar ze voor schrijft haar meer
belang inboezemen dan het gedrag van de beschreven karakters. We verwachten heusch
wat beters van deze gevierde schrijfster en zullen bij dit uitzonderlijke geval maar bedenken dat een kraai den winter niet maakt.
Onder de talrijke andere schrijfsters vermelden we ten slotte enkel Hilda Willett
wier avonturenrijk boek « Bucket in a Well » terecht door haar zelf « a romance » betiteld
wordt; E. Maria Albanesi die bij haar heldin Diana in « Snow in Summer » zoowel het
komische als het tragische tot zijn recht laat komen; Sophie Maude's : « Lord Jim;
Rosa Mulholland's (Lady Gilbert, inmiddels overleden), nagelaten werk « The Cranberry Claimants » en Elinor Brent-Dyer's : « The little Marie Jose » (de twee laatste boeken
uitstekende lezing voor parochiale boekerijen); en ten slotte het vermakelijke boek
van Dorothy Conyers : « Whoopee » waarin zij die van een hartelijken lach houden iets
naar hun gading zullen vinden.
Ook de Mannen hebben zich dit jaar niet onbetuigd gelaten. Deze io Katholieke
schrijvers, tellen onder de beste romanciers van het oogenblik en zorgen er wel
voor dat de Katholieke letterkunde heden ten dage wel van zoo'n belang is
dat de meest vooraanstaande tijdschriften er kolommenlange bijdragen aan
wijden van de hand der meest bekende critici. We wijzen hier eerst en vooral op den,
in 193o bekeerden, Evelyn Waugh. Deze schr. is pas 3o jaar oud en heeft zich met de
8 boeken die tot nog toe van zijn hand verschenen al een uitgebreiden lezerskring veroverd. Hij heeft een bijzondere voorkeur voor onderwerpen die in den grond weerzinwekkend zijn. Zoo behandelde hij in « Decline and Fall » den blanken slavenhandel
en in « Vile Bodies » een schijnbegrafenis. En, omne trinum perfectum, dit jaar krijgen
we in « Black Mischief » het kannibalisme. En dat gebeurt niet bij de koppensnellers
van Nieuw Guinea door echte wilden doch op een ingebeeld eiland, Azania, en door een
halfblanken hervormer, een jongen Engelschman die juist zijn diploma te Oxford heeft
veroverd. Hier wordt geweldig den draak gestoken met het praalzuchtig vertoon van
een jongen keizer (en incluis natuurlijk met anderen), het verraad van zijn omgeving
en de humbugging bezoekers. Ook de Britsche en Fransche gezantschappen moeten het
ontgelden. Het boek is vol kwinkslagen, de eene al vermakelijker dan de andere, o. m.
over een klooster in de bergen waar de oorspronkelijke rib van Adam waaruit Eva gemaakt werd, zou bewaard zijn. Wie satirisch is aangelegd en tevens iets voelt voor schitterende techniek en onbetaalbare geestigheid geweven door een interessant verhaal
heeft bier een kolfje naar zijn hand.
De politieke roman is natuurlijk weer vertegenwoordigd door de oud-bekenden.
Sir Philip Gibbs zet met een verbazende regelmatigheid zijn haast ontelbare geschriften voort. We tellen en op dit oogerblik al meer dan drie dozijn. In tegenstelling met
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de zgn. « groote D schrijvers van den dag (Galsworsthy, Priestley, Walpole, enz.) die
zich voor inspiratie hoofdzakelijk schijnen te wenden naar het verleden, staat deze 55jarige steeds met twee voeten pal in het tegenwoordige en tracht de allerhande moeilijkheden des tijds op te lossen en de jeugd van nu een heelmiddel aan de hand te doen
voor de vele wonden die haar in den geweldigen « struggle for life » geslagen worden.
Zijn roman van dit jaar « The anxious days wijst er nogmaals op dat een roman die
een beeld des tijds geven wil er de politiek onmogelijk buiten laten kan. Doch Gibbs
is misschien de eenige die dit persoonlijk element in zijn boeken verwerken kan zonder
andersdenkenden ongunstig te stemmen voor zijn kunstwerk. De kunstenaar slorpt
den politicus op en toch heeft niemand meer oog voor het hedendaagsche gebeuren
dat steeds beschouwd wordt sub specie aeternitatis. We krijgen hier een beeld van
Engeland tusschen 1929 en 31, werkelijk angstige dagen voor het Britsche Rijk. Het
leven van den ouden zeerob en dat van zijn dochter zijn ahw. de natuurlijke levende
achtergrond voor het spannend verhaal. Zoowel de oudere als de jongere generatie
zijn sympathiek geschilderd. Goede wijn behoeft geen krans. Ook dit boek kan verdere
aanbeveling missen.
The Hon. Maurice Baring heeft er ons nu underhand ook al aan gewoon gemaakt
naar een paar boeken van hem verlangend uit te zien elk jaar. Dezen keer kregen we
van hem een politieken roman : «Friday's Business », waarin hij de liefdesgeschiedenis
weergeeft van een jongen man temidden van politieke beroeringen in een denkbeeldig
koninkrijk in Scandinavia. Baring heeft echter de klip die elk politiek schrijven, ook
de politieke roman, heeft, niet altijd kunnen omzeilen en hij slaagt in zijn opzet minder
goed dan zijn voorganger. Voor hem komt het er eerst en vooral op aan de gevolgen
van een daad zeker en zuiver te omlijnen. Ontleding en compositie raken bij hem op
het achterplan en hij verliest geen tijd met philosofeeren over de verdorvenheid en de
zwakheid der menschelijke natuur doch valt aanstonds met de deur in huis. Primo
vivere et deinde philosophare is een beginsel dat wel in de dialectiek thuis hoort doch
dat gevaarlijk is om de sympathie niet te verbeuren van een modernen lezer van moderne
romans.
Hilaire Belloc is in dit genre natuurlijk ook weer van de partij. Er zijn tot nog toe
al verschillende « Chester-Bellocs » verschenen doch in een afzonderlijke categorie
moet die van dit jaar worden geplaatst. « The Postmaster General verplaatst ons in
g6o en de schr. kan van uit dit veilige punt in de toekomst zijn scherpste pijlen afschieten op de omkooperij in de politiek en vooral in de hooge baantjes. Het gaat hier
over het stelen van documenten door den eenen minister bij den anderen, de intrigues
rond het verleenen van een contract aan een maatschappij voor televisie, de hulpvaardigheid van een Joodsch financier, enz. De scherpe zetten en de schitterende stijI
plaatsen dit boek op een bijzonder hoog peil. Eens te meer weze voor Belloc gezegd :
Tolle et lege, want het is nogmaals de moeite waard.
De Katholieke rector van Glasgow University : Compton Mackenzie heeft met betrekking tot het jongste Schotsche Nationalisme veel van zich doen spreken in den jongsten tijd. Doch hij heeft in al zijn drukke bezigheden nog tijd gevonden om door ,te
werken aan zijn Memoires en ook een biographie en een roman te schrijven dit jaar.
« Our Street » begint als we ons niet vergissen, het derde dozijn. Het is een soort Londensch « Cranford D, waarin een straat van West Kensington den achtergrond vormt,
en het verhaal speelt in den tijd van het jubileum van Queen Victoria. Het is of we een
familie-album open slaan en er al de bekende figuren uit de Dickensiaansche periode
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in terugzien en we krijgen een volledig beeld van een « respectable » buurt in de jaren
8o en go. Als we Mackenzie vergeleken met Dickens was dit niet om te zeggen dat hij
iets van hem zou hebben overgenomen. Hij is en blijft volledig zich zeif in het vermengen van gevoel en humor. Een mooi boek dat ons voor het lezen van werk uit den besproken tijd veel leeren kan.
« Cosmo Hamilton D is de schrijversnaam van een broer van Ph. Gibbs. Hij schreef
een flink aantal tooneelspelen in samenwerking met zijn vrouw : de vroegere, bekende
actrice Beryl Faber. Doch tevens een io tal romans waaronder verschillende bestsellers. « The gilded Halo » van dit jaar, wijst nogmaals op de diepe psychologische kennis van het hedendaagsche gebeuren die al zijn ander werk kenmerkt. Het lijkt haaseen familieeigenschap die we bewonderen moeten al is het einde van dit boek tragisch. Het oude Weir Huis van de Berkshires is een wereld in een wereld. En al wat
er gebeurt concentreert zich rond Lady Berkshire : oprechtheid en beuzelachtigheid,
liefde en wanhoop. Doch zij is de matriarch, de hoeksteen die het wankelende gebouw
nog recht houdt. Doch ten slotte is ze niet meer opgewassen tegen den last en gaat
haar leven langzaam maar zeker te loor. Het naderen van deze uiteindelijke ruin is
geteekend met meesterlijke trekken en maakt een diepen indruk op ons.
J. B. Morton, die ook schrijft onder den deknaam « Beachcomber », wordt dit jaar
40 en heeft al heelwat neergepend. Zijn roman a Maladetta » werd in Maart op de lijst
der door de Book Society aanbevolen boeken geplaatst. De naam wijst op een berg in
de Pyrenean waar Anne Callard en Rob. Wellington elkaar ontmoeten en leeren liefhebben. Doch zij is maar een « papillon de soir », levend voor cocktail en genot en
hij een idealistische droomer. Misverstand volgt natuurlijk en als het romantische
midden weg is waarin ze elkander leerden kennen beginnen ze te begrijpen dat ze
elkaar heelemaal niet kennen en de breuk volgt natuurlijk. Het is wel een erg conventioneel gegeven doch het wordt niet op de gebruikelijke manier behandeld. Het gaat
niet op, zooals The Spectator doet (27-2-32), bij dit werk van « intolerance » te spreken. Droom en werkelijkheid worden door dezen modernen romanticus goed gescheiden; de natuurbeschrijvingen zijn heerlijk en de vergelijking tusschen de komende en
verdwijnende mist in de bergen en de gesteldheid der minnaars is goed uitgewerkt.
Ook het komische ontbreekt niet en de humoristische samenspraak tusschen vader en
moeder is sprankelend onweerstaanbaar.
Naar Ierland verplaatsen ons de schrijvers David Hogan en Fr. Stuart. De eerste,
al haalt hij het niet bij O'Flaherty en O'Faolain, geeft ons in « The dark Mountain'
een vreemd doch levend beeld van den burgeroorlog, en « Coloured Dome » van den
andere moet gelezen worden door iedereen die wijs worden wil uit het Iersche puzzle
met zijn hartstochtelijk realisme en even hartstochtelijk idealisme. Beter echter dan dit
boe lt was het vorige van dezen schrijver, eveneens dit jaar verschenen : « Pigeon Irish »,
een eigenaardige fantasie op een toekomstigen oorlog waarin al de kenmerkende eigenschappen van de jonge Iersche school terug zijn te vinden.
Verbazend was de werkzaamheid dit jaar van J. S. Fletcher, dien we, te oordeelen
naar zijn schitterend polemisch werk over de Hervorming in het Noorden, onder de
Katholieke schrijvers meenen te moeten onderbrengen. Hij gaf ons dit jaar een bundel
gedichten, 5 detective romans en 7 heruitgaven van vroeger werk. Zijn verbazende
bijval als schrijver van detective-verhalen heeft hem op het goed gedacht gebracht dat
miskende werk van vroeger weer voor het voetlicht te brengen. En, wonder genoeg,
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het succes bleef ook voor dit niet uit. In dit verband wijzen we nog even op J. L. Morrissey, wiens griezelverhaal « The double problem » heel wat lezers geboeid heeft.
Hiermee is wel zoo wat alles gezegd over den katholieken roman van 1932. De
Katholieke bedrijvigheid beperkt zich echter niet tot dit deel der letterkunde. Ook
in de biographie, de short story, het essay, het reisverhaal, het tooneel en de poezie
ware nog heel wat interessant werk te vermelden. We kunnen daar hier dezen keer niet
verder op ingaan. We hopen onze lezers alvast te hebben bewezen dat de Katholieke
literatuur in Engeland geen « quantite negligeable » is. Laten ze hun geloof dan in
daden omzetten en voor hun ontspanning en genot eerst en vooral grijpen naar eigen,
Roomsche Schoonheid.
Heusy, Kerstmis 1932.

154

Dr. RAPH. KREEMERS
Late Grad-.Fellow : The Univ. of Chicago
Hon. Member of the Ruskin-Society.

Ringsteken
De heer Greshoff zal wel behept zijn met verscheidene der
tallooze gebreken welke hij in zijn gedichten zichzelf aanwrijft,
maar hij bezit ongetwijfeld ook eenige kwaliteiten. Wat hij schrijft
heeft altijd den klank van het persoonlijke en een vinnig temperament.
Veel meer, hij zaagt nooit. Hij doet nooit gewichtig. Nooit heeft
hij eeuwige waarheden of de essentie van iets te onthullen, maar
altijd heeft hij iets te zeggen. Doorgaans klinkt dat als vermaningen
van een vereenigingssecretaris die allerlei huishoudelijke bezwaren
te maken en vingerwijzingen te geven heeft. Het zijn altijd zaken
die men zonder metaphysischen aanleg aanpakken kan, maar waarvoor men een heeleboel moet weten en over nog meer moed beschikken.
Zoo zal hij b. v. in Den gulden Winckel schrijven over « Cinema
en literatuurpropaganda »
« In iedere bioscoop die zich eerbiedigt, worden actualiteiten op het scherm
gebracht. In het buitenland verstaat men daaronder alles wat van belang is voor alien.
Wij zien er gebeurtenissen van de week en wij hooren er de belangrijke menschen van
het oogenblik ons toespreken. Tot die belangrijke menschen behooren in de eerste plaats
zij die het geestelijk leven dienen. Wanneer er dus een « actualiteit » op litterair en artistiek gebied is, wordt die op de film vastgelegd. Ik hoorde den heer Guy Mazeline (prix
Goncourt 1932) over zijn roman « Les Loups » praten, Roman Fernandez (prix Femina
1932) over « Le Pari »; Jean-Richard Bloch sprak mij van het doek toe, toen zijn roman
« Sybilla » verschenen was.
Ik weet wel dat op zich zelf beschouwd deze toespraken van twee minuten weinig
belang vertegenwoordigen.
Maar.... de propagandistische waarde van deze twee minuten is onberekenbaar.
Honderdduizenden toeschouwers worden gedwongen om kennis te nemen van het
bestaân van den heer Jean-Richard Bloch en van zijn roman « Sybilla ». Een artikel
in de krant slaat men over, een radio-aankondiging kan men met een handbeweging
afzetten. Maar een stukje midden in een filmjournal moet men aanschouwen en aanhooren.
Bovendien heeft het nog een grooter belang dan de massa leert begrijpen, hoe
niet alleen parades, oefeningen met afweergeschut, het te water laten van pantserkruisers,
volksfeesten met zang en dans in Zwitserland, begrafenissen van politieke praters,
hardloopers en jurkenschouws de actualiteit vormen; hoe naast al die wereldschokkende
gebeurtenissen de aangelegenheden des geestes ook nog wel een bescheiden bestaansrecht hebben.
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Als wij op de vijftig generaals nu eens een dichter zien, en als wij op de honderd
wonderen door de spierkracht verricht eenmaal hooren getuigen van het wonder des
geestes, dan zijn we — de kinderhand der intellectueelen is gauw gevuld — al lang tevreden.
Er bestaat in Haarlem als ik het wel heb een fabriek van Nederlandsche actualiteiten. Heeft die ter gelegenheid van het verschijnen van « Melodie der Verten » Johan
Fabricius filmisch geintervieuwd? Of J. W. F. Werumeus Buning naar aanleiding
van « Maria Lecina »? Heeft die dr. P. C. Boutens, nu de « Hollandsche Kwatrijnen »
juist uit zijn, opgenomen, terwijl hij zijn paleis aan de Laan Copes verlaat om eten voor
zijn poes te gaan koopen? Heeft die aan dr. M. ter Braak verzocht eenige woorden te
spreken over het « Demasque der Schoonheid », een der belangrijkste Nederlandsche
publicaties van den laatsten tijd? Ik veronderstel, dat de Haarlemsche directeur, als
goed vaderlander, nooit van Boutens, Buning, Ter Braak, Fabricius e. t. q. gehOOrd
heeft en dat hij bovendien geen tijd heeft voor wat men in die kringen zoo frisch en
kernachtig a flauwe kul » noemt. Belangstelling voor litteratuur en geestesleven late
men over aan de wufte Zuiderlingen; wij, die degelijk zijn, houden ons bij de generaals,
de politici en de sportmannen. »

Dan heeft hij veertien dagen tevoren met kennis van zaken,
met scherpte en hier en daar flink overdrijvend, het literatuuronderwijs
gehekeld. En veertien dagen daarna zal hij « De dictatuur des boekhandels » aanklagen. Zoo heeft Greshoff altijd iets te zeggen, iets
practisch en zeer concreets dat hij in even concrete bewoordingen
aan den man brengt. Men heeft hem eens toegevoegd dat hij niets
au serieux neemt en daar vermaak in vindt. In « Groot-Nederland »
heeft hij ook daarop geantwoord. Het zal een lang citaat worden
maar het geval is interessant genoeg
« Ik ken toevallig die Greshoff zoo'n beetje; en nu moet men weten dat hij de risee
van de heele buurt is, omdat hij alles, alles, met een volmaakte onbevangenheid au
serieux neemt!
In ernst. Wanneer ik aan tafel tegenover mij een ietwat swellig aangekleed, maar
overigens alleraangenaamst iemand zie zitten, die het atheneum bezoekt, « Le Journal »
leest en volkomen op de hoogte is van de filmastronomie, wanneer ik die welgezinde
persoonlijkheid, alsof het iets doodgewoons is, « vader » tegen me hoor zeggen, dan
ben ik iederen dag opnieuw verwonderd en bekommerd over de flagrante tegenstelling
tusschen mijn belangrijke, verantwoordelijke huiselijke positie en de zachtaardige
ongereptheid van mijn gemoed. En dikwijls merk ik op, dat van ons tweeen ik het
kind ben! 1k schaam mij natuurlijk wel een beetje over die kinderlijkheid. Maar ik ben
er toch au fond wel erg blij mede. Ik houd wel van die teedergestemde, oude heeren,
die hoezeer hun gezicht ook begint te rimpelen en hun haar te grijzen, een warm en
week hart houden. Om kort te gaan : ik weet van mezelf zoo positief mogelijk, dat ik,
naief en onbevooroordeeld, alles, letterlijk alles, au serieux neem, dat ik ten gevolge
daarvan telkens in onaangename situaties raak. Ik neem in het bijzonder de letteren
en de beeldende kunsten zoo zeer au serieux, dat ik weiger om a priori eenige nieuwe
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bedoeling, eenig experiment, hoe gewaagd het ook schijnen moge, of te wijzen; maar
dat ik ook weiger om zoo maar, mir nichts, dir nichts, alle modeaforismen na te bouwen.
Het is mij door een natuurlijke tegenzin onmogelijk om iets te verkondigen dat ik niet
ervaren, dat ik niet nauwkeurig in mezelf heb waargenomen. Het komt niet aan op de
absolute waarde van mijn meeningen (een absolute waarde is altijd boerenbedrog)
het komt alleen aan op de waarde, welke ze, op het oogenblik dat ik ze formuleer voor
mezelf hebben. Wat ik mijn leven noem, wat voor mij het wezenlijke deel van mijn
bestaan uitmaakt, is een onafgebroken marteling omderwille van een zoo volkomen
mogelijke « sincerite D. Uit de begeerte daarnaar, de strijd daarom, komt een eindelooze
reeks lasten en ergernissen voort die men, geoefend in de loop der jaren, met een opgewekt gemoed maar niet zonder pijn doorstaat.
Wanneer ik na een reeks vernufts- en gemoedservaringen concludeer, dat een
stelling juist is en ik heb dat met enthousiasme en zoo nadrukkelijk mogelijk verkondigd,
dan kan het gebeuren, dan gebeurt het noodzakelijkerwijze, dat, door innerlijke verschuivingen, later die zelfde stelling mij minder juist, ja volkomen onjuist toeschijnt.
Met niet minder nadruk en niet minder blijmoedigheid verdedig ik dan het tegendeel
van wat ik eertijds verdedigde. Is dat een bewijs van gebrek aan ernst ? Maar, mijnheer,
het is het bewijs van een verschrikkelijk, pijnlijke, tyrannieke ernst. De meeste medeburgers, zij die het hoogst in aanzien staan en dus bang voor iedere verandering zijn,
proclameeren luider dan ooit een overtuiging, welke zij innerlijk niet meer aanhangen,
alleen omdat het niet staat, omdat het niet gepast is, om van opinie te wisselen. Ik voor
mij, die dan ook, God zij dank, niet zeer aanzienlijk ben, heb niet het minste of geringste
bezwaar tegen afwisseling. Integendeel. Ik ga er prat op, dat ik zeer variabel van wezen
en van oordeel ben, omdat ik overal om mij heen heb waargenomen, hoe alles wat werkelijk levend is, onafgebroken verandert. Aileen standbeelden zijn stabiel. En de voorzitters van kiesvereenigingen, die met een trotsche slag op de breedgewelfde mannelijke
borst verklaren : « veertig jaar geleden heb ik dit reeds verkondigd en nog steeds sta
ik voor dezelfde overtuiging op de bres », die notabelen zijn altijd en in alle omstandigheden nuttelooze, zeer belachelijke kwanten, wier bestaan misschien heel maatschappelijk, maar zeker nooit menschelijk te rechtvaardigen is, In hun mond is het woord
kameleon een scheldnaam. De onwetenden! Er is geen heerlijker eeretitel denkbaar,
want de waarde van een mensch wordt in de allereerste plaats bepaald door zijn capaciteit tot verkleuren. Wie er prijs op stelt om naar behooren te leven, moet zorgen
dat hij heden anders is dan hij gisteren was, dat hij morgen anders zal zijn dan hij vandaag is. De gestabiliseerden zijn het, die zich zelf en het leven met zijn oneindig aantal
mogelijkheden, niet au serieux nemen. D

Ondertusschen had Greshoff het dan weer opgenomen, zooals
gezegd, tegen « De dictatuur des boekhandels ». Hij kwam op tegen
de suggestie, die door de boekhandelaren wordt geschapen en onderhouden, dat het publiek alleen romans en geen korte verhalen, geen
gedichten, geen essay's wil lezen.
« Men behoeft geen hoogen dunk van het publiek te hebben, om toch van meening
te zijn, dat het publiek niet z66 bete en z66 inconsequent is als uitgever Y. het ons
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wil doen gelooven. En de Nederlanders mogen nu al de eigengereide kerels zijn en
alevel altijd wat raars hebben, men mag toch niet aannemen, dat zij zoo radikaal verschillen van Engelschen, Duitschers en Franschen, die bundels met korte verhalen
verslinden. Bovendien, heer Uitgever, het Nederlandsche publiek heeft novellen van
Couperus, van Heyermans, van Ina Boudier-Bakker, 66k verslonden.
Heeft dus de heer Y., uitgever, den heer X., schrijver van korte verhalen, om den
twin geleid toen hij zeide, dat er voor « short stories » in Nederland geen afzetgebied
was? Is dus de heer Y. een leelijke jokkebrok? Neen, de heer Y. is een net man, die de
waarheid sprak. Alleen mag hij niet zeggen : het Nederlandsch publiek wenscht geen
korte verhalen te lezen, want dat is een bewering in de ruimte; hij moet zeggen : de
Nederlandsche boekverkoopers weigeren, zonder grond of reden, geleid door ongecontroleerde en oncontroleerbare vooroordeelen, om iets anders dan romans te koopen.
zij hebben — in strijd met de historische feiten — op een goeden dag eigenmachtig
geproclameerd, dat « het publiek », hetwelk een breede rug heeft, Been novellen (korte
noch lange), Been essay's, Been tooneelstukken, Been poezie wenscht te koopen. En...
sindsdien koopen de heeren boekverkoopers geen of bijna geen novellen bij aanbieding
en dus koopt ook het publiek geen novellen, essay's ,tooneelstukken en gedichten meer.
Want ieder weet, dat de boekverkooper zeer grooten invloed heeft op den smaak
van zijn klanten. Het aantal koopers, van te voren precies wetend wat zij zullen koopen,
is gering, verwaarloosbaar gering. Bijna alle genadigden komen binnen en vragen om
een aardig boek om aan een nichtje cadeau te doen : in het nette, dik, met een snoeperig
bandje en niet te duur. En den boekverkooper kan men bezwaarlijk laken, wanneer hij
probeert om eerst zijn stock — het voor rekening gekochte — te slijten. Op die wijze
verdient hij meer en verminderen zijn immobilisaties. Wanneer een boek niet goed
gekocht is bij aanbieding, wanneer met andere woorden, niet een groot deel van het
risico der uitgave door den boekhandel is overgenomen, wanneer dus niet de boekverkoopers direct belang hebben bij het welslagen, dan is het vrijwel uitgesloten, dat een
publicatie « succes » heeft en het publiek bereikt.
De toestand is nu z66, dat de boekhandel, door zijn bestellingen bij aanbieding,
het lot van een uitgave voor een groot deel in handen Ipeft. Wanneer de boekhandel
eenmaal geweigerd heeft om te koopen, dan kan men met commissiezendingen niets
meer goed maken. De boekhandel heeft aldus eenvoudig een barriere tusschen schrijvers
en lezers opgesteld. De boekhandel decreteert eigenmachtig, wat het lezerscorps lezen
mag en saboteert systematisch iedere uitgave, welke buiten het sacrosancte schema valt.
En aangezien de boekhandelaar beslist of een uitgever geld verdienen of geld verliezen
zal, beheerscht hij de productie.
Het behoeft niet gezegd te worden, dat deze dictatuur van de boekverkoopers
funest is. Het is een schandaal, wanneer het geestelijk leven van een land zoo grondig
beinvloed wordt door een eerzaam gilde van handelaars, die niet bevoegd zijn om over
geestelijke dingen te oordeelen.
Ten gevolge van dezen door en door ongezonden toestand verkeert Nederland
in een allerongelukkigste uitzonderingspositie. Terwijl men overal een « volledige D
litteratuur heeft, waar normaal alle genre's beoefend, uitgegeven, verkocht en gelezen
worden, is Nederland bezig een litteratuur te krijgen, welke geheel buiten den kring
der belangstellende lezers om, kunstmatig en met groote moeite opgekweekt moet worden. Er liggen honderdtallen, uitnemende bundels novellen, belangrijke essay's, boeien-
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de tooneelstukken, vervoerende gedichten in portefeuille te wachten tot de auteurs
geld genoeg hebben om ze voor eigen rekening te laten drukken, na van alle uitgevers
een weigering te hebben ontvangen.
En, ik herhaal het, den uitgevers treft hier geen blaam. Zij zijn te zeer afhankelijk
van de boekverkoopers. De boekverkoopers — brave, fatsoenlijke menschen overigens
— zijn de kwade pieren. Door onkunde en gemakzucht roepen zij om a romans » en
nog eens « romans D en om zich te dekken doen zij het voorkomen, alsof het publiek,
uit louter imbecillen bestaande, alleen romannetjes vraagt. Terwiji in werkelijkheid
de zaak juist omgekeerd is : het publiek, dat leiding noodig heeft en om leiding vraagt,
koopt alleen romans, omdat de boekverkoopers alleen romans wenschen te pousseeren. »

Natuurlijk heeft niemand ooit kunnen of durven denken dat
er aan uitgeverij of boekhandel iets zou kunnen haperen. Ernest
Claes en Streuvels, die het weten kunnen, hebben al herhaaldelijk
geschreven dat uitgevers idealisten zijn die met elk boek van hun
fonds altijd maar armer worden. A fortiori valt er dus ook heelemaal
niets te zeggen op den boekverkooper. De egoist, het geldbeest dat
er met al de winsten vandoor gaat is de schrijver. In dit geval is het
duidelijk dat niemand schuldig kan zijn dan de schrijver, verwaten
genoeg, de aterling, om ondanks alles toch nu en dan nog korte
verhalen te schrijven. « Het nieuwsblad van den Boekhandel » beeft
zich dan ook tegen de verwijten van Greshoff in verdedigd.
.... « Waar ter wereld en in welken handel zou het mogelijk kunnen zijn, dat
de tusschenhandel een artikel — een boek of wat ook — buiten den verkoop hield,
zoolang het publiek een, zij het ook kleine, belangstelling voor dat artikel heeft, of er
voor te winnen is. Voor de eerste nadrukkelijke vraag van het publiek zou de tusschenhandel immers moeten zwichten, en deed hij dat niet, dan zouden anderen, azend
op elke welkome gelegenheid, zich wel van dien verkoop, groot of klein, meester maken.
Waar ter wereld ook zou men een tusschenhandel kunnen vinden, die een artikel —
boek of wat ook — buiten den verkoop wenschte te houden, zoolang er vraag naar is?
Zulk een tusschenhandel vindt men natuurlijk nergens; — hij zou, indien hij ooit
bestaan had — reeds lang bankroet zijn v6Or men hem ontdekte.
De heer Greshoff zegt niet te begrijpen, waarom schetsen, om welke a de dagbladen en tijdschriften vechten », niet gebundeld kunnen worden. Hij verklaart verder,
dat, wat in het buitenland een, zij het een kleinen, lezerskring vindt, ook bier lezers
moet vinden. En blijkbaar als voornaamste argument voert hij aan, dat in een kleine
provinciestad van een bundel muziek-philosophische essay's een groot aantal werd
verkocht.
Dat alles is overbekend en volkomen duidelijk, en wanneer de heer Greshoff
geen betere argumenten voor zijn beweringen kon vinden, had hij beter gedaan zich
maar niet aan deze critiek op den boekhandel te wagen.,
In de eerste plaats is een schets of novelle, opgenomen in een dagblad, iets heel
anders dan een schets met gg andere bijeengebracht in een bundel. In het dagblad is
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zij als een oase, hoe belangwekkend en interessant de verdere inhoud der courant,
van politiek, financieel standpunt bezien, ook moge wezen. In een bundel vereenigd
zijn deze honderd schetsen geen honderd oasen meer, doch lijken meer op een Lange
rist saucijsjes, elk op zich zelf zeer goed en aanlokkelijk, maar.... honderd! Dat is te
veel van het goede, dat, stuk voor stuk, in de courant zoo wordt gewaardeerd. En wat
in het buitenland opgaat, gaat ook hier op. Een bundel schetsen, essays enz. vindt toch
altijd ook hier een lezerskring, zij het een kleinen. Maar.... men kan lien bundel daarom
nog niet laten drukken, want wat in Frankrijk b. v. Soo lezers vindt, vindt er in Nederland vermoedelijk niet meer dan 6o. En dat aantal — de heer Greshoff kan het gelooven ! — is te klein om de uitgave mogelijk te maken.
Ten slotte de bundel muziek-philosophische essay's, nog wel van Diepenbrock.
Die worden gekocht en gelezen, omdat het Diepenbrock is en omdat de lezers van
werken over muziek hoog genoeg ontwikkeld zijn om ook een bundel opstellen, van
iemand van naam, te kunnen en willen genieten.
Daarmee is echter absoluut niet bewezen, dat de doorsnee kooper van boeken
geneigd is een bundel schetsen te willen koopen, of zelfs maar te leven, naast het aantal
romans dat hij reeds leest. Romans en schetsen zijn niet gelijk te stellen met muziek,
en op het gebied der muziek heerscht nog geen overproductie. »

Sed de Johanne Greshoff jam satis.

In Morks' Magazijn deelt W. Sandberg het gesprek mede dat
hij met Duhamel had over diens Salavin :
« Salavin, is dat iets van uzelf of staat hij buiten u? »
« Hij is niet mijn leven, niet mijn uiterlijk leven, maar wel, soms tenminste, mijn
innerlijk, doch er gaan dagen, weken voorbij, dat ik niet Salavin ben of dat ik hem
in niemand ontmoet. Met Salavin heb ik een mensch willen geven, wanneer iedereen
zichzelf kan terugvinden, iets van zichzelf, van welken leeftijd, van welke opvattingen,
van welk sexe ook, dat doet er niet toe. Niets is den mensch Salavin vreemd. Hij is
en met hartstocht spreekt Duhamel thans tot mij, « hij is « le carrefour de l'humanite D,
het kruispunt der menschheid, waar alle wegen samenkomen. Vrouwen schreven mij :
ik ben de zuster van Salavin; mannen : hij is mijn innerlijke broeder; uit alle deelen
der wereld kreeg ik, toen ik hem schiep in mijn achtereenvolgende werken, van Java,
uit Japan, uit Canada brieven, waarin men mij zeide, dat men hem in iemand of zichzelf had herkend.
Salavin is ontstaan, zonder dat ik het zelf wilde, Salavin heeft mij van vele dingen
bevrijd, van Salavin heb ik ontzettend veel geleerd.
4 Veroorlooft u mij een vraag, u zegt, dat Salavin, niet als in vroeger eeuwen
een hartstocht of een fout of deugd vertegenwoordigt, maar vele eigenschappen in
zich vervat, maar toch heb ik de idee, dat hij een geheel is, een persoonlijkheid D.
« Dat is ook zoo, maar de tegenwoordige mensch is gecompliceerder of herkent
zijn gecompliceerdheid beter ».
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« In dat verband zou ik willen opmerken, maitre, dat er menschen zijn die niet
van Salavin houden, laat ik zeggen, personen met weinig innerlijk leven, sporttypes
om het wat onjuist, maar algemeen uit te drukken ».
Duhamel glimlachte ondeugend. « Ik zal u wel biechten. Er zijn drie soorten menschen, die niet van Salavin houden ». En nu glimlachte ik, nu hij zoo direct, zonder
omwegen, mijn vraag doortrok. « Welke ? »
Ten eerste : zij, die geen inwendig, geestelijk leven hebben.
Ten tweede : zij die hem niet kennen en over hem hooren spreken. Salavin en
nog eens Salavin, dat verveelt hen verschrikkelijk.
Ten derde : zij, die hem volkomen gelijken, die in hem onophoudelijk hun eigen
persoon terugvinden, welke zij al niet kunnen uitstaan, de menschen, die niet tevreden
er mee zijn, dat zij zijn, zooals zij zijn, die anders zouden willen wezen, omdat het hun
leven moeilijk maakt, maar die niet aan zichzelf kunnen ontkomen ».
Wij praatten nog wat verder, over de Salavins 1 oo pct., die bestaan, zooals hij
het met een cinema-term uitdrukt, 40 pct., 1 o pct. of de Salavins van niet alle dagen.
Af en toe merkt men, dat men als Salavin heeft gehandeld. « Weet u wel », deelde ik
hem mede, « dat het in Parijs een uitdrukking begint te worden, men doet iets, dat buiten
het gewone kader valt, iets vreemds, iets onbewusts, iets pathologisch en dan heet het :
I C'est du Salavin », dat is iets « a la Salavin D.

In « De Stem » gaf Top Naeff eenige kantteekeningen bij tooneelwerk van Pirandello, dien zij een opvolger van Strindberg noemt
« Daartusschen zouden natuurlijk namen te noemen zijn, die op het praedicaat
« groot D nochtans aanspraak zouden kunnen doen gelden. Ibsen bijv. Op een ander
plan : Wedekind en Shaw. Doch die blijven allen toch beneden de port& en onder
de maten van deze twee, voor een geheel tijdvak representatieve figuren, waaraan het
tooneel een verdiepten inhoud en nieuwe vormen dankt.
Men moet in deze voorwaardelijke uitspraak vooral geen degradatie van den dichter
Ibsen zien. Ibsen heeft tal van werken nagelaten, minstens op een lijn te stellen met
het beste van Strindberg en Pirandello.
Het zou me te ver voeren hier nader te verklaren, waarom ik niettemin Strindberg, met zijn groote gebreken maar ook grootscher grepen en hoogere ge dachtenvlucht, als representant van een tijdperk boven Ibsen zou willen stellen, die aan de
sociale verhoudingen van zijn naaste omgeving altijd een beetje gebonden is gebleven.
En waarom ik thans Pirandello, die zich geheel boven deze conventies weet te verheffen voor zijn tijd van grooter beteekenis acht. Een voorlooper n.l. van een andere
levensperiode (een anti-democratische?) terwijl Ibsen in zijn tijd vrijwel tegelijk optrad
met wat we toenmaals « de emancipatie » noemden. Een emancipatie, welke zich intusschen in het maatschappelijke voltrokken heeft, terwijl wij nu wachten op de emancipatie-van-binnen, zonder welke — het blijkt dagelijks om ons heen — de verworven
vrijheid naar wet en conventie nog niets waard is.
Bij deze twee dus : Strindberg en Pirandello, zien we de gevoelens, de gedachten,
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de verlangens ook van een bepaald tijdperk uitloopen in het verlossend visioen, dat
zijn eigen vorm meebrengt. Vormen, onmiddellijk nagebootst door tal van mindere
goden, die er een eigen, ijverig-gezochten inhoud in trachten te passen en zich daarbij
voorstellen de nieuwe tooneelkunst te brengen, welke er intusschen al is.
De vele zwakke navolgingen, die voor het dagelijksch repertoire haar verdiensten
bezitten (verdiensten van mise-en-scene hoofdzakelijk), zijn vaak de oorzaak, dat het
publiek den hoog daarboven uitstekenden, waarachtigen dichter tijdens zijn leven
niet benaderen kan. Strindberg is voor zijn tijd, en nog jaren daarna, onbereikbaar
geweest, en met Pirandello is het, afgescheiden van het kortstondige modesucces,
juist zoo. De opvoeringen van zijn werken, zoowel in Nederland als in het buitenland,
hebben op weinige uitzonderingen na bewezen hoe ver regisseurs, spelers en toeschouwers nog van deze stukken staan, hoe licht men van een verkeerde stelling uitgaat
en hoe gemakkelijk een misvatting van het begin of aan tot een algeheele misverstand
en tot allerlei valsche successen leidt. Desniettemin is het « dankbaar » speelwerk en
verwondert men zich eigenlijk, dat er niet veel meer naar geprezen wordt. Een werk
van Pirandello kan m.i. nauwelijks vallen. Doch de eischen, die het essentieel stelt,
zijn hoog. Deze stukken vragen een speelstijl volmaakt tegengesteld aan den stijl der
« stemmingskunst ». Bij Pirandello is voor alles « klaarheid », het zijn bij hem twee op
verschillende wijze reeele werelden, die beurtelings het tooneel beheerschen. Het hoog-0
comische en het diep-tragische staan bier zonder overgang, schril naast elkaar. Aileen
door felle suggesties kan de regie bij dit werk slagen, elk woord moet plastisch en dynamisch onmiddellijk werken. In theorie kan men dit de idealen noemen voor al wat onder
de vlag « modern tooneel » vaart. Tal van stukken behoorend tot het oude repertoire
en van gevestigde reputatie, heeft men getracht te vernieuwen door ze met geweld aan
deze speelstijl aan te passen, te verwringen en te verminken. Experimenten, die nooit
meer zijn geworden dan dat, en het hunne hebben bijgedragen om het gewone publiek,
verward, onzeker en wantrouwig, uit den schouwburg te dr ijven.
De stukken van Pirandello echter, modern naar den inhoud, zijn op deze felbewogen, fel-bedwongen speelstijl aangewezen. zij kunnen op geen andere wijze tot
hun recht worden gebracht en er behoeft niets aan geforceerd te worden om ze in dien
vorm (door den inhoud geschapen en daarmede een) te doen aanvaarden.
Het is alleen moeilijk er de acteurs voor te vinden. Allround acteurs, die desverlangd « draken » kunnen spelen, doch met het bewustzijn van den modernen kunstenaar.
Gezond, krachtig spel, vrucht van sterke concentratie, synthese. De tooneelspelers,
die het in het pathologische zoeken, doen Pirandello een slechten dienst als vijfentwintig
jaar geleden de vertolkers Ibsen bewezen hebben toen zij elk woord uitfluisterden of
er een mysterie achter verborgen lag ».
* **

De mij toebedachte bladzijden zijn hiermee alweer verbruikt,
zonder aanhaling van Julien Benda's waarschuwing voor de bedreiging van het geestelijk leven, noch van Marsman's belijdenis in
« Forum ». : « Ilc wilde dat ik het feit dat ik verzen geschreven heb
geheel ongedaan kon maken ». Maar plaats moet er nog zijn voor
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een klacht van Anthonie Donker in « Critisch Bulletijn ». Iedereen
weet dat Donker het hard te verduren heeft gekregen vanwege
Heiman, Marsman, Engelman en du Perron. Bitter beklaagt zich
het slachtoffer :
« Door deze generatie wordt veel geschreven niet op de bres van beginselen
noch in den gloed der overtuiging, maar met de kleine kwade hoop om anderen te kwetsen
Er is een lamlendige geest in de schrijvers gevaren van leedvermaak en kleineering,
die van de in het leven onvermijdelijke confrontatie der persoonlijkheden een onwaardige bastaardij is.
De jongere schrijvers in ons land vreten elkaar op, vergiftigen elkaar met schimp
en hoon — daarmee door te gaan is een handje helpen aan een gezamenlijke levensmislukking, is een triest misverstand omtrent de ruimte op aarde.
Maar het wil iets anders zeggen tijdgenooten te zijn.
....Wij dienen elkander te hoonen noch te kleineeren, wij dienen elkaar niet uit
den weg te dringen noch te krassen en te knoeien in elkanders essentieelste uiting :
afwijzing is een waardig en verantwoordelijk werk, en de strijdmiddelen luisteren ten
nauwste, er zwerven nu eenmaal altijd lage demonen om elke uiting van een mensch
over een mensch. De wijze van appel tegen een levensvisie kunnen wij niet nauw genoeg
nemen.
En wij hebben elkaar bijna noodig : als schrijvers menschen zijn wien het hartstochtelijk om een waarheid te doen is, dan zijn zij van de weinigen die een altijd bedreigd
goed in de wereld verdedigen ! Buitendien : het is een groote, eigenlijk ontroerende
gebeurtenis tegelijk te leven op de kleine, onbegrijpelijke aarde, met elkaar tegelijkertijd
aangewezen te zijn op de wonderen, raadselen, rampspoeden en bekoringen van dit leven.
En — er valt in het korte leven iets anders te doen dan naarstig pijlpunten te
vergiftigen.
PERTINA X.
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Verloren hoek der Poezie
I
Maurits Sabbe zestig jaar.
Men zegt
terecht
dat vele dingen
(het bed, b.v., de radio en de haringen)
indien ze niet bestonden
dadelijk zouden moeten worden uitgevonden.
Gesteld
dat zulks voor deze en menigvuldige
andere dingen geldt,
dan is het op den duur
inderdaad
dubbel waar voor de verjaringen
in de literatuur,
althans waar het gaat
om ieders' wensch;
een schrijver en mensch
als Maurits Sabbe to huldigen;
hetgeen dan ook zonder rimram of lane
is geschied
den vijfden Februari.
Dietsche Warande biedt
den jubilaris haren wensch in deze strofen :
Nog vele Vroomheid en nog veel meer Filosofen I

MICKEY.
II
KWATTRIJNEN
Karel van de Woestijne : De boer die sterft. Voor het tooneel bewerkt door
Herman Teirlinck :
Met alle respect voor Karels geestelijke erven,
Wat Teirlinck doet is ongehoord;
Van de Woestijne liet zijn boer in schoonheid sterven,
Maar Teirlinck heeft hem vermoord.
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« Carla ».
Bij Walschap zien we iets ongewoons geschieden. :
Daar zijn nu twee Carlas aan den haard;
De een heeft de vader, na Eric en Adelaide,
De tweede heeft de moeder gebaard.
Swane, libretto van Emmanuel De Born, naar een woudlegende van Stijn
Streuvels :
De vader? Tweeslachtig; maar het kind beet Swane.
Te weinig van Streuvels en to veel van Mane.
Ze moesten waarachtig voor een jaar of tien,
Alle vlaamsche kermis-folklore op het tooneel verbien.
« Herman Deckers, secretaris van De Pelgrim ».
Hier zit ik, Pelgrim, als de laatste der onverlaten;
Van God en mijn bestuur en mijn leden verlaten.
Ze spotten : leeft de Pelgrim nog; maar ik zeg : Ja,
Want... s'il n'en reste qu'un, je serai celui-la.
LANCELOOT.
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Boekbespreking
DE KATHOLIEKE ENCYCLOPAEDIE.
Zooeven is het nieuwe prospectus der « Katholieke Encyclopaedie » verschenen.
Met dit jongste, rijkelijk geillustreerde en overizichtelijke « Gesamtbild » voor oogen
(het ligt bij alle boekhandelaren ter inzage), kunnen wij volmondig getuigen, dat deze
encyclopaedie zich aankondigt als een werk van meesterlijke factuur. Waar het geheel
der uitgave gewaarborgd is te staan op het peil van deze proeibladen, is er reden tot
groote vreugde voor de Nederl. Katholieke wereld, die met zoo'n epos van geloof,
wetenschap en kunst op ongeevenaarde wijze wordt verrijkt!
In de rij der encyclopaedieen van eigen en vreemden bodem, is de K. E. een
uniek beeld, 'n zuivere weergave van, en 'n hoogst-ernstig vademecum voor onze Nederlandsche cultuur, dit is de cultuur van nagenoeg veertien miljoen Nederlandschsprekenden in de wereld ! Beter dan vreemde encyclopaedieen, omdat vreemde taal,
vreemde vaktermen, vreemde geest ons nooit in die mate vertrouwd zijn als wat ons
eigen is. Beter dan andere Nederl, encyclopaedieen die zich als « onpartijdig » of « neutraal » aandienen, want onpartijdigheid is — vooral in een encyclopaedie onaanvaardbaar, niet te verdedigen en dikwijls gevaklijk. 't Volstaat slechts even te wijzen op
verschijnselen als b, v. Spiritisme, Thesophie, Freudisme, Vrijmetselarij, Protestantisme, Liberalisme, of, anderzijds, Kerkelijke wetten en Index, enz., en daarbij de vraag
te stellen hoe men die onderwerpen neutraal behandelen kan ? Er is een vaststaande
principieele basis voorop te stellen, zooniet wordt alle antwoord op dergelijke vragen
misleidend vaag in z'n onzijdigheid. Het Katholicisme is een positieve leer, Uri niet
neutraal zijn.
De Katholieke Encyclopaedie zal aan de rechtmatige verlangens van den Katholiek voldoen. Haar redactie, gesteund door meer dan Soo medewerkers uit Zuid- en.
Noord-Nederland heeft zich de hooge cultureele taak gesteld, deskundige en nauwkeurige voorlichting te geven over alle takken van kunst, wetenschap en beschaving.
Voor ieder onderdeel zijn de meeste betrouwbare specialisten aangezocht, die in harmonische samenwerking een universeel monument van Katholieke cultuur zullen oprichten. De schrijvers zullen ten overvloede hun bijdragen onderteekenen, zoodat de
leek weet, wien hij raadpleegt, en een voorlichter heeft op wien hij zich beroepen kan.
Het werk zal verschijnen in 24 deelen, elk van ongeveer 26 vel van 16 Pagina's,
832 kolommen a 7o regels tekst. Ongeveer 4000 buitentekst-illustraties zullen de uitgave verluchten. Daarenboven worden ± 3000 afbeeldingen binnen den tekst en ± 3oo
gekleurde buiten den tekst opgenomen. De Katholieke encyclopaedie zal verder niet
minder dan 225 gekleurde kaarten bevatten. Deze zijn speciaal voor ons geteekend
en wel door den bekenden kartograaf Prof. Carolus Streit uit Weenen, die ook den grooten Vaticaanschen « Atlas Hierarchicus » ontwierp. Ook de belangrijkste missielanden
worden in uitvoerige kaart-teekening weergegeven.
Het bindwerk zal, naar een voornaam ontwerp, in blauw linnen of in half-leder
worden uitgevoerd. Deze half-lederen banden zijn, naar keuze, verkrijgbaar in blauw,
groen of rood leer. De prijs per deel in linnen gebonden is Fr. 138,—; in half-leder
Fr. 153,—, ook betaalbaar in maandelijksche termijnen van Fr. 46,— of Fr. 5i,—,
Na verschijning van deel I (einde 1932), zal verder regelmatig iedere drie maanden
een deel verschijnen, zoodat het geheel ongeveer in 6 jaar compleet zal zijn.
Dr JAN GESSLER : Het Brugsche Livre des Mestiers en zijn navolgingen. Vier aloude
conversatieboekjes om Fransch te leeren. Nieuwe uitgave bezorgd en ingeleid... Le
Livre des Mestiers de Bruges et ses derives. Quatre anciens manuels de conversation.
— Brugge 1931. Uitgave : Gruuthuse Pers, St-Catharina Drukkerij en Drukkerij Desclee-De Brouwer.
De « Colloquia » van Fickaert, door prof. R. VERDEYEN op even degelijke als luxueuse wijze uitgegeven zijn niet de eerste pogingen van taalonderricht bij middel van
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dialogen geweest. Zij zijn veeleer een resultaat dan wel een begin. Hun oorsprong,
hunne nog vormelooze voor-beelden vonden zij in oudere conversatieboekjes waarvan
het eerste samengesteld werd door een « walscen scoelmeestere » die rond 1340 te Brugge
leefde. Dit boekje geheeten « Le livre des mestiers — Het boec der Ambachten » heeft
als voorbeeld gediend voor analoge werkjes in het Duitsch en in het Engelsch. De
duitsche versie dateert van 1360-1377 en werd voor het eerst door Hoffmann von
Fallersleben uitgegeven naar een copie van ± 1420. De beroemde drukker William
Caxton die lange jaren te Brugge verbleef en van daaruit de typographie in Engeland
invoerde, kende het werkje en bewerkte het in zijn Dialogues of Ryght good lernyng
for to lerne shortly frenssh and englysh. 1483.
Dr. Jan Gessler heeft van deze drie teksten een zeer verzorgde en hoog-noodige
gemaakt. De bestaande edities van Caxton en van het Livre des Mestiers werden inderdaad met blijkbaar gebrek aan zorg in het licht gebracht. Hij heeft erbij gevoegd
een bewerking van het Brugsche prototype dat onder titel Vocabulaer Walsh ende vlaemsch
voor 1501 te Antwerpen werd gedrukt. Een nederlandsche en een Fransche inleiding
vergezellen deze vier herdrukken.
Daargelaten het philologisch belang dezer uitgaven, bieden deze boekjes een zeer
bijzondere bron van inlichting op cultuur-historisch gebied. Zij refleteeren het dagelijksche leven der middeneeuwsche menschen van alien stand en rang, zij doen ons den
dag door getuige zijn van hun handel en wandel en de opsteller dezer teksten schroomt
niet ook de min eerbare hunner bezigheden te doen vermoeden. Wel bezitten zij niet
dat petillante geestige van de XVI e colloquia maar zij bevatten toch tal van kostelijke
aanduidingen betreffende zeden en gebruiken van burgers en ambachtslieden. Incidenteel komen ook didactische wenken voor en om te bewijzen dat de zorgzame vrijgezellen
onzer dagen niets hebben uitgevonden citeer ik dezen raad :
uwe hemden legt
onder t'hoofdhende vanden bedde;
uwe broecken onder d'bedde
metten broucgordele.
Het moet Dr. Gessler als een groote verdienste worden aangerekend dat hij de
eerste betrouwbare tekstuitgaven verwezenlijkt heeft van het Brugsche origineel en
van den tekst van Caxton (in woo heruitgegeven met + 26o fouten). Zijne begeleidende
studie stelt de filiatie dezer uitgaven vast en bewijst het groote Europeesche rayonnement van het Vlaamsche 1 eerboekje. Zij lost tevens een aantal kleine problemen op
en rectifieerd de vergissingen die op grond der onverzorgde edities gebeurden.
Het consortium van Brugsche drukkers (de heeren Beyaert, De Brouwer en
Verbeke) die deze uitgave mogelijk maakte samen met het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijke onderzoek en de Universitaire Stichting, verdient alien lof : bier werd
Dr. J. A. Goris.
keurig, imposant werk geleverd.
EUGENIA D ' ORS : Au Grand Saint-Christophe. — Traduit de l'Espagnol par M.
et Mme TISSIER DE MALLIRAIS; avec trois « Natures mortes » traduites par VALERY
LARBAUD. — Editions R.-A. Correa. Paris. — 15 fr.
« Vroeger zag men dikwijls aan den ingang of op den gevel der kerken, een oud,
min of meer artistiek St-Christoforus beeld. Het behoedde tegen den dood door een
ongeval. Een blik, een aanroeping van den haastigen voorbijganger, en hij was tot
's anderendaags voor een ongeluk gewaarborgd. In onze dagen van koortsig druk leven,
moet de wijsbegeerte dien rol overnemen, uit haren ivoren toren komen, en zich binnen 't bereik stellen, van den voorbijganger, 't zij onder welken vorm, beeld, dagblad,
aanplakbiljet. Een enkelen blik haar in 't voorbijgaan gegund « nous gardera de tornber dans la nuit de l'animalite, preservera d'accident nos puissances superieures... »
Aldus schrijver in zijn voorwoord.
Van daar dit boek samengesteld uit reeds verschenen artikels, litteraire fragmenten,
korte gedichten in proza, losse gedachten; een nogal onsamenhangend geheel waarin
goede gedachten, schrandere opmerkingen over classicisme en romantisme, over kunst
en podzie te vonden zijn, al is het boek, in zijn geheel genomen, wel wat oppervlakkig
L. D.
en gemaakt.
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MICHEL DAVET : Une Lampe sur la Marche. — Librairie Pion. Paris. — 12 fr.

De tweede roman van deze jonge schrijfster, is wel van dezelfde ingeving als de eerste : hij speelt in een wereld half droom, half werkelijkheid, vol frischheid, en toch
niet heelemaal van wulpschheid vrij te spreken, vol leute en zon en toch treurig. De
jonge zeventienjarige Jacquette kent niets van het leven en droomt van geluk en liefde. Maar als zij haar hand maar hoeft uit te steken om met de liefde van Francois den
schoolmeester ook het geluk te bezitten, dan speelt ze er mee als een onbezonnen
kind, en grijpt naar de bedrieglijke liefde van een ouderen man, die een kortstondige
verliefdheid voor haar opvat. Als zij hare dwaling inziet, is het te laat. De heerlijke
zomer is voorbij, Francois de schoolmeester trouwt met eene andere, en Dr. Seychelles
is reeds in een nieuwen flirt verwikkeld. De arme Jacquette blijft alleen met hare bittere ontgoocheling en haar bloedend hart.
Dat alles is fijn en keurig verteld, — soms wat al te lievig en weekelijk aangeboden in een dichterlijk kader van eenvoudig leven, en bekoorlijken buiten. Geen
werk van kracht, maar van gevoelige teerheid.
L. D.
KATHERINE MANSFIELD : Journal. Traduit par MARTHE DUPROI X. Introduction
de JOHN MIDDLETON-MURRY. - Librairie Stock. Paris. 1932. — 15 fr.

Katherine Mansfield (Mrs. Katherine Middleton-Murry-Beauchamp), geboren
in 1888 te Wellington in Nieuw Zeeland, kwam zich, nog heel jong, te Londen vestigen om aan letterkunde te doen. Niet zonder moeite geraakte zij er in haar weg te banen.
Ze schreef artikeis en novellen, vol humor en fijne opmerkingsgeest. Vooral de novellen
waarin zij hare herinneringen uit haar kinderjaren neerpent, zijn echte juweeltjes van
eenvoudigheid en waarheid. De ziekte kwam al te dikwijls haar taak onderbreken.
Moedig streed zij er tegen tot den laatsten oogenblik; ze wide leven en werken. Tot
dat zij plots aan een bloedspuwing bezweek.
Ze was een sympathiek, fijn-besnaard wezen, frisch en oorspronkelijk, geestig en
oprecht tegenover zich zelf en het leven. Haar « Journal » geeft haar innerlijk wezen
en haar kunstopvatting trouw terug. Ze was ongeloovig, maar het lijden, de lange,
pijnlijke ziekte bracht haar stilaan dichter bij het bovennatuurlijk leven, en zij schreef
schoone bladzijden over de smart en het lijden. Veel aanduidingen over haar letterkundig werk vinden wij in dit boek. Dag aan dag noteerde zij haar plannen, schreef
enkele zinnen of zelfs heele bladzijden van een pas ontworpen novelle.
Een aangrijpend boek, interessant zooals al de boeken die in een menschenziel
laten lezen.
L. D.
J. B. PRIESTLEY : Les Bons Compagnons : II. Coups de Thedtre. — Traduit de rangiais par M. P. PREVOST. - Librairie Stock. Paris.
".'..--Dit tweede deel is niet minder vermakelijk dan het eerste : « Coups de tete » : De
concerttroep 0 Les Bons Compagnons » gaat de kans wagen in allerlei kleine plaatsen,
met afwisselend geluk. Nu eens lacht het succes hun toe, dan kennen ze weer grauwe
pechdagen. En het humeur der artisten gaat natuurlijk op en af, met de kans. Totdat
de vreeselijke gebeurtenissen in 't Koninklijk Hippodroom te Gadfort, al hun toekomstdroomen komt verbrijzelen. Maar uit deze onverdiende ramp, sproeit onverwachts
eene milde bron van voorspoed en geluk voor al die brave lieden. Met nieuwen moed
gaan ze de toekomst te gemoet, en elk wordt naar verdienste bedeeld. Voor de meest
begaafden, het groot succes te Londen, voor de anderen een vaste betrekking, die hun
aankomende jaren de vermoeienis van het gedurig rondreizen zal sparen; voor een
paar, eindelijk, de stifle haven van het huwelijk, terwijl de oude Mr. Oakroyd, eindelijk
de middelen vindt om zijn levensdroom uit te voeren, namelijk zijn laatste jaren bij
zijne getrouwde dochter Lily, in het verre Canada te gaan slijten.
Een roman, die op onsterfelijkheid geen aanspraak kan maken; maar een roman
zonder pretentie, vol optimisme, met een gunstigen kijk op den mensch en het leven,
L. D.
en die door iedereen mag worden gelezen.

N. V. DRCKK. ERASMUS, LEDEBERG-GENT.

Albertus de Groote
en de positieve wetenschap. (*)
door Prof. Dr. Edgar De Bruyne
Menschelijke grootheid op gelijk welk gebied treft de verbeelding
van de volkeren. Vereenvoudigd en overdreven in haar kenmerken,
afgezonderd van het gewone dat haar omgeeft, cristalliseert zij om
zich . heen, als rond een centrum, legenden van allerlei slag. Den
held worden verheven daden en wijze zinspreuken toegeschreven
en niet zelden wordt hij een mythische figuur en het symbool van
die of gene menschelijke gave.
Wat gebeurd is met Pythagoras bij de Grieken en met Buddha
bij de Hindoes, is ook in de Middeleeuwen geschied met Albertus
van Lauingen, bisschop van Regensburg, meester van het Dietsche
land, — Magister Teutonicus — vanaf de XIVe eeuw « Doctor
Universalis » geheeten. Begaafd, volgens de legenden, met de kennis
van verleden en toekomst, nieuwe Daidalos, die zingende en sprekende beelden schept, ontvangt hij, terwijl de velden onder sneeuw
begraven liggen, koning Willem van Holland in een twin vol bloemen,
vogels en vruchten. Om persoonlijk het leven van de zielen der afgestorvenen te ervaren, brengt hij een dag door in het Vagevuur.
Dank zij zijn wondere kennis van al wat is vervoert hij door de lucht,
van Keulen naar Parijs, een koningsdochter. Onzichtbaar rijdt hij
over de wolken op den rug van den duivel naar Rome om er den
Paus van een geheime zonde te ontslaan. Om alle wijsheid in zich
op te kunnen nemen sluit hij met de Moedermaagd een gevaarlijke
overeenkomst, en door het mythisch denken van het yolk ver66nzelvigd met een monnik die, volgens een andere sage, zijn ziel aan
den duivel verkocht, verschijnt hij, met zijn zucht naar wetenschap
en zijn streven naar macht als een vroege voorafbeelding van Doctor
Faustus (i).
Gelukkig valt het niet moeilijk, wat den H. Albertus den Groote
betreft, het legendarische van de werkelijkheid te scheiden. Onmid(*) Feestrede, uitgesproken op de Academische Zitting in de Universitaire
Hallen te Leuven, den 17 Januari 1933.

169

dellijk na zijn dood is zijn buitengewone faam reeds gevestigd.
Edn zijner meest geliefde leerlingen, Ulrich van Straatsburg, verklaart dat hij « als een wonder, zijn eeuw met verstomming geslagen heeft » (2), en enkele jaren nadien beitelt men op zijn graf, onder
meer hoogdravende verzen :
Hic facet Albertus, praeclarus in orbe, disertus
prae cunctis, certus assertor in arte repertus,
Major Platone, vix inferius Salomone,
quem tu, Christe bone, sanctorum junge coronae (3).
Door Dante wordt Albertus met den H. Thomas van Aquino
en den beruchten wijsgeer Segher van Brabant, als een der helste
lichten van de middeleeuwsche wetenschap begroet (4). Rogier Bacon,
stelt in 1266 met een zekere jaloerschheid vast dat men Albertus'
werken als bronnen aanhaalt naast de werken van de grootste denkers,
Aristoteles, Averroes, Avicenna. « Men citeert hem voor zijn dood,
en kent hem terwiji hij nog leeft, een gezag toe waarop geen mensch
ooit op leerstellig gebied heeft mogen bogen daar Christus zelf, toen
hij leefde, met zijn leer veroordeeld werd. » (5)
En feitelijk is Albertus door zijn tijdgenooten als een uitzonderlijke figuur bewonderd en geeerbiedigd geweest. Niettegenstaande
een machtige strekking tegen het ideaal dat hem bezielde, werd hij
steeds door zijn Ordebroeders als een gezaghebbend man beschouwd.
De Pauzen hebben hem raad gevraagd en hem meer dan den kiesche
taak opgedragen. De Duitsche vorsten en burgers, hebben hem
omwille van zijn wijsheid en billijkheid dikwijls tot scheidsrechter
genomen in hun soms bloedige geschillen. Maar vooral de geleerden
van de XIIIe eeuw hebben in hem den « Phoenix doctorum et philosophorum princeps » (6) gehuldigd. zijn grootheid, afgezien van zijn
heiligheid, is er voor al het andere eene van intellectueelen aard.

Wanneer Albertus van Lauingen optreedt, zijn de scholen sinds
enkele jaren door den vloed van de Grieksche en Arabische wetenschappelijke en wijsgeerige stelsels overstroomd. Plots wordt men
zich in breede kringen de tegenstelling bewust tusschen de wereldbeschouwing van de niet-christenen en de bijna uitsluitend kerkelijke
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leer van de vroege middeleeuwen. Er vaart een storm over Westersch
Europa en velen lijden schipbreuk of vlotten ontredderd : « de geest
van Aristoteles vervangt bij hen den geest van Christus » (7). Anderen
vol vrees voor de gevaren die de Kerk bedreigen, verzetten zich
krachtdadig, steunend op het hoogste gezag, tegen al wat niet met
de overlevering strookt.
Met de stoutmoedigheid van het genie en de voorzichtigheid
van den man Gods tracht Albertus beide strekkingen te verzoenen.
Anderen voor hem hadden reeds veel van Aristoteles in hun werken
overgenomen : hij waagt het niet alleen geheel den Griekschen Wijsgeer, in gansch zijn omvang bekend te maken maar naast hem,
al wat over wetenschap verspreid was bij de Grieken, de Arabieren,
de Joden. Hij wil, naar zijn eigen woord, « een volledig leerboek
voor de natuurwetenschappen opstellen en den sleutel aanbieden
voor de studie van Aristoteles. Zonder slaafsch den tekst te volgen
zal hij (in een organisch, samenhangend geheel) het plan en de stellingen van den Stagiriet uitwerken en verklaren » (8). Met dit Joel
is het dat Albertus die machtige reeks werken schrijft, die zijn landgenooten terecht « kolossaal » zullen heeten.
VOOr Albertus had de liefde voor de Oudheid en meer bepaald
voor de heidensche letteren het hart van bisschoppen en monniken
ontvlamd. Albertus echter wordt het symbool van de bewondering
der Middeleeuwen voor de Helleensche cultuur. « De subliemste
wijsheid, die ooit op aarde verspreid is geweest, schrijft hij, bloeide
in Griekenland. Zooals de Joden God hebben gekend uit de Schrift,
hebben de heidensche philosofen hem leeren kennen uit de natuurlijke rede » (9). Van de heidenen kan men dus waarheden vernemen die de kerkvaders niet mededeelen. Daarom zal Albertus
stelling nemen tegen hen voor wie Augustinus alles is. Natuurlijk
blijft hij Augustinus die de traditie verpersoonlijkt, trouw in alles
wat tot de leer en de zeden betrek heeft. Albertus is geenszins negatiefcritisch en anti-traditioneel aangelegd. Geenszins wordt hij gekweld
door de ziekelijke neiging naar het nieuwe omdat het nieuw is.
Geenszins kan de historische studie van hetgene was hem volledig
bevredigen : hij zoekt de waarheid te vatten in haar diepsten kern,
onttrokken aan de wisselvalligheden van tijd en ruimte. In deze
geestesgesteldheid staat hij tegenover den bisschop van Hippone.
« Wanneer er spraak is van geneeskunde luistert hij liever naar Galienus dan naar Augustinus en waar het de Natuurwetenschappen
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betreft volgt hij Aristoteles of een andere geleerde die beter dan
Augustinus de natuur van de dingen doorvorscht hebben, » (io)
De Stagiriet, trouwens, is niet zijn eenige meester : « de ware denker
kan zich slechts vervolmaken door de studie van Plato en Aristoteles »
(I 1) en zeer dikwijls verkiest Albertus. — daarin de Duitsche wijsgeeren van heden voorafgaande — Plato en het neo-platonisme
boven de wijsbegeerte van het Lycaeum.
Zeker, Albertus de Groote kende de Grieksche wijsgeeren niet
zooals wij ze leeren begrijpen na eeuwen oudheidkunde, geschiedenis en philologie. Men heeft terecht gezegd dat zijn interpretatie
van Aristoteles en de anderen niet altijd juist is. zijn methode van,
uiteenzetting die niet nauwkeurig den vastgestelden tekst commenteert maar met vrijheid paraphraseert, zou ongeveer niemand meer
volgen. En toch ontwaakt bij hem dezelfde geest die wij bewonderen
bij zooveel hedendaagsche tekstcritici en interpreten. Bewust en met
voile oprechtheid streeft hij naar de volstrekt-onpartijdige objectiviteit en herhaalde malen verklaart hij met nadruk, — uiterst gevoelig
voor de minste critiek op da,t gebied — dat hij zoo nauwkeurig mogelijk niet zijn eigen meeningen noch zijn eigen beoordeelingen maar
de ware leer van zijn auteurs heeft willen mededeelen. (12) Hij
leest zijn schrijvers niet om vanaf het eerste stadium van zijn exposé
hun eigen stellingen met zijn oordeelen te verwarren (en wie weer?
te vervalschen) — maar om ze eerst met intellectueele sympathie
te begrijpen in hetgene zij gezegd en gedacht hebben. Een treffend
getuigenis daarvan vinden wij in een passes waar hij zich zelf zoekt
te verdedigen tegen de.... recensenten van zijn tijd, « Er bestaan
sommige luierikken die zich over hun vadsigheid zoeken te troosten
met in de schriften die ze te lezen krijgen niets anders te zoeken
dan hetgene zij kunnen laken. » « — Solacium suae inertiae quaerentes
nihil quaerunt in scripius nisi quod reprehendant. — Menschen van
hetzelfde slag zijn het die Socrates gedood, Plato op de vlucht gedreven en Aristoteles verbannen hebben. In de gemeenschap van
de studeerende wereld spelen zij de rol van de lever in het lichaam.
zooals in elk organisme de gal, wanneer zij verdampt het gansche
lichaam met bitterheid vervult, zoo ook zijn er in de wetenschappelijke gemeenschap allerbitterste en galachtige menschen —
amarissimi et fellei — die de anderen verbitteren en hun niet toelaten
de waarheid te zoeken in de zoetheid van het samenwerken en samenleven. » (13)
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Albertus de Groote heeft geen of weinig begrip van tekstcritiek
en de vraag naar de authenticiteit van de werken die hij raadpleegt
schijnt hem van ondergeschikt belang. ,loch weet hij dat een goede
tekst de eerste voorwaarde is voor de objectieve studie van een
schrijver. Misschien heeft hij zelf naar Griekenland gereisd om er
handschriften van Aristoteles te vinden (4). In elk geval, niet zonder
een zekere emphase en wetenschappelijke fierheid getuigt hij van
zichzelf dat hij overal waar het kon, teksten gezocht heeft. « Excerpta
(Aristotelis) diligenter quaesivi per diversas mundi regiones » (15)
De grootste beteekenis echter van zijn encyclopedisch werk
ligt in zijn Duitsche neiging naar de volledigst mogelijke informatie die het scheppen moet voorafgaan. Albertus verpersoonlijkt
het moeilijk te verwerkelijken ideaal van velen onder de grootste
philosofen. Moest hij in de XX e eeuw leven, voorzeker zou hij,
trouw aan zijn geest, met de grootste nauwkeurigheid en zonder
vooroordeelen de ontdekkingen van de natuurkundigen en de theorieen van de quanta en van de relativiteit volgen. Misschien, ja,
waarschijnlijk zou hij, vooraleer hij in de wijsbegeerte of in de theologie over den mensch begint te spreken, de voorhistorische documenten raadplegen en het kakebeen van Mauer of de overblijfselen
van Pithecanthropus Javanensis bestudeeren. Niet alleen de wijsheid
van Griekenland zou hij raadplegen, maar de speciale werken over
het Indisch en het Chineesch en het primitief denken. Hij die met
wetenschappelijke onverschilligheid vermeldt dat Aristoteles de instellingen van Egypte en van het Oosten bestudeerd heeft — « qui
semper immundissimi fuerunt coitus et immundissimi cultus sicut
hodie sunt » (i6) — zou het recht en het economisch stelsel van de

Sovjetrepublieken en de gebruiken der Centraal-australische yolksstammen onderzoeken... en dit alles, in het eerste stadium van zijn
opvorschingen, met intellectueele sympathie, met liefde voor de
waarheid die in de grofste dwalingen schuilt en met medelijden en
eerbied voor den mensch in zoover hij aan zijn valsche opvattingen
geen zedelijke schuld heeft.
Er is echter nog meer voor ons katholieken. Paradoxaal heeft
men gezegd dat Albertus de Groote en Thomas van Aquino de eenige
modernisten geweest zijn die de Kerk heeft goedgekeurd. In die
verkeerde uitdrukking ligt er waarheid. Voor de Middeleeuwen
symboliseert de naam Aristoteles hetzelfde als voor ons de collectieve
begrippen « moderne wetenschap en moderne wijsbegeerte » : een
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mengsel van allerlei vastgestelde feiten en verechtvaardigde beginselen eenerzijds, samengaande anderzijds met allerlei ongegronde
hypothesen, veralgemeeningen, postulaten, dwalingen, zoowel op
het gebied van de theorie van de kennis en van de historische synthese
als op het gebied van de natuurkunde en de psychologie in al hun
onderdeelen. Zooals weleer de Averroisten, laten (heden of gisteren)
de modernisten zich verpletteren onder het indrukwekkend gevaarte
van de moderne cultuur. Anderen integendeel, geven de voorkeur
aan de zekerste houding, die echter niet van lafheid en verdoken
egoisme vrij te pleiten is en verwerpen al wat niet met de overgeleverde systemen en formules overeenkomt. Albertus de Groote
waagt het, stoutmoedig en voorzichtig, zichzelf bewust maar vol
nederigheid, overtuigd dat de waarheid nooit verandert maar even
zeker van het oneindig ontwikkelingsvermogen van den menschelijken geest, met al het onschuldig durven van den geleerde en de
even onschuldige liefde van den heilige voor God, het kaf van het
koren te scheiden : dwaling en ketterij van alle natuurlijke en bovennatuurlijke waarheid.
* **

Albertus Magnus zegt ons zelf dat naast de studie van de voorgangers de bewijsvoering en de ervaring de groote bronnen zijn van
de wetenschappelijke kennis. Men heeft hem den eersten natuurvorscher van Europa geheeten. Ofschoon hij hoogst waarschijnlijk
zijn theologisch onderwijs als zijn voornaamste plicht beschouwd
heeft — en niet alleen de verklaring van de Schrift maar ook de theorie
van het zedelijk en van het mystisch leven — wordt hij door een aangeboren neiging als 't ware gedreven naar de zinnelijk waarneembare
natuur. Vandaar zijn geheime verwantschap met Aristoteles.
Tot in zijn diepste beschouwingen over de Heilige Mysterieen
komt die neiging tot uiting op een wijze die voor den H. Albertus
en voor geen andere middeleeuwsche meesters kenmerkend is. zijn
godsvrucht tot de H. Eucharistie en tot de Moedermaagd kondigt
die periode aan van de middeleeuwsche spiritualiteit, waarin met
zooveel innig gevoel de aandacht gevestigd wordt op het menschelijke,
het lichamelijke in Christus en de Heiligen. Met welbehagen weidt
Albertus uit over de stoffelijke volmaaktheden van de Moeder Gods
(17); de studie van de H. Eucharistie drijft hem naar een reeks
beschouwingen over de spijsvertering (18) terwijl de theologie van
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de H. Drievuldigheid plots in hem de herinnering aan bepaalde
zeden van de alen doet opdagen (19). Albertus' gebeden verraden,
naast de nieuwsgierigheid voor de natuur, de liefde voor het waarneembare. Zijn denken uit zich spontaan in beelden die onbewust
het lichamelijke naar voren schuiven. « Salve, salus mundi, Verbum
Patris,... viva caro... Tibi incorporati mereamur offerri.., ad corpus
tuum quod in dextra Patris est, tibi sociati ut sanctae incorporationis
tuae... concorporales simus. » (20).
Dat deze uitdrukkingen geen toevallige geestesgesteldheid uitdrukken bewijst geheel zijn werk. De natuur, de stoffelijke, waarneembare natuur, krijgt bij hem haar eigenwaarde, Voor de geschiedenis is
dit felt van de grootste beteekenis. Om het te begrijpen moeten
wij den heilige niet van het standpunt van de XXe eeuw beoordeelen maar in het kader van de Middeleeuwsche beschaving.
Voor de Xlle eeuw werd de natuur vooral als het symbool van de
Godheid beschouwd. Zij was een theophanie en slechts als allegorisch
teeken van den Schepper had zij zin. Niet alleen de mystieken, ook
de kunstenaars zagen in de stof nets dan het middel om de onzichtbare werkelijkheden te vertolken of te gedenken. De beeldhouwers
van de romaansche portalen bekommeren zich weinig om de trouwheid van de natuurweergave. Het volstaat voor hen dat hun beelden,
naast hun bouwkundige beteekenis een leerstellige waarde belichamen. In de MD en vooral in de XIII e eeuw richten de kunstenaars
van Reims en Straatsburg hun blikken met bewondering en liefde
naar de slanke en sterke vormen van het menschelijk lichaam. Steeds
onder invloed van Gods' aanwezigheid ontdekken zij de eigen schoonheid van Gods' schepping in haar eigen vormen. Zij bereiken in de
gotiek een klassiek evenwicht waarin het typische zich met het individueele vereenzelvigt. Slechts in de XIV e eeuw zal het innig-vroom
karakter van de kunst voor het meer menschelijke wijken en de tijd
van het Scotisme en het Occamisme zal het stipt bijzondere van
het individu als individu op den voorgrond laten treden.
Albertus de Groote teekent zich scherp of tegen de strekkingen
van de latere evenals van de vroegere middeleeuwen. Als natuurvorscher kan hij geenszins in hetzelfde perspectief bestudeerd worden
als de natuurkundigen van de Renaissance en van den modernen tijd.
Weliswaar verklaart hij dat de wetenschap tot het individueele
moet nederdalen. « Het is niet voldoende, zegt hij, dat wij het meest
algemeene zoekin te kennen : wij moeten trachten de bijzondere en
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kenmerkende trekken van elk voorwerp te bepalen, want daarin ligt
de beste en volmaaktste vorm van de wetenschap » (2i). Het voorwerp
van zijn opsporingen ligt echter buiten de orde van de feiten. Albertus
heeft niet het minste begrip van natuurwetten zooals zij door de
moderne physica opgevat worden : wat hij wenscht te kennen is het
« quod quid est » van de zaken, hetwelk door de ervaring en experimentatie noch bereikt noch geverifieerd kan worden (22).
Dienniettegenstaande moet zijn optreden in de geschiedenis van
de positieve wetenschap een gebeurtenis heeten. Vooraleer men de
natuurwetten zoekt te bepalen moet men eerst de waarde inzien
van de autonome natuurwetenschap, zich bevrijden van het mystisch
standpunt dat de natuur uitsluitend als een allegorie of als een sluier
beschouwt en haar slechts godsdienstige waarde toekent. Albertus
de Groote is de eerste die door werk en woord de eigen beteekenis
van de natuur in voile daglicht stelt. « In de natuurwetenschap, zoo
luidt het uitdrukkelijk, moeten wij niet opsporen hoe de goddelijke
Schepper, naar goeddunken de schepselen gebruikt om door wonderen
zijn almacht te doers uitstralen, maar wel wat er in de natuurverschijnselen natuurlijk en volgens natuurlijke oorzaken geschiedt. » (23). Albertus de Groote is de eerste die het eigen, het forxneel voorwerp erkent
van de natuurwetenschap — afgezien van het godsdienstig standpunt
van den vorscher en van de metaphysische afhankelijkheid van
het geschapene van God. Hij is de eerste, die met zooveel klem
de goedheid van de zuivere natuurkennis bevestigt. Volgens hem.
« is de kennis van de vrije kunsten (d.w.z. van de positieve wetenschappen), onontbeerlijk voor de volmaakte kennis van de Schrift,
(d.w.z. van de Theologie) » (24). Wanneer men deze uitspraak vergelijkt met de meening van Robert de Courcon « Tota coelestis
philosophia in duobus consistit, in fide scilicet et moribus. Quod
autem amplius est, a malo est» (25) words men zich eerst bewust dat
Albertus de Groote een nieuw tijdperk inluidt niet alleen voor de
Theologie maar ook voor de wetenschap.
Er is echter meet.. Terwiji anderen, talrijk en machtig in zijn
tijd, zich slechts om het zedelijk handelen bekommeren — unum
necessarium — en magie en alchemie samen uit den booze achten,
erkent Albertus door woord en daad dat het beheerschen van de
natuurkrachten en de streving naar technische macht door God
veroorloofd en gewild is. zijn discipel, Ulrich van Straatsburg, stelt
met geestdrift vast dat Albertus buitengewoon ervaren is in de alche176

mie (26), experimenteele kunst waaruit de scheikunde zich later zal
ontwikkelen (27). Vertrouwd met de alchemistische literatuur heeft
Albertus ongetwijfeld ervaringen gedaan op metaalkundig gebied.
Hij kent de werking van zuren en alcalieen, het distilleeren van alcool,
het afscheiden van het goud van de andere metalen, de affiniteit
van het sulfer, gelooft aan de mogelijkheid van een accidenteele
verandering van delfstoffen niet echter aan een zelfstandige transformatie van zilver in goud. Hij is de voorganger van den historischen Paracelsus en misschien het oerbeeld van den legendarischen
Faust. Wat wij van hem dienen te onthouden is zijn houding tegenover de gegrondheid van de techniek en zijn voor zijn tijd merkwaardigen critischen geest. Scherp onderscheidt hij tusschen de mirakels
van God, de wonderen van de geesten en de verrichtingen van den
mensch. Voor den zondvloed zoekt hij de natuurlijke oorzaken die
God als instrumenten gebruikt heeft, in tegenstelling met hen die
overal het onmiddellijk mirakuleus ingrijpen van Gods' almacht
meenen te ontdekken (28). Wat de duivelarij betreft •« de vertelsels
van duivels die door de lucht zweven en de toekomst voorspellen
zijn dwaasheden die het gezond verstand nooit zal aannemen. » (29)
In Albertus den Groote heeft de Paus het zuiver wetenschappelijk
vorschen heilig verklaard van 't oogenblik dat het samengaat met
de liefde voor Gods' goedheid die zich zoowel in de natuur onder al
haar vormen als in de wonderen van de bovennatuur veropenbaart.
In de middeleeuwen symboliseert Albertus de Groote, de geleerde
naast Franciscus van Assisi, de dichter 4 hetzelfde christen ideaal,
maar volgens den aanleg van een andere menschelijke structuur
verschillend opgevat. Het mystisch leven in God heeft maar een
wezen maar het kent vele vormen : het kan zich ontwikkelen, volgens
de omstandigheden, wars van alle wetenschap en van alle kunst,
maar ook in de geestdrift voor de schoone vormen en voor de positieve kennis van de getallen, de dieren, de planten en de mineralen.
* **

Kunnen wij dan in den H. Albertus den eersten natuurkundige
van de moderne tijden begroeten? Indien wij aan de woorden hun
huidige beteekenis toekennen moeten wij ontkennend antwoorden.
Albertus spreekt met voorliefde van inductio, experientia en experimentum, maar die termen hebben bij hem niet denzelfden stipten
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zin als bij ons. Niets wordt gewijzigd aan zijn beteekenis voor ons,
indien wij met wetenschappelijke objectiviteit de waarheid erkennen.
Prof. A. Mansion, onze geeerde en geliefde meester, heeft met
de nauwkeurige zorgvuldigheid die geheel zijn wetenschappelijk
werk kenmerkt, erop gewezen dat Albertus de Groote nooit tot
een klaar theoretisch inzicht gekomen is in take experimenteele
methode (3o). Volgens den Leuvenschen Hoogleeraar beteekent
inductio bij Albertus nu eens de inductieve redeneering, 't zij de
volledige, 't zij de dialectische, dan weder de abstractie die uit de
zinnelijke ervaring algemeene denkbeelden opbouwt. Albertus' zuiver logische theorie is verre van bevredigend en zijn « experientia »
dikwijls naief-vulgaire vaststelling.
En nochtans kan men bij hem de kiemen ontdekken van den
echten wetenschappelijken geest van nu. Meermaals spreekt hij van
zijn persoonlijke waarnemingen « expertus sum..., experimento probavimus.... diligenter examinant, inveni ». Hij vertelt wat hij zelf
gezien heeft in zijn reizen en wat hij bewust gezocht heeft in zijn
ontledingen van planten en insecten, in zijn ervaringen op metalen.
Meer nog. Impliciet ten minste komen bij hem twee echte inductieve
redeneeringen voor (31) : met Galienus besluit hij tegen Aristoteles
dat het centrum van de bewegingen bij de dieren in het achterhoofd
en meer bepaald in de « posterior pars cerebri » to zoeken is (32).
Ziehier de argumenten. « De anatomie leert ons dat de bewegingszenuwen uitmonden in de hersenen, tusschen nek en occiput (tabula
praesentiae). Wanneer die zenuwcentra afgesneden worden, trekken
sommige leden zich samen of verlammen (tabula absentiae) ; ten slotte
worden inwendige kwetsuren of letsels aan het hoofd door ongeordende bewegingen gevolgd. (tabula graduum). Zelfs komt de formule van de experimenteele methode voor, ter gelegenheid van de
verklaring van ebbe en vloed. « Posito aliquo (aliquid) ponitur et
destructo destruitur, et hoc causatur ab ipso.» (33) Ziehier dus voor
de eerste maal misschien het begrip van de positief wetenschappelijke
oorzakelijkheid : voldoende en noodzakelijke voorwaarde.
Laten wij echter niet overdrijven. Nooit heeft Albertus gewag
gemaakt van de echte inductieve theorie. Slechts bij toeval en onbewust
van de ver strekkende beteekenis van zijn woorden, gebruikt hij formules die ons verwonderd doen opkijken. Zijn beteekenis voor de
natuurwetenschap ligt in de eerste plaats hierin dat hij de gegrondheid en de noodzakelijkheid inziet van de « natuurlijke » kennis van
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de natuur en een uitzonderlijk belang hecht aan de zoo nauwkeurig
mogelijke beschrijving van de zoo nauwkeurig mogelijk waargenomen
werkelijkheid.
Door vele van zijn kenmerken echter blijft de H. Albertus ten
voile middeleeuwsch. Hij vraagt zich niet of welk verband er bestaat
tusschen zijn beschrijvingen en het « quod quid est ». Zijn verklaringen
zijn dikwijls nalef finalistisch, wat niet belet dat zijn finalisme hem
soms geniale « hypothesen » ingeeft, bijv, wat betreft het instinct
van de trekvogels (34). Wat erger is, uit de boeken van den H. Albertus
zou men een lijvig werk kunnen opstellen over de legenden en mythische verhalen waaraan de middeleeuwen geloofden. Albertus gelooft
dat de stralen van de smaragd de padden doodt, dat uit eikels wijngaarden en uit rogge tarwe kan wassen , hij beschrijft den eenhoorn
en de verschillende soorten van draken alsof het werkelijke wezens
waren en kent de zonderlingste middelen om ziekten te genezen en
liefde te verwekken. Met overtuiging schrijft hij dat « ongeveer het
eenige dat we met zekerheid weten over de hemellichamen is, dat zij
door intellectueele, zuivere geesten bewogen worden » (35). Het moet
ons geenszins verwonderen dat de H. Albertus zich niet ineens en
volledig verlost van de Grieksche en middeleeuwsche dwalingen en
geloof hecht aan getuigenissen die hem ernstig voorkomen over
feiten en wezens die hij.... niet experimenteeren kan. Meer dan ooit
echter dient hier gewezen op hetgene Albertus van zijn tijd onderscheidt : de tendenz naar echte wetenschap die bij hem ontwaakt
en tot klaar bewustzijn komt. Men mag daarenboven niet vergeten
dat hij zeer dikwijls slechts de meeningen van anderen wil weergeven
zonder zelf stelling te nemen.
Daarenboven geeft hij tallooze blijken van echten critischen
geest. Hoe dikwijls verwerpt hij niet de legenden die hij in de Natuurlijke Historie van Plinius meent te ontdekken : « Sed hoc puto esse fabulosum.... praeter naturam et falsum ». Hoe dikwijls verklaart hij dat hij
de dingen die Plinius vertelt nooit heeft kunnen vaststellen, dat hij
zijn gezegden heeft zoeken te verifieeren en het tegengestelde waargenomen heeft ! Zelfs tegen Aristoteles durft hij stelling nemen.
« Er zijn er die Aristoteles als een god beschouwen en natuurlijk
moeten ze dan consequent aannemen dat hij nooit heeft kunnen
missen. Indien Aristoteles echter een mensch was zooals wij, is het
zeker dat hij zooals wij aan dwaling blootgesteld is geweest » (36). Het
is dus volstrekt valsch te beweren dat het werk van Albertus een slaaf'79

sche kopij is van Aristoteles, van Galienus, van Avicenna, van Averroes, want hij verrijkt hun kennis op een buitengewone wijze met
allerlei persoonlijke waarnemingen die voor de eerste maal de aan
de Grieken onbekende flora en fauna van de Dietsche gewesten doen
kennen. Waar hij de meeningen van de Ouden mededeelt geeft hij
dikwijls blijken van critischen geest. Men heeft gezegd dat zijn
critiek ingegeven wordt door religieuze dogma's. Niets is valscher.
Naast stellingen die ontegensprekelijk om godsdienstige redenen
verworpen worden, zijn er tallooze andere, die hij om zuiver wetenschappelijke gronden — meestal waarnemingen — verwijdert. Volgens zijn wijsgeerige overtuigingen is het, dat hij in tegenstelling
met Thomas van Aquino dikwijls partij kiest voor Plato tegen Aristoteles, zijn eigen observaties doen hem soms in de natuurwetenschap Galienus hooger stellen dan den Stagiriet, in de astronomie
volgt hij de meeningen, die voor zijnen tijd de wetenschappelijkste
zijn. Niemand minder dan Duhem bevestigt het. « En depit de la
seduction qu'exergait sur la raison d'Albert le systeme d'Alpetragius
(Al Bitrogi) par la simplicite qu'il lui pretait, en &pit de son admiration pour Aristote, dont it veut croire les principes conciliables
,avec les excentriques et les epicycles, Albert a pris une position tris
ferme dans la querelle qui divisait mathematiciens et physiciens :
fort du temoignage de l'observation it a pris partie pour l'astronomie
de Ptolemee : c'est a ce moment l'attitude que devait prendre le veritable
savant » (37). Ja, niet alleen in zake sterrenkunde, maar ook op het
gebied van theologie, philosophie en positieve wetenschap heeft
Albertus bewezen dat hij naar den vorm van zijn structuur met de
wezenlijke trekken van den echten vorscher begaafd was.
*

**

Volgens onpartijdige schrijvers is de inhoud van Albertus,
werken grootendeels verouderd, wat geenszins belet dat de heilige
geleerde ook bepaalde stellingen voor eeuwig vastgelegd heeft. Zijn
vaststellingen op natuurwetenschappelijk gebied hebben voor de
physica, de scheikunde, de astronomie, de planten- en dierkunde
van dezen tijd bijna uitsluitend historische waarde. Niemand denkt
er aan bij hem de juiste interpretatie van Aristoteles, de Neo-platonici en de Arabieren to gaan putten. Terecht beweert men dat Albertus' wetenschap meer verbaast door haar uitgebreidheid dan haar
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diepzinnigheid en haar onwankelbare stevigheid. Zijn stijl is dikwijls
slordig, langdradig en wijdloopig , zijn bepalingen zijn niet altijd
streng noch zijn uitdrukkingen juist. En toch blijft de H. Albertus
voor ons, katholieke universitairen van de XX e eeuw, groot niet alleen
omwille van den historischen invloed dien hij gehad heeft op een
der keerpunten in onze Westersche geschiedenis maar ook en vooral
door den echt wetenschappelijken geest die bij hem, weliswaar onder
andere vormen afhankelijk van andere cultureele omstandigheden,
tot uiting komt.
In een tijd vol dynamisme en omwenteling in de gedachten
symboliseert Albertus de levende theologische wetenschap die trouw
aan haar gegeven — de onveranderlijke waarheid van de openbaring,
— beter, juister, dieper het woord Gods zoekt te begrijpen in het
licht van de natuurlijke ontdekkingen, ervaringen en deductieve
redeneeringen van allen die op gelijk welk gebied, in gelijk welk milieu
naar waarheid streven.
Voor hen die hun leven wijden aan de « Geesteswetenschappen »
— geschiedenis, philologie, enz. — is Albertus het middeleeuwsch
voorbeeld van het naarstig zoeken naar teksten, van het objectief
uiteenzetten van iemand anders' gedachten, van de ridderlijke intellectueele sympathie waarmée dienen behandeld niet alleen diegenen
die onze meeningen deelen maar ook de anderen, die binnen of buiten
het katholicisme andere stellingen verdedigen dan de onze. Die
sympathie, trouwens, moet, naar het voorbeeld van Albertus Magnus,
in nets onze zuivere liefde voor de waarheid bevlekken en onscritisch
inzicht verduisteren.
De natuurvorscher eert in Albertus den man, die, niettegenstaande zijn heilig mystisch leven, vrij van alle bewuste vooroordeelen,
vrij van alle slaafschheid, Gods' schepping in haar eigen wezen van
natuur zoekt te doorvorschen om, in de harmonie, den zucht naar
de kennis ook van het zinnelijke en den wil naar macht over de
stof, die God in den mensch gelegd heeft, te bevredigen.
Ons allen treft Albertus door zijn diepe menschelijkheid. Die
natuurvorscher is een mysticus. De vernieuwer die ons verbaast
door zijn stoutmoedigheid, is voorzichtig en nederig. De bewonderaar
van het menschelijk genie is een heilige, die in zijn zuiver positieve
studie de glorie van God betracht. De geleerde is een mensch vol
gevoel : niet alleen door zijn oorsprong en door zijn apostolaat,
niet alleen door zijn nauw contact met de Dietsche bevolking en de
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nederduitsche taal, niet alleen door zijn streving naar eruditie en
uitgebreide kennis, door zijn voorliefde voor de dieren en planten
van zijn bakermat, ook door zijn « gemutlichkeit » is Albertus magister
teutonicus. zijn aarzelingen bij zijn intrede in de glorierijke orde
van Dominicus, zijn moeilijkheden op den bisschoppelijken stoel
van Regensburg, de tranen van bewondering, liefde en treurnis,
die hij zoo moeilijk kan bedwingen, de gevoeligheid die hij niet
zoekt te verbergen wanneer hij aangevallen wordt en de heftigheid
waarmede hij reageert tegen zijn tegenstrevers : inertes... amarissimi
et fellet, .... tamquam bruta animalia...., de onstandvastigheid in
de uitdrukking en zelfs in de leer; de beweging, de prolixiteit, de
uitweidingen die zijn stijl kenmerken waarin hedendaagsche geleerden niet het denken van een latijn maar van een Duitscher meenen
te ontdekken, dit alles bewijst overvloedig dat Albertus de Groote
een « noon der menschen » was gelijk wij, zelfs in zijn geestelijk
streven naar waarheid.
Volledig mensch — paris expers —, volledig geleerde — doctor
universalis —, volledig christen — sanctus Albertus —, is en blijft
hij voor ons, universitairen, de meester die door zijn zuiver wetenschappelijk, formeel autonoom werk, opgevat en betracht echter
zooals het in het volledig leven van den mensch behoort, in den dienst
van het menschdom, van de Kerk, en van Christus, de goedheid
Gods verheerlijkt heeft.
(I) A. GARREAU. Saint Albert le Grand, Paris 1932. (ch. XL Magie et Legendes).
(2) Ulrich van Straatsburg. Summa. (cfr. Petrus de Borussia, Legenda B. Alberti
Magni. Keulen. 1487). De hier geciteerde uitgave is gedateerd : Antwerpen 1621. bl. 87.
(3) Grafschrift volgens Petrus de B. cap. 38.
(4) Paradiso. X vers 97. 99.
(5) R. Bacon, opera, ed. Brewer, bl. 3o.
(6) Grafschrift. cfr. (3).
(7) Absalon de S. Victore, Migne. Patr. lat. T. 211. col. 37.
(8) Physic. I. tract. I. cap. I. Op. 3, 2-4.
(g) De Sacrificio Missae I, II, Op. 38. bl. 20.
(io) Physic. IV. tr. 3, c. 4. en Sent. D. 13. a. 2.
(II) Meta. I, tr. 5. c. 15.
(12) Physic. I. tr. I. cap. 1. Erit autem modus noster in hoc opere, Aristotelis
ordinem et sententiam sequi et dicere ad explanationem et ad probationem ejus quaecumque necessaria esse videbuntur... Et praeter hoc disgressiones faciemus..., ubicumque autem in titulo praesignatur quod disgressio fit, ibi additum est ex nobis ad
suppletionem vel probationem inductum.... — Physic. III. tr. 4, Petimus..., ut diligenter
examinent non conceptiones suas (scil. auctoris) sed dicta antiquorum peripateticorum...
— De Anim. XXVI. in fine. Dicta Peripateticorum„ prout melius potui, exposui, nec
aliquis potest reprehendere quid ego ipse sentiam in philosophia naturali... Reprehendat
vel consentiat me dicens scientiae ipsorum fuisse interpretem et expositorem.... Polit.
VIII. cap. 6. in fuie. Nec ego dixi aliquid in isto libro, nisi exponendo quae dicta sunt

182

et rationes et causas adhibendo. Sicut enim in omnibus libris physicis, numquam de
meo dixi aliquid sed opiniones Peripateticorum quanto fidelius potui, exposui. Cfr. De Causis et processu universalitatis, 1. u.
(13) Polit. VIII. cap. 6. in fine.
(14) In Campania juxta Graeciam (volgens velen Epirus) iter agentibus pervenit
ad manus nostras libellus Aristotelis. De mot. progr. I. c. 1.
(15) Mineral. I. 3. tr. 3. c. 1.
(i6) Polit. VIII. c. 6. in fine.
(17) De laudibus beatae Mariae. (Authenticiteit betwijfeld.) De gebeden, die
van den H. Albertus zijn, leggen nadruk op het menschelijke in de Moedermaagd.
cfr. o. a. SIGHART (fransche vertaling uit het Duitsch) Paris 1862. bl. 81.
(i8) De Sacramento Eucharistiae.
(19) Naar A. Garreau. o. c. p. 33.
(20) Petrus de Borussia. Suppl.
(2I) De causis et propriet. element et planet. I. a. q. (op. T. g. bl. 618, 6o9).
(22) De veget. VI. tract. 2. c. I. De Aminal. IX. tr. 1. c. 1.
(23) De Coelo et mundo. Op. IV. bl. 12o).
(24) Mariale. Op. T. 37. q. 119. (bl. 159-165).
(25) Robert de Courcon. Summa. (initio).
(26) Ulr. de Strasb. Summa. (citaat van Petr. de Bor. o. c. bl. 87).
(27) Cfr. THORNDIKE. A history of magic and experimental science during the thirteen centuries of our era. (2e ed.) New York 1929. (II). en F. STRUNZ. Astrologie, Alchemie
und Mystik. Munchen 1927; Albertus Maguus, Weisheit und Naturforschung im Mittelalter, Wien-Leipzig, 1927; Albertus de Groote, natuurvorscher, (Thomist. Tijdschr.
1932. IV.).
(28) De coelo et mundo. Op. IV. bl. i2o.
(29) De Somno et vigilia. III. tr. 1. c. 8.
(3o) A. MANSION. L'induction chez Albert le Grand. Rev. Neo. Scol. mai, aoilt
1906.
(31) « Nous n'avons pu glaner, dam toutes les oeuvres scientifiques (d'Albert)
que deux exemples d'induction bien conduite » A. MANSION, a. c. p. 258.
(32) Op. de motibus animalium. I. tr. 2. c. 1, 2, 3.
(33) Op. de proprietatibus elementorum. I. tr. 2. c. 8. (MANSION, p. 259).
(34) F. STRUNZ. in Thom. tijdschr. bl. 675.
(35) De ccelo et mundo, II, tr. 3. c. 13.
(36) Physic. VIII. tr. I. c. 14. Contra nochtans : De causis et processu. I. tr. 4
c. 7. en vooral II. tr. 5. 624.
(37) P. Duhem. Le Systeme du monde, III. p. 336.
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Maurits Sabbe
door Urbain van de Voorde.
Men zou den schrijver van « De Filosoof van 't Sashuis » onrecht
aandoen, indien men hem alleen om zijn vertellersqualiteiten ging
waardeeren, om het werk zelf, om het half dozijn verhalen, dat hij
als schrijver heeft gepresteerd. Zijn beteekenis reikt verder. Zijn gave
om op een sobere en ongekunstelde wijze een verhaal van simpel
gebeuren voor zijn lezers te ontwikkelen en rond zijn brave Vlaamsche
menschen atmosfeer te scheppen, inzonderheid deze in zekeren zin
symbolische atmosfeer eigen aan dit verdroomde Brugge waar hij
werd geboren, een nimbus als het ware lichtend was den geest en
den droom dezer aloude, in een wa gs van weemoed en adel gehulde
stad van mijmerende zwanen en kristallijne beiaardklokken, de stad
ook, in den aanvang dezer eeuw althans nog, der wat al te ingetogen
menschen, die tevreden waren in hun beperkte behoeften en berustten in hun armoede, menschen van kleine vreugden en kleine verdrietjes, wier schouders Been romanschrijver met een geweldige
levensbestemming zou hebben durven belasten, omdat hij bij voorbaat
wist, dat het noodlot geen vat op hen zou kunnen gehad hebben,
er over heen zou gegleden zijn als over een grashalm een orkaan,
de menschen kortom van « Aan 't Minnewater » en van « Een Mei
van Vroomheid », — Sabbe's gave om ons met deze menschen te
doen medeleven, ons te doen deelen in hun geluk en leed, ons te doen
glimlachen om hun geestig navertelde, aangeboren Brugsche oolijkheid : dit alles zijn, gepaard aan een ongezochte, zich natuurlijk
voortbewegende taal, waarbij men naar geen stijl gaat vragen, omdat
deze taal en geworden is met de vertelling, organisch er mee vergroeid, zoodat ze er, terecht, slechts is om en door het verhaal en niet,
zooals bij velen zijner Vlaamsche en Hollandsche tijdgenooten het
geval was, een Leven heeft op zichzelf, los van den inhoud, die er
vaak slechts was als aanleiding om met de taal de zoogenaamde
woordkunst te beoefenen, — dit alles zijn voor een schrijver ongetwijfeld qualiteiten, die hoogelijk mogen geprezen worden. Edoch,
Sabbe was als verteller niet zeer productief, de hulpbronnen zijner
fantasie zijn niet zeer rijk noch zeer afgewisseld en op dit gebied
184

kan hij het zeker niet halen bij een Cyriel Buysse of een Styn Streuvels, wier omvangrijk en vaak machtige oeuvre het zijne ver overvleugelt. Maar daarentegen heeft Maurits Sabbe, die zich trouwens
geheel buiten hun literaire gedetermineerdheid en invloedsfeer ontwikkelde, lets anders, iets zeer persoonlijks, waarop, streng genomen,
niet een der Vlaamsche schrijvers van zijn generatie kan bogen,
en dat zich zoo levenskrachtig en dus in een diepe wezenlijkheid
wortelend heeft getoond, dat het talrijken, en van de besten, tot
navolging heeft aangespoord. Het feit is, dat Maurits Sabbe met
de intimisten-kunst van « Een Mei van Vroomheid », van « Aan 't
Minnewater », van dien onvergeteliiken « Filosoof van 't Sashuis »,
school heeft gemaakt en aldus een geheel speciaal Vlaamsch genre
van vertelling heeft geschapen, waarvan hij wellicht zelf niet vermoed
heeft hoe intensief het door anderen, die vaak niet zijn minderen
zijn, zou ontgonnen worden. Buysse was aangevangen met ruwe,
pessimistische schetsen, waarin de invloed van het toenmaals in de
Europeesche letteren overheerschend naturalisme zich liet gevoelen.
Achter Stijn Streuvels' eerste landelijke novellen is het realistisch
voorbeeld van Russische schrijvers als Tolstoi en Tsjechow gemakkelijk te herkennen, maar reeds in 1898, het jaar vciOr « Lenteleven »
verscheen, komt « Een Mei van Vroomheid » van de pers, een novelle
waarmee de jonge auteur bewijst, dat hij het niet noodig had bevonden zich op buitenlandsche voorbeelden te inspireeren, om het toentertijde nogal vast ingeslapen proza in Vlaanderen wakker te schudden. Bescheiden, maar van doel bewust, gaat hij aansluiten bij een
oudere Vlaamsche traditie, deze namelijk van een Conscience en een
Vrouwe Courtmans, maar reeds dadelijk voegt hij er het toenmalige
tijdselement aan toe, dat zijn werk nieuw en levend en zelf tot het
uitgangspunt eener latere ontwikkeling zou maken. Niemand kan er
prat op gaan geen leermeesters gehad te hebben, zonder, zooals
Goethe zegt, te zijn « ein Tor auf eigner Hand ». Zeker is het, dat,
zonder te gewagen van de wenken die Maurits Sabbe, naar eigen
bekentenis, op het gebied der vertelkunst van Gottfried Keller heeft
gekregen, ook de menschen van Maurits Sabbe voorouders hebben,
een « Baas Gansendonck » b.v. en een Meeken Teerlinck uit « Rikketikke- Tak », of een Bavo en een Lieveken. Maar terwijl bij Conscience
het meest realistisch verhaal nog een schoone verbeelding blijft uit
een wereld veel zuiverder en edeler dan de onze, zijn Sabbe's figuren
toch met een nuchterder oog gezien en staan ze veel vaster in de
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levenswerkelijkheid. Dit was de aanvoer van den tijdgeest. Zoowel
de milieuschildering als de karakteruitbeelding houden nauwer verband met de toestanden en met de levenswaarheid, dan bij den uit
het romantisme gegroeiden Conscience mogelijk, en zelfs, gezien de
juist in zijn idealiteit wortelende groote oorspronkelijkheid van deze
schoone figuur, wenschelijk was. Op dit punt echter is het, dat Sabbe
zich van de traditie aanmerkelijk verwijdert en zelfs een genre gaat
scheppen, dit van de speciaal Vlaamsche, intieme zedennovelle, dat
voor een zoo groote ontwikkeling zou vatbaar blijken te zijn.
Werkjes inderdaad als « Aan 't Minnewater » en « De Filosoof
van 't Sashuis » zijn het prototype van de vele analoge verhalen,
waarmee sinds meer dan dertig jaar Vlaamsche schrijvers van het
meest uiteenloopende talent onze letteren onafgebroken zijn komen
verrijken en, het moet gezegd, ook wel eens belasten. Het vele onbeduidende, dat de talentlooze navolgers van Sabbe en zijn begaafde
kunstverwanten in dit genre hebben neergepend, mag ons niet blind
maken voor de verdienste, en zelfs, streng genomen, de uitzonderlijke beteekenis, die de intimistische novelle onder de hand van de
beste Vlaamsche schrijvers heeft gekregen. Met het werk van Maurits
Sabbe, — en hier ligt de wezenlijke beteekenis van dezen schrijver
voor onze letteren, beleven wij het ontstaan van deze eigenaardige
Vlaamsche vertelling, die ons brengt in een milieu van zeer eenvoudige, zeer kleinsteedsche menschen, die vaak met hun gedachten
meer in het hiernamaals leven dan op de aarde en in wier nagenoeg
gebeurtenisloos leven het weinige, dat zich toch al eens kan voordoen,
somwijlen de afmetingen aanneemt van een ramp. Sabbe is de eerste
geweest, om ons bewust in deze eenigszins archaistische kringen
binnen te leiden, kringen van simpele, vrome zielen, zooals wellicht
alleen het toenmaals bijna nog middeleeuwsche, verschrompelde
Vlaanderen der vervallen steden en der politieke en maatschappelijke
achterlijkheid er kon voeden, maar die, trots alles wat men daartegen
aanvoeren kan, tevreden en gelaten leefden in de schaduw van symbolen, waaraan de feitelijke ontwikkeling van leven en geest, in hun
tijd reeds, veelal de oude geldigheid in het gedrang had gebracht.
Ze leefden, onschatbaar goed, trots alles tevreden en gelaten en Cobden niet over het al of niet « menschwaardige » van hun leven, omdat
het substraat van hun wezen een groot vertrouwen in de dagen der
eeuwigheid was, zij deze armen naar den geest waarvan de Schrift
ons preekt, en wier overgave aan tijdelooze dingen hun aandacht
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afwendde van de klagelijke middelmatigheid van hun stoffelijk en
geestelijk bestaan. Het is uit dit nog half-gotisch milieu dat een Gezelle
werd geboren, die, hij, de poetische incarnatie werd van dezen
Franciscaanschen geest, die intens leefde en heerschte in de sluimerende, vereenzaamde Vlaamsche steden der vorige eeuw. Maar Gezelle, essentieel lyrisch dichter, ging in zijn kunst reehtstreeks
uit van hun wezen, dat ook het zijne was, en beschouwde ze slechts
bij uitzondering met een objektieven blik. Voor anderen was de taak
weggelegd deze menschen in hun gewoon leven te toonen, in heel
hun doen en laten en niet het minst het kader zeif, waar ze hun
weinig bewogen, eentonige dagen sleten, bijna uitsluitend bepaald
door het eeuwige rythme van geboorte, lief de en dood — en waaraan,
daarnaast, alleen het dagelijksch werk voor den broode eenigen
feitelijken inhoud gaf. Maurits Sabbe, stadsgenoot van Gezelle, was bij
mijn weten de eerste om een definitieven letterkundigen vorm te
geven aan onze, deze eigenaardige stof behandelende novellen en korte
romans, die hun weerga in het buitenland niet hebben, en waaraan
we dus wel eenigszins een nationaal karakter kunnen toekennen.
Hoeyelen onzer Vlaamsche schrijvers immers hebben zich niet tot
dit genre aangetrokken gevoeld ! Tegenhangers van Sabbe's novellen
zijn « Petrusken's Einde » door Toussaint van Boelaere en « Zuster
Symforosa » en andere nog van Timmermans, zonder te gewagen
van bijna het heele oeuvre van Antoon Thiry, die zich een specialiteit
van de intimistische novelle heeft gemaakt. Ook Ernest Claes, alsmede
Jozef Arras, hebben ons dergelijke stukjes geschonken, en onder de
laatst gekomenen zijn daar Vital Celen, Korneel Goossens en anderen,
die bewijzen, dat de door Sabbe aangeboorde bron nog lang niet
uitgeput is. En ware het al te vermetel te veronderstellen, dat onder
den invloed van het gevierde voorbeeld van een boek als « De Filosoof
van 't Sashuis » zelfs een Cyriel Buysse er toe gekomen is een typisch
Vlaamsche novelle als « Het Ezelken » te schrijven? De toon is hier
weliswaar bitterder en sarcastischer, maar het feit, dat het den auteur
in de eerste plaats te doen was het bekrompene en verschrompelde
in deze levens aan te toonen, belet niet, dat hij tenslotte uitgaat van
eenzelfde milieu en eenzelfden geest, zij 't ook op een andere wijze
belicht. Ontkend kan anderzijds niet worden, dat een te welig woekeren
van deze novellensoort onder de pen der velen, die zich geroepen
achtten, maar niet uitverkoren waren (en soms wel eens van de
uitverkorenen ook!) ons deze folkloristische novellen over simpelen
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en kwezels hartsgrondig heeft doen haten als een voos, goor, vervelend en zouteloos geleuter, als een karikatuur van ons yolk, waarbij
we welhaast zouden moeten gaan gelooven, dat Vlaanderen alleen
nog bewoond was door sullige pastoors, uitgedroogde vrijsters en
halve idioten. Maar daartegenover staat, dat deze vertelkunst typisch
Vlaamsch en als zoodanig volkomen oorspronkelijk is. Dit genre
vormt een gesloten, autochthoon geheel, uit eigen bodem geteeld en
gewonnen en, bij ontstentenis van meer dan een paar alleenstaande
werken, die het gewoon peil te boven gaan, het eenige, dat we langen
tijd als specifiek Vlaamsche romankunst bezaten. Zeker is de creatieve
waarde er van beperkt en heeft ze de Europeesche letterkundige wereld
heelemaal niet in beroering gebracht. Maar dit behoeft ons niet blind
te maken voor het essentieel oorspronkelijk karakter dezer zedennovellen, die in Nederland b.v. toch bewondering en zelfs navolging
verwekt hebben en die, in elk geval, in het domein van den roman,
een der zeldzame oorspronkelijke noten laten trillen, waarmee wij
deelnemen aan het Europeesch concert. Wij moeten ons immers
geen illusies maken : het buitenland heeft ons, wat den algemeenen
geest en vorm van den roman betreft, stelselmatig den weg gewezen,
en het is waarlijk slechts met « Pallieter » dat Vlaanderen eens vooraan
is geweest om een nieuwen geest te huldigen. Maar dit bescheiden
genre der half-realistische, half-folkloristische novelle met haar
intieme atmosfeer van nederige, brave luidjes, arm van geest maar
diep van gemoed, dit epos van kleinen en in hun misdeeldheid tevredenen is wel van ons. Een ver en in de Fransche letteren alleenstaande
verwantschap er mee vertoont bij mijn weten slechts een verhaal
als « Un cceur simple » van Flaubert, en dat het in onze romankunst
vaak ontaardt in een onuitstaanbaar geknoei met tot op den draad
versleten figuren en toestanden, waar verkwezelde oude juffers,
half-onnoozele zonderlingen en andere « minus habentes » schering
en inslag zijn, — dit is slechts de keerzijde van het vele voortreffelijke, dat we aan dergelijke verhaaltjes, vaak pareltjes in hun soort,
bezitten. Dat Maurits Sabbe van enkele dezer pareltjes de schrijver
is, en, meer nog, dat hij alle anderen in deze vernieuwde Vlaamsche
traditie is voorgegaan, daarop moest, nu we hem vieren, gewezen
worden als op een zeer groote verdienste, die hem, naast onze blijvende erkentelijkheid, een vooraanstaande plaats in de Vlaamsche
letteren waarborgt.
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Nachtjacht
Een herder fluit voor een verlaten kind
de boogfluit aan de rand van de vallei.
Een hert holt langs de nacht voorbij,
de harde horens in de wind.
Dan valt, met hoorngeschal
een korte knal.
— Een wolk schuift voor de maan.
de herder legt de hoogfluit neer,
en ziet de sterren aan.
Zo wordt weer alles stil en heimelik.
Twee mensenkindren vinden in den blik
het teder lichten van hun heimziek hart.
Doch, diep in 't woud kreunt vreemd, kreunt zacht
een hinde door de nacht.
PIETER G. BUCKINX.
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Diepe Schaduw
Nu is het nacht en zij is opgestaan,
omdat zo heet de koortsgloed door haar voorhoofd brandt.
zij haalt de kleine spiegel van de grijze wand,
maar beeft — ontzet, om wat zij heeft gedaan.
Haar gloeiend hoofd drukt zij aan 't koele glas,
zij wou zich wel verdrinken in dit diepe meer.
Doch, wiji zij zoekt, hoe eens haar lichaam was,
herkent zij in dit beeld zichzelf niet meer.
Want in de diepe spiegel schuift een schaduw aan,
die zingt, verlokkelik, een heldre wijs,
zo teder, dat wel niemand kon weerstaan
Reeds wenkt het schip voor deze laatste refs.
zo zijn wij alien, die langs d'aarde gaan —
PIETER G. BUCKINX.
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Carla (I)
(Fragment I) door Gerard Walschap
XXII

Den burgemeester Doif had God gezegend. Nu verwittigde Hij
hem door binnen de drie maand twee oude boeren te laten halen
en Dolf begreep het dadelijk : mijn klas wordt binnengeroepen.
De kinderen hadden hem nooit te bed gekregen en eigenlijk was hij
nooit ziek geweest, maar nu bleef hij vanzelf liggen. Want zijn gedacht
is dat ge ons Heer niet moet tergen met tegen uw gemoed in te werken
en te blijven rondloopen als het niet meer gaat. Deftig en christelijk
sterft men in 't bed, Als ge niets meer kunt eten en de beenen willen
niet meer niee, is het een teeken dat de maag kapot is en dat is het
signaal. Het is hetzelfde met mevrouw Grootaert. Ze kan ook niets
meer innemen, de dokter zegt dat het alle dagen kan gebeuren. De
dood wacht niet tot Henri getrouwd is, hij had zijn moeder maar
vroeger dat plezier moeten doen.
Doif legt zich neer, gewillig en content met den Wil van Boven.
Het is straks tijd voor de nieuwe verkiezingen, de burgemeester
geeft het treffelijk af. Hij doet zijn laatsten termijn behoorlijk
uit, en zet de gemeente niet in nesten door jaren voor de kiezing
te sterven. Hij ligt rustig alles te beredderen en zijn jongste,
de eenige die nog thuis is, moet een postkaart schrijven naar al de
kinderen in den omtrek. Dat het wel niet presseert, maar ze moeten
allemaal eens komen, het is met vader niet te best. Ze krijgen die
kaart 's Zaterdags en 's Zondags komen ze allemaal met al hun kinderen. Na het eten jagen ze dat klein yolk achter de villa de wei in en
als burgemeester Dolf hun stemmen hoort, staat hij op en verschijnt
tot ontsteltenis van de ouderen in de keuken. Hij moet er toch nog
eens bij zijn, hier zijn we allemaal weer eens bijeen. Een glas wijn
kan hij niet meer meedrinken, maar hij zit nog eens aan het hoofd
van de tafel, ziet alien met welbehagen aan en doet den oudste uit
zijn meerschuimen pijp van zijnen goeien tabak smooren : dat ik
(1) Zie het eerste hoofdstuk in het Februari-nummer. Carla verschijnt in het
voorjaar bij Nygh en Van Dltmar.
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het nog eens riek. Hij gaat nog eens aan het raam, en kijkt tevreden
naar den schoonen eigendom, zijn kleinkinderen en zijn vee. Dat is
meer dan hij kan, ze moeten hem te bed leggen. Daar komen ze
afscheid nemen, ten minste de ouderen en er is heel zijn lang leven
geweest dat hun getoond heeft hoe men leven moet, daar heeft hij
niet veel meer aan toe te voegen : blijft braaf en doet uw plichten.
Zijn broer, de pastoor, kan 's Zondags natuurlijk niet komen,
hij komt den volgenden dag. Dezen keer zouden ze misschien eens
niet zwijgend bij elkaar gezeten hebben want ze waren in de kamer
waar Reynders gestorven was en bier begonnen herinneringen die
ze, oud en tevreden, wel hadden willen herdoen. Maar het spreken
viel Dolf lastig, zoo zwegen ze ook voor den laatsten keer hard tegen
elkander op. Doet er iets zeer, vraagt de pastoor en Dolf antwoordt
dat het er nogal door kan. Met een paar korte zinnetjes nu en dan,
wisselen zij hun diepste genegenheid uit en als de pastoor stijf en
zuchtend opstaat, vraagt Dolf hem een kruisken. De pastoor zegt :
Dolf, in alle geval tot ziens en Dolf : ja, Frans, 't is al eender waar.
Nog schiet er tijd over om Leo en Henri te roepen. Hij heeft
het boerenrespect voor geleerdheid en houdt er aan dat zij hem
vervangen. Zij moeten zich meer en meer doen gelden, want de rijke
boer zoekt in zijn plaats te komen en Dolf heeft absoluut niets tegen
dien braven man, maar we moeten nu eens iemand kunnen vooruitzetten die geleerdheid heeft en zijn man kan staan.
Daarmee is alles geregeld, de vermoeidheid van een lang arbeidzaam leven begint zich samen te trekken in zijn bloed, hij zucht dat
hij wat gaat slapen, en hij slaapt voor goed in.
Waar een man als hij verdwijnt is het opeens of plaats voor drie
vier anderen vrij komt : de strevers springen tegelijk toe. Voor Leo
was Henri de eenige concurrent van tel. Aan den rijken boer dacht
hij nauwelijks en aan den anderen kandidaat, een rijk geworden koopman, heelemaal niet. En tegen Henri kon en moest hij het winnen,
zij het alleen maar om Carla. Zijn verkiezingsstrijd begon hij op
den dag van Dolf's begrafenis. Nauwelijks had hij het graf van den
eerlijke den rug gekeerd of hij vertelde voor het eerst wat iemand
hem meegedeeld had dien hij nooit ofte nooit zal noemen omdat hij
van den brouwer afhankelijk is : dat de vader van een meisje uit
een bepaald café een vreeselijke scene gemaakt heeft in het brouwershuis en het is van dan of dat mevrouw Grootaert boven gebleven is.
Dus dat arme mensch heeft mij ook een geruste dood gehad ! De
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vader is heel gekalmeerd weggegaan, de zaak zal nu stil blijven,
zullen we maar hopen, want anders zitten we er maar aardig voor
met onze lijst, jongens. Luistert goed, Leo vertelt dat nu aan een
paar intiemen om te hooren of zij er misschien al iets meer over
weten. In elk geval moeten ze zich eerst eens goed bevragen eer ze
de lijst samenstellen. Wie het hem verteld heeft is goed geplaatst
om het zeker te weten en voor zoover Leo kan zien, heeft hij er geen
belang bij Henri te beklappen. Maar den dag van vandaag kan men
niemand meer betrouwen, het is juist daarom dat ik er u eens over
spreek. Onder vrienden, verstade. Voor de rest laat Leo zulke pottekens liever gedekt en ik vraag u maar dit : zwijgt er ook over.
Zoo spreken ze af. Niemand heeft meer succes dan de lasteraar,
op drie dagen verspreidt zich zijn pest maar dan wordt hij vaak overmoedig. Leo geniet van zijn woorden als van lekkernij waarop hij
bijt en zuigt als hij Carla kan onder den neus duwen dat ze werkelijk
geen kans heeft, och arme. Nu heeft hij vernomen dat zij het hartediefje moet deelen met een cafehoer. Zij verbleekt, maar niet van
jaloerschheid. Een instinct zegt haar : hij lastert. Zij vraagt hem hoe
hij dat weet en hij geeft geen bescheid want hij vreest dat zij zich
aan die bron zal bevragen. Hem heeft niemand het nieuws verteld,
hij kan niemand noemen. Hij lacht opeens of zij hem dan zoo dom
acht. Zij zal natuurlijk Henri op de hoogte stellen en dan wordt degeen
die het hem verteld heeft gebroodroofd. Zij doorziet hem al scherper.
Zij weet dat hij liever den beklapper zal prijs geven aan Henri's
wraak, dan zelf het genoegen te missen haar met bewijzen te kunnen
beschamen. Hij wordt al woedend onder haar zachte oogen, die hem
niet loslaten en hem verwarren. Gebrandmerkt worden als een lasteraar, de gemeenste van alle desillusies die hij haar kan aandoen.
Hij schreeuwt : zwijg er nu over. Maar de grond scheurt onder
haar voeten, de walg wurgt haar. Zij vergeet hoe zij de verdediging
van Paul heeft moeten bekoopen, hangt aan zijn hals zooals een drenkeling aan al te licht drijfhout. Leo, lieve, dat moogt ge niet doen,
dat is toch het allerlaatste.
Uit een anderen hoek, dien hij ook niet geducht had daagde een
ander concurrent op, zijn bestuurder bij Verrept en Cie. Le docteur
Verhaeghen heeft daar ook nog wat te zeggen en niet voor niets
heeft de vroegere pastoor avonden lang gekaart met papa en hem.
Bij Verrept en Cie. geen politiek. Dus laat de bestuurder Leo roepen
want hij heeft met eenige verwondering vernomen dat Leo zijn can193

didatuur zou willen stellen. 0 mijnheer de directeur dat is laster I
Dat hoort de bestuurder Leo gaarne zeggen, want hij had vernomen
dat men al tweemaal vergaderd had zonder den rijken boer die er
van overtuigd is dat hij de overleden burgemeester zal vervangen.
En op die vergadering heeft Henri dit gezegd en Leo dat geantwoord
en een derde voor den rijken boer gepleit. Leo kan niet meer loochenen maar dat zijn maar eerste besprekingen geweest, mijnheer de
directeur. En Leo is daar in betrokken geworden zonder het zelf
te weten, misleid door zijn goed hart. In vertrouwen gezegd, burgemeester Dolf had hem bij zijn sterfbed laten roepen en toen zoo gesmeekt en aangedrongen dat hij zich verplicht had gevoeld althans
de eerste vergadering bij te wonen. Hij moest toch iets doen van wat
hij aan het sterfbed beloofd had. Maar te goed is allemans zotje, hij
zou zich wel bijtijds weten terug te trekken. Een reden is gauw
gevonden. Er zijn ambities genoeg die niet beter wenschen dan hem
te zien verdwijnen, maar het mag niet te rap gaan.
De uitleg bevredigt den bestuurder, want zooals Leo wel weet :
chez nous c'est une question de principe. Dat moet hij hem niet
nader uitleggen, want hij heeft zelf meegemaakt dat men den ouden
boekhouder met droefheid in het hart heeft moeten bedanken. De
directie hoopt van ganscher harte dat Leo verstandiger zal zijn, vous
avez femme et trois enfants. Ou quatre?
Trois, monsieur le directeur.
En zoo verscheen Leo niet op de volgende, de officieele vergaderingen. Hij wist wel wat er besproken werd maar het overwicht
van den rijken boer voelde hij er niet. Het ergste dat hij meende te
moeten vreezen was een plaats na Henri op de lijst, maar zelfs dan
zou hij nog triomfeeren door voorkeuren. Aan Paul moest hij niet
eens meer denken. Het dorp was er nu wel van overtuigd dat madam
Reypens het zoogezegd schandaal met het werkmeisje op zijn minst
sterk overdreven had, want Paul had het meisje met haar vader aan
de deur gezwierd en dezen keer hadden ze hem niets verweten;
ze waren stillekens afgedropen. Vanwege de partij zou het echter
onvoorzichtig geweest zijn iemand op de lijst te brengen die zoo in
het gedrang der klappijen was geweest.
Leo lette meer op het bedrijf van Paul dan op zijn kandidatuur.
Of dat bedrijf ooit kon geven wat het beloofde. In het proces had de
assurantie haar best gedaan om een groote schadevergoeding te krijgen,
maar de werkman was slim genoeg om niet te bekennen op wiens
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bestelling hij gewaaid had. Hij verklaarde gehandeld te hebben uit
wraak omdat Paul zijn dochter verleid had en geweigerd er mee te
trouwen. Paul had heel het gestreng tribunaal, zoo gestreng als het
was, doen proesten met zijn verweer tegen de beschuldiging. Hij beweerde dat Anna de manie had zich zwanger te verklaren als men
haar ook maar een hand gegeven had. Zij had dat al bij anderen beproefd en nu ook bij hem. Het was nu al maanden geleden dat ze
met haar vader op de straat tegen hem kabaal gemaakt had en toen
zei heel het dorp dat men kon zien dat ze zwanger was. Hewel waar
is dat kind, laat zien ! ze heeft verdomme toch wel tijd genoeg gehad
om het voor den dag te brengen of zoekt ze er langer mee te loopen
dan een olif ant !
Ooggetuigen zeggen dat de rechter met zijn gezicht op de tafel
lag van het lachen, maar hij was weer rechtgekomen toen Paul in
vervoering geroepen had dat hij dien gediplomeerden leugenaar den
kop tot spijs had moeten schieten. De rechter riep hem tot de orde.
Paul's advokaat, die wist dat er spraak geweest was van verleiding,
dat de werkman dus ook niet uit wrok gehandeld had, insinueerde
en vroeg uit om de werkelijke reden te achterhalen, maar de werkman bleef bij zijn wraakgevoel. De rechtbank begreep deze gevoelens
in een vaderhart en bewijs eens, als tegenpartij, dat iemand ze niet
heeft I De maatschappij en Paul moesten het dus zonder schadevergoeding stellen. Men kookt geen soep van een kei.
Wat Leo vertrouwen gaf was dat Paul desondanks een derden
hangar bijgebouwd had. Dat kost geld en met iemand die geld heeft
en handig zakenman is kan men inschepen. Anders zoudt ge u de
verwittigingen van Verrept en Cie met nederigheid laten welgevallen
al zit u hun vows avez femme et trois enfants nog zoo leelijk dwars.
Leo waagde 't er op toen de lijst definitief moest samengesteld worden.
Alles viel mee. Henri stond hem zijn plaats of zonder er bij te zeggen
dat hij het ter wille van Carla deed, zijn eenig argument is dat in
de politiek toch nooit iets goeds wordt gebrouwen en hij brouwt liever
goed bier. Hij bestelt voor heel de vergadering een ronde van hun
nieuw merk dubbel faro en Leo ziet zijn eenigen vijand weggeruimd.
Hij ziet zijn grooten vijand aan een heel ander eind van de tafel niet :
de rijke boer zit stil en hoovaardig te tracteeren.
Die triomfeert bij de verkiezingen, eerste vergissing van Leo.
De tweede : dat de brouwer die met het yolk om kan zooals Henri
en ambtshalve heel het jaar door tracteert, een massa voorkeurstem195

men krijgt. Henri werd door drie stemmen vciOr Leo gebracht. Leo's
vernedering tegenover Carla kon niet grooter zijn en toen de uitslag
bekend werd had de bestuurder al de conclusie betrokken uit de
princiepen van Verrept en Cie. Je vous ai averti.
XIV
Idealisten worden gedood door de banaliteit, wanneer zij op
rijperen leeftijd ontdekken niets grooters te doen te hebben, dan
in doodsgewone omstandigheden een doodgewoon leven behoorlijk
te leiden. Dat zal Carla's lot toch niet zijn. Het ideaal huwelijk had
zij zich eerst voorgesteld, 's avonds in een prieelken hand in hand
met Leo, verdiept in de beschouwing van den heerlijken zonsondergang. Leo ontroerd : Hoe schoon is de natuur, mijn liefste. Zij :
onze zielen verheffen zich van het geschapene tot den Schepper.
Dan zwijgen zij in diepe ontroering. Slechts een zachte druk der
ineengestrengelde handen verraadt wat in hunne zielen omgaat.
Langzaam zinkt de vurige zonnebal tusschen de populieren achter
den horizon. In den appelaar fluit een late marel, het rijpe ooft
hangt zwaar en blozend. Slechts bijwijlen wordt de vredige stilte
gestoord door den zachten plof van pruim of perzik tot plots van
heel ver de vreedzame klank van een dorpsklok komt aanzweven
en wegsterven in het gebladerte. Te midden van deze stille wijding
der natuur staan zij op en diep bewogen « prenten » zij een zoen van
vrede op elkanders voorhoofd en hunne ziel is een gebed : Gij zijt
getuige, o God, van ons geluk. Zegen het, hier knielen wij neder
in het dauwbeperelde gras.
Hoe anders was haar leven geworden. De vrome Leo een man
zonder geestelijk leven, de geestelijke vriend een echtelijke bruut,
de held een miserabele cijferaar. En nu is haar ideaal huwelijk dien
man te verdragen, niet te verachten, lief te hebben. Hij komt thuis
met het nieuws dat hij zijn opzeg gekregen heeft. Een gewestelijk
opziener van « Securite S. A. » heeft een . prachtige bijverdienste als
hij hoofdboekhouder bij Verrept en Cie is, maar een afgedankte
hoofdboekhouder van Verrept en Cie eet er droog brood van. Dat
weten zij beiden. Haar oogen flakkeren op, want zij wil heilig worden
in die armoe. Hij ziet in die oogen vreugde om zijn neerlaag oplichten,
haat zoo heftig dat ze de armoe gaarne draagt als het hem maar slecht
gaat. Zij neemt hem in hare armen met kussen en schreien \, schreien
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en kussen. En dat ze hem nu meer lief heeft dan anders, dat hij zal
voelen dat hij ten minste haar heeft, als ook al de anderen, heel de
wereld hem alleen laten. En als dit noodig was om hen weer tot elkaar
te brengen, dan dankt zij den hemel om deze beproeving. Fier vertelt
zij dat zij het Henri eens goed gezegd heeft. Die heeft haar op straat
gevraagd of Leo het platonisch opgenomen had? Zij heeft geantwoord
dat Leo te hoog staat om zoo lets tragisch op te nemen en moest het
hem werkelijk geraakt hebben, dan zou hij te trotsch zijn om het
zelfs haar te laten merken. Henri had laten verstaan dat hij geen
politieke ambities had en van plan was zich terug te trekken en zijn
plaats af te staan aan Leo, maar zij had zich op haar stuk gehouden.
Leo wenschte absoluut niet in zijn plaats te komen.
Zij voegt er niet bij dat zij getracht heeft Henri boos te maken
op haar.
Van nu af versombert het huis, alsof de luiken den ganschen dag
gesloten blijven. Leo zit waar hij zit. Hij heeft tijd om de baan op
te gaan, op zoek naar nieuwe assuranties, maar het is hem zelfs te
veel de noodige uitstappen te doen voor reeds afgesloten polissen.
Hij zit bij de kachel en speelt niet eens met de kindjes, zoogezegd
omdat hij het niet vertrouwt met zijne bronchieten, die inderdaad
ernstig zijn, maar de reden is dat hij zelfs voor kinderen niet vroolijk
kan doen. Tot nu toe zijn hij en Carla van elkaar vervreemd door
altijd woester botsingen, nu gaat elk zijns weegs. Zij verheugt zich
in den tegenslag, hij wordt er door gebroken. Achter de kachel zit
hij te hoesten en te broeien. zijn geest keert zich om, de beginselen
waarop hij gemeend had te leven barsten gelijk muren van een bouw
die verzakt. Carla volgt dit alles op zijn gelaat. De onrust en de gejaagdheid aan wie Carla nu denkt, met wie zij gesproken heeft en
welk complot zij tegen hem heeft gesmeed, verdwijnt geleidelijk en
om dienzelfden gespannen mond verschijnt een glimlach. Tusschen
licht en donker maakt haar dat altijd angstig alsof hij van het dagenlang roerloos zitten zonder spreken, levend in ontbinding overgaat.
Zij beziet soms het schaduwlijntje tusschen die glimlachende lippen,
of het geen kopergroen is. De stilte beklemt, de glimlach fascineert
haar. Eens staat hij onverwachts op en zij slaakt een gil.
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Thijm en Vlaanderen
door Dr. Th. De Ronde.
Het is de verdienste en het wordt de glorie van Alberdingk
Thijm, de pionnier te zijn geweest van velerlei ideeen die pas later
tot het besef van de gemeenschap zijn doorgedrongen, van velerlei
wat pas later tot ontplooiing is gekomen. Naarmate die ideeen,
gedragen op den langzamen groei van den tijd, tot voile ontwikkeling
gedijen, stelt men vol verwondering vast dat reeds vijftig, zestig,
jaar geleden, Thijm met de principieele onverzettelijkheid van zijn
wil en de soepelheid van zijn intuitie, voor niets anders geijverd
heeft.
In het zich romantisch wanend, maar in werkelijkheid nog met
onnoemlijk veel rationalisme doorkneed litterair Nederland van om
de jaren '63, was hij haast de eenige over wien de echte geest van de
romantiek vaardig geworden was. Naast Potgieter, in wien de Verlichting nog krachtig nawerkte, naast Van Lennep, naast BuskenHuet en zoovele anderen aan wie de Calvinistische geest — tegenpool
van de Romantiek ! — zij het ook onbewust kleefde, haalde hij uit
de diepte van zijn zuiver artistiek aanvoelen gepaard met zijn strijdbare katholiciteit, de intuitie van den waren romantischen geest,
die hem onmiddellijk, via en over de zeventiende eeuw, naar de
gothische middeleeuwen heenwees.
Maar het perspectivisch recul van drie kwart eeuw is voor ons
noodig geweest om te erkennen dat, in Holland, alleen bij Alberdingk
Thijm — en ook, maar in mindere mate, bij Hofdijk — de romantische
beschouwing der dingen diepe natuur was, zonder verstandelijke
inmenging.
Een zelfde pionniersrol speelde hij in de emancipatie van zijn
geloofsgenooten. VO6r hem waren de Nederlandsche katholieken
cultureel en politiek onmondig. Op dit tweevoudig gebied, dat van
de staatkunde en dat van de kunst, roept hij het zoo lang sluimerende
en verwaarloosde katholieke deel der natie tot het bewustzijn van
zijn plicht en van zijn kracht, en wanneer de vierentwintig jaar jongere
Schaepman het leiderschap uit zijn handen overneemt, zijn de wegen
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in zooverre geeffend dat met de parlementaire actie kan aangevangen
worden.
In het pas verschenen werk « Thijm en Vlaanderen »(I) leert Dr.
F. A. Vercammen ons een verderen Thijm kennen : den voorvechter
van de Grootnederlandsche cultuureenheid. Evenals Snieders was
Thijm geboren onder het regiem van het Vereenigd Koninkrijk.
De naam Aug. Snieders komt hier vanzelf onder de pen, niet om
de onderlinge overeenkomst der twee figuren : buiten hun katholieke
strijdvaardigheid hadden ze weinig gemeen, — en Snieders is bovendien spoedig geheel opgegaan in de zuiver Belgische politiek —
maar de omvangrijke monographie van Dr. Vercammen herinnert
eenigszins aan Persijn's driedeelig relaas van Snieders' leven. Hier
als ginder rijst te gelijkertijd als achtergrond in alle omtrekken het
politiek en cultureel leven dier jaren op; ginder als hier krijgen we,
breed en levendig geschetst een cultureel-historisch overzicht van
den Vlaamschen strijd. Want zoodanig was Thijm's aandacht door
het Zuiden geboeid, dat het verslag over zijn bemoeiingen om den
cultuurband weer vast te knoopen, tevens wordt tot een belangrijk
deel van de geschiedenis van de Vlaamsche Beweging.
« Het Zuiden trekt » heet een hoofdstuk in Dr. Vercammen's
boek. In een tijd die den terugslag van de gebeurtenissen van 183o
nog intens gevoelde, en die in het Noorden zoowel als in het Zuiden
een houding tegenover de geschiedenis deed ontstaan waarvan
Pirenne, Bakhuizen, Groen en Fruin de vertegenwoordigers zijn,
lijnde de jonge Thijm zich klaar en scherp zijn programma of : cultureele saamhoorigheid, de vorming over heel het Dietsche land
van een volksgemeenschap, die niet langer in antagonisme, maar
in broederlijke verstandhouding gaat arbeiden aan een krachtig
opbloeiende cultuur.
« Is het niet ongelooflijk, dat er binnen eene oppervlakte van
7 of 800 vierkante miiien, temidden van het Westersch Europa,
zich twee litteraturen ontwikkelen, die dezelfde taal gebruiken —
en bijna geheel vreemd aan elkander blijven; weinig of geen invloed
op elkander uitoefenen? Twee gedeelten van hetzelfde yolk, door
een minder of meer willekeurige staatsgrens gescheiden, spreken
dine taal, en komen niet op het denkbeeld onophoudelijk het woord
(I) « Thijm en Vlaanderen », door Dr. F. A. Vercammen 1932. Mechelen, Het
Kompas. 284 bl.
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tot elkander te richten ; schijnen slechts bij uitzondering belang te
stellen in hetgeen beiderzijds de volksgeest in zijn edelste vorm
voortbrengt; reiken elkander bijna nimmer de hand, ter wegruiming
van de bezwaren, die een klein land, een beperkt publiek, en geringe
hulpmiddelen, der Letterkunde opleveren. Zou de vreemdeling kunnen
gelooven dat er twee dusdanige zich als met hardnekkigheid afzonderende volkshelften en literatuurhelften zijn — die ieder haar eigen
kring van schrijvers, lezers, maatschappijen, tijdschriften, jaarboekjens,
die ieder haar partijen, haar veeten, haar geestdrift, haar groot- en
haar kleinheid hebben ? En toch, niet waar ? zoo is het met Vlaamsch
Belgien en Noord-Nederland gesteld? » Zoo schreef hij in 1851,
in zijn opdracht van de Heemskinderen (Karolingissche Verhalen)
aan Conscience.
Eigenaardig dat juist weer Thijm daar gaat van droomen, en
niet alleen droomen, maar er zijn beste energie voor over heeft;
en dat Potgieter, die toch in het Zuiden gewoond had en er duurbare
vrienden telde, dat Bakhuizen die zich in Belgie kwam vestigen,
onverschillig bleven voor de taal- en stamverwantschap. Maar bij
Thijm groeide die drang uit zijn diepste wezen : bewust en strijdbaar katholiek, aanvoeler van het zuivere romantisme, hoe kon hij
anders dan zijn bruggen leggen ook naar zijn stambroeders in het
Zuiden? Met geen enkele vooraanstaande figuur uit de Vlaamsche
Beweging kwam hij niet in aanraking, en met ettelijken sloot hij
duurzame vriendschap : met Willems, Van Duyse — wat een klaarziend oordeel heeft hij, ondanks waardeering, over dezen, en hoe
ergert hij zich als er spraak is Van Duyse een standbeeld op te richten!
— David, die de eerste was om den jongen Thijm in het litteraire zadel
te zetten, bleef hem zijn leven lang verknocht : beiden hadden elkaar
gevonden in hun bewondering en liefde voor Bilderdijk. En verder
komen Snellaert en Delecourt, Conscience en Stallaert aan de beurt,
bij ontmoetingen op de Nederlandsche congressen of persoonlijke
bezoeken. Zonder de vele plastische kunstenaars te vergeten!
Wat al harden strijd leverde deze paladijn niet voor de verwezenlijking van zijn ideaal : de taal- en letterkundige congressen
waar hij gedurig op de bres stond, zijn droom om een Grootnederlandsch Letterkundig Instituut op te richten waar Noord- en ZuidNederlanders deel zouden van uitmaken, zijn aandeel in den spellingstrijd, zijn bemiddelende rol in het Westvlaamsch particularisme,
het aandeel dat hij voor de Zuid-Nederlanders inruimde in zijn
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« Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken», en niet het minst
de stichting in 1853 van zijn « Dietsche Warande », waarvan de naam
een duidelijke vlag genoeg is voor de Grootnederlandsche lading.
En al was zijn tijdschrift hem steeds een zorgenkind, toch houdt hij
dertig jaren stand, er het best van zijn arbeidskracht aan wijdend,
met een combativiteit en een vruchtbaarheid die zijn vrienden
verbaasd doen staan en Snellaert de opmerking ontlokken dat « gij
zeker al slapende schrijft, want anders weet ik niet hoe gij aan den
tijd geraekt ». 't Is niet de minste titel dien Thijm op onze dankbaarheid heeft, dat hij de oprichter en gedurende dertig jaar tot aan zijn
dood de bezielende leider geweest is van dit tijdschrift dat nog steeds
met klem en met klank zijn streven voortzet.
Om ons aan dit alles herinnerd en om daarenboven veel onvermoede bijzonderheden opgediept te hebben, verdient Dr. Vercammen meer dan onze waardeering en onzen dank. In dezen tijd dat
cultureele verstandhouding meer dan ooit noodig is, en of en toe
wel eens schiint zoek te raken is het een opwekking, een prikkel
om te volgen « in het lichtend spoor » dat Thijm achterliet.
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De feuilletonist Floribert.
door

Albe.

Floribert was z'n pseudoniem. Misschien omdat z'n familienaam zo povertjes aandeed : Jef Jansens. Ne naam geeft ook een
zeker cachet. En Floribert klinkt nobel en mals ; die naam leest ge
luidop en meer dan eens omwille van de sonoriteit.
Floribert is klassiek begonnen. Z'n jeugdjaren produseerden
poezie. Op dat gebied vindt ge een warrelnet van zijwegeltjes en
wie heeft het recht daar wegwijzers te plaatsen?
Zo behield hij de pseudoniem uit z'n poezie-periode maar sloeg
ne zijweg in. Floribert werd feuilletonist. Is hij het niet geniaal
geweest dan toch oer-oorspronkelijk.
Hij schreef 'n vers in de avendlike stilte van z'n huurkamer
en verleerde de werkelijkheid. Hij kwam dan tot 'n meer menselik
besef : ik zelf moet naar het leven gaan, dacht Floribert. Het trottoir is mijn schouwtribune ! En is er 'n groter schouwtoneel dan
de wereld van dag-in-en-dag-uit?
Floribert verbond zich aan een dagblad; 'n volksblad. Vier en
dertig jaar leefde hij konsekwent : onder het yolk met pen en hart.
Z'n pen verachte de lone literatuur en z'n hart had een zwak voor
z'n biezonderste gave : fantazie.
Bij dit alles veroorloofde hij zich de weelde : 'n dagboek te
houden, bleef jonkman en werd hartstochtelijk roker. 't Eerste getuigt
voor zijn oer-oorspronkelikheid, het twede voor z'n onverdeelde
werklust, het derde voor z'n kleinmenselike passie. Voeg daarbij
z'n fantasie-talent en 't word me moeilijk zijn beeltenis gaaf te weerspiegelen.
Het bijwonen van 'n verholen hanengevecht werd z'n eerste
feuilletonvondst. Z'n fantazie verplaatste de werkelikheid naar 'n
hoger plan : 'n verwoede kamp van twee arenden. In het kader der
grootse natuurelementen hing hij 'n simbolisatiese fond. 'n Vrucht
dus uit z'n overgangsperiode. — In dit werk waardeer ik de kracht
der poezie die nog in mij heerst, schreef Floribert in z'n dagboek.
— In de feuilleton-rubriek verscheen dit arendengevecht met boventitel : 'n Kamp in de Spheren. De zetter bedreef toen 'n errata :
'n Kamp in de Veeren. En Floribert schreef toen zijn eerste terecht202

wijzing. Ofschoon het dagboek zulks niet vermeldt, ook hij had zijn
verwonnen standpunten. Vooreerst liet de akwarel-natuur hem niet
los, hij verstarde tijdelijk in olieverfreproduksies en evolueerde eindelik langs de simboliek om tot de geest van « Janneke de Vodderaper ». Zijn dagboek zegt : Hier betreed ik na menige, maar begrijpelike omwegen een terrein dat nog voor een groot deel braak ligt. Deze
laatste zin schreef hij in staande letters. Hiermee, meen ik, wees hij
met 'n merkwaardige zelfkennis op z'n geest van verhuizing. Voornoemd werk werd dus voor hem een nieuw standpunt.
Floribert beziet scherper de werkelikheid en voelt dieper de
menselike ellenden aan. Hij heeft zijn pen en zijn hart, legt tijdelik zijn pijp terzij, en... het dagboek verklaart : Waar de mizerie
roept moet een schrijver spreken. De drank eist zijn slachtoffers en
vindt nog steeds bestrijdende schrijvers. Schaar u in dezes gelid...
maar wees uzelf.
Zijn volgend werk stond in dit teeken, hij bleef zichzelf : oerspronkelik. En wees op de verwoestingen aangericht door pruimtabak
op het menselik gestel. Hij schreef met zulkdanige emfaze of het
een opiumgeval gold. Zijn dagboek vermeldt niets van 'n mogelik
sukses.
Waar de werkelikheid quasi ongenaakbaar was ging Floribert
tot het uiterste. Naast hem huisde een zonderling, die er een lief hebberij op nahield : akkordeon. De avendlike muzikale stonden
hadden invloed op z'n feuilleton-arbeid : want Floribert werkte
lichter onder de magiese kracht der akkoorden. Toen werd het lijk
van deze zonderlinge akkordeonist uit de Dijle opgevist en de yolksmond sprak van ongeval en zelfmoord. Floribert betreurde de dood
van de akkordeonist en de feuilletonist interesseerde zich aan de
zelfmoord. De kerngedachte van een volgend werk. Het dagboek
zegt lakoniek : ik zoek schroomvallig de nabijheid der wateren. Zelf
wil ik de krachten harer diepten peilen.
Floribert kocht een zwembroek, leerde de vaart overzwemmen
en in het midden peilde hij opzettelik de vaart in haar lengte om de
vrees aan te voelen van de « onmeetelikheid der waters. » Waagde
zelfs in de nabijheid van veel riet een duikeling en bleef te lang
onder om een twede sprong te wagen. Zijn « zelfmoord eens Artist »
leek dan ook niet volkomen geslaagd en menig hoofdstuk zat vol
luchtbellen.
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Tot hij eindelijk het evenwicht vond in z'n roeping en z'n
hoofdstandpunt innam : het trottoir.
Met beide voeten kwam hij in de realiteit to staan. Als verschijning zaagt ge hem misschien helemaal niet staan : verneuteldklein, met geen schouders in dat frakske en bij elke stap kropen zijn
benen een stukske uit de broek. Zo iemand, die ge niet moogt nazien. Wegens beleefdheid. Uitzondering daarop maakte Floribert
in de hoedanigheid van feuilletonist. Hij moest alles en iedereen zien.
Zijn carriere eiste zulks.
En hij zag met ogen, hart en vooral : fantazie. Zijn hart fotografeerde (z'n fantazie ontwikkelde) de voorbijwandelende ellende
in achterbuurten en krotwoningensteegjes. Z'n dagboek sprak van
het evangelies tranendal en z'n volgend werk opende op de aanhef.
De Doolhof der Ellende. 'n Onsterfelike feuilletonfiguur uit dit
werk is de gentlemanlike luilak Gaspero. Geboren Italiaan, verbroeide
knotwilg in dit gebuurte van ellende, aartsvijand van het werk en
die negen en tachtig jaar wordt. Deze figuur is de springveer geweest van dit doolhof-duiveltje, en van 's schrijvers populariteit.
Floribert verhuisde naar de redaksieraad van 'n volksblad met
ruimere lezerskring. Hij begint 'n niew heft voor z'n dagboek met
motto : Op het trottoir. Het wordt z'n vruchtbaarste periode. Op
een van z'n straatverkenningen wordt hem door 'n sjoffel bloemenmeisle 'n papieren roos in het knoopsgat gestoken. 'n Paar maanden
nadien verschijnt : De Roos van Jericho. Zijn enigste werk waar 'n
weemoedige liefde de hoofdrol speelt. Z'n dagboek bekent : Nu
heeft m'n hart de fantazie verwonnen. Dit werk is mijn zoet intermezzo.
Hij ontmoet op de baan een man die 'n aanval van Sint Vitusdans krijgt. Floribert bleef bij de toeschouwers, nam nota's in telegramstijl en behandelde het geval, waarbij hij 'n ganse familie
met voornoemde dans begaafde. cfr. De dansende Familie. In deze
vier episodes sloeg z'n fantazie op hol. De redaksie schoof de publikasie ervan op de lange baan gaf de voorkeur aan 'n volgend
werk en de « dansende familie » bleef in Floriberts kartons.
Blijere geboorten dan voornoemde volgden elkander gezegend
op •
De Tragedie der verloren Voorwerpen.
De groene Parasol.
Het verloren Muntstuk.
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De diefstal der kartonnen Bananen. En het veel gelezene : Het
Pistoolschot onder Water. Na dit werk bereikte hij zijn 5o jaren en
werd gehuldigd in z'n volksblad en besloten kring. In Franse en
Duitse vertaling verscheen toen zijn « Doolhof der Ellende ». met
gesigneerd portret. Hij werd geintervieuwd door 'n onbekend
« tachtiger » zodat de lezer de geboortedatum en -plaats vernam
van Jef Jansens, de bekende feuilletonist Floribert, en de zeer onvolledige lijst zijner werken.
Deze huldigingsdag bleef in zijn dagboek maagdelik blank :
zoveelste getuigenis van de nederigheid der groten.
Na dit hoogtepunt zweeg de wereld over hem en maakten zijn
werken de reis door de zwelgende feuilletonrubrieken. Slechts io
jaar later verkondigden de bladen nog eens zijn naam wegens verscheiden, en brachten hun lezers zijn werkelike naam, geboorteplaats, -datum en belangrijkste werken in herinnering en besloten
met een mild memorare-van-afscheid. 'n Litteraire bie zocht naar
de honig in het werk van de aflijvige en speurde als merkwaardigheid
naar z'n zwanenzang. En die moest nu juist — o felix culpa 1 — « De
vloek der Wanhoop » heten.
De feuilletonist Floribert was ne gewone mens toen hij stierf,
zijn laatste woorden vielen verloren gelijk vele zijner werken. Hij
heeft in het supreem ogenblik het crucifix gekust en ondertussen
fluisterde zijne geest tegen zijn hart : Sitio! Ilt heb dorst! 1k zeg
niet dat de verpleegzuster het gehoord heeft maar zijn dagboek weet
het. Hij stierf met een zijner boeken in de matte handen. Toen
heeft de zuster zijn oogleden neergelaten. Met de mond die altijd
openviel had ze meer last : Tot de zuster, die meehielp lijken, zei
ze zacht : leg dat boek onder de kin. De zuster deed het : dat boek
hield dan die dode mond toe... het was de « Doolhof der Ellende »
(In 't Frans en Duits vertaald).
Zijn dagboek kwam als erfenisstukske in verre verwante handen.
Bij een zekere Marie Janssens die een tienjarig zoontje had. — Fonske
kom ne keer hier ! Da's van nen nonkel se, die ne grote schrijver
was. Da moete gij ook worden, zulle. — Mag ik daarin lezen moeder ? — Ja, maar nie vuil maken!
En Fonske las in het dagboek van die grote nonkel schrijver,
waar het openviel en moeder moest luisteren « hoe goed hij al kon
lezen ».
De kleine las tamelijk goed voor zijn ouderdom : « 1k voel soms
205

de stekende pijn der ont-goo-che-ling, van een man, die de schoonste sterren uitzoekt bij gemis aan het bronlicht. Mijn fantazie is
machteloos.., mijn hart blijft koppig... »
— Zeg, moeder, wat wil dat zeggen? Marie Janssens legt haar
breiwerk 'n moment neer. Ventje, hebde gij uw klaswerk al gemaakt?
— Nee, moeder ! — Allee, doe dat eerst!
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Fransche Letterkunde
IN DE DICHTERGAARDE
door

MARCEL LOBET

Sterft de dichtkunst?
Al is de poezie onsterfelijk, daar ze de ziel van de wereld is, toch gaat er geen jaar
voorbij of er wordt links en rechts beweerd dat de poezie doodgaat, dat er geen dichters
meer zijn, ofwel dat het bederf aan de poezie knaagt en dat de dichters verraad plegen...
Wel vinden die klachten en de redetwisten, die er uit voortvloeien, niet denzelfden
weerklank als de debatten, die vroeger rond de « poezie pure D werden gevoerd. De konflikten en twistgesprekken hebben thans als achtergrond de omheinde hoven van gespecialiseerde tijdschriftjes en uitgaven. Toch is dit wel teekenend en interessant te
noemen : deze duels worden niet op kerkhoven gevoerd, maar in de steeds groenende
dichtergaarde zelf, waarvan enkele hoekjes, dat willen we erkennen, niet al te best
onderhouden zijn.
Wie treedt in het strijdperk? Robert Honnert zegt, dat er in 't jaar 1932 geen
enkelen schoonen verzenbundel is uitgekomen. Tegenover die bewering stelt Pierre
Lagarde enkele namen van dichters en titels van boeken.... Waar Jean Cassou volhoudt
dat poezie overal is, in alle dingen verspreid, dat er een poezie van de muziek en van de
'cinema bestaat, verklaart Yves Gerard Le Dantec dat de poezie niet te scheiden valt
van het gedicht en dat er buiten de perken van de prosodie geen ware poezie te vinden
valt.
Zoo zien we dat het probleem van de dichtkunst opnieuw wordt gesteld, en dit
probleem is zoo ingewikkeld mogelijk, daar de poezie, en vooral die van onzen tijd,
in geen enkele omschrijving te vangen is : als we gezeid hebben dat dichtkunst zang
van verlangen, ontdekking van de zielewereld, ineenvloeien van het zichtbare en het
onzichtbare, ontwaken van het hart is, dan hebben we nog niets gezeid.
Beter is het over de dichters te spreken : elk van hen brengt ons zijn klagend
of vroolijk lied, zijn felle of kwijnende ritmen, zijn vreugde en Teed, en elk van hen,
zoo hij zijn hart laat spreken, verdient dat we naar hem luisteren.
Bloemlezingen.
Wat een genot de verzamelingen te doorbladen, die enkele uitgevers, echte
dichtervrienden, van tijd tot tijd in 't licht zenden. Zooals eertijds het huis Lemerre
de kunst van de Parnassiens, van Jose-Maria de Heredia, Sully Prud'homme en Francois Copp& onder zijn vleugelen nam, zoo is thans de uitgever Gamier een gul beschermer van de dichtkunst. Naast het tijdschrift La Muse Francaise dat hij alle drie maanden
in 't licht zendt, heeft hij in een Collection poitique werk van Pierre Jalabert, Louis
Lize, Jean Lebrau, Rene Fernandat, Louis Lefebvre, Noel Nouet verzameld en nog
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van vele andere dichters van waarde, die we niet alle kunnen vermelden. Laten we er
dadelijk bijvoegen, dat de verzamelingen door Gamier uitgegeven, onder leiding van.
Maurice Allem, ons toelaten kennis te maken met de pelgrims op weg naar de Schoonheid, de dichters van de liefde (I) en met Gods zangers, de religieuze dichters kortweg (a). Want Maurice Allem, die de dichterlijke thema's in oogenschouw heeft genomen, wil de gedichten — vanaf de Middeleeuwen tot nu toe — die uit eenzelfde bron
van inspiratie geweld zijn, volgens hun aard samenbrengen. Dit is een prijzenswaardieg
onderneming en zal zeker in den smaak vallen van al de geestdriftige vereerders van de
dichtkunst.
Een bloemlezing, zoo luidt het algemeen oordeel, vertoont altijd leemten. Dat
moet wel waar zijn. Want al willen we niet te alien prijze fouten vinden in een flink
werk, toch kunnen we niet nalaten te betreuren, dat er in den bundel « Godsdienstige
Poezie » niets voorkomt van Claudel en evenmin van onzen goeden vriend Camille
Melloy, over wien we 't verder nog zullen hebben.
De bloemlezingen dragen er alleszins toe bij de dichters te leeren kennen en liefhebben, wat alien lof verdient.
Het opzet van M. des Granges is van anderen aard. zijn keurbundel uit de poezie
van een heele eeuw (3) is vooral voor de studenten bestemd. Het is een schoolboek,
maar de gewone lezer zal het ook graag ter hand nemen, want, vooral wat de symbolistische dichters betreft, zullen de inleidingen en kantteekeningen hem uitstekend te
pas komen.
Ditmaal werd Claudel niet vergeten, en, vreemd geval, Rimbaud,Peguy en Valery
worden eindelijk tusschen de klassieken gerekend. Dat is een merkwaardige vooruitgang.
Ook krijgen de Belgische dichters de plaats die hun toekomt : Rodenbach, Verhaeren, Maeterlinck, Van Lerberghe, Mockel en Severin hebben ook toegang verkregen tot de geschiedenis van de letterkunde. Maar wat lijkt die tijd van La jeune
Belgique en Van Nu en Straks al ver!
Daarmee verlaten we het terrein van de algemeene beschouwingen om een wan.deling in den hof van de dichters te maken. Daar zijn grillige slingerpaden en netjesgeharkte dreven, frissche loofgangen, schaduwrijke hoekjes waar groenbemoste banken,
verminkte standbeelden, gescheurde tuinvazen langzaam uiteenbrokkelen, terwijl een
oude zonnewijzer de dichters voor oogen houdt, dat ze altijd buiten den tijd kunnen leven. In dien tuin heeft de werkelijkheid een ander uitzicht : de rabarberblaren
zijn er zoo hoog als exotische planten, de bedden van erwten en boonen, met staken
beprikt, schijnen vreemd en vol geheim als tropische wouden.... Want de dichters
zijn kinderen, die met het mysterie spelen onder den welwillenden blik van moeder
natuur.
Een gedenkteeken voor Maurice de Guerin.
Niemand heeft sterker dan Maurice de Guerin naar de versmelting met de natuur
getracht (hij wou zelf, zoo zeide hij, een worden met de seizoenen); niemand heeft
inniger dan hij zijn leven met het leven van de dingen willen verbinden, al vorschend,
(I) Les poetes de l'Amour. Poemes choisis par Maurice Allem. Gamier.
(2) La poesie religieuse. Poimes choisis par Maurice Allem. Gamier.
(3) Ch. M. des Granges. — Les poetes francais 182o-192o. Librairie Halier, Paris.
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terzelfdertijd, naar 't geheim van eigen hart. Die houding werd wel eens het guerinisme
genoemd en eigenlijk is ze anders niets dan een mildere vorm van het naturisme dat
door Jean- Jacques Rousseau werd verkondigd.
Wie Maurice de Guerin wil kennen zal zich voortaan tot M. A. Decahors wenden.
Wij willen hier enkel het prachtwerk vermelden waarin hij de prozagedichten van
Maurice de Guerin toelicht (I) en er een geleerde en schrandere inleiding voor schrijft,
waarin de verschillende invloeden worden aangewezen die op de onrustige ziel van
Maurice de Guerin hebben ingewerkt. Dat is poetische exegese, zal men zeggen. Maar
die methode is niet zonder belang als ze tot de kennis van den mensch bijdraagt. En
Guerin, al behoorde hij tot de poetae minores wier zangen ons na honderd jaar romantisme
niet meer kunnen bekoren, moet toch een gedenkteeken hebben in de gaarde der podzie,
een standbeeld dat door den regen en den wind van een heele eeuw werd afgesleten.
Visschers van schimmen op doode vijvers.
Slechts zelden kan het prozagedicht — in den trant van Maurice de Guerin —
een fijnzinnig , gemoed, dat naar wiegende ritmen en kunstige muziek verlangt, meeslepen. Meestal vinden we er geen felle aandrift in weer om het onbereikbare te bereiken,
om het onuitsprekelijke uit te spreken een aandrift die de ziel van elke potzie is —;
een uitzondering op dien regel vormen evenwel de verzen van Claudel en zijn volgelingen (Dom Achard, Yvan Lenain, b y.), waarvan het ritme grootsch en statig is, vol
bijbelsche kracht.
Toch moeten we erkennen dat de Prozagedichten (2) van Constant Burniaux
diep-ontroerend zijn. Eigenlijk zijn het geen zangen, zelfs geen kantilenen. We meenen
een droefgezind kind te hooren neurien, een man te hooren fluiten, die bang is voor het
mysterie en zijn eigen beklemmenden angst. De dichter geeft uiting aan zijn deernis
met de onterfden, zijn ontroering tegenover de armzalige kleine vreugden die 66k zeer
doen. Hij ontwerpt schilderijtjes waarop een zeezicht grijnst, een stilleven hoonlacht.
Maar vooral vindt hij schreeuwend-ware woorden om de leegheid van de doodsche
dagen te verklanken en de beklemmende eenzaamheid van hem, die door de zucht
naar 't oneindige worden gekweld. Burniaux is de dichter van het dagelijksch leven,
het zware en loome leven, de dichter van het meedoogen, dat de door innerlijk lijden
verscheurde harten moet verbinden, de dichter van de ellende aller harten wier levenslot
niet aan hun levensdroom beantwoordt.
Roger Bodart is een heimwee-mensch en prijst den nacht (3), die de sombere
zielen de lichtende ladder helpt beklimmen, maar hij vergeet niet dat de nacht ook de
deur van de wanhoop is, waartegen andere hun leedbeladen voorhoofd aanleunen.
Deze vriend van het donker verhaalt de schoonheid van den avond en, waar de liefde
wil vluchten bij het naderen van de schaduw, weet hij haar vast te houden door de
boodschap van den morgen en de belofte van de hernieuwing. Weldra echter overvallen
de Dorst naar het absolute en de Twijfel weer den dichter, die smacht naar de kalme
blijheid der uitverkorenen van het Licht....
We vinden in dezen bundel, wat zeer zeldzaam is, een merkwaardige eenheid van
(I) E. Decahors. — Le Centaure et la Bacchante. (Les poimes en prose de Maurice de Guerin et leurs sources antiques). Editions de l'Archer, 18, rue de la Dalbade,
Toulouse.
(a) Constant Burniaux. Poemes en prose. Ed. de l'Avant-Poste (Verviers).
(3) Roger Bodart. Les hommes dans la nuit. Ed. de l'Avant-Poste (Verviers).
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inspiratie. Maar dat is van minder belang; Roger Bodart weet ons te ontroeren en een
trillend antwoord te wekken in het hart van de menschen, wier liefde en leed hij zoo
diepzinnig heeft weten te uiten.
Elk dichter trouwens voelt die beklemming, omdat hij in zich de herinnering
draagt aan een verloren paradijs en den drang naar een eiland van rust. Maar voor degenen, die de zangers van de smart zijn, en die het leed van den mensch uitzeggen, wordt
die beklemming angstige pijn.
Elise Champagne hoort bij die dichters der smart, die aangrijpend de ontreddering
van den vreugdeloozen mensch verkianken, van het wezen dat zijn onmisbaarste zielevoedsel, de liefde, missen moet....Voor deze dichteres is de poezie een masker; de dichter
is een paarlenvisscher op den oceaan van de wanhoop, maar nooit heeft hij lets anders
in 't net dan zijn verdronken droomen, die soms hun doodsbleek aangezicht aan de
oppervlakte van zijn hart vertoonen.
Deze verzen bekoren door hun bescheidenheid, hun weerhouden gloed, want
de klachten worden in halve tonen geuit, en dikwijls bedwingt een bittere glimlach
de tranen die willen opwellen.
De titel Berg van Barmhartigheid (1) is een goede vondst. Hoevelen moeten
niet hun innerlijken rijkdom, hun diepverborgen vreugden naar den Berg van vergetelheid en banaliteit dragen ! Hoeveel leege handen en berooide zielen!
Symbolisme en expressionisme versmelten bier tot zelden-bereikte harmonie.
Verwant met deze dichtkunst, maar niet evenwaardig, is die van Paul Melotte,
die de weemoedige zoetheid van de « heures moins bonnes » bezingt (a). 't Zijn de
mistige stonden, zwaar van verveling, van verzwegen vertrouwelijkheden, van verborgen
bitterheid, somber als Allerheiligen-avonden. En ook de stonden waarop de loome
harten wachten naar de liefde, naar de nieuwe kracht die hen terug in 't leven zal roepen.
Dit is weer een schrijnende psalmodie die in zuchtend geklaag wegsterft. De
wanhoop stort zich in stormachtige golven uit; een zwellend getij tracht met het ritme
van de wereld samen te vloeien. De draad van den droom wordt tot het uiterste gespannen, en soms knapt hij af door het heftig trillen.
Het vers is duister, maar zinrijk. En een inspanning bij 't lezen schrikt ons niet
af wanneer ze ons verrijkt, wanneer ze voor ons geestesoog het hart van den, dichter laat
leven, wanneer ze ons, terzelfdertijd, de diepten van eigen gemoed openbaart.
Minder terughouding valt bij Gaston Pulings waar te nemen. Zijn vers laat nu
eens een klacht in Pascal's trant doorklinken, bij het konflikt tusschen het vleesch en
den geest, dan weer het verlangen om voor een poos van het schouwspel des levens
bevrijd te zijn, dan weer de dorst naar vreugde, hat anker van de liefde in den storm.
Rond deze thema's beweegt de eerste bundei « Perdre cceur » (3). In een later uitgekomen
dun boekje (4) vinden we slechts een leidmotief weer, dat in korte ritmen wordt verwerkt : een wanhopig liefdelied, een pijnlijk-beklemd epithalamion.
De liefde wordt bier als een verlaten eiland uitgebeeld, een gloeiende en toch
ijzige eenzaamheid, en dan weer als een stroom van duisternis met verwoeste oevers.

(I) Elise Champagne. — Mont-de-Piete. Editions Georges Thone (Liege).
(2) Paul Melotte. — Les heures moins bonnes. Editions Georges Thone (Liege).
(3) Gaston Pulings. — Perdre cceur. Les cahiers du Sud. (Marseille).
(4) Gaston Pulings. — Dans cet exil aride. Les cahiers du Sud. (Marseille).
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In de dichtergaarde zijn er onheimelijke hoekjes, waar giftige planten groeien. Daar
staan de oude banken te rotten.— de banken waar de wanhopige komt mijmeren als de
vreugde van den dag hem zeer doet. Als dan de nacht aanbreekt, gaan de vrienden
van de schaduw aan 't dwalen — sombere visschers — rond de doode vijvers waar geen
enkel vuurbaken blinkt.
Langs zonnige Paden.
Toch zijn er, naast de zangers van de wanhoop, andere die de levensvreugde
verheerlijken en ons een opwekkenden dronk bieden om ons vroolijk te stemmen.
Voor zoover zij de gave van het kind-zijn hebben meegekregen, kunnen de dichters
der vreugde ons zon in 't hart gieten en ons een beeld voortooveren van een leven,
dat enkel nit lichte morgens en gouden avonden zou bestaan, en waar alle maanden
Aprilmaanden zouden zijn. Zij laten ons bloeiende seringen en zwaarbelaste fruitboomen zien. Ze vragen ons enkel te luisteren naar wat de lucht in feest zet : het gekakel
van de kippen die juist hun ei hebben gelegd en de duizend gonzende geluiden, die in
de struiken hun luchtig netwerk weven. Zij laten ons de zoetheid van den lauwen dageraad en van de koele deemstering proeven. Hoe schoon is hun tuin! Die van Francis
Jammes, Louis Mercier en van onzen Camille Melloy; hun poezie strooit bloemen voor
ons uit, omhult ons met stralende zangen en met zonnegoud. Roep van klokken, jubel
van hymnen, eentonige, zoete melodieen klinken er in door.
Nu eens een helder akwarel De zon over 't dorp (1) waar elke strofe valt als een
rijpe vrucht in 't herfstelijk gras, waar, naast de smart van de doffe dagen, die zich in
klagende melodieen uit, steeds weer een sterk verlangen naar de vreugde opwelt. Want
al weegt de eenzaamheid zwaar op de ziel van den dichter, hij wordt wel gewaar dat er
soms onzichtbare wezens in rondwaren.
In De Geur van de Palmenhaag (2) droomt de dichter er van te gaan wonen waar
zijn droom al woont.
Maar weldra komt hij tot het besef dat het niet goed is egoistisch van de menschen
weg te wijken. Dat is De terugkeer onder de menschen (2), waarin hij den lof zingt van de
eenvoudigen, niet uit medelijden, uit liefde. In dezen bundel staan prachtige verzen
over het broederlijk mededoogen, enkele Skandinaafsche beelden, en verzen ter eere
van de volksgeliefde heiligen, die thans in een vollediger en rijkere uitgave opgenomen
zijn (3). De dichter tracht de wijsheid te beoefenen, maar soms viert hij den teugel aan
zijn verbeelding. zijn Tier heeft meer dan een snaar, en zijn tranen glimlachen als zoele
zomerregens.
Camille Melloy, die zegt dat hij geen anderen invloed heeft ondergaan dan dien
van zijn moeder (4) en zijn Vlaanderland, mag in meer dan een opzicht vergeleken
worden bij den grooten Guido Gezelle, over wien hij trouwens in zijn eerste werk (5)
prachtige dingen heeft geschreven. Zooals Gezelle is hij een Vlaamsche bard die, doordat hij voor alles een « zanger Gods » is, klanken van een verwonderlijke diepte in hun
eenvoud heeft weten te vinden.
(I) Camille Melloy. — Le soleil sur le village. Editions Rex (Louvain).
(2) Le parfum des buis en Le retour parmi les hommes. Editions Perrin.
(3) Louange des saints populaires. Ed. Vermaul(Courtrai).
(4) Zie het heerlijke Offrande filiale. Ed. Bloud et Gay.
(5) Camille Melloy. — Le beau reveil. — Editions Cattier, Tours.
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Naast de dichters die in klare beelden, met dagelijksche woorden en wendingen
hun gevoel uiten, zijn er fantaisisten, die hun inspiratie vertolken in hermetische formulen. Daartoe behooren Roger Kervyn, Carlo Bronne en Maurice Careme (1) die
een subtielen vorm aanwenden om den oppervlakkigen lezer om den tuin te leiden.
Wat, bij anderen, een surrealistische strekking zou verraden, is bij hen enkel vermomde
ironie, verborgen ontroering, stille klacht en gefluisterde vreugde.
Weerglans op de schroeven, zegt Maurice Careme, en dat is het inderdaad
stukjes landschap, kinematographische knipmethode, goocheltoeren met het licht,
enkele slierten muziek van een orchestrion.... Daarmee kunnen ze wat dichterlijke
magie scheppen. Aan sommige dichters vragen we niet meer; we gaan graag een eindje
mee door hun warrig kreupelbosch, omdat er hier en daar plassen zonneschijn blinken.
In de schaduwdAef waar peinzend Apollo zit.
Wat is het moeilijk over verzen het gepaste woord te zeggen! Wie kan een lied
ontleden? Wie kan melodieen uiteen rukken? We doen veel beter als we de snippers
van de schoonheid, die de dichters strooien, verzamelen, en ons laten wiegen door hun
gezang.
Toch is er in het domein van de edele Poezie, in den tuin van de Muzen, een
koele dreef waar de dichters van het Intellekt, van de innerlijke Alleenspraak en de geestelijke ontleding mediteeren. Daar wandelen Valery en Cocteau, die twee ietwat raadselachtige, maar zeer belangwekkende figuren uit de Fransche dichtkunst.
Uitgebreide verklaring en toelichting zou voor een goed begrip van beider werk
noodzakelijk zijn, en zeer zelden komt een dergelijke uitleg ons afdoend voor. Al te
dikwijls vindt de kritikus het voldoende als hij, vanop den tuinmuur, de aanwendsels
en de manies van deze moeilijk te benaderen dichters opteekent : dat is reportage en
van 't goedkoopste allooi. Zeldzaam zijn de nauwgezette en scherpzinnige kritiekers,
die de wandelaars volgen, alles goed in 't oog houden, vragen stellen en een oordeel
vellen.
Des te grooter is onze vreugde als we een kritikus ontmoeten van 't gehalte van
Andre Rousseaux die in zijn pas verschenen werk Ames et Visages du XXe sidcle (2),
het beste boek van letterkundige kritiek levert dat sinds den oorlog in Frankrijk verschenen is.
Hier hebben we ten minste iemand die studeert, nadenkt, enkel spreekt als hij
zeker van zijn zaak is, en in elken beteekenisvollen zin voedsel en verrijking biedt voor
den geest.
We noemden Valery en Cocteau. In enkele bladzijden keert en wendt Andre
Rousseau deze twee, wikt en weegt ze, onderzoekt ze, en als een knap medicus van 't
verstand legt hij ons een diagnose voor — die soms op een rekwisitorium gaat lijken
maar die niet enkel scherpzinnig en redelijk is, doch ook oordeelkundig en synthetisch.
Van de Rectifications (3) van Louis Lefebvre kunnen we niet hetzelfde getuigen.
De uitspraken zijn hier dikwijls gewrongen en tendenzieus. De schrijver laat te veel
zijn voorliefden en vooroordeelen spreken; er is zelfs een greintje kleingeestigheid
(1) Roger Kervijn : Forme de mon souci, Carlo Bronne Fruits de cendre ; Maurice
Careme : Reflets d'helice. Drie boeken uitgegeven door de Renaissance du Livre, Brussel.
(2) Grasset.
(3) Messein.
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in deze « proeve van onafhankelijke kritiek ». De essayist is een al te burgerlijk-getint
poeet. De lezer echter, die enkel vlugge aanteekeningen, korte aanduidingen zoekt,
zal hier waar vinden voor zijn geld. De zoeker zal teleurgesteld het boek sluiten, want
gelijk alle tweederangskritiekers prijst Louis Lefebvre uitbundig zijn vrienden en geeft
of op de « gearriveerden ». Iedereen kan met een dergelijke methode geen vrede hebben.
Dichtkunst en kritiek ! Daarover zou een schoone verhandeling te schrijven zijn
en de betreurde auteur Maurice Rouzaud had reeds in die richting gewezen. Er bestaat,
zei hij, een poezie van de kritiek, zooals er een ideeensport bestaat. Die fosse uitspraak
had een diepen zin. Laten we hopen dat, daar Valery het niet zal doen, Cocteau eens
dit onderwerp : de poezie van de kritiek, zal behandelen.
Intusschen raden wij iedereen aan de bladzijden te lezen, die Claudel in een van
de laatste nummers van het blad La nouvelle equipe (I) over « Godsdienst en poezie »
schrijft. Een suggestief artikel dat tot nadenken stemt.
De Poizie van de Muziek.
Er is een poezie van de muziek, daar de muziek de opperste streving is van den
mensch naar het onbereikbare. De muziek is uitteraard « poezie pure ». Niet door haar
welige ritmen, haar subtiele harmonieen, maar door haar aandrift om het geheim van
het hart, den nacht van de zinnen te doorpeilen.
Het is by. onloochenbaar dat de moderne muziek en vooral de jazz niet enkel
sluimerende vreugde in ons wekken en sedert de kinderjaren gedoofde exaltatie weer
doen oplaaien; ze schijnt ook ontroeringen is ons op te roepen, die ons voorgeslacht
wellicht eens voelde. De jazz is als een synthese van primitieve uitbundigheid en van
een nostalgie die uit den nacht der tijden in ons weertrilt.
Dit zal natuurlijk degenen, die geen scherp besef van de moderne esthetiek
hebben en die zich noi.'aan Faust en Carmen houden, verontwaardigd doen opspringen,
maar het dient van tijd tot tijd herhaald als protest tegen moedwillig onbegrip.
In dit verband verwijzen we trouwens naar het flinke werk van Robert Goffin
Aux frontieres du Jazz (2). Dat is bijna een encyclopedie. Naast geestige beschouwingen, — waarvan enkele niet al te kieskeurig zijn — krijgen we hier, uit overvloedige
en verzorgde dokumentatie afgeleid, heel de geschiedenis van de jazz vanaf de plantageliederen en de spirituals tot de jazz van de blanken.
We zijn nog altijd bij de dichters : maar laten we gerust een pick-up in hun tuin
opstellen.
En ook een schildersezel.
Poizie van de schilderkunst.
Gelijk alle kunst is ook de schilderkunst poezie.
Omdat ze schept en bevrijdt en de wereld een nieuwe gestalte leent.
Dat lijkt zoo eenvoudig maar toch zijn de meesten niet bereid op die manier schilderkunst en dichtkunst te vereenzelvigen. Er bestaat bovendien misschien geen enkel
(I) Nouvelle Equipe (April-September 1932). Een deel van dit prachtig nummer
is aan vertalingen uit Karel Van de Woestyne, Marni x Gysen en Wies Moens voorbehouden. Dit is een prijzenswaardige stap in de richting van een steeds ruimer intellektueel inzicht.
(2) Editions Kra.
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werk dat deze gelijkenis heeft uitgewerkt. Soms haalt een kritikus in 't voorbijgaan
een uiting van Baudelaire aan en verkondigt een estheet in ritmisch proza zijn geloof
en vertrouwen in de levende kunst, maar het onderwerp « Podzie en schilderkunst »
wacht nog altijd op de liefhebbers.
Enkele werken over kunstfilozofie, zooals dat van den heer Professor De Bruyne (1)
stellen of en toe het probleem, maar verder zijn er enkel « Grammatika's van de schilderkunst » te vinden, waaronder het Essai de theorie integrale de la peinture van Etienna
Buffet (2) een eereplaats inneemt. We voelen dat hier een soliede leer wordt verkondigd
algemeene ideeen over de schoonheid, de « kalloptiek », de hedeysthetiek D, de « piktorikultuur » en dergelijke barbaarsche dingen die ons een heel eind van de podzie
wegvoeren. Natuurlijk moet een schilder de pikturale techniek kennen, zooals een dichter de regelen van de spelling, maar wij meenen dat dit niet het hoofdvereischte is.
De schoonheidsleer tot voorschriften en schema's herleiden lijkt ons Been aanlokkelijk werk. Het komt er vooral op aan, zooals Barris zei, een levende ziel te hebben.
Maar die kan niet uit de boeken worden opgediept.
Podzie van de muziek, van de schilderkunst, van de kinema. Zou de poezie overal
zijn? Laten we niet in het a panpoetisme » vervallen. En moesten we geneigd zijn die
ketterij binnen te halen, dan zouden we dra bekeerd worden door een terugkeer naar
de klassieken : Homeros, Virgilius, (3), Racine, en naar onze geliefde romantiekers.
De uitgavenreeks « Genie de la France » waarvan we het verdiensterijk opzet
reeds prezen, heeft zoo juist een heruitgave gebracht van de « Premieres Poisies » van
Alfred de Musset en van de « Poesies completes » van Alfred de Vigny, tot groot genoegen
van de geletterden en van alle dichtervrienden (4).
Om te sluiten zouden we de opvatting van de dichtkunst wat hoogerop willen
heffen en ze op het peil van het bovennatuurlijke, dat ook het peil van de eeuwigheid
is, willen brengen. Dat hebben Stanislas Fumet (5) en Yvan Lenain (6) gedaan. Lenain
zegt dat de kunst een nabootsing is van het aanschouwen van Gods aanschijn, de dichter
is iemand die weliswaar per speculum et in aenigmate ziet, maar toch verder blikt dan
de gewone mensch, over de grenzen van het stoffelijke heen. Voor hem is ook de zielewereld werkelijkheid en de ontdekking van den innerlijken rijkdom alleen wekt zijn
belangstelling. Hij staat opgetogen tegenover het mysterie en het onpeilbare, maar al
wat hij in eigen hart of in 't hart van zijn broeders vindt drat hem verder naar het
eeuwige, naar wat het sterfelijk wezen overtreft en er boven uitstijgt. Verteerd door
het heimwee naar het verloren paradijs, dwaalt hij door de aardsche gaarde, hongerend
naar vrede, dorstend naar geluk.
(I) Edgar de Bruyne. Esquisse d'une philosophie de Part. Dewit. (Het boek is uit
het Nederlandsch vertaald).
(2) Etienne Buffes. — Essai de theorie integrale de la peinture. Firmin-Didot.
(3) Robert Brasillach. — Presence de Virgile. Redier.
(4) Editions Hilsum.
(5) Stanislas Fumet. — Le proces de l'art. Plon. (Coll. Le Roseau d'Or).
(6) Yvan Lenain. — Art et Saintetd. Editions de la Nouvelle Equipe.
ERRATUM : In onze laatste kronijk viel bij het drukken de naam weg van den
uitgever van het schoone werk « Architecture et poesie »Xdoor Jean Bayet. We hebben
dezen prachtigen druk aan den uitgever Armand Colin (Parijs) te danken.
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II
Schilderkunst
door J. Hallez.
JAN ENGELMAN :

Torso. Uitgave De Gemeenschap, Utrecht, 144 bl. 64 afb.

Het is wel opvallend hoe gaarne dichters, dezen laatsten tijd, uittrekken naar het
naburige land der kunstenaars-met-het-beeld, om er te verpoozen, om hun gevoelens
te toetsen aan de weergave dierzelfde gevoelens in ander materiaal, om contact te
vinden voor eigen levensopvattingen, en den moed tot het volbrengen hunner menschelijke boodschap. En het wordt, zeker niet in Torso, geen nieuwe vorm van litteratuur,
wat men in eerste opzicht wel eenigszins zou vreezen; de dichters verbroederen gemakkelijker, met de kunstenaars, omdat ze in hun fijn voelen vatbaarder zijn voor de dramatische spanning van het werk : ze bezitten eene diepere en fijnere resonnantie; zij duikelen door alle bijkomstigheden heen naar den dieperen grond, naar de bezieling die
bewust of onbewust, den kunstenaar voortdreef, in beweging bracht en in gloed; hun
hart en hun geestdrift staan wijd open voor den grooten hartstocht en den roekeloozen
durf.
Een enkele maal toch krijgt men den indruk dat de schrijver zich heeft laten gaan
in zijn begeestering; waar hij spreekt over Charley Toorop, over Henk Wiegersma, over
Van Rees, schijnt de litterator rondom het werk van de kunstenaar een krans van eigen
gevoelens te slingeren en in het gegeven aanleiding te vinden tot eigene zwerftochten.
Maar anders, maar voor de overige studies van dezen bundel, zal men ièn diepe bewondering hebben voor de bezonkenheid waarmede de kunstwerken worden beoordeeld,
voor de breede kennis die de werken inschakelt in de wenteling van leven en geschiedenis, en bovenal voor de onbevangenheid en den psychischen diepgang der beoordeeling. Engelman blijft niet bij 't uiterlijke, maar peilt naar de diepte. « Iedere tijd
— zegt hij in zijn artikel over den houtsnijder Jozef Cantre, en bij de tentoonstelling
van dezes werk in het Plantijn-muzeum werden deze woorden aangehaald in het voorwoord —, iedere mensch heeft de neiging om zijn eigen verhouding tegenover het
kunstwerk te zoeken, maar dit ontslaat niet van den piicht om door het actueele heen
naar het geestelijk-reeele te tasten dat alien menschen gemeen en voor altijd blijvend
is ». Engelman is steeds op zoek naar den geestelijken inzet, naar het oeroud eeuwigheidsverlangen dat op een nieuw klankbord wordt uitgespeeld ». De personaliteit van Engelman grijpt u aan, en de charme zijner pezige, beeldrijke taal heeft u te pakken :
het is een ware lust de zinnen van zijn proza op u te laten aanrollen. Wie zich stichten
wil aan de taalvirtuositeit, leze het artikel over Erich Wichmann, bijtend van sarcasme,
van gloeiende verontwaardiging tegen de zelfgenoegzaamheid en de huisbakkenheid.
Torso is geen boek tot aangename tijdverpoozing; het is een boek dat met aandacht wil worden gelezen en herlezen.
*
**

Torso geeft niet geleidelijke ontwikkeling van de beeldende kunsten in een zeker
tijdperk — het is een romp, een middenstuk, waarvan men kan getuigen, wat schrijver
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zegt over het torso van Zadkine, dat ten andere prijkt als titelplaat. « het blanke, gave
wonder van een torso met den geheimzinnigen strijd van wicht en tegenwicht » (b1. 6g)
—; het is een bundel opstellen, geschreven in de jaren 1923-193o, en welke eenige verschijnselen en verschijningen behandelen welke in die jaren de aandacht van den schrijver trokken, en waarover hij, als hij goed inziet, vrij positieve meeningen geeft. Inderdaad komt schrijver kordaat uit voor zijn meeningen, en drukt ze onbevangen uit. Ze
worden bondig samengevat in het voorwoord.
« Ik geloof niet dat de beeldende kunsten der Nederlanders, nu de z.g. Haagsche
en Amsterdamsche School en wat in Vlaanderen daarmede overeenkomt vertoonde
hebben uitgediend, in ongelegenheid is geraakt. In een tijdperk dat Van Dongen, Sluyters, Van der Leck, Jessuran de Mesquita, Raedecker, Charley Toorop, Wiegersma,
Nicolas, Scheemacher, de Wiegmans, Ensor, Minne, Permeke, Van den Bergh, Gustave
De Smet, Tytgat en Jozef Cantre in voile kracht ziet — van de architectuur en de verdere toegepaste kunst kan in dit verband moeilijk gesproken worden — is het onmogelijk
dit aan te nemen. Hun werk is in menig opzicht van grooter spanning, van grooter
psychologische diepte vooral, dan de kunst die aan de hunne voorafging. Maar wet valt
te vreezen dat vele anderen zich laten beInvloeden door nietszeggende leuzen als « nieuwe
zakelijkheid » en « surrealisme », dat door krampachtige, snobistische pogingen om met
steeds vernieuwde abstractie in de avant-garde te verkeeren, bloed en geest worden
benadeeld, — dat door een gekunstelde houding datgene in gevaar wordt gebracht
wat kunst en waakzame critiek in eerste en laatste instantie altijd hebben voor te dragen
het edele, het idetele, het fel, brandend en innig levende dat tot de ziel spreekt. 3
Zoo neemt hij in het voorwoord, beslist stellig, zegt zijn liefde en bewondering,
noemt den maatstaf, en spreekt meteen afschuw uit voor velerlei en velerhande snobisme. Verder getuigt hij van het cubisme « het cubisme werkte met verijlde stof, omdat
het hem ondoenlijk scheen met een royaal-bekende eindigheid de oneindigheid te suggereeren.... maar bij de oude meesters gaf bewuste concretie onvermoede oneindigheid;
bewuste abstractie gaf echter (bij de cubisten) onvermoede eindigheid ». De teekeningen
der surrealisten noemt hij ergens « toevallige ontsporingen van het potlood »; waarde
kent hij echter toe aan Giorgio Chirico, om wille van de matelooze stilte die over zijn
werk hangt, en van het morbiede stoicisme; en aan Marc Chagall om wille van de
schoone rust en goedheid, weergalooze natuurlijkheid, simpelheid en frischheid. De
moderne architectuur, het contructivisme is een materiaal-zuivering, en wil de strenge
beheersching van het materiaal door kuische rustige vormen; overigens, en dat getuigt
hij ook over de moderne meubeleering, dient er erkend dat versieren, behagen een even
natuurlijke als noodzakelijke aandrift blijft, dat de angst tot versiering bij sommigen
schijnt samen te vallen met schraalheid van leven. »
Dees boek is geene thesis, door dik en dun hardnekkig verdedigd; naast bewondering voor sommige modernen, misschien soms te subjectieve bewondering, —
wat ten andere te verklaren is door den aangelegden maatstaf —, blijft er hooge waardeering en begeestering over, begeestering die luid doorklinkt, voor wat ouderen hebben
gepresteerd. Eene vergelijking dringt zich op met het werk der gebroeders Haesaerts;
de felle aanvallen maken « La Flandre Z. vast tot een polemiseerend werk; de critiek van
het hart, en het breedere ruimere inzicht van Torso doen buigen voor de overtuiging.
Torso bevat drie deelen.
« Uit een nabij verleden » bevat De aanbidding van het Lam Gods, Kerstmis bij
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Rembrandt, Bakker Korff, Jongkind, Jan Veth, « koel en zakelijk », Adolphe Willette
den franschen teekenaar, Verster, een kunstenaar naar het kart van Engelman, en
Jan Toorop, waarvan de portretten en bijzonder de kinderportretten blijvende waarde
hebben.
a Uit het heden D bundelt de opstellen : Eene nieuwe formule (studie op Picasso);
Giorgio Chirico en Marc Chagall; de , Nederlandsche bouwkunst, waarin hij het aan
den stok heeft met Huebner en zijn dithyrambisch boekje over de religieuze beeldhoukunst van Holland en hare sociale verantwoordelijkheid; Charley Toorop; Henk Wiegersma; Jozef Cantre, Otto van Rees, Thorn Bikker; Erich Wichmann.
Het derde deel gaat over de moderne architectuur.
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III

Kroniek uit Amsterdam
door Anton Van Duinkerken.
Januari '933
in naam van Oranje....
Een reizend snelteekenaar, voor buitenlandsche bladen werkzaam, bezoekt in.
Holland gewoonlijk maar de Zaanstreek met de botermeisjes en de molens, de bloembollen-velden rond Haarlem, meer naar het Noorden een zorgvuldig opgepoetste
kaasmakerij, en eindelijk het eiland Marken met de vaderlandsche kleederdracht der
wijde broeken, wollen boezeroens en « houten schoenen D. Men kent ons als een yolk
van raar-gecostumeerde boeren, wier eindeloos uitzicht slechts stuit op een molen,
zoo het de torenspits niet zijn moet van een gereformeerde kerk, mager van bouwvorm,
onversierd en schraal, doch voor eenvoudige gemoederen, aan weinig sierlijkheid gewend,
wellicht een weelde. De klacht is algemeen, dat wij niet juist beoordeeld worden in het
buitenland.
Kon de reizende caricaturist ons zien bij de ontplooiing van de vaderlandsche
wilskracht, hij zou een ander type van ons scheppen, meenen wij, minder gemoedelijk
wellicht, maar in zijn diepen ernst niet minder waardig, maar in zijn eenvoud wel zoo
doelbewust, maar bij zijn goedronde burgerlijkheid zeker zoo ondernemingslustig als
de kaasboer en de melkmeid van de prentjes. Miskenning onzer nationale deugden ten
gunste van een folkloristisch overleefsel op een eiland, vormt een verkeerden indruk
van den aard der Nederlanders en hiermee is men in het buitenland alom behept. Omdat
wij een taal spreken, die buiten de grenzen weinig bekend is, dringen de schoonste en
edelste voortbrengselen van den Hollandschen geest niet door naar elders; slechts het
penseel onzer schilders geeft den vreemdeling een beeld van ons geestesvermogen,
daar immers de inhoud van onze boeken, tijdschriften en bladen voor hem ontoegankelijk blijft.
Onze snelteekenaar moest Holland echter niet op een volksfeest betrappen en
de welwillende vreemdeling doet ook maar verstandiger, dunkt mij, wanner hij ongelezen laat, hoe wij in onze bladen een feest voorbereiden. Op 24 April van dit jaar zal
het vier eeuwen zijn geleden, dat Willem van Nassau, die in 1544 het prinsdom van
Oranje erfde, op den Dillenburg geboren werd « van Duitschen bloed » weliswaar,
maar niettemin van Dietschen aard, omdat de vaderen van zijn geslacht reeds sedert
eeuwen in Breda gehuisvest waren, nog meer omdat hij zelf van zijn prille jeugdjaren
of bij Nederlanders opgevoed werd en hun nationalen nood begreep. « Vader des vaderlands D genoemd door het geschiedboek, beschouwd als de grondlegger van den Nederlandschen Staat, als de strijder voor de « patria communis » aller Dietschers, komt den
man een vaderlandsche hulde toe, die in den oorlog om de vrijheid onzer steden tegen
het Spaansche bewind van Philips den Tweeden, door de wisselvalligheden des krijgs
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gedreven werd naar een enger staatkundig bestel dan zijn droom gedoogde, maar die
dan toch het vaderlandsch bewustzijn van de Nederlanders zonder onderscheid in rang
of stand, in geloof of beroep, heeft weten te wekken.
Die hulde kon algemeen zijn, zooals het ideaal des Prinsen van Oranje algemeen
was, niet ongodsdienstig, ook niet sectarisch, maar boven-confessioneel, of tenminste
buiten-confessioneel, wanneer men, zooals wij in dezen tijd, zooals tallooze uitwijkelingen in Oranje's dagen, de gehechtheid aan den geboortegrond niet wil doen zegevieren
over de kracht der godsdienstige overtuiging.
Een algemeen-nationale viering van het Prinsenfeest was aangekondigd; ten overvloede had het voorbereidend genootschap zich de goedkeuring hierover verzekerd
van het Nederlandsch episcopaat, daar immers uit Oranje's tijd de katholiek niet enkel
roemrijke herinneringen meedraagt. Te minder, omdat in 1579, bij de onderteekening
der Unie van Utrecht, ook Willem de Zwijger, zij het na lange aarzeling, partij koos tegen
de oorspronkelijk beoogde vrijheid van godsdienst voor alien, en aan het calvinisme
de geestelijke overmacht gunde over goederen, die door zes eeuwen van een Andere
cultuur geteekend waren. Hiermee begon de feitelijke onderdrukking van het Roomsch
bewustzijn in Noord-Nederland, de teleurgang der opkomende beschaving in de Zuidergewesten, de inlijving van Limburg en Staats Brabant bij de generaliteit der zeven provincien, waardoor ook de laatste vluchtoorden eener overheerschend-katholieke cultuur
twee eeuwen lang onmondig werden gehouden. Ofschoon Oranje dit statuut heeft
onderteekend, was het strijdig met zijn geest. Hij handelde onder den drang van omstandigheden, welke hij niet beheerschen kon en waaraan hij ook niet zijn geheele onderneming wilde offeren.
Al deze feiten vergeten voor een vaderlandsche huldiging was veil gevraagd,
er werd nochtans in toegestemd op de verzekering, dat niemand het algemeen karakter
wilde schenden. De voorbereiding tot het feest begon.
Reeds dadelijk na Nieuwjaarsdag brachten de bladen beschouwende artikels over
het Prinsenjaar; de oude « Gids » van Potgieter verscheen in een Oranje-kaft met studies
over Willem van Oranje en een gedicht van A. Roland Hoist. De langste bijdrage was
een opstel van den Leidenschen hoogleeraar prof. dr. H. T. Colenbrander, waarin het
algemeen verloop van 's Prinsen leven bondig geschetst werd.
Te Leiden had een grootsch-opgezette academische herdenking plaats, bijgewoond
door de leden van het Koninklijk Huis, waar dezelfde Prof. Colenbrander de feestrede
uitsprak.
Intusschen raakten de dagbladen onderling slaags. De socialisten weigerden
namelijk deel te nemen aan de nationale plechtigheid, omdat, huns inziens, in naam
van Oranje een maatschappelijke staatsregeling wordt onderhouden en beschermd,
die zij in beginsel bestrijden.
De katholieke bladen eischten, dat er abstractie zou worden gemaakt van Oranje's
karakter als « calvinistisch geloofsheld »; ze weigerden terecht een man te huldigen,
wiens heldendaden men zoekt in de bestrijding van de katholieke godsdienstvrijheid.
De liberale « Avondpost » achtte dit een verminking van Oranje's persoonlijkheid
en eischte een huldiging als j°) vader des vaderlands; 2°) geloofsheld; 3°) martelaar.
Ofschoon de houding der katholieken door de bisschoppen bepaald was, verspreidde een groep jonge Limburgers, aaneengeschaard in de « Limburgische Liga » een
scherp-gesteld manifest, dat tegen katholieke' deelneming aan de feestvreugde waar219

schuwde en uitdrukkelijk verklaarde : « Als vader des vaderlands erkennen wij Willem.
den Zwijger niet. » Dit manifest besluit met de woorden : « Ons past slechts een waardige houding : afzijdig blijven, totaal ! »
Nadat reeds pastoor W. Nolet uit Amsterdam, oud-professor in de kerkelijke
geschiedenis, de motieven verdedigd had der katholieken, die aan de huldiging deelnemen, kwam nu ook Dr. H. W. E. Moller, de invloedrijke oprichter van het maandblad
« Roeping », in het geweer en zette in een lezing te Tilburg uiteen, dat men Oranje
kan herdenken bij volledige eerbiediging der katholieke grieven tegen de politiek van
de zeven geunieerde Provincien.
Bij al deze standpunten voegde zich een nieuwe onverkwikkelijkheid. De hoogleeraar
H. J. Colenbrander werd door de heeren P. N. van Eyck en prof. dr. P. Geyl met de
stukken in de hand beschuldigd van plagiaat : heele fragmenten uit zijn opstel in « De
Gids D komen woordelijk overeen met het geschiedverhaal van den Belgischen historicus Pirenne. Ook deze zeer ernstige beschuldiging, dadelijk in onderzoek gegeven
bij een eereraad van hoogleeraren, heeft een politieken achtergrond. De beschuldigers
zijn namelijk een moderner geschiedbeschouwing toegedaan dan de beschuldigde;
zij vertegenwoordigen in de historische wetenschap de Groot-Nederlandsche richting.
Professor Colenbrander daarentegen staat op « klein-Hollandsch » standpunt, d. w. z.
hij baseert zijn geschiedstudie niet op de idee der stam-eenheid van alle Nederlanders,
maar op de staatkundige begrenzing van het huidige Rijks-Nederland. Uit zijn opstel
bleek het opnieuw. De eereraad maakte haar uitspraak kenbaar, dat Prof. Colenbrander door het begaan zijner betreurenswaardige onvoorzichtigheid, toch niet
werd aangetast in zijn wetenschappelijke integriteit. Menno ter Braak voegde hieraan
toe : « Balthazar Gerard heeft den Prins mdir kwaad gedaan ! D
Een belangwekkende redevoering over de godsdienstige politiek van Willem van
Oranje werd uitgesproken door dr. G. C. W. Gorris S. J. op een vergadering der letterkundige afdeeling van de « Vereeniging ter Bevordering van de wetenschap onder de
Katholieken in Nederland », te Nijmegen. Deze spreker concludeerde : 0 dat 's Prinsen
verdiensten voor de nationale zaak onmiskenbaar zijn, maar door het karakter van godsdienstoorlog, dat het verzet tegen Spaansch machtsmisbruik weldra aannam, is hij niet
zonder groot voorbehoud de nationale vrijheidsheld voor het geheele Nederlandsche
yolk te noemen D.
Bij die gevolgtrekking voelen wij persoonlijk ons het veiligst : we zouden in den
aangehaalden warwinkel van inzichten en meeningen, niet gaarne verdolen naar de
opvatting, die Nederlands heil bij het protestantisme ziet beginnen, maar toch lokt
ons ook de miskenning van Oranje's droom niet aan. Hij heeft het Nederlandsche
volksbewustzijn gewekt, al zag hij het nimmer uitbloeien tot de grootheid van het « gemeene vaderland D, al berustte hij in een regeling, waardoor zijn ideaal verminkt is ter
zelfder tijd dat het althans gedeeltelijk bereikt werd. Den Prins met gepaste hulde herdenkend, blijven wij de mislukking der Pacificatie van Gent en den opzet der Unie van
Utrecht betreuren.
Deze kroniek werd echter niet ingesteld tot een historisch debat; ze wil alleen
verslag uitbrengen van teekenende gebeurtenissen in het openbare cultuurleven van
het Noorden. En teekent het ons, Nederlanders, niet, wanneer wij op de geschetste
wijze een feest voorbereiden? Bewonen wij het zoogenaamd « klassieke land van de
verdraagzaamheid », dit blijkt dan ook meteen het land der vele meeningen. Ze botsen
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en schokken- door en tegen elkander. Hun onderlinge stooten vormen de luidruchtigheid
van onze feestvreugd, die verder kalm verloopen zal met wat zingende schoolkinderen,
wat vlaggetjes, wat redenaars en eenige gevulde zalen met gevierde sprekers. Misschien
een enkel vuurwerk, hier of daar. En om der wille van de feestelijke uitgelatenheid
een borrel oranjebitter meer dan gewoonlijk.
Geen grootsche optocht! Geen praal van klatergoud en ouderwetsche kleeren !
Wij kennen dat niet. Immers wij zijn een ingetogen yolk met elk zijn eigen meening, die
wij tot bijna elken prijs eerbiedigen. Wellicht heeft de reizende snelteekenaar toch maar
gelijk, die ons als kaasboeren in wijde broeken schildert. Als feestelingen maken wij Been
uiterst geed figuur.
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Ringsteken
H. Marsman heeft dus in Forum een zeer persoonlijke belijdenis
gepubliceerd, die, zooals alles wat waarachtig uit het diepste van den
mensch opborrelt, ver boven het belang en de beteekenis van het
sprekend individu uitstijgt. Sommigen zullen den mineurtoon zijner
bekentenis verklaren als een noodzakelijke reactie na de driftige, aan
niets twijfelende kracht (-patserij ? Neen) van zijn poetisch debuut.
zeer zeker is het leven te ingewikkeld, te veelzijdig, te bont, te groot
in de proporties van zijn leed en geluk, dan dat Marsman ts simplicistische zelfzekerheid en energie van « Geef mij een mes » houdbaar
zou geweest zijn. Meer nog, voor een man. van meer dan dertig is ze
onwijs, zelfs dom en een onbetwistbaar teeken dat zijn geestelijk
organisme niet over de grens van juveniliteit naar viriliteit heen kon.
Er staan hier bekentenissen over de ijdelheid van « roem » en de
ongedeerdheid waarin de wereld na een bombardement van prachtige
gedichten achterblijft. De kunstenaar die dit niet beseft voor zijn
mannelijke rijpheid, is reddeloos verloren. Dat Marsman zich nu
afvraagt of hij zal voortgaan met dichten, is heilzaam en het bewijst
de intensiteit zijner geestelijke reaties. In zulke benauwenissen spreek4
men eeuwige waarheden uit, die zoo oud als de straat zijn, maar die
niet alle dagen worden uitgesproken en die, door de bevangenheip
van den ontdekker, met verrassende en reveleerende helderheid
worden verwoord. B. v. deze : « Poezie in een hoogere waarheid dan
wijzelf zijn, daarom kwelt zij Naar dichter », Uzi enkele zin, maar
meer waard dan vele dikke « Arts scholastiques », die maar luizenzoekerij zijn op den kam der muze. Wat kan de kam ons schelen,
het zijn de haren die ons periodiek gek maken.
Er klinkt iets burgerlijks, iets vulgairs in deze bekentenis. Banaler
geformuleerd, schijnt het zelfonderzoek neer te komen op de conclusie : laat de literatuur schieten, zij brengt niets op. Maar men vergisse
zich niet. De kunstenaar moet inderdaad vroeg begrijpen dat de
bijverdiensten van het vak niet te tellen zijn. Bevredigingen en ambities en andere kinderachtigheden zijn geen belooningen. Wie het
daarom doet zal spoedig de rustiger beroepen van den ambtenaar
nastreven, of die van den handelaar, wier profijten reteel en tastbaar
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zijn. Niet op genade of ongenade, maar enkel en alleen op ongenade,
moet de kunstenaar zich overgeven aan de maze, die met alle schoone
vrouwen gemeens heeft dat zij den man ruineert. Dat heeft Marsman
ingezien. Het is geen triviale maar een bittere, wrange wijsheid,
voedzaam voor het geestelijk gestel van den man.
Hoe natuurlijk is de pijn waarmee hij ondervindt dat de mensch
Marsman een andere is dan de dichter. Toch kan het niet anders.
Hij moet verzaken aan zijn simplistische jeugdopvatting over oprechtheid en het valt hem zoo zwaar dat hij er scrupuleus bij wordt.
En toch maakt hij zijn werk niet, het werk maakt zich door hem.
Een waarheid die zijn eigen weten miskent, een schoonheid die zijn
eigen maaksel beschaamt, maakt zich in den abnormalen en waarschijnlijk pathologischen toestand des dichters van hem meester en
grootendeels onverantwoordelijk schrijft hij ze neer. Even onverantwoordelijk ongeveer als een woedend man een slag toebrengt dien
hij onmiddellijk betreurt en de fantast vertelt wat hij zeer goed weet
niet gebeurd te zijn, maar met het verschil dat zijn daad geen misdaad
of leugen is. Het heeft lets van de dubbelheid die Paulus gevoelde :
video meliora proboque, deteriora sequor.
We citeeren met brokstukken :
« 1k zou graag mijzelf willen vereenzelvigen met den man die spreekt uit mijn
verzen, niet alleen omdat dan mijn strijdlust voor hem in de bres kon springen, maar
omdat ik het als een bevrijding zou ondervinden als ik eindelijk gelijkheid en gelijkvormigheid kon ervaren tusschen mij en mijn werk. Maar die is er niet. Ik geloof niet
dat ik in deze een uitzondering ben, ik geloof dat ieder dichter een breuk zal erkennen
tusschen zichzelf en zijn werk. Men is nooit los van zijn werk. en men is er niet ten
voile mee identiek, ziedaar het dilemma, voor een rechtlijnige althans. Poesie is een
hoogere waarheid dan wijzelf zijn, daarom kwelt zij Naar dichters.
Moet men dan niet schrijven? Ik weet het niet, ik ben alleen geneigd momenteel,
om te zeggen : men moet niet publiceeren. Wat heeft men aan de geringe weerklank
die men misschien wekt, wat heeft men als de ijdelheid geluwd is aan den roem? De
roem is een kwelling, zelfs als hij edit is : hij achtervolgt ons aan het versteende beeld
dat wij zijn in ons werk, aan de vervalschte schim waarmee de menschen ons vereenzelvigen. Deze bijna-dubbelganger is een parasiet die mij uitzuigt....
Ik wilde dat ik het feit dat ik verzen geschreven heb geheel ongedaan kon waken.
Of liever het feit dat ik verzen heb gepubliceerd. Ik zou de herinnering daaraan willen
uitwisschen uit het geheugen der menschen. Het is niet dat ik niet bestand zou zijn
tegen critiek, ik ben niet bestand tegen de onzuivere zelfverdubbeling, die door publicatie ontstaat, of liever die al-schrijvend ontstaat en misschien ontstaan moet, en die
door publicatie, door aanraking met menschen versterkt en verwikkeld wordt. Ik geloof
dat ik zeer goed tegen critiek zou kunnen als ik het gevoel had dat de critieken die ik
over mij zelf lees, ook werkelijk over mijzelf gingen. Maar dit is haast nooit het geval.

223

En toch hebben ongetwijfeld sommige critici zeer intelligent en psychologisch zeer
juist over den man die voor hen uit mijn werk spreekt, geschreven. Maar die man ben
ik zelf niet, niet meer althans; neen, die man ben ik nooit ten voile geweest, zelfs niet
op het moment dat ik dat werk heb geschreven.
Niet enkel de menschen vereenzelvigen ons met ons beeld, ik doe het zelf. 1k
richt mij naar hem, om hem tevreden te stellen, want hij wil op mij lijken, hij wil dat
ik op hem lijk en ik verdraai mij om hem zijn zin te geven, om van zijn hardnekkig aanhouden of te zijn. Ik ben met hem bezig. Dat is voldoende, dat is misschien het vernederendste wat ik mij denken kan : een creatie van mij, na een omwandeling in de
wereld nog erger veranderd, nog minder mijzelf dan op het oogenblik dat ik hem schiep,
keert tot mij terug, werpt zich op mij, hecht zich aan mij, en zuigt zich vast. Soms een
blok aan mijn been, soms een bloedzuiger aan mijn borst en ik kan het niet loslaten,
ik kan het niet geheel van mij afzetten, ik kan het niet vergeten.
Er is nog iets anders : het is iets ontzettend vervelends deze caricatuur, waarop
men toch lijkt, terug te vinden in bloemlezingen, in een literatuurgeschiedenis : een
versteende schim tusschen schimmen, een naam, een vervalsching tusschen andere namen en andere vervalschingen, een lijk tusschen lijken, of — als dit te sterk is — een
nummer tusschen de nummers.
Het ergste is de literatuurgeschiedenis : te zien hoe een stuk van mij verleden is
geworden, historie, versteening, het ligt in een museum, een mauseloum, het ligt op
een kerkhof en verspreidt lijkenlucht.... en dit was te voorkomen geweest door te luisteren naar een raad van Hoist, van Brigge, van Andries de Hoghe, die er zelf ook niet
naar hebben geluisterd. Ik had vrij kunnen zijn, een stil en opmerkelijke vreemdeling,
naamloos en ongekend.... Ik had los kunnen zijn van verleden, onversteend, vloeiend,
Ik had mij zelf kunnen zijn.
1k zou iets van een troost en een verzachting vinden in de gedachte, dat deze
waarschuwende ontboezeming jongere dichters ervan zou weerhouden hun gedichten
te bundelen. Maar 't zal vergeefsch zijn : de drang naar bekendheid, naar naam, de
behoefte aan duurzaamheid en mededeelzaamheid, het verlangen naar weerklank....
zal hen dwingen zich uit te leveren aan de openbaarheid, en zij zullen versteenen
als wij; want het beeld dat leeft als gedicht voor wie kan lezen, is dood voor den man
die het schreef, een deel van zijn dood en een deel van opstanding, maar het meest
van zijn dood. De roem zal hen knechten, het beeld zal verstarren onder hun oogen,
de horde zal hun een beeld voorhouden, waarop zij moeten gelijken, zij zullen een naam
hebben onder de menschen, en een beeld dat het hunne wil zijn; ook zij die jong en
los konden zijn, een stroom zonder naam, zullen ingelijfd worden in Nieuwste Geluidei,
zij zullen — terwijl zij nog leven : — historie worden en begraven in een archief.... »

Verder verdedigt du Perron ter zelfder plaatse de stelling dat
in de podzie het soort geen belang heeft, maar dat alles aankomt op
het talent, een literaire transpositie van het aloude schildersadagium
dat een goed geschilderde pladijs te verkiezen is boven een gekladden
God den Vader
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0 De inkantatie — want hoe men ook over de verschillende genres in de poezie
mag strijden, de diepste betekenis van alle poezie blijft deze. Wanneer er van « loszingen » sprake is, dan zingt de poezie in eerste en laatste instantie de mens los van zichzelf;
of het gaat om een poezie die zich uit als een verlangen naar andere sferen (hemel,
Elyseum en wat er nog meer zijn mag), of om een die zich, opgewekt of verbeten, bepaalt tot wat dit aardse leven aan distrakties oplevert, het blijft vOtir alles een vlucht
uit de « doffe realiteit », een bedwelmingsmiddel, onverschillig van welke aard : cocaine
of brandewijn, Boutens of Slauerhoff — en een kwestie van smaak ook, waar de brandewijnschenker zich niet voor cocainesmokkelaar uitgeeft. N'en dèplaise Oxford : de
rangverschillen raken niet het s'oort, maar het talent. De z.g. borrelpoezie, die over
Holland is gestroomd sinds A. J. D. van Oosen Greshoff heeft geevenaard in wrange
levenswijsheden en Eric van der Steen in; niets onder schijnt te zullen doen voor A. J.
D. van Oosten, bewijst niet eens een groei van het poeties inspiratiemateriaal, want ook
dit heeft in poeticis bestaan door alle eeuwen. Er zou zelfs een minder grdot verschil
zijn tussen Van Oosten en Villon dan tussen Van Oosten en Boutens, wanneer men het
talent niet meerekende. De kracht van inkantatie geeft in poezie ongetwijfeld de doorslag; de fout is slechts, te geloven dat deze inkantatie alleen door verheven en muziekale,
nooit door menselike middelen zou worden bereikt.
In Holland raakte men geneigd de zuiver-menselike middelen te exclusief te verdedigen, maar een ruime oogst van het gevraagde soort is soms nog het beste middel
om van het vooroordeel te genezen. Ik voor mij kan nog niet zeggen dat ik de epigonen
van Holst en Buning liever hoor dan die van Greshoff en Minne, maar ieder graadverschil is hier gelukkig zonder belang. Waar het op aankomt is dit : het verwerpen
van de poezie als « het allerhoogste in alle literatuur »; hoeft niet met zich mee te brengen :
de ontkenning van wetten die binnen de poezie onontkoombaar en wel eeuwigdurend
zullen zijn. »

Er zijn, vermoeden wij zoo, niet veel punten van overeenkomst
tusschen du Perron en Anthonie Donker, maar wat deze laatste in
« De Stem » over de alomstegenwoordigheidspotentie der poezie
schreef, sluit niet alleen aan bij hoogerstaand citaat van du Perron,
maar het zou evengoed door dezen kunnen geschreven zijn. Donker
heeft het over de poezie van A. Van Collem, waaruit Henriette
Roland Hoist een bloemlezing heeft verzameld :
« De Genestet, schrijft hij, heeft ons argeloos geschreven, dat poesie overal is,
maar hij noch zijn vrienden wisten wat dat wilde zeggen. Het is veel meer waar dan hij
ook maar in de verte vermoedde. De grenzen van het beschermd domein der poezie
waarborgen geen monopolie. Een vers kan in de zonderlingste millieus, met de ongezoutenste woorden en zonder vermoeden van het bestaan eener literatuur worden geschreven. Poezie is de krabbel van Erich Wichmann :
Tot tranen toe ben ik bekommerd,
Nu kan ik nooit meer naar de lommerd,
Omdat mijn heele inventaris
Al daar is.
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Poezie het woor dspelinkje met zijn naam van Karel van den Oever :
Karel van den Oever,
hoe langer hoe droever,
hoe langer hoe stroever,
Karel van den Oever....
Poezie is het soldaten liedje van : « Wat zal het zijn, zei de Heer tot de schare :
bitter of oude klare ? » Poesie pure kan een tafelliedje wezen, podzie kan een Schlager
zijn : wat een geestige sfeer en schilderachtigheid heeft die Duitsche tango : In eener
kleinen Konditorei, en wat een aardige regels staan er in : Dat ist die Liebe der Matrosen!"
*
* *

De lezingen en ontvangsten van Wassermann en Ludwig in
Nederland hebben een illusie van Annie Salomons verstoord en de
gedesillusioneerde lucht desbetreffende gevoelens in « Leven en
Werken
« Ons land heeft de vorige maand twee litteraire gasten geherbergd; ze spraken
beide Duitsch, ze waren beide Joodsch, en beiden hadden er onder geleden, dat een
sterke strooming in hun vaderland « Duitsch » en « Germaan h identificieert en van
vreemde smetten een afkeer heeft.
De eene gast was Jacob Wassermann, die van zich zelf getuigde, dat hij gedurende
veertig jaar het eene boek na het andere had laten verschijnen. Hij bleek in Holland
veel gelezen en populair te zijn : in Den Haag was de groote zaal van Excelsior tiokvol
geloopen om hem te hooren en de file auto's was wel een kilometer lang. Ik ben niet
in staat precies uit te maken, waarom hij ons yolk zoo ligt. Omdat hij grondig en uitvoerig schrijft? Omdat hij een voorkeur heeft voor spannende rechtskwesties, een soort
gesublimeerde detective-roman? Ook voor zijn voorlezing had hij weer een geheimzinnige moord gekozen, en hij liet den rechter-commissaris zelf aan het woord om het
geval uiteen te zetten.... »
Wasserman las sober, onnadrukkelijk en zonder eenige ijdelheid. Een in zichzelf
gekeerd man, die de onderdrukking van zijn jeugd nooit geheel heeft kunnen afschudden; die zich niet zonnen durft in de algemeene waardeering, maar die zelfs als hij
geentoureerd wordt, alleen blijft....; ghetto-kind.
En dichter, omdat die toch, zoolang zijn dichterschap levend in hem is, alle lof
en blaam aan zijn laars lapt, en alleen bezeten is van de wereld van zijn eigen verbeelding.
De andere gast, die onze grenzen overschreed, was Emil Ludwig, biograaf van
Napoleon, Bismarck, Leonardo da Vinci, Rembrandt. Beethoven, Schiller, Balzac,
Michel Angelo, Lincoln, Goethe, en.... Emil Ludwig. Van hem is in zekeren zin nog
meer werk gemaakt dan van Jacob Wassermann; er was een uitgebreid comia samengesteld van kopstukken uit de wetenschappelijke en litteraire wereld en dat heeft hem
in Amsterdam een diner aangeboden om hem te huldigen en zijn vele verdiensten
ook voor onze cultuur in het licht te stellen.
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Men heeft mij verteld, dat aan die maaltijd twee bekende Nederlandsche historici
het woord hebben gevoerd, waarvan de een den eminenten buitenlander huldigde als
« historicus » en de tweede als « dichter ». Die tweede was verreweg het voorzichtigste;
als een historicus zich vergist in een « dichterschap », gaat het geenszins om zijn beroepseer; maar een historicus, die zich in de « historiciteit » van een ander vergissen zou,
snijdt zich leelijk in de vingers. Ondertusschen kwam Ludwig er met deze twee calificaties nog gunstig af, als we ze vergelijken met den « lof » dien Vosmaer indertijd met
zijn « Amazone » oogstte, van welken kunsthistorischen roman alle kunsthistotici verzekerden, dat het een voortreffelijke roman was en alle litteratoren, dat men het boek
om de kunsthistorische bizonderheden moest lezen.
In elk geval : ook Ludwig heeft ons land weer verlaten, en ik zit nog steeds met dat
onverteerde brok : «Wat het leven geeft», die auto-biographie, waarin hij, na zich in zoovele belangrijke mannen verdiept te hebben, den belangrijken auteur Emil Ludwig
ten voeten uit voor ons uitbeeldt. Had hij dan geen vrienden om hem te waarschuwen,
dat hij dat nu liever niet moest doen? Dat hij met die eene dikke turf de illusies, die zijn
knappe boeken ons nog gelaten hadden, voor goed verstoorde : de illusie, dat deze
man niet alleen een handig veelschrijver, met flair, met vernuft en intelligentie, maar
ook een, groot karakter was....
Een boek te veel ..... hadden de comite-leden, toen ze hun schitterende ontvangst
voorbereidden, joist dat eene fatale boek niet gelezen? Of kon het hun niet zooveel
schelen, en dachten ze misschien, dat, om mee aan een dinertafel te zitten, een klein
karakter nog wel zoo gezellig kan zijn als een groot? »

In Naar beginselverklaring van '33 doet de « Gemeenschap »redactie, zonder Helman, die openbaar heeft gemaakt dat hij niet
meer tot de katholieke geloofsgemeenschap behoort, en zonder Engelman, die uit de redactie getreden is — verlies der twee beste krachten
onder de r. k. ned. jongeren ! — een bekentenis en zij maakt voornemens :
« Het ruimer en schooner katholieke leven, waarop wij allen hopen, woei ons
y olk niet aan als de zoelte van een nieuwe lente. gekomen in een enkelen nacht, na lange
vrieskou, en zichzelf natuurwetmatig verwarmend tot zomer. Langzaam ontlook het
nieuwe leven, dat dikwijls tegen de verdrukking groeien moest, en meer dan eens heeft
het ontstemd tot spijtige ontgoocheling, wanneer wij vreesden, dat het kwijnen zou
in den een, wanneer wij daarentegen zagen, hoe het geforceerd werd in den ander.
Wat tien jaar geleden door weinigen roekeloos maar vurig werd ondernomen,
is thans gedeeltelijk gemeengoed, doch in menige publicatie schijnt de bezieling gestory en, de lyriek verarmd tot kunstige machteloosheid, de strijd verschrompeld tot beginselruiterij, het enthousiasme tot vakmanschap verstelseld.
« De Gemeenschap » ontveinst zich dezen gang van zaken niet. zij heeft te critisch
gestaan tegenover het onmiddellijk verleden om niet eerlijk te durven zijn tegenover
den huidigen toestand. Haar idealen wil zij niet verloochenen, al wil zij even weinig
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bedelen om hun erkenning door haar vijanden. Brengend wat zij altijd gebracht heeft,
en zoo mogelijk beter dan ooit in het verleden, wil zij ook heden niet uit den weg gaan
voor de moeilijkheid van het vraagstuk, voor de schijnbare onbereikbaarheid van het
verlangde, noch voor de materieele macht van een inzicht, dat afwijkt van het hare.
Zij heeft geleerd, het orgaan eener minderheid te zijn.
De ontwikkeling der kunst zal ze blijven bevorderen, ze zal in haar kronieken
deze ontwikkeling volgen. Haar hoogste norm is daarbij dat de kunst de schoone uitdrukking zij van een schoon leven, hetzij dit zich uitstort in den jubel van de ziel, hetzij
dit zich overtuigd en hartstochtelijk afwendt van al, wat ons verontwaardigt. Hiermee
is tevens haar critisch standpunt bepaald tegenover het hedendaagsche openbare leven.
Zij zal in haar « Hagel ))-rubriek blijven vechten tegen de ontluistering, ook in details,
van het leven, en zij zal het concrete geval wraken, zoodra dit typeerend is, of dreigt
te worden, voor een algemeenen toestand. Het makkelijk verwijt, dat zij zich bezig
houdt met kleinigheden en particularia kan ze rustig aanhooren, zoolang het leven in
Nederland nu eenmaal niet bestaat uit groote daden en gestuwd worth door algemeene
bezieling.
De reconstructie-arbeid van de katholieke wetenschap bleef in de laatste jaren
te zeer buiten de aandacht. Daarom zullen voortaan besproken worden die uitgaven,
wier interesse voor het katholieke bewustzijn breeder belangstelling vraagt dan die
van vakgeleerden.
Bij voile aandacht voor den groei der katholieke lyriek, bij hoopvolle verwachting
van een nieuwe katholieke dramatische kunst, zal « De Gemeenschap 0 ook belang
blijven stellen in de ontwikkeling van een satyrischen of ironischen dichtvorm, die door
zijn pakkend accent stimuleerend kan zijn voor de katholieke reconstructie.
In het politieke zal zij zich blijven verzetten tegen ziellooze verstelseling, in het
sociale zal zij blijven strijden voor het recht van den arme en voor de broederschap
van alien in Christus' die het Hoofd is. Zij zal de suprematie van het economische
boven het spiritueele, en van het politieke boven het cultureele blijven ontkennen.

* *
Het goedkoope strijdend katholieke maandbladje « Rex » is niet te
spreken over den prix Femina : « Le Pari » van Ramon Fernandez :
« Disons-le carrement. Le jury fiminin qui a decerne a ce roman de bas &age
le prix Femina, donne une pauvre idee de la critique litteraire et de la pudeur des femmes
en France. Nous lui pardonnerions de n'etre que bouffon. Nous ne lui pardonnerons
pas d'avoir pose une couronne sur la tete d'un metis sensuel et pervers. »

Ook niet over den Prix Goncourt : « Les loups » van Guy Mazeline, alhoewel er een « reelle valeur » in gevonden wordt :
« C'est un roman, un long, un tries long roman. Les jeunes romanciers n'ont
decidement pas termini de nous infliguer des pensums ! Suivant l'exemple d'Andre
Gide, M. Roger Martin du Gard avait inaugure la serie. Li-dessus, pour ne pas etre
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en reste, Jules Romains a fait de mime. II est vrai que Proust et Romain Rolland l'avaient
precede. MM. Celine et Mazeline se sont empresses de marcher sur les traces de ces
messieurs.
Le jury du Goncourt efit pu titre plus mal inspire. Il le fut souvent. Temoin :
ce pitoyable Mal d'amour oil M. Jean Fayard imite, a en pleurer, les salivation malsaines d'un jeune libidineux retombe en enfance.
Il y a dans Les Loups, un peu pile-mile, des pages brillantes et des chapitres insipides. A tout prendre, le livre a une reelle valeur et it serait injuste de ne pas le dire
bien haut. Mais que d'ombres au tableau !»

Belangrijker is Hubert Colleye's artikel over Ramuz naar aanleiding van diens « Farinet » en speciaal het volgende over de taal van
dezen Zwitser :
« Je connais des gens que le nom seul de Ramuz rend malades. Its lui reprochew,
simplement, de ne pas ecrire en francais. Its lui tiennent rigueur de ses paysanneries,
de ses gaucheries, de ses tournures embarrassies, de Pallure cahoteuse de ses phrases.
A vrai dire, Ramuz, du canton de Vaud, ecrit en vaudois. Il l'avoue d'ailleurs lui tame :
« J'ai dcrit — dit-il dans sa Lettre a Bernard Grasset — une langue parlee, la langue
parlee par ceux dont je suis ne. J'ai essaye de me servir d'une langue-geste qui continuat a etre celle dont on se servait autour de moi, non de la langue-signe qui etait dans
les livres. » Il pretend que le francais « classique » qu'on enseigne dans les classes est
une langue morte, qui fut vivante aux dix-septieme siècle parce qu'elle etait alors une
langue parlee, mais qui est devenue, avec Page, tine q langue-geste », un instrument
aux mains des professeurs, une momie dont le caract4re est la rigidite et limpuissance
A exprimer la vie. Cette langue vaut peut-titre encore pour Paris et les provinces spicifiquement francaises. Elle ne vaut rien pour les trois cent mille Vaudois, qui ne connurent pas le Grand Siècle, qui ne vicurent pas sous l'obedience des Rois, qui ne furent
jamais, en somme, des Francais de France. Un tel parti-pris peut mener loin. II renferme
en lui un principe anarchique, j'allais ecrire : protestant, qui ne mênerait a rien moins
qu'i Pemiettement de la langue francaise. Emiettement qu'on peut supposer allant
jusqu'A l'infini. Bien plus, ce francais classique, qu'auraient le droit de rejeter tous les
ecrivains francais de langue, ne serait plus l'apanage que des seuls Francais assimiles.
Un Vaudois, un Wallon icriraient vaudois ou wallon en francais. Mais un Breton,
un Basque, un Flamand, manieraient comme la leur propre, la !argue de La Fontaine
et de Bossuet. C'est assez dreole. Et je comprends l'indignation de beaucoup de bonnes
gens devant Pentetement de Ramuz a parler « paysan », non francais. Car c'est bien
paysan que parle l'auteur de Salutation pdysanne. Il s'en vante. Ii refuse au francais
« dit litteraire » tout pouvoir expressif. « Je ne fail aucune difficulte, ecrit-il, pour admettre que, sur le plan explicatif, les commodites d'une langue commune et du « francais » dit litteraire puissent l'emporter, et de beaucoup. Je vois que les mots y sont avant
tout des signes abstraits dont it convient, pour les facilites du lecteur, qu'ils soient
fixes le plus durablement, le plus precisement possible, par un ensemble de conventions,
comme ii arrive pour les degres du barometre, pour les heures sur le cadran, pour les
meridiens sur les cartes. Il importe que l'auteur d'abord, le lecteur ensuite, sachent
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aussi exactement que possible oil commence et finit le sens d'une locution qui n'a
plus pour s'eclairer le voisinage d'une image, ni pour l'etayer a droite et a gauche la
presence meme des choses. »
Le francais langue morte ne peut donc servir a exprimer la vie du moment. II
faudra recourir au francais de province, a cette fruste langue, pitorresque mais gauche,
expressive mais maladroite, apte a peindre mais rocailleuse a voir et a ouir. Que si
vous vous recriez, Ramuz vous repondra qu'il ne fait qu'obeir a ses pairs et que son
francais natal n'est pas celui des gens de France.
Que voulez-vous objecter encore? Le plus simple est d'accepter Ramuz comme
on accepte un phenomine, tout en deplorant le fAcheux precedent qu'il cree. Car si
Ramuz s'est fait accepter a force de talent, je crams les sous-Ramuz. L'auteur de Farinet
est sincere; et it y a moms de litterature dans son cas que de souci de faire vrai. Quand
it dit que « le francais classique.... n'aurait jamais *ate valable pour moi, dam les circonstances oil j'etais, et que ( mensonge » pour moi eut ete precisement de m'en servir »,
on peut le croire, sa parole rend le son de la sincerite. Mais je redoute les disciplines
roublards et les malins eleves. Le cas Ramuz devenu un cliché serait une plaie nouvelle
ajoutee A toutes celles dont souffrent la banque et les lettres.
PERTINAX
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Kantteekeningen
« LA LITERATURE BEL GE »...
Niemand is er onwetend van dat Minister Lippens is :
....un homme tres avenant,
qui parle Ws bien le francais et le flamand.
Hij verwacht dat ook van zijn onderhoorigen en van zijn universiteitsprofessors meent hij t te molten veronderstellen dat zij ten minste in staat zouden
zijn de twee landstalen te lezen. Deze
overtuiging heeft hem blijkbaar geleid
toen hij den heer Fernand Desonay, professeur a l'Universite de Liege, de opdracht gaf een lezing te houden over
de « Belgische literatuur » te Berlijn. Door
omstandigheden had die lezing niet
plaats en daar un discours rentre gelijk
staat met een maagziekte, heeft de hr.
Desonay zijn opstel ten gehoore gebracht
te Brussel.
Uit dezen tekst (verschenen in de
Revue cath. des 'dies et des Faits) blijkt
dat Mr. Desonay de Vlaamsche en de
Fransche literatuur in ons land als een
eenheid beschouwt, een thesis die in
haar paradoxaal uitzicht misschien nog
interessant om verdedigen is. Dat zou
echter door iemand anders moeten gebeuren, want naar het blijkt is Mr. Desonay niet in staat een Vlaamschen tekst
te lezen. Hij spreekt over onze literatuur
van « hooren zeggen » en begaat de meest
schromelijke onrechtvaardigheden zonder
blikken noch blozen. Desonay kent drie
Vlaamsche dichters : Van Ostayen, waarvan hij een onbeduidend stroofje uit
Music-Hall citeert, M. Gijsen wiens naam
hij hardnekkig met een z spelt en Wies
Moens die met een paar dooddoeners

wordt afgemaakt. — De schrijver van
Blauwbaard (met een t volgens Desonay)
heet De Pilcyn enz. Zoo gaat hij verder
met ruwe voeten door onzen literairen
bloemenhof.
Hopeloos oppervlakkig, slecht gedocumenteerd, onnauwkeurig in algemeen
gekende bijzonderheden : dat zijn toch
zaken die een hoogeschoolprofessor in de
litteratuur zou moeten vermijden. Nog
beter ware het geweest indien een centraliseerend minister aan an man niet een
taak hadde opgedragen die blijkbaar
boven zijn macht en competentie was.
HOLLANDSCHE DEGELI JKHEID
OF
NAAR DAAR WAAR DE KOMKOMMERS GROEIEN.
Stel U voor dat een Vlaming aanzocht
wordt in Holland een gelegenheidsrede
te houden voor een select publiek van
in literatuur-belangstellenden en overheidspersonen van allen rang. Die sukkelaar zou zich documenteeren, zou zijn
rede voorbereiden en schrijven en zou
achteraf als alles klaar was zich nog afvragen : ben ik wel degelijk genoeg om
aan onze buren te behagen ?
Wat doet een Hollander? Het Sabbecomite vraagt den heer Pauwels, Francois
een feestrede te houden bij de viering
van M. Sabbe. De trein zet op Amsterdam-Antwerpen een uur of vier. Als Mr.
Pauwels aanlandt weet hij reeds een paar
grapjes die hij zal vertellen en de heeren
die voor hem aan 't woord komen zullen
hem ook wel wat stof verschaffen. Bref,
Mr. Pauwels vertelt een grapje van een
luidspreker die Zuid-Afrikaansche liedjes
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uitzond, vind meneer Sabbe een kalm
man, nog kalmer dan een Hollander,
zegt dat de Hollanders graag Sabbe lezen,
voert een laatste pirouette uit en zwijgt.
Applaus, veel applaus. Meer applaus dan
voor de degelijke en goed geschreven
lezing van prof. Verdeyen.
We zijn onverbeterbaar. Wie luisteren
kon, voelde dat Mr. Pauwels in zijn
laatste tien levensjaren geen boek van
Sabbe meer in handen heeft gehad, dat
hij zich niet een halve minuut bekommerd
had om wat hij kwam vertellen, noch
om zijn onderwerp noch om zijn publiek,
dat hij eenvoudig die snullen van Viamingen behagen wilde met een paar welgeslaagde clownerijen. Hij heeft zijn toehoorders behaagd en geamuseerd maar
wie geen behoefte heeft aan een Almanach van Snoeck op een academische
zitting die voelde zich in deze geschiedenis eens te meer vernederd door de
zoo licht verborgen minachting van den
Noord-Nederlander voor den Vlaming.
Wij vragen wat meer respect voor ons zelf
en van onze gasten wat meer fatsoen.

OPEN BRIEF
Antwerpen den 27 Februari 103
Aan den Heer Ernest Claes
Letterkundige

Ukkel
Waarde Laureaat,
Iedereen heeft zijne vijanden. Volgens
Marnix Gijsen moet men ze kunnen
kiezen. Ik heb mij die moeite niet eens
moeten geven. Dezer dagen heeft mij een
dezer vijanden verweten dat ik met opzet
in Brabant geboren ben met het oog op
den jaarlijkschen prijs dezer provincie.
Ik heb het niet ontkend. Maar ik heb
in stilte en tot innerlijke vertroosting en
excuus aan U gedacht, want indien lage
berekening en hebzucht aan den oorsprong
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van mijn bestaan liggen, bij U, die niet
aileen opzettelijk te Sichem in Brabant
geboren zijt, doch nadien nog veel opzettelijker in Ukkel, het eenige dorp dat
letterkundige prijzen uitlooft, zijt gaan
wonen, bij U, zeg ik, trekt ze een lijn
door heel uw levensloop.
Gij hebt geen vijanden en het is U
dus niet verweten. Immers gij verdient
geene vijanden en den prijs van Ukkel
verdient gij met uwen a Black » (het boek,
den hond ken ik niet) dubbel en dik.
Van harte proficiat.
Doch ik schrijf U niet om U te vleien,
dock om U te waarschuwen dat uw eerste
vijand in wording is. Ziehier wat er gebeurt. Een bekend letterkundige tracht
dezer dagen een huffs te huren in de
plaats uwer inwoning en hij slaagt er
niet in, daar de eigenaars overvragen.
Gewoonlijk noemt men den huurprijs en
voegt er bij 0 plus de fasten en het ruimen
van den put », maar deze letterkundige,
wiens naam als zoodanig bekend is, krijgt
bij den huurprijs « de lasten, het ruimen
van den put en de heeft van den prijs
van Ukkel ».
Van eigenaarsstandpunt is de redeneering zoo kwaad niet. In Woluwe b.v.
zal genoemd letterkundige immers dezelfde huur betalen zonder kans op den prijs
van Ukkel. Maar voor U ziet het er
gevaarlijk uit, want de kandidaat schrijft
den eisch der eigenaars aan een heimelijken invloed van U toe. U kennende
viel het mij licht Uwe verdediging op
te nemen. Ik heb de verdienste doen
uitschijnen van het feit dat gij niet eens
de biographie van den brouwer van Ukkel
geschreven hebt, maar van een hond die
dan nog een geboren Sichemnaar was.
Indien gij, aldus besloot ik dit betoog,
met sluiksche middeltjes den prijs had
willen kapen of behouden, zoudt gij
veelmeer de communale gevoelens van
Ukkel hebben gegevlei. Ik mag met
gepaste bescheidenheid getuigen dat

het betoog voorloopig niet nagelaten
heeft indruk te maken en dat ik tot heden
de hoop mag koesteren, het stichten van
een Onafhankelijke Liga ter bestrijding der
Ukkelsche Huiseigenaars te kunnen voorkomen. Ik hoop dat gij van uw kant, als
gewaarschuwd man er nu twee zult waard
zijn, hetgeen de vlaamsche letterkunde
ten goede zal komen en voor u meteen
een dubbele kans beteekent voor den volgenden prijs.
Dit wensch ik u van ganscher harte
uw toegenegen
en blijf
G. W.
GROOT NEDERLAND IN DE
PRAKTI JK.
De redactie van Roeping bericht ons
dat Wies Moens, volgens een door Mr.
Willem Melis geschreven, en zonder zijn
voorkennis en instemming in het Januarinummer geplaatst artikel over « Het
Vlaamsche Nationalisme en de verkiezingen in Belgie D uit de redactie is getreden,
maar dat met ingang van het Februarinummer tot de redactie is toegetreden
Dr. Jan Brans, historicus, Scheerhoven
bij St. Truiden, Groot-Nederland ».
Nu had ik graag naar goed gebruik,
aan Dr. Jan Brans mijn collegiale gelukwenschen gezonden, maar ik sta een beetje
perplex met dit praktisch geval van GrootNederlandisme... 1k weet b.v. een Bergen
liggen in Wallonie; en een Bergen in
Nederland en een derde stad van dien
naam in Noorwegen. Naar de eerste kost
een brief me 0,75 fr. naar de tweede
1,50 fr, naar de derde 1,75 fr. Maar nu
ben ik vergeefs in vijf verschillende postkantoren naar het tarief gaan informeeren
voor een brief naar Groot-Nederland; er
was geen enkele bediende die me inlichten
kon. Misschien moet ik naast elkaar op
mijn brief zoowel de beeltenis plakken
van Koning Albert als die van koningin
Wilhelmina. Maar zeker weet ik het niet.

Want volgens Dr. Louis Van Gorkum
omsluit de Groot-nederlandsche grens
zoowel Wallonie als Vlaanderen, terwijl
dit volgens den heer Knuvelder, hoofdredacteur van Roeping, op een historische dwaling berust. In dit laatste geval
zou de geldigheid van mijn belgischen
postzegel zeer betwistbaar zijn. Maar er is
een tweede moeilijkheid die me plaagt :
ik vraag me of welke postbode eigenlijk
mijn briefje aan Dr. Brans bezorgen zal.
De belgische post mag er zich natuurlijk
niet mee bemoeien; die is trouwens niet
bestaande voor Dr. Jan Brans of moet
ik zeggen : voor de redactie van Roeping.
En het is niet waarschijnlijk dat een eenvoudige Nederlandsche postbode het zou
wagen zijn ambt uit te oefenen in een
vreemden staat, met name Groot-Nederland.
De lezers van dit tijdschrift zullen dus
begrijpen dat ik eenigszins perplex sta.

DE PELGRIM OPGERAKELD.
Het armtierig artikel dat de jonge heer
Jos. Philippen in 0 De Standaard » van
voor enkele weken geplaatst heeft gekregen (de redactie werd waarschijnlijk bewogen door haren prijzenswaardigen ijver
voor het katholiek gehalte van Vlaanderens geestesleven) heeft « De Pelgrim »
slechts ondienst bewezen. Vlaanderen op
zijn smalst gaf zich bloot in stellers volslagen gemis aan zin en gevoel voor waarden en verhoudingen. Servaes, Dirk Vansina en Herman Deckers worden er achter
elkaar zoodanig vernoemd en verheerlijkt, dat men zich afvragen moet of het
nu ten slotte Servaes is die profiteert
van het gezelschap en niet Herman
Deckers. De ietwat ingewijden lezen met
ergernis den onzin, hier en daar nog al
eens verkondigd, door alleenstaanders, die
sterk den indruk wekken te vreezen dat
zij in vergetelheid zullen terugzinken zoo
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zij de herinnering aan De Pelgrim zaliger
niet kunnen levendig houden. De anderen,
wier naam noch katholiciteit iets kunnen
verliezen door het verdwijnen der vereeniging, laten eenvoudig betijen, maar
zij hebben het recht te verlangen dat
niemand nog een onrechtmatig gebruik
zou maken van den naam eener vereeniging die in feite niet meer bestaat.
De naam « De Pelgrim » is voor een
zeker procent vlaamsch publiek symbool
geworden van religieus kunstideaal, een
vereenzelviging die nooit te wettigen was,
maar zij bestaat nu eenmaal. Daarom
juist hebben de meesten het geleidelijk
verbrokkelen der vereeniging niet wereldkundig gemaakt. Maar indien anderen
den schijn zouden willen bestendigen
alsof zij nog altijd werkzaam was zou men,
om hun den pas of te snijden, duidelijk
moeten zeggen waar het op staat. Daarbij
wordt in hoogergenoemd artikel een scherpe beschuldiging ingebracht aan het adres
van sommige pelgrims die zoogezegd de
vereenigingen zouden bestreden en benadeeld hebben. Laten de christelijke broeders hun likwidatie ten minste zonder
publieke ruzie uitvoeren en zich bewust
worden van de ware oorzaken hunner
ontbinding.
Er heerschte bij zekere leden een geest
van onderlingen bijstand, die de geestdrift der andere leden gebroken heeft van
zoodra hij aan den dag is getreden.
Ten tweede heeft het hun bij zooverre
aan eenheid ontbroken, dat in de leuze
« Katholieke Kunst » de eenen den nadruk
legden op het eerste woord en de anderen
op het tweede. Daardoor werden goedbedoelde uitingen van vroomheidsexaltatie door die eenen vooruitgezet als hoogtepunten van katholieke kunst, terwijI
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anderszijds waarachtige kunstwerken vrijwel veronachtzaamd werden omdat zij
niet direct als illustratie van den Mechelschen Catechismus bruikbaar waren. Nergens is die dubbelheid duidelijker gebleken
dan in het eigen tijdschrift « De Pelgrim »
zelf, waar de kantteekeningen van Dirk
Vansina zich merkwaardiger wijze nooit
beijverden voor een apologie tegenover
de heidenen en ketters, maar zoo goed als
altijd gericht waren tegen troebleerende
inzichten in eigen kamp. De goede voorstaander merkte dat niet aan halve, maar
aan heele en talrijke woorden.
En ten derde was er in de Pelgrim geen
leiding. In de beide tentoonstellingen was
de dubbele richting, waarover hooger, vertegenwoordigd, zoodat er goed werk was
dat geen Pelgrim noodig had en zeer
slecht werk dat dan zeer katholiek moet
geweest zijn.
Dat alles te zamen, het miskennen der
verhoudingen, het bespotten der kunst
onder katholiek voorwendsel en het bespotten van het katholicisme onder artistiek voorwendsel, heeft De Pelgrim vanzelf ontbonden, zonder dat iemand er
veel heeft moeten voor doen. Onnoodig
ook er iemand kwaden wil voor aan te
wrijven. Wat onleefbaar is sterft een
natuurlijken dood en moet dus niet vermoord worden. Voor degenen die in de
marge van de beweging kleine winstberekeningetjes gemaakt hadden, was dat
afsterven een teleurstelling. Voor hen die
met zuivere bedoeling vertrokken waren,
was het een ontgoocheling. Laten beide
groepjes nu niet meer kibbelen over het
zwaarteverschil tusschen een teleurstelling
en een ontgoocheling : ieders rekening
sluit met een deficiet van zijn inzet.

Verloren hoek der Poezie
Lof der onpersoonlijkheid. Ten gerieve van een paar vlaamsche dichters
die het excuus der jeugd niet meer hebben :
Niet waar, wij moeten behulpzaam zijn, met raad en de rest,
wij dichters onder elkander ;
gaat een vers op mijn eigen instrument niet al te best,
dam.. speel ik op dat van een ander.
Herman Teirlinck, voorzitter der Kon. Vl. Akademie voor 1933
Voorzitters en dagen volgen elkaar, maar gelijken niet;
nu de Scharlaken Tyl, na een zwarten Jezuiet;
de een ernstig gelijk een moraal-theoloog, de ander spottend van air,
de een misschien een beetje te weinig en de ander te litterair.
De bibliograaf der Vlaamsche Letteren spreekt :
Wie wil nu zestig worden, vijftig of nog minder,
of sterven bij geval, het komt er niet op aan;
ik ben 't moderne monster, bio-boekverslinder,
laat mij niet werkloos op de markt des levens staan.
'k Heb 't werk van Cyriel Buysse, Teirlinck, Sabbe en wijlen
van de Woestijne, volgens naam, gewicht en tijd,
Vlaamsche Arbeid, en Van Nu en Straks en Gust Vermeylen
methodisch weer ontrukt aan de vergetelheid.
Geen vers of proza kan zoo boeiend u bekoren;
ik schiep zelfs wat ter wereld in geen land bestaat :
van voor naar achter en van achteren naar voren,
een bibliographie van de' Onbekende Soldaat.
LANCELOOT.
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Boekbespreking
G. B. STERN : The Shortest Night. Tauchnitz Edition. Leipzig. Paris. — M. 1.80.
Een « thriller D van de beste soort, vol humor en gemoedelijkheid. Fred Poole
wordt in zijn bed doodgevonden, vergeven. Wie is de schuldige? Al de inwoners der
Villa Aloes, waar het nog al wild toegaat, worden door de Fransche Politie in verhoor
genomen, en dat geeft aanleiding aan allergrappigste tooneelen. Ook het adellijk, stijf
gezelschap der Villa Balmoral wordt betrokken in die zaak, die al meer en meer ingewikkeld wordt, tot dat een plotse ommekeer van zaken, schielijk licht brengt. Het boek
blijft boeien tot de laatste bladzijde, en is beter dan de gewone, gemiddelde dectiveL. D.
roman. Voortreffelijke ontspanningslectuur.
MARGARET KENNEDY : Return I dare not. Tauchnitz Edition. Leipzig. Paris. —
M. 1.80.
Deze nieuwe roman der schrijfster van « The Constant Nymph » is met even veel
talent geschreven als haar eerste, maar misschien met minder frissche oorspronkelijkheid. Een jonge tooneelschrijver op het toppunt van zijn populariteit gekomen, gaat
de «week-end» doorbren2en op een buitengoed, waar hij door eenige dames en jonge meisjes met ongeduld verwacht wordt. Hij zelf is zijn rol van beroemd man en gevierden held
van den dag, doodmoe. Daarbij is hij lichamelijk uitgeput en tracht naar rust, stilte
en afgezonderdheid. Zijn kort verblijf aldaar is echter een volkomen fiasco waar het
zijn persoonlijk succes geldt, en door zijn onbezonnenheid ruineert hij een tot daar toe
gelukkig huwelijk. Maar tevens komt hij tot een klaarder en gezonder levensopvatting.
Dank aan de lieve, redelijke Marianne, die hem tegen zichzelf steunt, begrijpt hij al
het bedrieglijke en oppervlakkige van hetgeen hij tot hiertoe als het summum van
het geluk aanzag, en tevens dat hij zijn leven op die wijze niet meer kan voortzetten.
Al de personen zijn goed getypeerd en leven, maar wat een algeheele amoraliteit!
L. D.
ALBERT GARREAU : Saint Albert le Grand. Preface du R. P. Mandonnet 0. P.
(Coll. Temps et Visages). — Desclee de Brouwer et C e . Paris. — 20 fr.

Een zeer degelijke levensbeschrijving van Thomas Aquino's beroemden meester
die gedurende zijn leven, om zijn bijna bovenmenschelijke verstand en kennis a la
stupeur de son siecle » genoemd werd. Hij is het die er in gelukte een'oplossing te vinden aan het grootste vraagstuk der middeleeuwen : « ...le probleme de la translation
de la science antique dam la societe chretienne ». Velen hadden het reeds beproefd.
De Kerkvaders hadden in de heidensche wijsbegeerte, en o. m. bij Aristoteles, slechts
de dwalingen tegenstrijdig met de leering van Christus gezien. Doch de wetenschap
der Oudheid liet zich zoo niet negeeren, ze maakte deel uit van het kostbaarste erfdeel
der menschheid. Nevens het godsdienstig leven, bleef het menschelijk verstand zijn
vragen stellen; doch zij die een antwoord zochten op de respectieve rechten vant:reden
en geloof, vervielen al te vaak in ketterij. Aan Albert de Groote viel de eer te beurt
de oplossing te vinden, en zoodoende de bouwstoffen bijeen te brengen, welke St.
Thomas toelaten zouden zijn onsterfelijk monument tot stand te brengen. Hij heeft
de waarde der wetenschap ingezien, begrepen dat zij niet vijandig stood tegenover
het geloof, en haar hare rechtmatige plaats in de christelijke levensopvatting aangewezen.
L. D.
Een boek dat verdient gelezen te worden.
PIERRE COSTE, PRtTRE DE LA MISSION : Monsieur Vincent. Le Grand Saint du
grand siecle. 3 vol. — Desclee de Brouwer et C e . Paris. 1932. — 3o fr. le vol.
Deze drie lijvigir,boeken, opgeluisterd door talrijkeL-:'portretteden:":platen, en die
samen ongeveer 2000 blz. tellen, zijn een echt monument, en voorzeker het volledigste
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werk geschreven ter eere van den grooten heilige. Niemand zal over hem nog kunnen
schrijven zonder dit werk te raadplegen; dat eenieder die zich met sociale werken bezighoudt zou moeten bezitten, en dat ook in alle colleges en pensionnaten voorhanden zou
moeten zijn. Dank aan den levendigen verhaaltrant, leest men het tot het einde zonder
vermoeidheid, geboeid door het rijk afgewisselde van « Monsieur Vincent's D leven,
door de heerlijkheid van zijne heiligheid en tevens van zijne diepe menschelijkheid.
Weinige levens waren zoo vruchtbaar in werken en daad als het zijne, en werkelijk
men staat verbaasd, wanneer men zijne werking, gelijk hier, stap voor stap, in zijn wonderbaren groei kan nagaan. Maar niet alleen de groei van de werken, maar de groei
ook der heiligheid in dezen man die, in 't begin niet vrij te pleiten was van kleine gebreken en zwakheden, en allengskens als de verpersoonlijking der liefde werd, alle
eigen belang of eerzucht stilaan vergat en opging in algeheele nederigheid en zelfopoffering. Hij leefde in een tijd, waar misbruiken op alle gebied verschrikkelijk woekerde.
Stoffelijke en zedelijke ellende overal, en zelfs met de Kerk was het er deerlijk gesteld;
haar dienaars deden haar al te dikwijls meer kwaad dan haar vijanden. Overal greep
Vincentius a Paulo in, overal trad hij op als hervormer, als baanbreker, als apostel;
voor elk kwaad, voor elk lijden wist hij raad : gevangenen, galeiboeven, slaven, slachtoffers van den oorlog, zieken, krankzinnigen, weezen, gevonden kinderen, hongerigen,
bannelingen, gevallen meisjes, voor allen stichtte hij zijn werken, zooals hij seminaries
stichtte om aan de priesters, waarvan zoovele zelfs de eerste beginsels van het christelijk
geloof niet bezaten, de noodige kennis en vorming te geven. Dat alles weet schrijver
op boeiende wijze te vertellen, alsook den strijd van den heilige tegen het jansenisme
en zijn omgang met al wat zijn land aan hoogstaande menschen telde. Om te eindigen,
een merkwaardige studie over Vincentius a Paulo als heilige, en als man van de daad,
over zijn geestelijk leerstelsel, zijn mirakels en heiligverklaring, zijn relikwies en eeredienst.
Een merkwaardig, hoogst aanbevelingswaardig werk.

L. D.

Nederlandsche Spelling, Ges'acht en Verbuiging. Een bundel opstellen van J. H.
VAN DEN BOSCH, Dr. R. A. KOLLEWIJN, Dr. C. G. N. DE VOOYS, Dr. GERLACH ROYEN,
Dr. D. C. HESSELING, Dr. P. VOLKHOFF en PH. J. SIMONS. — 1932. Groningen. Wolters.

fl. 3.9o.
Eigenaardig, alhoewel niet zeer bemoedigend, is de vaststelling van het discrediet,
waarin bij ons ontwikkeld publiek, bij onze Vlaamsche intellectueelen, alles aangeschreven staat wat taaltheorie betreft. Wanneer men aan die onverschilligheid, ik zou haast
zeggen vijandigheid, vergelijkt de belangstelling die zelfs ruime kringen b.v. in Frankrijk

wijden aan de taal, als draagster van de gedachte, aan de elegantie en de correctheid
van den uiterlijken vorm, dan voelt men zich wel eenigszins geeergerd over deze uiting
van Vlaamsche slordigheid. Wie zich in een recensie vermeet heel schuchter te wijden
op de gebrekkige, onbeholpen, incorrecte manier van schrijven waaraan zoovele onder
onze « denkers » zich bezondigen, wordt dadelijk gescholden voor pedant en schoolmeester. Het ontbreekt den doorsnee-intellectueel vooralsnog aan interesse voor de
taal als instrument, aan liefde en eerbied in haar behandeling, aan inzicht in haar wezen.
Daarom waag ik het dezen bundel met warmte van overredingskracht aan te
bevelen — niet aan onze beroepsneerlandici en onze leeraars M. 0. : die kennen deze
opstellen sedert lang — maar aan den Vlaamschen intellectueel zonder meer. Wellicht
zullen deze studien, die alle min of meer verband houden met de vereenvoudiging van
de spelling, hem sommige onvermoede gezichtspunten openen, en zeer zeker zullen
ze hem een klaarder inzicht bijbrengen in de essentie van gesproken en geschreven
taal. Te meer daar enkele van deze essay's, o. m. de zoo « einleuchtende » en niettemin
zoo bevattelijk gehouden principieele uiteenzetting van J. H. van den Bosch, evenals
die van Dr. Gerlach Royen, tevens prettige lectuur zijn.
Het spreekt van zelf dat de aanhangers of tegenstanders van de « Vereenvoudigde »
den bundel niet ongelezen mogen laten : ze vinden hier bij mekaar al het markante
dat door de vaders en peters van de nieuwe spelling sedert jaren, aangevoerd werd.
De oudere betoogen hebben over 't algemeen niets van hun kracht verloren : alleen
verbaast het lichtelijk nog aan te treffen het stuk van Kollewijn « Over Noord- en
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Zuid-Nederlands woordgeslacht » dat van 19o5 dagteekent en -dat berust op een zin
dien Gittee reeds in 1894 neergeschreven had. Sedertdien zijn de toestanden hier wel
eenigszins veranderd en is de bewijsvoering van Kollewijn ,„ allesbehalve klemmend
geworden.
Dr. T. D.
V. ZENZINOV : Verwilderde Kinderen in Sowjet-Rusland. Uit het Russisch door
Dr. Boris Raptschinsky. Uitg. W. J. ThiemeTen C e . Zutphen.
De totale verwildering en verbeesting van honderdduizenden kinderen behoort
tot de walgelijkste en gruwelijkste gevolgen van het sowjet-regiem. Wel wordt thans in
een propagandafilm : De weg door het leven, getoond hoe getracht wordt deze verwilderde kinderen weer in te schakelen en op te leiden voor de maatschappij; maar een
regiem dat tot verbeesting der jeugd voert op zulke ontzettend groote schaal is een
gruwel voor de menschheid.
Het boek van V. Zenzinov is van een ontstellende objectiviteit.
W. B.
Dr. ADOLF ZIEGLER : Die Russische Gottlosenbewegung. Eine authentische Darstellung mit reichem, in Deutschland erstmals veräffentlichtem Bildermaterial. Verlag
Jos. KOsel u. Piistet, Munchen.
Tegenover de behendige en verlokkende propaganda die systematisch van uit
Sovjet-Rusland door de pers en door de film wordt gevoerd over heel de wereld, werkt
een boek als die Russische Gottlosenbewegung als tegengift. Hier is voor onze pers
een voorraad van dokumentatie, waaruit ze overvloedig mogen putten.
B.
FRIEDRICH RITTER VON LAMA : Die Friedens vermittlung Pabst Benedikt XV,
and ihre Vereitlung durch den deutschen Reichskanzler Michaelis (August-September 1917).
Eine historische Untersuchung. Verlag J. KOsel u. Piistet, Munchen.
Een jaar oorlog minder! Honderdduizenden dooden en miljoenen gekwetsten
minder ! Onschatbare schoonheden gespaard en de wereld wellicht nog behouden
in zijn voegen... Het had kunnen zijn; maar het is niet geschiedt doordat ze aan deze
en de overzijde van de frontlijn het woord van Christus stedehouder hebben gesmoord
en gesmaad. Dit is de aanklacht van Ridder von Lama tegenover de anti-roomsche,
maar misdadige houding van rijkskanselier Michaelis in den zomer van 1917; — een
klemmend stuk historisch werk. maar hiertegenover mocht een ander historicus de
klaarte der waarheid laten stralen over de houding van de staatslieden aan de zijde
der Entente, zooals Frankrijks eerste minister Ribot tegenover de edele en onbaatzuchtige
vredespogingen van Paus Benediktus XV. De waarheid treedt langzaam maar zeker
aan het licht.
B. W.
COMTE LOUIS DE LICHTERVELDE : La Structure de r Etat Beige. (Coll. d'Etudes
de Doctrine Politique Catholique). — Editions Rex, 52, rue Vital de Coster. Louvain.
Weer een degelijk boek van dezen schrijver, wien geen enkel vraagstuk aangaande
het verleden van ons land of zijn huidige politiek onverschillig laat. In dit boekje van
138 blz. bestudeert hij op beknopte wijze de politieke geschiedenis van ons land. Een
klein land, maar een oud yolk, dat een gewichtigen rol heeft gespeeld in de westerlijke
beschaving; en tevens een jonge Staat uit de omwenteling van 1830 geboren, maar ter
zelfdertijd op de krachtige grondvesten van 't verleden gebouwd. Uiterst belangwekkend
zijn de twee eerste hoofdstukken die ons land bestudeeren van Karel V tot 1830, vervolgens de Constitutie met haar nieuw elementen en hare ontleeningen aan de tradities
van vroeger eeuwen. Het interessantste is echter het derde hoofdstuk waarin schrijver
de kenmerkende trekken van den Belgischen Staat onderzoekt, alsook het wezen der
parlementaire monarchie, de kwestie van eenheid en decentralisatie; en in 't voorbijgaan 't probleem van 't federalisme en der twee talen van ons land bespreekt. Al deze
moeilijke en soms netelige vragen behandelt hij zonder de minste vooringenomenheid,
veel gezond verstand, een breed begrijpenden geest. Met klaren blik ziet hij de belangen
van den Staat, maar ook van Wallonie en Vlaanderen. De twee laatste hoofdstukken
handelen over Kerk en Staat, en over de mogelijke hervormingen' aan de bestaande
inrichtingen te brengen. In zijn geheel is dit boek zeer aan te bevelen.
T.
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STAF WEYTS : « De donkere Weg ». — Het Kompas, Mechelen.
Deze uitgebreide novelle verhaalt hoe een meisje, langs de donkere weg van haar
vallen, het lichtende pad terugvindt. Het werk is middelmatig goed geschreven, maar
is volstrekt mis als zielkundig inzicht. De menschen van Weyts zijn zoo enkelvoudig
dat zij verpersoonlijkte theorieen maar geen levende wezens zijn. De eerste vereischte
voor een goede romanschrijver is de intuitie die het leven aan voelen kan in zijn gansche
werkelijkheid, zonder het te laten verschrompelen door verstandelijke beredeneering
of willekeurige vooropzetting.
A. D.

Gasten in het huis ten halven.» — Davidsfonds, Leuven, 1932.
Een bundel schetsen, die alhoewel zij weinig diep of oorspronkelijk zijn, toch vlot
geschreven lijken en boeiend lezen.
A. D.
ANTOON THIRY. «

P. Dr. NORBERTUS BROECKAERT 0. F. M. (Mgr. Trudo fans. Een limburgsch Martelaar. » — Davidsfonds, Leuven. 1932.
Dit levensverhaal zal wel historisch juist zijn, het is ook niet onaardig geschreven,
doch zoowel als het boek van Philip De Pillecijn over Mgr. Bermijn is het zeker niet.
Doch wat het ook zij, het is goed voor ons yolk het leven van zijn helden te leeren kennen.
Ons land, waar de grootheid van eigen kinderen nooit ruimte of erkenning vond, is
groot in wat het deed en offerde voor het katholicisme en voor andere volkeren. Deze
dubbele edelmoedigheid bezielt vooral onze zendelingen van deze voorname zendeling
Mgr. Jans bijzonderlijk, die bovendien zijn leven voor zijn liefde gaf. Deze bespreking
wil dan ook een hulde zijn over de letterkunde heen, voor dezen die men noemt : de
besten van ons yolk.
A. D.
P. PAUL HUMPERT, 0. M. J. : De Weg des Doods, drama in vier bedrijven. —
Waregem, Apostolisch seminarie der Paters Oblaten.
Dit uit het Duitsch vertaalde drama schildert in krachtig en breed geborstelde
tafereelen het lijden der boeren in Sovjet-Rusland. Den schrijver is het niet te doen
geweest om dramatische kunst, wel om effektvolle tendenz te leveren. Als propagandastuk zal het dan ook een gewettigden bijval behalen. De Fransche vertaling die samen
met de Nederlandsche verscheen, draagt als titel La Tragedie du Dniester. Den oorspronkelijken tekst ken ik niet, maar zelfs naast den Franschen gelegd is de Nederlandsche tamelijk zwaar en onpersoonlijk.
T. D.
P. PAUL HUMPERT, 0. M. I. : Bloedig Zaad, missiedrama in drie bedrijven. Vrij
naar het Duitsch door Pater Dr. JACOB DE GREEF 0. M. I. - Waregem, Apostolisch
Seminarie der Paters Oblaten.
Met denzelfden eenvoud van middelen wordt hier de strijd geschetst tusschen
den missionaris Pater Kasimir en den toovenaar die onder zijn roodhuidige stamgenooten zijn invloed en prestige ziet te loor gaan. Als volksstuk, en tevens als propagandamiddel der verspreiding der missiegedachte is het uitstekend, Ook is ditmaal de vertaling heel wat kleuriger en levendiger.
T. D.
P. H. THANS : Mevrouwe Elisabeth. Tooneelstuk. — 1932. Mechelen, St. Franciscusdrukkerij.
Pater Hilarion Thans zet de reeks tooneelstukken, gewijd aan zijn lieve heiligen,
voort. Na « Broeder Francesco » ,« Zuster Chiara » en « Padre Antonio », deze « Mevrouwe Elisabeth », de heilige landgravin van wie we alien het teere mirakel van de
rozen kennen.
Schrijvers van heiligenspelen zijn soms geneigd stichtelijkheid als kunst aan te
zien. P. H. Thans loopt dit gevaar geen enkel oogenblik : daarvoor is hij een te gevoelig
dichter, die van 't begin tot het einde een tekst weet te schrijven die evenzeer bekoort
door zijn muziekaliteit als door de zachte ontroering waarop hij gedragen wordt. En
bovendien, de figuur van de heilige Elisabeth is hier een menschelijk ka rakter met
vleesch en bloed omkleed, dat leeft en meeleven doet. De gebreken liggen elders : deze
zes bedrijven die de hoofdmomenten weergeven uit het aardsche bestaan der heilige,
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en die daarenboven nog door 0 tableaux vivants » aan elkaar verbonden zijn, missen
dramatische gespannenheid die ze naar hun einddoel stuwt : in de plaats er van krijgen
we haast statische, met kalmen weemoed doordrongen tafereelen, vol zachte poezie.
T. D.
ANTON VAN DE VELDE : Prins Olik en Sire Bietekwiet (met teekeningen van G.
van Raemdonck). Leuven, Davidsfonds. — Radeske, 'n kwajongenspel. Antwerpen,
Vlaamsche Boekcentrale. — Doctor Slim en de Microben (met teekeningen van G. van
Raemdonck). Antwerpen, N. V. Leeslust. — Woe's Wondere Wandel (met teekeningen
van Christine van de Plas). Antwerpen. N. V. Leelsust.
Heel dit vrachtje jeugdlectuur werkte A. van de Velde af van Februari tot Mei
1932. De vier bundeltjes schijnen dan ook geschreven in een roes van buitelende fantasie. Dat is trouwens hun voortreffelijke verdienste : boeken voor de jeugd eischen
fantaisie en nog eens fantasie, een ijle, luchtige, speelsche, dartele, glunderende, sprankelende, nooit met zichzelf verlegen zittende verbeelding. Juist die eigenschap valt
het meest op ook in Van de Velde's ander werk, en waar hij zijn verbeelding, zonder
verderen ballast van litteraire mooidoenerij of quasi-diepzinnigheid naar hartelust
laat spelemeien, is hij veruit op zijn best. Er lacht in deze vier werkjes de kralende
vroolijkheid van iemand die zelf genot beleeft aan wat hij langs lijnen van onvoorziene
verrassingen, aan zijn kleuters vertelt.
Onze kinderen worden sedert eenigen tijd overstelpt door een massa lectuur
waarvan de brave hendrikachtigheid en de bedroevende slechte smaak nog overtroffen
worden door de slaperige vlakheid eener platvloersche verbeeldingsonmacht. Het tegendeel van dit alles bieden de verhalen van Van de Velde. Als het vinnigste uit den hoop
halen we « Radeske » naar boven, dat in tooneelvorm geschreven, met zijn heks en zijn
grootvizier, zijn hofpodet en zijn draak, bijna een sprookje uit « Duizend-en-een nacht »,
geworden is, maar dan in het funambuleske genre. Ondanks het fantastisch gebeuren,
blijkt het gemakkelijk speelbaar, zoodat wie zich aan de opvoering wagen wil, zijn
klein en groot publiek een avond van lack en pret zal bezorgen.
Van de overige moet ik bekennen dat « Doctor Slim » me het minst bevallen heeft :
de kwieke gang en het genot om het verhaal in zichzelf ontbreken hier, terwijl de schrijver
zijn onderwerp niet volledig onder de knie schijnt te hebben. Maar de andere twee
zijn alweer bijna bedwelmend van sprankelenden nonsens. Bijna te zeer : de schrijver zou,
dunkt me, er bij te winnen hebben indien hij zijn « folle du logis » een zekere tucht oplei : ik bedoel niet zoozeer eenige smakeloosheden, die een wanklank laten hooren,
vooral in « Prins Olik » dan wel het gedurig uit den band springen naar aanleiding
van een sonoor-klinkenden uitgang waarop dadelijk een half-dozijn rijmen moeten
gepast worden, of naar aanleiding van een reeksje alliteraties. Op het eerste zicht lijkt
dat zeer aardig, maar in den grond is het een gemakkelijk en op den duur een hinderlijkwordend procede.
En ten slotte nog een aanmerking, op gevaar af teruggewezen te worden onder
de Punt's en de Komma's uit « Radeske ». In zake zuiverheid van taal ben ik teergevoelig, en dubbel teergevoelig wanneer het lectuur voor de jeugd betreft. Welnu wie
Van de Velde's Nederlandsch op de keper bekijkt, voelt zich niet zelden onaangenaam
geprikkeld door haar ongewild komisch uitzicht. Ik zal maar een voorbeeld aanhalen.
In Radeske gebruikt de schrijver doorloopend de accuutste hollandismen, maar vermengd met ongehoorde « Belgische » wendingen en gallicismen; hij schrijft een vereenvoudigde die Kollewijn revolutionair moet vinden, en daarnaast grammaticale vormen
die op zijn minst vijftig jaar geleden in zwang waren. Ook dat ware met een minimum
Th. De Ronde.
zelftucht te verbeteren.
Dr J. LEEST : Het voortgezet onderwijs in de moedertaal. — Groningen, Wolters. —
f. 3.25.
Een werk uit de pen van een onderwijsman — schrijver is directeur van de R.
H. B. S. te Gouda — dat gegroeid is uit de practijk, de wijze uiteengezet waarop het
voortgezet onderwijs in de moedertaal behoort te worden gegeven. Niet minder dan
voor de Nederlandsche collega's, heeft deze uiteenzetting haar nut voor Onze leeraars
in het middelbaar onderwijs : nu dat het taalstatuut in onze middelbare onderwijsgestichten geregeld is, wordt het meer dan tijd de aandacht te vestigen op een doelmatiger
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aanleeren der moedertaal die voortaan de basis en de spil van gansch het onderricht
wordt. Hier zal men menigen nuttigen wenk vinden over de manier waarop men best
het driedubbel doel van het moedertaal-onderwijs in de middelbare schoolinrichtingen
bereikt.
T. D.
C. VAN WESSEM : De fantasie-stukken van Frederik Chasalle. — Schrift 9 van
jaargang 9 der Vrije Bladen.
Er heerscht in deze korte stukken, die een vorig geslacht « proza-gedichten »
zou hebben genoemd, een ontstellende geconcentreerdheid van visie en van gevoel.
Onder duidelijken Franschen neo-impressionnistischen invloed (ze dagteekenen van
1916-1922), doorwasemd met iets als de atmosfeer van circus en music-hall, zijn het
nerveuse staaletsen waarin het onvatbaar vluchtige leven gestold zit in schrijnende
naaktheid. « Drie kleine doodenmarschen », « Elegieen » en vooral het wreede « Hallali A
zijn indrukken die men niet gauw vergeet.
T. D.

F. CHASALLE en C. J. KELK : Harlekijn, commedia dell' arte-stuk. Schrift io van
jaargang 9 der Vrije Bladen.
Een commedia dell' arte met voluit geschreven tekst dan, en met een tekst die
onder zijn luchtige nonchalance een bijtende gespannenheid verraadt. Hoofdpersonage :
Colombine, het ewig Weibliche, of is het Harlekijn? En heeft het wel zin achter de
scherpe zuurheid der replieken iets anders te zoeken dan wat de schrijvers zelf beloven :
vlugge lijnen, snelle situaties, « uilenspiegelerij »?
T. D.
HENRIETTE VAN EIJK : Gabriel. Een modern sprookje. — Schrift 8 van jaargang g
der Vrije Bladen.
Van een sprookje geniet je het meest als je het kunt lezen zonder te denken aan
de som wijsheid of levenservaring die achter de fabel heet te schuilen, alleen meegevoerd
door de onbeperkte macht en heerschappij van 's schrijvers fantasie. Het zuivere sprookje
het vrije spel der kinderlijke verbeelding, is haast te on-utilitair om in dezen tijd nog
beoefend te worden. Kinderlijk is de verbeelding van Henriette van Eyk zeker niet :
wel heeft zij een grappige bruuskheid en soms brutaliteit, dikwijls een kantige scherpte,
en bijna altijd een nonsensicale neiging om bruggen van logica te werpen over afgronden van onmogelijkheid. Bij het lezen van dit sprookje, dat de geschiedenis is van een
zonnestraal die door de zon verstooten en op aarde achtergelaten, ten slotte keizer
Gabriel I wordt, denkt men voortdurend aan de Epinal-prentjes en tevens aan Chesterton. Maar de stijl is van Henriette van Eyk zelf, een stijl die als een kwajongen recht
voor zich uit rent, in vele korte steeds met «en » verbonden zinnetjes, en in niet minder
talrijke verrassende verbindingen. Van Mazeppa, het koffiekarretjesmannetje, heet
het : « Hij droeg pantoffels van rood pluche, en hij zei dat ie ook warme broodjes had. »
en van Saartje, het paard, dat in een auto mag rijden, krijgt men de volgende beschrijving : « Maar Saartje was niet gebouwd om in autootjes te zitten, ze stak er aan alle kanten uit, en de chauffeur zei : « Ik rijd hier gewoon voor schandaal », en Saartje zei : 0 Dat
hindert niet, als je maar rijdt. »
T. D.

Dr. P. BIERENS-DE HAAN : Misdadige Kinderen, Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij. N. V. Arnhem, 1932. 175 blz. Prijs Frs. 32.— . ingenaaid; Frs. 42.75
gebonden.
Schrijver heeft in dit boek twee voordrachten samen in druk gebracht. Deze lezingen werden echter eerst breeder uitgewerkt en nader ontwikkeld zoodat het geheel
tot een niet onaanzienlijk boek is uitgegroeid.
Zooals de oorsprong van deze studie trouwens doet vermoeden blijft deze ingedeeld in twee groote onderdeelen.
In het eerste deel behandelt schrijver de psychologie van het kind en meer bepaaldelijk van het misdadige kind; de wording van den jeugdigen boosdoener.
In het tweede deel gaat het over de paedagogie, dat is de wederopvoeding en
—aanpassing van het misdadige kind.
Het werk is blijkbaar niet geschreven voor technici. Het richt zich tot de algemeen-
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heid der intellectueelen die voor vraagstukken van opvoeding belangstelling gevoelen.
Zeer vlot geschreven, zal deze studie ongetwijfeld aan velen de gelegenheid geven
om zonder al te groote inspanning een kijk te verkrijgen op de moderne stelling van dit
zoo gewichtige vraagstuk. Daarbij dient opgemerkt dat de schrijver niet zooals vele
psychologen uitgesproken materialistische strekkingen vertoont. Wel integendeel,
vooral in het tweede deel wordt openlijk rekening gehouden met spiritualistische doeleinden en waarden.
De lezer verwachtte daarbij niet de oplossing van al de moeilijke vragen die de
opvoeding van probleem kinderen kan medebrengen. Doch het boek kan er toe bijdragen om vele missingen te helpen verhinderen bij onderwijzers en opvoeders, bij afgevaardigden ter kinderbescherming, enz.
Had het werk slechts dit gevolg dat de lezers tijdig bij deskundigen raadlgingen
zoeken wanneer de opvoeding niet vlot schijnt te gaan, dan zou dit voorzeker een groote
verdienste zijn, die de schrijver zelf in hooge mate zou bevredigen.
F. C.
Het boek is beslist aan te bevelen.
VERSCHENEN:
ELENE MARE : Lieveke. Derde druk. Uitg. Wereldbibliotheek. Met bandontwerp
en illustraties van F. Hazeveld.
Daar is iets in dit eerste boek van Elene Mare van de goedheid, de jeugd en geW. B.
voeligheid die by . Ernest Staes van Tony Bergmann voortleven doet.
STEPHAN BERGHOFF : Von Stromern and Vagabunden. Mit Bildern von Joh. Thiel.
Verlag Herder u. C e . Freiburg.
Stephan Berghoff heeft een reeks levensverhalen geboekt zooals landloopers
en zwervers het hem in openhartigheid en eenvoud vertelden.
JOHN DRINKWATER : Poems. Selected by the autor. Ed. Bernhard Tauchnitz,
Leipzig.
Dit is een keur uit de poezie van John Drinkwater, van wien wij in het Engeland-nr
(Januari 1932) een paar gedichten in vertaling hebben gegeven.
J. Drinkwater heeft hier de verzen gebundeld die hij als de meest karakteristieke
W. B.
voor zijn persoonlijkheid beschouwde.
Dr. R. RUBBRECHT : Begrippen over Microben- en Parasietenleer. 2 e druk. Uitg.
Excelsior, Brugge.
CARMAN BARNES : Minnaar (Beau Lover), Amerikaansche roman, vertal. Annie
de Beyer. Uitg. A. J. S. Strengholt. A'dam.
MARY GRACE ASTHON : Geboeide vrtjheid. Geautor. vertaling van Eva Raedt
De Cauter. Uitg. Van Holkema en Warendorp, Amsterdam.
ARTHUR MORRISSON : Het verdwenen elftal. Een humoristisch verhaal. Vert.
door Theo De Witte. Uitg. Het nederlandsch Boekhuis. Tilburg.
JULES ROMAINS : Donagoo- T onka of de wonderen der wetenschap. Vert. Herman
van den Bergh. Uitg. Wereldbibliotheek, A'dam.
Uit de twintig eerste regels vernemen we dat de premiere van Donagoo een vorstelijke creatie was; dat het stuk uniek was door de vindingrijkheid van het apparaat,
den rijkdom der mise en scene; en J. Romains wordt erin geheeten een origineel en penetrant auteur, met gevarieerde gaven; de muziek was vol verve en het geheel was een nieuw
amusement, een echt evenement .....
ERNEST CLAES': De heiligen van Sichem. Met vier houtsneden van E. Tytgat.
Wereldbibliotheek, A'dam.
Hier is reeds het vijfde duizendtal. En er volgen er nog.
ERNEST CLAES : De Witte. Met penteekeningen van F. Timmermans.
Dit is het ' 38e duizendtal!
Dr. E. RYPMA : Beknopte geschiedenis der nederlandsche letteren. Zevende druk.
Uitg. J. B. Wolters, Groningen.
F. RAHIR : Dunes et bois de la Panne. Parc national. Ed. Touringclub, Bruxelles.
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RENEE ZELLER : Kerstmis. Prentjes van Jacques le Chevallier; vert .van Anton
van de Velde. Uitg. Desclee, De Brouwer en C e. Brugge.
« In 'n verhaaltje van zacht-doordringende ontroering, wordt de geschiedenis
van Kerstmis verteld met tal van kleurige bizonderheden en met de rake omschrijving
van tijd en plaats die de kinderen zoo innig geboeid houden. »
HENRI GHEON : Epiphania. Gelllustreerd door Francois Bisson en vert. door
Anton Van de Velde. Uitg. Desclee De Brouwer en C e . Brugge.
« Henri Gheon heeft, in enkele tooneeltjes, met 'n prettig dialoogje, met luttele
plastische beweging — die door Francois Bisson talentvol in mooie plaatjes werd weergegeven — de reis der Drie Koningen verhaald, zoo eenvoudig en ontroerend als in
de Evangelien... »

Guy de Fontgalland. Uitg. Desclee De Brouwer en C e . Brugge.
Het leven van Guy de Fontgalland voor kinderen verteld en geillustreerd.

ELIE MAIRE :

BERTHA Rum : Op zoek naar een bruid. Vert. F. Van Velsen. Uitg. Het Nederlandsche Boekhuis, Tilburg.
Een vroolijke liefdesroman.
Het boek in Vlaanderen 1932. Jaarboek van de vereeniging van letterkundigen
en de vereeniging ter bevordering van het vlaamsche boekwezen. Pr. 3 fr.

Dr. JUL. PERSYN : Studien en Lezingen. II (Vlaamsche Bijdragen, deel VII). Uitg,
Standaard-Boekhandel, Brussel. Deze reeks bevat feestgroeten aan Buysse en Streuvels,
een grafrede aan Mgr. Dr. Ariens, Gezelliana en twee feestredes over Gezelle, een bijdrage over het tooneel te Antwerpen en een over Algemeene literatuurgeschiedenis,
een kritiek van Dr. Jan te Winkel's Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde,
bijdragen over Zweden en de Nederlanden, over Belgische en Hollandsche Schilderkunst in de 19e eeuw en over den eersten Hoogleeraar in het Nederlandsch aan de
Gentsche Universiteit.
FELIX HEYDENDAL :

Het leven van Guido Gezelle aan de jeugdiverteld. Uitg. het

Davidsfonds.
Dr. G. SCHAMELHOUT : De strijd der Cataloniers en hun zelfstandigheid. Uitg.
Volksuniversiteit, H. Van den Beeck. Pr. 4 fr.
PIMPERNEL : Tim. Roman van 'n hondenleven. Uitg. A. J. S. Strengholt, A'dam.
MARIE KOENEN : Die Andere. Ubersetzt von Hans Almeroth. Uitg. Schoningh.
Paderborn.
Na de vertalingen van De wilde Jager » en « Parzival » verschijnt thans bij den
zelfden uitgever deze soliede en kerngezonde roman van Marie Koenen. In dit tijdschrift
werd jaren geleden de voile aandacht gevraagd voor dit werk van deze katholieke kunD. S.
stenares.
Y

Dr. H. G. DE MAAR : English Passages for Translation, for the use of higher forms
in schools and of students, deel II, 5 e herziene druk, geillustreerd. -- fl. I.00
Lyceum herdrukken voor Inrichtingen van Voortgezet Onderwijs, voor studeerenden voor de Hoofdacte en voor zelfstudie.
IX. Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlijc, uitgegeven door Dr. H. J. E. Endepols, 3 e druk, geillustreerd, gebonden : f. 1.6o.
L. GOEMANS, P. LAROCHETTE et V. SONDERVORST, Précis de Grammaire Francaise
a l'usage des flamands, 5 e druk. — frs. 12.0o.
Groninger bijdragen voor Taal- en Letterkunde, Deel IV, Dr. G. S.
zeventiende-eeuwsche Syntaxis, (tweede stuk) — f. 3.75.
Dra

W. C. WITTOP KONING-RENGERS HORA SICCAMA

en

OVERDIEP,

HERMAN POORT,

De
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bottende Bongerd, Leesboek voor het Onderwijs aan Gymnasia, Lycea, Burgerscholen, Kweekscholen en soortgelijke Inrichtingen, Deel II, geillustreerd. — f. 3.25. —
gebonden : f. 3.75.
Van alle Tijden, Bibliotheek van Nederlandsche Letterkunde onder redactie
van Dr. C. G. N. de VOOYS en Dr. D. C. TINBERGEN.
Beatrijs, Naar het Haagsche handschrift uitgegeven door C. G. KAAKEBEEN en
JAN LIGTHART, ge druk bezorgd door Dr. D. C. Tinbergen. — f. LI°.
K.

TEN BRUGGENCATE,

Engelsch Woordenboek, Deel I, Engelsch-Nederlandsch,

12 e verbeterde en vermeerderde uitgave door A. BROERS. — gebonden : f. 3.75..

Mededeeling.
Talrijke omstandigheden hebben meegebracht, dat ons Vlaamsch lezend publiek
tusschen een dubbele moeilijkheid werd gesteld : de beste Vlaamsche, Hollandsche
en in het Nederlandsch vertaalde boeken uit de wereldliteratuur waren voor vele Vlaamsche beurzen te duur en zoo al goedkoope uitgaven verschenen konden die beste boeken
er niet in opgenomen worden.
Onze literatuur heeft zich daardoor niet altijd geheel in nauwen samenhang
met een nochtans belangstellend groot deel van ons yolk kunnen ontwikkelen. Bovendien
Teed daaronder ook in breederen lezerskring de kijk op de Hollandsche en de wereldliteratuur.
In een zoeken om dien samenhang te verbeteren en dien kijk te verruimen, ontwierpen wij de uitgave van een serie boeken, die tot de belangrijkste uit de Vlaamsche-,
de Hollandsche en de wereldliteratuur kunnen worden gerekend, en, zooals goede wijn,
reeds zijn belegen. Deze serie moest, wil zij onze Vlaamsche cultuur dienen zooals
wij het bedoelen, in ruimen kring kunnen doordringen en toch naar uitvoering heel
bekoorlijk zijn.
Wij vonden het uitgeversbedrijf « Het Kompas » te Mechelen bereid om deze
uitgave op zich te nemen. Wij reserveerden ons het recht de nit te geven boeken te
kiezen alsook de mogelijkheid om het advies van andere Vlaamsche letterkundigen
in te winnen. Met garanties betreffende de goede uitvoering en den lagen prijs lieten
wij de technische verzorging aan « Het Kompas » over.
Deze serie zal « De Feniks » heeten. De feniks rijst steeds op uit zijn asch. Wij
denken bier in de eerste plaats aan de Vlaamsche liefde voor de dingen des geestes,
maar ook aan de mogelijkheid, dat wij later ter uitgave kunnen voorstellen boeken,
die een onrechtvaardig lot van verwaarloozing hebben gekend, of die om een of anderen
reden in beperkte of dure uitgaven begraven liggen.
Wij vertrouwen thans, dat de Vlamingen zich nauw bij hun schrijvers zullen aansluiten en het verder uitbouwen van deze serie zullen mogelijk maken. De winst kan
slechts veelvuldig zijn : voor het Vlaamsch lezend publiek zooals voor onze eerste
pogingen terwille waren, zoowel als voor het uitgeversbedrijf « Het Kompas »; want bij
alle zakelijk overleg vonden wij overal blijken van cultuurzorg en —solidariteit.
Maurice Roelants, Marnix Gijsen, Julien Kuypers.
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Inhoud van Tijdschriften
DEN GULDEN WINCKEL (December). — J. Greshoff : De Dictatuur des
Boekhandels. — Gerard van Eckeren : Carry van Bruggen. — Gerard de Groot : Ballingen in Belgie. — G. Stuiveling :'0 Filmiese Literatuur ». — J. Greshoff : Een Tooneelstuk en een Zedekunstige Verhandeling. — Gerard de Groot : Een Aestheticus in Rusland. — Gerard van Eckeren : Kroniek van het Proza. — E. du Perron : Een Prachtuitgave van Edgar Poe. — J. Gans : De Nazi's. — Boekenschouw. — Boekenfilm. —
Ingezonden.
FORUM (Januari 1933)., — Merino Ten Braak : Dr. Dumay Verliest. — W.
Elsschot : Verzen van Vroeger. — E. De Roos : De manier voor goede verstaanders.
— S. Vestdijk : Tuinen bij wind en weer. — H. Marsman : Naamloos en ongekend. —
H. De Vries : Drie Gedichten van Edgard van Allan Poe, — E. Du Perron : Over Poezie
met voorbeelden. — Panopticum.
FORUM (Februari). — E. Du Perron : Flirt met de revolutie. — Willem Putman : De Maaltijd. — Louis de Bourbon : Vier gedichten. — J. Greshoff : A. C. Willink. — M. ten Braak : Dr. Dumay Verliest, (2) — Panopticum : M. T. B. en H. Marsman. — Reproducties van werk van A. C. Willink.
DE GIDS (Januari, 1933). — A. Roland Holst : Dr. Prim weergekeerd. — Dr.
H. T. Colenbrander : Willem van Oranje. — Mr. C. van Vollenhoven : Opgang van
's Prinsen lot en neerwaartsche gang. — Dr. J. Huizinga : Uitzichten 1533, 1584. —
Dr. H. A. Enno van Gelder : Het sterven van Prim Willem van Oranje, 1568-1572.
— Dr. H. T. Colenbrander : De Zwijger. — Dr. H. T. Colenbrander : Het Wilhelmus.
— Dr. P. C. Molhuyzen : Oranje en de Leidsche universiteit. — D. J. H. Ter Horst :
De G Auriacus » van Daniel Heinsius. — Dr. Jan Kalf : Het Prinsenhof te Delft. —
Dr. Andre Jolles : Phapsodie bij het praalgraf te Delft.
DE TUDSTROOM (November 1932. — N. 2). — Rene Verbeeck : De Vaas
der ziel. — Jan Vercammen : Credo. — Abdre Demedts : Smokkelen. — Albe : Morgengebed van de mijnwerker. — Jan H. Eeckhout : Ballade der Verdoemden. — Frans
Claessens : Kameraad. — Joannes Riddingius : Over de heide. — Jules Schurmann :
De Manderijn. — Kronieken : Nederlandsche poezie. — Jan Vercammen : Gery Helderenberg. — P. C. Buckinx : Twee jonge doden. — Rene Verbeeck : Alfred Bastien.
— Buckinx : Het Vlaams kultuurgenootschap ‘, Van Onzen Tijd ». — Jan Vercammen :
Spraakkunst. — Aanteekeningen. — Boekbespreking. — Inhoud van Tijdschriften. —
Ingekomen boeken.
DE TI JDSTROOM (December 1932. N. 3). — Jan Vercammen : Credo. —
Roger Lammens : Havenwerker. — Luc Van Hoek : Van ievers tegen de Kempen.
-- Man Arnet : Lichtval. — Man Arnet : Avondverzen. — Jan Gin : 0. Satan. —
J. Reddingius : De stille Tocht. — Stemmen. — Paul Eenveld : Groot Nederland. —
Frans Claessens : Strijkje in Café. — Kronieken : Nederlandsch proza. — Andre Demets : Jan Panhuyzen. — Artifex : Gekleurde Bidprentjes. Leven. — Andre Demets :
Getuigenis over een jeugd. — Aanteekeningen. — Boekbesprekingen. — Inhoud van
Tijdschriften. — Ingekomen boeken.
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DE TI JDSTROOM (Januari). — Verzen van Albe, Vlemminx, Jacob Winkler
Prins. — Staf Weyts : Na Jans dood. — R. Verbeeck : Jean Cocteau. — P. C. Buckinx :
Kleine Sportkroniek. — M. Mathijs : Een vlaamsch boek (R. Brulez). — J. Vercammen : Een nieuwe Van Schendel. — M. Mathijs : Een brief aan de redactie. — A.
Demed : Nawoord. — V. Bl. : Buitenland. — Aanteekeningen.
ROEPING (November 1932). — Louis de Bourbon : Aan de nagedachtenis van
Prof. Mr. Dr. van Grinten. — Cri monotone. — 1'Heure des anges. — R. Van Sante
0. P. : Neo communisten. — M. Molenaar M. S. C. : Waarheid en leugen in het communisme. — Jac. Schreurs M. S. C. : Arabesken. — A. J. D. Van Oosten : Film-Figuren.
— Alex Campaert : Op Allerzielen. — F. v. Oldenburg : Van Twee schilders en een
moordenaar. — Toccata. — Naaijkens M. S. C. : Het Nieuwe boek van Pater Molenaer.
— Mechtild de Begijn. — Kroniek : Studenten en staatspartii. — Boekbesprekingen.
ROEPING (December, 1932). — Gerard Knuvelder : Naar een betere verstandhouding. — Alex Campaert : Aan den einder der Nacht. — Liedje van het lam. —
Incident. — Paul Vlemminx : I Jzig zijn. — Het wankele eiland. — Stormende luchten.
—. Jan H. Eekhout : De Dichter A. J. D. van Oosten. — Louis de Bourbon : Sterfbed.
— Dood der beminde. — Oude Priester. — Henri Bruning : Gezag en jeugd. — Gabriel
Smit : Straatmuziekanten. — Geef ons heden. — Prof. Dr. J. A. Veraert : Politieke
kroniek XXIII. — Mr. Dr. L. J. C. van Gorcom : Chasse — Boekbespreking.
ROEPING (Februari). — De redactie : Mededeeling. — Verzen van E. P. Schreurs,
P. Vlemminc, L. De Bourbon. — G. Knuvelder : Op een verloren post. — F. V. Oldenburg-Ermke : Enkele woorden, enkel woorden, vaste waarden. — Prof. Veraart : Politieke kroniek. — Mr. Lijdman : Saneering van de economische verhoudingen in Nederland. — Kroniek. — Boekbespreking.
LEVEN EN WERKEN (Januari, 1933). — E. C. Knappert : In de Knel. —
Els. Zernike : Het buurmeisje. — Annie Salomons : Een boek van blije ontzegging. —
C. Dutric : Drie Liedjes van liefde. — H. Aalberd : Aanteekeningen bij enkele werken
van Carry van Bruggen. — Helena Hardon : Witte Wereld. — Dr. P. Endt : Boekbespreking. — Boekbesprekingen. — E. C. K. Onze bijlage.
LA REVUE GENERALE (15 clecembre 1932). — Carton de Wiart : Lendemain
d'elections. — Leo van Puyvelde : Les Van Eyck et l'Adoration de l'agneau. — Baron
Beyens : Mussolini et le fascisme. — Arnold de Kerkhove : Martine ou l'impossible
evasion. — Th. Aubert : L. 'U. R. S. S. et l'Europe. — Henri Siret : Aeronautique II.
— Charles d'Ydewalle : La vie a Bruxelles. — Pierre de Gerlache : Revue litteraire —
Chronique des romans. — Fernand Baudhuin : La vie economique et financiëre. La
verite stir nos finances. — Les Cinq : Personnalites et personnages. M. Franz Ansel. —
Aug. Melot : Chronique Politique.
LA REVUE GENERALE (15 Janvier, 1933). — P. Marie de Croy : Souvenir
de guerre et de captivite. — C. Melloy : Cendres. — Dom Charles van Oost : l'affaire
du « Corridor » polonais. — Fr. Verschoren : l'Oncle Frans. — H. Colleaye : Un verlaine
anglais : Francis Thompson. — E. de la vall6e-Poussin : Le troisiëme parti catholique.
— A. J. Nassau : Zanzibar. — Baron P. de Gerlache : Revue Littêraire — Nord. —
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F. Baudhuin : La vie economique et financiere. — Ch. d'Ydewalle : La vie a Bruxelles.
— Les Cinq : Personnalites et personnages : le comte de Broqueville. — A. Melot :
Chronique de politique exterieure. — Revue bibliographique.
LA REVUE GENERALE (Fivrier). — Pse Marie de Croy : Souvenirs de geurre
et de captivite. — H. Goffinet : Impressions de Beauraing. — A. J. Nassau : Madrouillette. — Franz Ansel : Fernand Severin. — Hub. d'Ydewalle : Voituriers et cabarettiers
des Flandres, — A. Goffin : Flaneries a travers les salons d'art. — Bon P. de Gerlache :
Revue litteraire. -- Jacqueline Lechat : La musique a Bruxelles. — Les Cinq : Henri
Jaspar. — Ch. d'Ydewalle : La vie a Berlin. — A. Melot : Chronique politique Bibliographie.
LA REVUE BELGE (1 novembre 1932). — Comte Carlo Sforza : Le suicide des
socialistes allemands. — A. De Jong : Le Richard. — Lieut. Col. Requette : Entre
la France et l'Allemagne. — E. Vaucamps : Alexandre Dumas, entrepreneur litteraire.
— Albert Flory. — Cg. Seinsevin : Poemes. — A. Feral : Esquisses japonaises. — Medicus : Lettre du Docteur. — Du Boef a l'homme. — Paul Prist : Lettre de Paris. —
Meditation sur le theatre. — Thomas Greenwood : Lettre de Londres.
LA REVUE BELGE (15 Decembre, 1932). — Grazia Delledda : Les souliers.
— A. Niessel : Les armements de l'Allemagne. — Claudius Grillet : Victor Hugo. ' —
Sinicus : L'Effondrement d'une civilisation. — P. Bouchardon : Les causes judiciaires
cèlebres. Une emule de la Brinvilliers. — Medicus : Le chapitre des parfums. — C. R.
Marx : Lettre de Paris. — la crise des tableaux. — E. Chardonne : Lettre d'Espagne.
— J. Thevenet : La question des dettes.
LA REVUE BELGE (I Janvier, 1933). — Ed. Jaloux : Cecile. — A. Moreau :
La crise economique et ses remedes. — G. Lenotre : Le Noel de Fouquier-Tinville. —
J. Delmont ; Les animaux medecins. — A. Ravry : Les almanachs et leurs propheties. —
P. Prist : Lettre de Paris. — Fin d'annee litteraire. — T. Greenwood : Lettre de Londres — Music halls et theatres.
LA REVUE BELGE (15 Janvier, 1933). — A. Praviel : Les procees litteraires
dlebres — Un duel d'Alex. Dumas. — P. Daye : Notes sur la Hongrie. — E. Jaloux :
Cecile. — Marquis du Four de la Londe : La querelle Christophe Colomb. — E. Chardome : Pensêes eparses. — M. Bouteron : Chopin, musicien intime. — Medicus : Lettre
du docteur — Le microbe a la mode. — H. Thevenet : La vie inetrnationale. Bilan de
1932.
DE NIEUWE GIDS (Februari). — H. W. Sandberg : Andree. — H. H. J. Maas :
Een Hoekje Stad. — A. Timmerman van Pellecom : Drie Schetsen. — Willem Kloos :
Nieuwe Gids-correspondentie. — Helene Swarth : 1k zag. — J. Redingus : Gedichten.
— Dr. H. Gerverman : Moeder. — Hein Boeken : Drie Vogel Sonnetten. — Willem
Kloos : Binnengedachten. —1Willem Kloos : Een en ander naar aanleiding van mijn
eigen dichten zoo wel als van Dante Alighieri. — M. Wagenvoort : Maandelijksch
overzicht. — Buitenlandsch Overzicht. — J. Kloos-Reyneke van Stuwe : Feiten en
Fantasieen.
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BOEKENSCHOUW (15 Januari 1933). — J. v. H. : Het Demasque des Schoonheid. — Han Jonkers : Frans Werfel. — Dr. B. M. Boerebach : De Fransche Na-Oorlogsmentaliteit. — Buitenlandsche letteren. — Romans en verhalen. — P. W. Assmann :
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Barone Carlo Monti. — G. Tassinari : L'economia agricola nello Stato corporativo.
— M. Caeacriolo : Cadorna Joffre e i siluramenti. — A. Panzini : Avventure di Signora
Nostra Parola. — Ant. Baldini : La Vita di Arnaldo. — P. Radice : Vita comica di Corrinna. — G. Tucci : L'ultima mia spedizione sull' Imalaya. — G. Damerini : Tommasco anico e nemico di Carrer.
LA NOUVELLE REVUE FRANCAISE (1 Janvier, 1933). — J. Benda : Discours
a la nation europeenne. — A. Suares : Poéme. — C. F. Ramuz : Adem et Eve. — Fr.
Abelous : Propos a soi méme. — A. Malraux : La condition humaine. — Chroniques
et notes.
DE VLAAMSCHE GIDS (Februari). — A. Monet : De Ring van Gyges. —
E. Buskens : De Zee. -- J. Peeters : Leo Trotski. — Fr. Dirickx : Vlaamsche Letteren.
— Daan Boens : Van Licht en Schaduw. — Boekbesprekingen. enz.
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ANTWERPEN. — Het College van Burgemeester en Schepenen
laat weten dat op Vrijdag, 17 Maart 1933, 's middags, op het Stadhuis,
bij gesloten inschrijvingen, zal worden overgegaan tot de openbare herbesteding van de onderneming betreffende het bouwen van een magazijn
met verdieping op kaai n r 1 van het Bonapartedok.
Borgtocht : 15.000 frank.
Het lastkohier en plan liggen ter inzage op het 4e Bureel van het
Stadhuis, Oude Beurs, 29.
Prijs van het lastkohier : 10 frank.
N. V. DRUKK. ERASMUS, LEDEBERG-GENT.

Yeesten uit den Noorschen Heidentijd.
ANDWARI'S GOUD.
door Stzjn Streuvels
Eens dat de Asen, Odin, Loki en HOnir uitgezet waren om de
wereld te verkennen, kwamen zij aan eenen stroom, gingen verder
langs den oever voort tot aan een waterval; bij dien waterval zat een
vischotter, die had in 't water een zalm gevangen en zat hem knipoogend te verscheuren. Toen raapte Loki een ste'en op, wierp hem
naar den otter en trof hem aan den kop. Loki beroemde zich over
dien jachtbuit, daar hij met een slag otter en zalm veroverd had.
zij pakten zalm en otter en droegen ze mede, kwamen weldra aan
eene hoeve en traden er binnen. De boer die daar woonde, hiet
Hreidmar; hij was een voorname man, had veel verstand van tooverzaken; de Asen vroegen er nachtverblijf, verklaarden zelf voldoende
mondvoorraad mede te hebben, en toonden den boer hun buit.
Toen Hreidmar echter den otter zag, riep hij zijne zonen, Fafnir en
Regin, en zegde hen
— Otter, uw broeder is verslagen, en dit hier zijn de daders.
Nu sprongen de zonen op de Asen toe, pakten hen vast, boriden
hen. Wanneer de Asen nu inzagen dat de otter een van Hreidmars
zonen was, boden zij losgeld aan, zooveel als de vader zelf eischen
wilde; eindelijk kwamen zij overeen en bevestigden dit onder eed.
De otter werd de huid afgestroopt ; Hreidmar nam die huid en verklaarde dat zij dien balg zouden vullen met rood goud, en er hem
bovendien gansch mede overdekken, — dat zou dan het vergeldingsloon zijn.
Daarop stuurde Odin Loki naar Zwartelfenheim; hij ontmoette
er een dwerg met name Andwari, die als visch in 't water leefde;
Loki ving hem en vroeg als losgeld : al het goud dat hij in zijne
rotskrocht liggen had. Als ze in de krocht kwamen, sleepte de dwerg
al het goud bij elkaar dat hij bezat, en dat was een groote hoop. Toen
liet de dwerg een kleinen gouden ring door zijne hand in de mouw
glijden, maar Loki had het opgemerkt en hiet hem den ring afgeven.
De dwerg smeekte hem den ring te laten, — daarmede kon hij,
als hij hem behouden mocht, den schat weer doen aangroeien. Doch
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Loki beweerde dat hij geen greintje overhouden mocht, nam hem
den ring af en vertrok.
De dwerg riep hem nu achterna :
— Iedereen die hem bezit, zal deze ring het leven kosten !
— Mij goed, zegde Loki; de vloek kan mijnentwege vervuld
worden, als ik den ring afgegeven heb aan dengene die hem hebben
moet, — aan dengene die hem aanneemt.
Hij vertrok, kwam bij Hreidmar aan en liet Odin het goud zien.
Toen hij den ring ontwaarde, kwam deze hem zoo schoon voor, dat
hij hem wegnam uit den schat. 't Overige schonk hij Hreidmar.
Deze vulde er de otterhuid mede, zoo vast hij kon. Toen trad Odin
nader om de huid met goud te bedekken, en hij sprak tot Hreidmar,
dat hij toezien zou of de huid geheel overdekt was. Hreidmar keek
goed na, bemerkte echter noch een baardhaartje, en wilde dit ook
nog bedekt hebben, anders was het mis met de verzoening.
Toen haalde Odin den ring voor den dag, bedekte daarmede
het baardhaar, en zegde :
— Nu is de otterboete uitbetaald.
En als Odin nu zijne speer genomen had, en Loki zijne schoenen,
— er niets meer te vreezen was, sprak Loki :
— Dat nu vervuld worde, 't geen Andwari voorspeld heeft :
dat deze ring en dit goud, dengene die het bezit den dood brengen
moest.
Van dien stond af is deze vloek in vervulling gegaan, en wel
vooreerst op deze wijze :
Hreidmar nam het goud als boete voor zijn zoon, doch Fafnir
en Regin eischten hun deel daarvan, als broederboete , Hreidmar
echter gunde hun geen greintje van het goud. Toen vatten de broeders
een boosaardig plan op : zij vermoordden hun vader om het goud
te bemachtigen. Nu eischte Regin van Fafnir dat hij het goud in twee
helften deelen zou. Fafnir antwoordde, dat er weinig kans bestond
zijn broeder van het goud jets af te geven, daar hij nog wel zijn vader
vermoord had om deswille van het goud, en hij raadde Regin aan
er van door te trekken :
— Anders kan het u vergaan gelijk met Hreidmar.
Fafnir had toen den helm genomen dien Hreidmar placht te
dragen, zette hem op — dat was den zoogenaamden schrikhelm,
voor wie al wat leeft, siddert als hij hem ziet —, en ook het zweerd
met name Hrotti. Regin bezat het zweerd met name Refil. Hij vluchtte
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weg en Fafnir beklom den Gnitaheuvel, groef zich daar een hol,
veranderde zich in drakengedaante en legde zich neer op het goud.
Ondertusschen kwam Regin bij koning Hjalprek in Ty en werd
diens smid. Als pleegvader voedde hij er Sigurd op, den zoon van
Sigmund, de zoon van Wolsung en HjOrdis, dochter van Eylimis.
Deze Sigurd is de beroemdste aller heirkoningen geweest, zoowel
van afkomst als van kracht en dapperheid. Regin vertelde hem van
Fafnir, die op het goud lag, en zette hem aan dien schat te bemachtigen. Daarom smeedde Regin het zweerd Gram, dat zoo scherp
was, dat Sigurd, als hij het in vlietend water neerhield, een handsvol
wolle doorsneed die op den stroom tegen de snede werd aangedreven;
daarop kloof Sigurd met het zweerd Regins aambeeld tot aan den
houtsblok midden door. Nu trokken Sigurd en Regin samen naar
den Gnitaheuvel; Sigurd groef op Fafnirs weg eene gracht en ging
er in zitten. Als Farnir nu naar 't water kroop en over de gracht kwam,
stiet Sigurd hem het zweerd door het lijf en dat was zijn einde.
Regin kwam nader en beschuldigde hem zijn broeder verslagen
te hebben; als boete beval hij hem Fafnirs hart te nemen en het
op 't vuur te braden; Regin zelf strekte zich neer en dronk Fafnirs
bloed, legde zich daarna te slapen. Wanneer Sigurd nu het hart
braadde en dacht dat het gaar was, tastte hij met den vinger hoe
zacht het was, en toen het schuim uit het hart zijn vinger raakte,
verbrandde hij zich en stak den vinger in den mond, maar als het
hartebloed aan zijne tong kwam, verstond hij de spraak der vogelen
en begreep wat de meezen zegden die boven zijn hoofd op den boom
zaten. Eene sprak
Daar zit Sigurd
met bloed besmeurd,
hij braadt op 't vuur
Fafnirs hart;
raadzaam ware
den Ringbreker,
ate hij de lichte
levensspier.
Sprak daarop de tweede
Daar ligt Regin
met zich zelf in beraad;
wil bedriegen
dengene die hem vertrouwt ;
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somber verzint hij
valschen aanslag :
sterke smid wil
den broeder wreken.
Daarop trad Sigurd bij Regin en versloeg hem; dan haalde hij
zijn peerd, Grani en reed naar Fafnirs krocht, haalde er al het goud
uit, bond het tot een zadelpak en laadde het op Grani's rug. Dan steeg
hij op en zette zijn weg voort.
Sigurd reed tot hij op het gebergte een huffs aantrof, daarin
lag eene vrouw te slapen, met helm en pantser aan. Hij trok het
zweerd en sneed haar dit pantser van het lijf los. Toen ontwaakte zij
en miek haren naam bekend : Hild, zij wordt ook Brynhild genaamd
en was eene Walkure.
Vandaar reed Sigurd verder en kwam aan bij een koning, met
name Gjuki; diens vrouw hiet Grimhild; hunne kinderen waren :
Gunnar, Hogni, Gudrun, Gudny; Gottorm was een stiefzoon van
Gjuki. Sigurd verbleef langen tijd bij hen; daar huwde hij Gudrun,
Gjuki's dochter, en Gunnar en Hogni zwoeren een broedereed met
hen. Later trokken Sigurd en Gjuki's zonen op naar Atli, Budli's
zoon, om voor Gunnar de hand zijner zuster te vragen. Deze woonde
op Hindarfjall, en rondom hare halle brandde 't vlammend vuur.
zij had daarbij den eed afgelegd, slechts den man te nemen die den
moed bezat door het vlammend vuur heen te rijden.
Nu kwam Sigurd en de Gjukungen zij hieten ook Nibelungen
— op den berg gereden, en Gunnar moest daar het vlammend vuur
doorschrijden; hij bereed den hengst Goti, en die waagde den sprong
niet door het vuur. Daarop verwisselden Sigurd en Gunnar van
gedaant en van naam, want Grani wilde geen anderen ruiter dragen
dan Sigurd. Sigurd besteeg Grani en reed dwars door 't vlammend
vuur. Denzelfden avond vierde hij 't huwelijksfeest met Brynhild.
Toen zij echter het bed bestegen, trok hij het zweerd Gram uit de
scheede en legde het tusschen hen. 's Morgens bij het. opstaan en
het aankleeden, schonk hij Brynhild als morgengave, den gouden
ring, dien Loki den dwerg Andwari ontnomen had, en kreeg van
haar een anderen ring, als aandenken.
Daarna sprong Sigurd te peerd en reed met zijne gezellen voort.
Hij en Gunnar verwisselden weer van gedaante en trokken met
Brynhild terug naar Gjuki.
Sigurd kreeg bij Gudrun twee kinderen : Sigmund en Swanhild.
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Zekeren dag gingen Brynhild en Gudrun naar de beek om hunne
haren te bleeken. Aan 't water gekomen, stapte Brynhild van den
never, verderop in den vloed, en verklaarde : aan haar hoofd het water
niet te willen hebben dat uit Gudruns haren leekte, omdat haar man
veruit de moedigste was. Toen stapte Gudrun haar achterna in den
vloed en zegde, dat het haar beter toekwam hoogerop in den vloed
de haren te wasschen, dewijl zij een man had die noch Gunnar,
noch om 't even wie ter wereld ook aan moed en dapperheid evenaren
kon, want dat hij Fafnir verslagen had, Regin en hun beider erve
veroverd. Daarop antwoordde Brynhild :
— Het was toch van grootere beteekenis, als Gunnar het vlammend vuur doorreed, en Sigurd het niet dorst.
Toen lachte Gudrun en riep uit :
— Gij gelooft dat Gunnar het vlammend vuur doorreden heeft ?
Ik zou toch meenen dat deze met u is te bed gegaan die mij dezen
gouden ring heeft geschonken, — de gouden ring echter dien gij
aan den vinger draagt en als morgengave ontvingt, die heet Andwarinaut, en ik ben van meening dat niet Gunnar hem op den Gnitaberg
veroverd heeft.
Daarop verstomde Brynhild en trok huiswaarts.
Van toen voort hitste zij Gunnar en Hogni op om Sigurd te dooden, doch dewijl zij eedbroeders waren met Sigurd, zetten zij hun
broeder Gottorm aan, Sigurd te vermoorden ; deze doorstak Sigurd
in den slaap met het zweerd; toen deze echter de wonde voelde,
wierp hij den moordenaar het zweerd Gram achterna, zoodat het
den man midden door sneed. Daar sneuvelde Sigurd en zijn driejarige zoon, met name Sigmund, dien zij ook vermoordden.
Daarop doorstak Brynhild zich met het zweerd en werd samen
met Sigurd verbrand. Gunnar en Hogni bemachtigden den Fafnirschat en de Andwari-naut, en heerschten over alle landen.
Koning Atli, Budli's zoon, Brynhilds broeder, huwde toen
Gudrun, Sigurds weduwe en zij kregen kinderen. Koning Atli
ontbood Gunnar en Hogni, en deze namen de uitnoodiging aan.
Eer te huffs te vertrekken, wierpen zij echter het goud van den Fafnirschat in den Rijn, en dit goud heeft men sedert nooit teruggevonden.
Koning Atli had gewapende mannen opgesteld en deze vielen
Gunnar en Hogni aan, die beiden gevangen genomen werden. Atli
liet Hogni in levenden lijve het hart uitsnijden — dat was zijne dood.
Gunnar liet hij in den slangentuin werpen, — er werd hem echter
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heimelijk eene harp gegeven, en die bespeelde hij met de teenen,
dewijl zijne handen gebonden waren. Hij bespeelde de harp zoodanig
dat alle slangen insliepen, op eene adder na, die kroop tegen hem
op en gaf hem zulken beet in de ribbe onder het borstbeen, dat zij
den kop in de wonde steken kon en aan de lever bleef hangen, tot
hij stierf.
Korts daarop doodde Gudrun hare twee zonen en liet uit hunne
schedels, met goud en zilver beslagen, tafelbekers maken, en toen
werd het erfmaal voor de Nibelungen ingericht. Op dit feestgelage
liet Gudrun koning Atli uit deze tafelbekers mede inschenken vermengd met 't bloed der knapen. Zij liet hunne harten braden en
den koning opdienen; en als het gebeurd was, zegde zij hem alles
met zeer harde woorden.
Er was rijkelijk drank aangeschaft geworden, zoodat de meeste
dischgenooten in slaap vielen waar ze zaten. Dien zelfden nacht ging
Gudrun bij den koning terwijl hij sliep, en een zoon van Hogni met
haar, en samen sloegen zij op hem los; dit was zijn einde. Toen wierpen zij vuur in de halle, en al degenen, die er in waren, verbrandden.
Daarna trok Gudrun naar de zee en sprong er in; zij wilde zich
verdrinken, doch de baren dreven haar naar een inham en zoo gerocht
zij aan land, in het rijk van koning Jonakr. Wanneer deze haar zag,
nam hij haar aan en korts daarna huwde hij haar. Zij kregen drie zonen,
die hieten : SOrli, Hamdir, Erp ; deze hadden alien ravenzwarte haren,
gelijk Gunnar en de andere Nibelungen.
Daar ook groeide Swanhild op, de dochter van Jong-Sigurd,
en deze werd een wonderschoon meisje. Koning Jormunrek, de
machtige, hoorde van haar spreken en zond zijn zoon Randwer, dat
hij Swanhild voor hem werven zou. Toen hij bij Jonakr aankwam,
werd Swanhild hem afgestaan, om haar naar koning Jormunrek to
brengen. Maar toen zegde jarl Bikki, dat het beter passen zou als
Radwer Swanhild zelf tot vrouw kreeg, daar hij jong was en zij ook,
Jormunrek echter oud was. Dit voorstel beviel de jonge lieden wel.
Maar Bikki verried hen bij den koning. Daarom liet koning Jormunrek
zijnen zoon vastgrijpen en ter galg voeren. Randwer nam zijnen valk,
trok hem de vederen uit en liet hem zoo naar zijn vader brengen;
hij werd gehangen. Toen koning Jormunrek den valk zag, kwam het
hem in den zin, gelijk de valk vlerklam en zonder pluimen was,
zijn koninkrijk ook krachteloos terneer lag, daar hij oud en zonder
kinderen overbleef.
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Toen koning Jormunrek van de jacht uit het woud terugkwam, en
koningin Swanhild daar ontwaarde dat zij de haren bleekte aan de bron,
renden zij op haar los en stampten haar onder peerdshoeven dood.
Wanneer Gudrun dit vernam, zette zij hare zonen aan om wraak
te nemen over Swanhild. En als zij zich tot den aanval gereed mieken
gaf zij hun pantser en helm, zoo sterk, dat alle staal er op afstooten
moest. Zij raadde hen aan, als zij bij koning Jormunrek zouden aankomen, hem 's nachts aan te vallen in zijn slaap , SOrli en Mamdir
zouden hem handen en voeten afkappen, Erp echter het hoofd.
Nu zij onderweg waren, vroegen de twee aan Erp, welke hulp
zij van hem verwachten mochten, als zij koning Jormunrek aanvielen ? Hij antwoordde dat hij hen bijstaan wilde gelijk de hand den
voet. Zij beweerden daarop : dat de ondersteuning die de hand den
voet geven kan, van luttel tel was. Zij werden daarom zoo vertoornd
op hunne moeder, omdat zij hen met bitsige woorden voortgezonden
had, en wilden daarom lets uitrichten, wat haar het meest grieven
zou, en doodden Erp, omdat zij 't meest van hem hield. Korts daarna
gleed SOrli uit met den eenen voet en steunde zich op de hand. Toen
zegde hij :
— Nu heeft de hand den voet bijgestaan; 't ware beter dat
Erp nog leefde.
Toen zij nu 's nachts bij koning Jormunrek aankwamen, in 't
vertrek waar hij sliep, en hem handen en voeten afhouwden, ontwaakte
hij en riep zijn wapenknechten bij, dat zij opstaan zouden en hem
helpen. Toen sprak Hamdir. :
— Af ware nu de kop, als Erp nog geleefd had :
Daar stonden de wapenknechten en grepen de twee moordenaars vast, konden echter met hunne wapens niets uitrichten.
Jormunrek riep, dat men hen met steenen werpen moest, en het
geschiedde. Toen vielen &it'll en Hamdir; Gjunki's gansche sibbe
en nakomelingschap was verdelgd.
Jong-Sigurd liet nog eene dochter na, met name Aslaug. Deze
groeide op bij Heimir in Hlymdal, en van haar stammen beroemde
nakomelingen af.
Men vertelt onder ander dat Sigmund, Wolsungs zoon, met
zulkdanige kracht begaafd was, dat hij gift drinken kon zonder schade
of hinder te voelen. Daarentegen hadden zijne zonen SinfjOtli en
Sigurd zulke harde huid, dat gift, als het hun naakte lijf langs buiten
raakte, hen niet hinderde of eenige schade toebracht.
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Hospitaal.
Het is er vol onrust en vol leven
alsof de velen, die gestorven zijn,
nog in den kring der zalen zijn verbleven
en immer zuchten van geleden pijn.
En wanneer langs ons een wordt weggedragen
wiens zachte vlam werd uitgedaan,
dan hoor ik 's nachts zijn bleeke lippen klagen
en ziet zijn blinde blik mij aan.
LOUIS DE BOURBON.
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Een meisje zingt :
Et denk aan hem, aan hem alleen
mijn voeten zijn zacht op de wegen,
en zingende, droomende ga ik hem tegen,
naar hem alleen.
Ilc laat mijn huis in het zonlicht staan
en de bloemen die neem ik mee,
die laat ik op de golven gaan
van de wijde zee.
De zee van zomer en zoet begin,
mijn ziel is de zon op de wegen,
dansende, dansende gaat zij hem tegen
naar wien ik zing.
LOUIS DE BOURBON.
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De Belangrijkheid van de Spaansche Typographie in de Zuidelijke Nederlanden.
door Dr. Maurits Sabbe.
Het plan om een bibliographie aan te leggen van de Spaansche
drukken in de Nederlanden verschenen, is zeker niet nieuw. Reeds
in 1845 wees Baron de Reiffenberg, in het eerste nummer van het
tijdschrift Le Bibliophile Belge (I), met enkele woorden op het belang
van een dergelijke onderneming, en als eerste bijdrage daartoe, gaf
hij in datzelfde nummer en in verscheidene volgende de korte beschrijving van een aantal Spaansche werken te Antwerpen, te Brussel
en in andere Zuid-Nederlandsche steden uitgegeven.
Deze opgave maakte echter geen de minste aanspraak op volledigheid. Het waren eenvoudig boeken, die het toeval in de handen
had gespeeld van den comestor librorum, die Baron de Reiffenberg .
was. Nooit heeft hij op het ruime gebied van de Spaansche typographie in de Nederlanden een systematisch onderzoek ingesteld.
Na hem werd dit werk ook niet door andere bibliographen
ondernomen.
Wij kunnen ons daarover verwonderen. De invloed door de
Spanjaards in onze gewesten uitgeoefend, is toch langdurig en
diepgaande genoeg geweest om a priori te kunnen onderstellen, dat
ook het Spaansche boek in de ontwikkeling van dien invloed zijn
rol moet hebben gespeeld en dat onze ondernemende drukkers uit
de 16 e en 17e eeuwen daarvan wel gebruik hebben gemaakt. Mies
wat min of meer toevallig daarover bekend geraakte, was overigens
ook van aard om aan te sporen tot verdere en zoo mogelijk volledige
nasporingen op dat speciale gebied.
Dergelijke beschouwingen deden mij het plan opvatten om in
een tentoonstelling op het Museum Plantin-Moretus te vereenigen
al de Spaansche drukken van Zuid-Nederlandsche herkomst, die op
dit oogenblik voorhanden zijn in de verzamelingen van het Museum
(I) Brussel, A. Van Dale.
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Plantin-Moretus zelf, de Stedelijke Hoofdbibliotheek te Antwerpen,
de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, de bibliotheken van de Hoogescholen te Gent en te Leuven en de bibliotheek van de Abdij te
Postel.
Aldus zou natuurlijk niet de volledige productie van de Spaansche typographie in Zuid-Nederland bijeen gebracht worden, maar
er was toch kans om zoodoende een aanzienlijk aantal dergelijke
boeken samen te brengen en er de basis voor de zoo gewenschte
bibliographie van te maken. De uitslag beantwoordde aan onze
verwachtingen. Op die wijze werden er ongeveer een vijfhonderd
nummers bijeen gebracht.
Intusschen viel mij een aangename verrassing te beurt. Door
een bericht in de dagbladen van mijn voornemen op de hoogte
gebracht, wendde zich de heer J. F. Peeters-Fontainas nit Leuven
tot mij. Hij deelde mij mede, dat hij sedert verscheidene jaren aan
het verzamelen was van Nederlandsch-Spaansche drukken en er
zich ook op toegelegd had om uit catalogen en referentiewerken
van alien aard de titels van dergelijke werken, die daarin voorkwamen,
op te teekenen. In alle bescheidenheid en met niet genoeg te prijzen
toewijding had de heer J. F. Peeters-Fontainas op die manier reeds
1485 titels van Noord- en Zuid-Nederlandsche Spaansche drukken
bij eengebracht.
Gedreven door ons gemeenschappelijk verlangen. kwamen wij
beiden gemakkelijk overeen om samen te werken aan het opbouwen
van een volledige Spaansche bibliographie in de Nederlanden.
Als onmisbare basis voor den ontworpen arbeid, werd door
het tijdschrift De Gulden Passer (I) en ook in afzonderlijken boekvorm, naar aanleiding van de tentoonstelling op het Museum PlantinMoretus (2), een beknopte titellijst uitgegeven van den heer J. F.
Peeters-Fontainas, aangevuld met de door hem niet gevonden titels
van boeken, die voor de tentoonstelling in het Museum Plantin-Moretus waren bijeen gebracht. Het doel van dezen catalogus, die bij
de 15oo nummers bedraagt, is vooral een exemplaar te ontdekken
van de vele werken, waarvan wij totnogtoe alleen de titels kennen.
Met deze uitgave gaat een oproep gepaard tot alle bilbiothecarissen en bibliophielen, opdat zij ons zouden helpen op het spoor
(I) 1933. Afl. I, II, III en IV.
(2) Van 18 Februari tot 19 Maart 1933.
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te komen van in dezen voorloopigen catalogus aangeteekende, maar
door ons nog niet gevonden boeken.
Op grond van de uitgegeven titellijst geven wij hier eenige
beschouwingen ten einde de verreikende dracht en het groote historische belang van de door ons ontworpen bibliographie beter te doen
inzien, en zoodoende de welwillende hulp en medewerking te bekomen
van alien, die de beteekenis der onderneming aldus beter zullen
inzien.
* **
De groote bedrijvigheid der Nederlandsche drukkers op het
gebied der Spaansche typographie begint eerst met het tweede
kwartaal der 16 e eeuw.
Voor dien tijd zal de Spaansche taal, vooral in de havensteden
Brugge en Antwerpen, wel niet onbekend geweest zijn, maar dat
men toen nog zoo sterk de behoefte niet gevoelde om haar aan te
leeren, blijkt wel het feit, dat zij haar plaats nog niet heeft in onze
oudste vocabularen, die eerste practische handboeken om zich met
uitheemsche talen vertrouwd te maken. Het Brugsche Livre des
Métiers van + 1349 en zijn navolgingen, o. m. het Vocabulaer van
R. van den Dorpe te Antwerpen uit 1501, ruimen nog geen plaats
in aan het Spaansch.
Drukken in deze taal komen hier pas voor als de gevolgen van
de vereeniging onzer gewesten met Spanje zich in het openbaar
leven werkelijk doen gevoelen.
Uit het huwelijk van Filips den Schoone met Johanna van
Castilie in 1496, werd in i5oo Keizer Karel geboren, die de erfgenaam werd van Spanje en de Nederlanden, voortaan door een ,persoonlijke unie met elkander vereenigd. In 1515 werd Keizer Karel
door de Staten generaal te Brussel als landsheer gehuldigd, en in
1516 begon hij zijn regeering in Spanje.
Kort na dien tijd verschijnen de eerste Spaansche drukken te
onzent.
Vocabularen of Colloquia behooren in den regel tot de allervroegste bewijzen van belangstelling in de studie van een vreemde
taal. Bij het zoeken naar de oudste gedateerde Spaansche drukken
in onze gewesten, stelden wij eens te meer dit natuurlijk verschijnsel
vast.
Op gezag van enkele bibliographen mogen wij aannemen, dat
260

de rei onzer Spaansche drukken geopend wordt met het Vocabulario
para aprender Franches, Espa gnol y Flamincq, (I) uitgegeven te Antwerpen door Willem Vorsterman in 152o. Daarop volgde bij denzelfden
drukker in 153o : Vocabulaire en troys langues : c'est assavoir Francoys,
Flameng et Espagnol, waarschijnlijk een herdruk van het voorgaande
boek. (2)
In 1551 verschijnt te Leuven bij B. Grave het Vocabulaer in
vier Spraken, waaronder het Spaansch; — te Antwerpen in 1558,
ditmaal bij J. Withage, het Dictionarium, Colloquia, sive formulae
quatuor linguarum, Belgicae, Gallicae, Hispanicae, Italicae, — te
Amsterdam in 158o het Vocabulario Espagnol flamenco; — te Leiden
een dergelijk werk in 1595; — te Rotterdam in 16o8; — 'te 's Gravenhage in 1613, te Middelburg in 1631; — en telkens treffen wij
die werken aan bij het begin van de plaatselijke Spaansche uitgaven.
Het aantal handboeken ten gebruike van de Nederlanders, die
Spaansch wilden aanleeren, groeit gedurig aan en bereikt een merkwaardige hoogte. Het zou ons veel te ver leiden moesten wij hier
al. de Colloquia-uitgaven vermelden, die te onzent in de 16e en vooral
in de 17 e eeuw verschenen. Zij waren blijkbaar een zeer gezocht
boekhandelsartikel. Hetzelfde kunnen wij zeggen voor woordenboeken, spraakkunsten, handboekjes om Spaansche brieven te leeren
opstellen, enz. Zonder een bepaalde orde te volgen stippen wij er
slechts enkele aan, die het meest in den smaak vielen en dus het
meest herdrukt werden; of die het werk zijn van de meest bekende
specialisten op het gebied van het Spaansche taalonderwijs in onze
gewesten in die jaren.
Steelsius te Antwerpen gaf in 1545, 156o en 157o driemaal uit
het Dictionarium ex sermone Latino in Hispaniensem van Ant, de
Nebriga. Velpius te Brussel in 1599 en Bellerus te Antwerpen in
1600 drukten het Dictionarium Gallico-Hispanico-latinum van den
Bosschenaar. Enrique Hornkens, hofprediker van Philips II en Philips III. Bij J. Waesberg te Antwerpen verschenen in 1568 van den
bekenden schoolmeester polygloot Gabriel Meurier, de Coloptios
familiares, en tevens de Conjugaciones arte y reglas para deprender
(I) Afgedrukt door W. de Vreese. Uitgave van de Kon. Vlaamsche Academie.
— Brunet : Manuel du Libraire, Dl. V, p. 134o. — Palau y Dulcet beschrijft hetzelfde
boek in zijn Manuel del Librero Hispano-Americano, 1927. Zie ook Prof. R. Verdeyen :
Coloquia et Dictionariolum septem linguarum (Antw. 1926, p. LVIII en vooral LXXI).
(a) Palau y Dulcet : Op. cit. VII p. 218. — Foulche Delbosc : Bibliographie
Hispano-Frangaise, n. 29.
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Espanol y Frances. Groot was de bijval van El grande Diccionario y
Thesoro de las tres lenguas Espanola, francesa y flamenca, gekend

onder den naam « Anonymo de Amberes », tusschen 1604 en 1646
tot zes maal toe herdrukt bij Trognesius te Antwerpen. Dezelfde
firma bezorgde in 1633 den Nieuwen Dictionaris om te leeren de Nederlandsche ende Spaensche talen van Jan Francisco Rodriguez, « soldaet ende schoolmeester op het casteel van Antwerpen ». H. en
J. B. Verdussen gaven in 1659 den Nieuwen Dictionaris uit van rnoldA
de la Porte, « capelaen-major van het casteel van Antwerpen », terwij1 de Wwe J. van Ghelen, in 165o insgelijks een Dictionaris Duytsch
ende Spaensch in het licht zond.
Tot de meest verspreide Spaansche taalhandboeken behooren
die van Cesar Oudin, den secretaris-taalman van Hendrik IV, koning
van Frankrijk. Voor zijn dood in 1625 liet Oudin zelf verscheidene
zijner werken drukken, zooals I° zijn Grammaire Espagnole bij Velpius te Brussel in 1610 en 1619; 2 e zijn Tesoro de las dos lenguas
francesa y espanole insgelijks bij Velpius in 1624 en 1625; 3° zijn
Refranes o proverbios espanoles traducidos en lengua francesa bij Velpius
in 16o8, 1611 en 1612; en 4° zijn Dialogos muy apacibles rescritos
en lengua espanola y trad. en frances, bij Velpius in 1611 en 1625.
Door de zorgen van zijn zoon Ant. Oudin werden verscheidene
dier werken nog herdrukt met aanteekeningen : het eerste werk
nog twee maal te Brussel bij Mommaerts en Frick, het tweede insgelijks tweemaal bij Mommaerts, het derde tweemaal bij Velpius
en het vierde nog driemaal bij Foppens te Brussel.
Evenzeer gezocht waren de taalboekjes van Francisco Sobrino,
die naast Oudin de grootste bedrijvigheid op dat gebied aan den
dag legde. Van zijn Grammatica nueva Espanola y Francesa zijn er
tusschen 1697 en 1738 vijf verschillende uitgaven verschenen bij
Foppens te Brussel; van zijn Diccionario de las lenguas Espagnola
y Francesa, drie bij Foppens tusschen 1705 en 1734, en twee bij
Gosse te Brussel in 1744 en 1751; zijn Dialogos nuevas en Espagnol
y Frances verschijnen zeven maal bij Foppens tusschen 1708 en 1754.
Zoo onze landgenooten zich toelegden op de studie der Spaansche taal, waren er natuurlijk ook Spanjaards hier te lande, die zich
met een onzer beide landstalen wenschten vertrouwd te maken.
Dit verklaart de uitgaaf van de Gramatica francesa in het Spaansch
van Pedro Pablo Billet bij Verdussen te Antwerpen in 1687.
Boeken met Spaansche briefmodellen rekenden onze drukkers
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ook onder de winstgevende uitgaven. A. Sersanders te Gent geeft
in 1645, 1674 en 1675 van Don Juan Paez de Valencula uit : Para
secretarios de Senores y todo genero, nuevo estilo y formulario de escribir
cartas. A. Sassenus te Gent bezorgt : Modo de escrivir cartas a los
Grandes, in 1654. Van Jean Peliger uit Valentia wordt Estylo y methodo
de escribir cartas missivas y responder a ellas gedrukt te Brussel in

1607, 1608, 1615, 1617, 1631 en 1645 bij Velpius. Ook van F. Sobrino
verscheen dergelijk werk bij Foppens in 172o en 1747: Secretaire
Espagnol enseignant la maniere d'ecrire des lettres Espagnoles selon
le style moderne.

Deze briefmodellen wijzen op het verlangen onzer landgenooten
om zich tot hooggeplaatste Spanjaards te richten met in achtneming
der passende wellevendheidsvormen. Uit het zelfde verlangen kan
wellicht het succes verklaard worden van Balthasar de Castiglione's
Libro del Cortegiano, een Italiaansch werk waarin de kunst aangeleerd
wordt om met hovelingen om te gaan, in het Spaansch vertaald door
Boscan en tot vijfmaal toe herdrukt bij Nutius te Antwerpen, tusschen
1544 en 1588.
De godsdienstige werken van alien aard maken een tweede rijk
voorziene afdeeling uit van onze Spaansche typographische productie
Hier ook vinden wij sommige van onze oudste Spaansche drukken.
De Contemplaciones del idiots van Raymundus Jordan in het Spaansch
vertaald door F. Diez de Frias, werden reeds in 1536 bij R. Vorsterman uitgegeven te Antwerpen.
Spaansche Uitgaven van volledige bijbelteksten komen in de
Zuidelijke Nederlanden niet dikwijls voor. De oudste en beruchtste
is het Nuevo Testamento vertaald door Francisco de Enzina, in 1543
te Antwerpen gedrukt bij Mierdman. De Enzina was de gereformeerde
leer toegedaan en werd dan ook door de inquisitie verontrust.
In 1611 troffen wij daarentegen verscheidene Spaansche testamentvertalingen aan te Amsterdam, waar ze tusschen dat jaartal
en 1762 minstens een zevental verschenen.
Spaansche bewerkingen van de psalmen Davids komen in ZuidNederland herhaaldelijk voor, Bij Steelsius en Nutius te Antwerpen
verschijnen er in de korte tijdspanne van tien jaren, tusschen 1545
en 1555, zes verschillende uitgaven van.
In de 17 e en 18e eeuwen zijn het de Officien, Oefeningen en
Gebeden, door de Plantijnsche firma uitgegeven, die een aanzienlijke
plaats gaan innemen. De Officio de la Semana Santa verscheen in
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1683, 1716, 1730 en 1745; de Officio de N. Senora in 1705 en 1762;
— de Exercios de DevOcion y oracion in 1622 en 1714; — de Exercios
cristianos y practica para la Santa Missa in 1705 en 176o. Andere
drukkers, zooals Nutius en Foppens, gaven nog dergelijke werken uit.
Te Gent gaf Manlius in 1640 een Spaanschen Catechismus uit.
De werken van den H. Augustinus, den grooten Latijnschen
kerkvader, behoorden hier in hun Spaansche vertaling tot de meest
begeerde godsdienstige boeken. Van het Libro de las Meditanioces
y Soliloquios zijn er edities bij Nutius in 155o, 1595 en 1589, een bij
Verdussen in 172o, — van de Confessiones bij Nutius in 155o, bij
Foppens in 1674 en bij Verdussen in 1741 en 1747; van de verspaansching der Civitate Dei zijn er twee drukken te Antwerpen in
1676 en 171o. Even gezocht waren de Spaansche bewerkingen van
Thomas a Kempis' geschriften. Contemptus Mundi, vertaald door
Luis de Granada, werd tusschen 1544 en 1655 tienmaal herdrukt
te Antwerpen en de Navolging Christi telt twaalf Spaansche drukken
te Brussel en te Antwerpen tusschen 165o en 1737. De eigen ascetische schriften van Luis de Granada, een van de classieke godsdienstige Spaansche auteurs, werden te Antwerpen ook zeer dikwijls
gedrukt. Van zijn hoofdwerk La Guia de Peccadores zijn er uitgaven
bij Steelsius in 1558, bij Nutius in 1559, bij Plantin in 1572 en nog
veel andere meer.

Vrome boeken van Spaansche geestelijken van allerlei orden
werden in de 16e en 17e eeuwen overvloedig door onze drukkers op
de markt gebracht. Wij vestigen slechts de aandacht op enkele der
voornaamste : Espejo de Consolacion de Tristes van den Minderbroeder
Fr. Juan de Duemas (Nutius, 1550-1560, zes deelen); — Epistolas
evangelios lecciones y prophecias van den Franciskaan, hofprediker
Ambrosio Montesino (Steelsius, 1544, 1608); — Instruccion de Sacerdotes van den Karthuizer Antonio de Molina (Antwerpen, 1618,
1644); — El Gubernator Christiano van den Spaanschen eremijt
Juan Marquez (Meursius, 1664); — Arte para servir a Dios van den
Karthuizer Alonzo de Madrid (Nutius i55i); Tratado espiritual de
modo de confessare (Brussel, G. Schoevaerts, 1626) en Escala mistica
de siete grados de mortificatione (Id. id. 1629); enz. Hier zouden wij
nog in het bijzonder moeten gewag maken van de werken van den
Augustijner Luis de Montoya, verschenen bij Nutius; — van een
tiental herdrukken te Brussel, te Leuven en te Gent (tusschen 1653
en 1723) van de theologische geschriften van den gunsteling van
264

Philips IV, Juan de Palafox y Mendoza; — de vele geschriften
te Brussel uitgegeven tusschen 16o8 en 1614 van Gracian de la
Madre de Dios; de werken van F. Jarava te Antwerpen en te Leuven;
enz.
Gezien het overwegende aandeel, dat de leden j der Societeit
Jesu namen aan de beweging der Contra-Reformatie te onzent,
verwondert het niet, dat zij in de reeks dier Spaansche godsdienstige
auteurs het talrijkst voorkomen. Wij ontmoeten er inderdaad een
zeer belangrijke groep.
Wij citeeren den Generaal der orde Juan Paulo de Oliva, wiens
oorspronkelijk in het Italiaansch geschreven werk, in het Spaansch
vertaald door Lorenzo Ortiz : Placticas Domesticas espirituales, te
Brussel uitgegeven werd in 168o, — Juan Eusebius Nierembergh
met zijn Aforismos y dictamenes in 1664 bij Mommaerts te Brussel,
en zijn Dela Diferencia entre la temporal y eterno in 1646, 1684 en
1746 te Antwerpen bij Verdussen en Bousquet (?); — Caspar de
Loarte met zijn Consuelo y Oratorio espiritual de Obras devotas in
1589 en 1590 bij Nutius ; — Caspar de la Figuera met zijn Summa
Espiritual, verschenen te Antwerpen in 1690 en 1729 en te Brussel
in 1676; — den vruchtbaren hagiograaf Padre Pedro Ribadineyra
met zijn Historia ecclesiastica del scisma del Reyno de Inglaterra,
verschenen bij Plantin in 1586 en bij Nutius in 1594, en verscheidene
andere werken; — den Generaal der Societeit Jesu Francisco de
Borja en zijn Obras muy devotas y provechosas in 1556 verschenen
bij Nutius; — Jose de Aguilar met zijn Sermones gehouden te Lima
waar hij professor in de godgeleerdheid was, uitgegeven te Brussel
bij 't Serstevens in 1684 en 1704; — Laurent Chifflet met zijn in
het Spaansch vertaalde schriften; — Fr. Francesco Ribera met zijn
Templo de Jerusalem te Antwerpen verschenen in 1593 en 1603;
en nog anderen meer.
Over Zuid-Nederlandsche kloosters, beevaartplaatsen en godsdienstige broederschappen werden er ook enkele Spaansche geschriften in het licht gezonden, die zeker wijzen op Spaansche belangstelling
in deze inrichtingen. De secretaris der stad Brussel liet zijn werkje
over O. L. V. van Scherpenheuvel in het Spaansch vertalen en
uitgeven te Brussel in 1604 en 1606, te Leuven in 16o5. Christ.
Enriquez, de geschiedschrijver van de Cistercienser orde, in 1622
naar de Nederlanden geroepen om er de archieven te onderzoeken
met het oog op de geschiedenis zijner orde, liet in 1629 bij J. Cnob265

baert te Antwerpen verschijnen : Vidas de Los Padres del Desierto
de Dunas, waarin hij het ontstaan en de ontwikkeling vertelt van het
bekende klooster Ter Duinen in West-Vlaanderen, dat sedert 1138
tot de Cisterciensers behoorde. Verder vinden wij kleinere werkjes
als het Tradato de la Cofradia de Santo Rosario in 1571 te Antwerpen;
de Formula de los Statutos de la Cofradia de N. Senora de la Soledad,
over de broederschap van 0. L. V. van Eenicheyt in de kerk der
Miniemen te Antwerpen, uitgegeven in 1643; een werkje over de
Cofradia de los siete Dolores; enz.
Een buitengewonen bijval genoten in onze gewesten de stijlvolmaakte, mystieke werken van de beroemde visionaire Carmelites,
de H. Theresia van Avila. Het getal uitgaven dier werken te onzent
is zeer aanzienlijk. In 1610 krijgen wij te Brussel Los Libros de la
Madre Teresa de Jesus; in 163o, 1649, 1661 haar Obras bij Plantin;
in 1674-76, en 1684 dezelfde bij Foppens; in 1740-42 nogmaals te
Brussel; enz.
Ook Anna van Jesus, de medehelpster van de seraphische maagd
Theresia van Jesus, was te onzent zeer bekend. Zij werd immers
door Albert en Isabella naar de Nederlanden ontboden om er de
orde van Theresia van Jesus te grondvesten, en stichtte er werkelijk
Carmelitessenkloosters te Brussel, te Leuven en te Bergen. Haar
levensbeschrijving door den bisschop van Badajoz Angelus Manrique :
La Venerable Madre Ana de Jesus, werd uitgegeven in 1632 te Brussel.
In 1676 bezorgde Jacob Mesens te Antwerpen er nog een Nederlandsche vertaling van.
Even populair was hier een andere Spaansche visionaire kloosterzuster, Maria van Jesus uit Agreda, abdis der Franciscanessen, die
op bevel van haar biechtvader haar visioenen neerschreef in de
Mystica Ciudad de Dios, na haren dood te Madrid uitgegeven in 1670.
Vijf verschillende uitgaven van dit werk zagen het licht te Antwerpen
bij de Verdussens tusschen 1705 en 1755.
Stippen wij te dezer plaats ook aan de Spaansche vertaling van
Pater Rene de Cerisiers' Vie de Ste-Genevieve de Brabant, in 1717
te Brussel.
Het zal opgevallen zijn dat enkele der reeds genoemde Spaansche
geestelijken, wier werken in onze gewesten gedrukt werden, hier
tijdelijk gewoond hebben. Wij vestigen de aandacht op enkele andere
Spaansche geestelijken, die in het zelfde geval verkeerden. Bartolommeo Carranza, die een belangrijke 1.01 speelde in het Concilie
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van Trente, was in Zuid-Nederland zeer bedrijvig om den katholieken godsdienst terug in eere te stellen. Hij werd te Brussel tot
bisschop van Toledo gewijd in 1558, het jaar, waarin bij Nutius
te Antwerpen verschenen zijn Comentarios sobre el catecismo Cristiano,
waarvan de orthodoxie betwijfeld werd en die hem later zooveel
leed berokkende. Andre de Soto was biechtvader in de Nederlanden
van de Infante Clara Isabella Eugenia en liet te Brussel en te Antwerpen niet minder dan achttien Spaansche ascetische werken,
levens van heiligen en sermoenen verschijnen. De Spaansche theoloog
Philips de la Torre, die te Leuven woonde gaf in 1556 bij Nutius
uit een Institucion de un Rey Christiano. Pedro de Bivero, een pater
Jezuiet, werd in 1616 naar Brussel gestuurd als predikant van de
Aartshertogen en later van den Kardinaal Infant Ferdinand. Hij
was ook de biechtvader van den Markies van Aytona, gouverneur
onder provintien. Verscheidene van zijn geschriften, hymnen, sermoenen, enz. werden hier gedrukt. Ook Spaansche werken van Juan
de Caramuel y Lobkowitz komen onder de Zuid-Nederlandsche
drukken voor. Deze bisschop van Vigevano werd te onzent geroepen
waar hij veel bijval had met zijn sermoenen en zich onderscheidde
door zijn strijd tegen Jansenius. Wij noemen nog Pedro Cornejo,
een Spaansch priester, en Pedro Alva y Astorga, een Spaansch
Franciscaan, die in Brabant woonden en er boeken lieten drukken.
Ook veel Spaansche krijgslieden, die in onze streken in garnizoen lagen, vertrouwden hun geschriften aan Vlaamsche drukkers
toe en zoo komt het, dat de militaire literatuur in onze Spaansche
bibliographie vrij goed vertegenwoordigd is. Francisco de Valdes,
Spaansch officier te Brussel, liet in deze stad uitgeven : Espejo y
disciplina Militar (1586, 1589, 159o, 1596, 16o1 bij Velpius). Bernardino de Mendoza, kapitein der Spaansche ruiterij in de Nederlanden en lid van den Koninklijken krijgsraad, gaf bij Plantin uit,
in 1596 : Theorica y practica de guerra. Sancius Londonno, die onder
den hertog van Alva als veldmaarschalk in de Nederlanden diende,
deed zijn Discurso sobre la forma de reducir la Disciplina militar door
Velpius uitgeven in 1587, 1589, 159o, 1593 en 1596. Van Diego
Ufano, artillerie-officier te Antwerpen in het begin der 17 e eeuw,
kwamen uit in 1612 bij Mommaerts te Brussel : Del Estado de Artilleria y use en las guerras de Flandes, en in 1613 en 1617 bij denzelfden
drukker : Tradato de Artilleria y use della. Graaf Bernardin de Rebolledo, die zich in 1632 in de Nederlanden be yond aan het hoofd van
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een corps lanciers, belastte de Moretussen met het drukken van zijn
Ocios in 1650, 1656, 166o, zijn Selva militar y poetica in 1661; zijn
Rimas sacras in 1661 en zijn Idillo sacro in 1660. D. Carlos Coloma,
die al heel jong in legerdienst kwam in onze gewesten en een tijd
lang gouverneur van Cambrai was, schreef een Spaansche geschiedenis van de oorlogen in de Nederlanden van 1588 tot 1599, die
in druk bezorgd werd door Bellerus te Antwerpen in 1625 en 1635.
Antonio Carnero, schatmeester van de Spaansche legers in de Nederlanden in 1585, schreef een verhaal van den burgeroorlog in de Nederlanden van 1559 tot 16o9. Dit werk voor de eerste maal uitgegeven
te Madrid in 1612, werd in 1625 te Brussel herdrukt. D. Francisco
Antonio de Agurto, « mestre de camp » in het koninklijk leger alhier
en gouverneur der Nederlanden van 1685 tot 1692, gaf in 1685 te
Brussel ter perse : Voles del Exercicio y regimen de la infanteria
espanola. Michel de Barrias, kapitein in garnizoen te Brussel gaf
aldaar bij Vivien Flor de Apollo uit in 1665, gevolgd te Brussel, te
Antwerpen te Amsterdam tot in 1708 door verscheidene tooneelspelen en andere werken.
Het lag voor de hand, dat Spaansche werken, eenerzijds over
de geschiedenis der Nederlanden en anderzijds over de geschiedenis
van Spanje onze drukkers zouden aantrekken. Wij vinden er dan
ook een aanzienlijke reeks.
Rondom de populaire figuur van Keizer Karel groepeeren zich
de Historia de la Vida y hechos del Emperador Carlos V van den
Benediktijner Prudencio de Sandoval (Uitg. Verdussen, 1658, 1680;
— het Commentario de la Guerra de Alemana hecha de Carlo V van
Keizer Karel's gunsteling D. Luis d'Avila y Zuniga, in 1549 te Madrid
verschenen en reeds in 155o herdrukt bij Steelsius en vertaald in.
het Latijn door G. Malineus en in het Fransch door Mathieu Vaulchier, — de plaatwerken met Spaanschen tekst : Victorias y triumfos
de Carlos V bij Hieronymus Cock, in 1556 te Antwerpen, en de
Pompa funebre van Keizer Karel, bij Plantin in 1559.
Bladzijden uit de Zuid-Nederlandsche geschiedenis vinden wij
in de Annales de Flandes van den uit Spaansche ouders te Antwerpen
geboren Emmanuel Sueyro, gedrukt bij G. Wolschaten te Antwerpen
in 1622 en 1666; — in De las Guerras de los Estadoz Baxos van Diego
de Ibarra (Antwerpen 1622); — in Las Guerras de Flandes van Kardinaal Guido de Bentivoglio, vertaald in het Spaansch door Pater
Basilio Vanren, uitgegeven door Verdussen in 1687; — in de Spaan268

sche bewerking, die Pater Melchior de Novar maakte van Famianus
Strada's De Bello Belgico, te Antwerpen gedrukt in 1701; — en in
de Spaansche vertaling van Pater Guilielmus Dondino's Historia
de rebus in Gallia gestis ab Alexandro Farnesio, uitgegeven bij Verdussen in 1701.
Sommige dier Spaansche historische werken zijn eerder te
beschouwen als verslagen over tijdsgebeurtenissen. Dit is zeker het
geval met El felicissimo Viage del Principi Philippe hyo del Emperador
don Carlos quinto van Keizer Karel's biechtvader J. Chr. Calvete de
Estrella, gedrukt bij Nutius in 1552; alsook met Viage del Infante
Cardinal Don Fernando van D. Diego de Aedo y Gallart, bij J. Cnobbaert, 1635. Gabriel de la Vega schrijft over militaire ondernemingen
der Spanjaards in de Nederlanden in Libro de la felix Victoria de
enquentro del reducto de Santa Ana (Antwerpen, 1640) en Libro de
la felix campana y los dichosos progresos que tuvieron las armas de
S. M. C. el Rey D. Felipe IV en estos Payses Bajos (Brussel 1643).

Bij die actualiteitsschriften mogen wij ook voegen lijkredenen
als b.v. het Elogio funebre en las Exequias del Marquez de Espinola
(Antwerpen) van Soarez Antonio Alvarez; — het Panegyrico funebre
en las honras de la princesa Imperial Maria Antonia de Austria, van
den E. P. Francisco Clarisse, uitgegeven bij Fricx te Brussel in 1693;
— of huwelijkshuldigingen als het Epitalamio a la Reyna Neustra
Senora Dona Mariana en su viage nupcial, verschenen bij Velpius
in 1649; en dergelijke schriften meer.
Studien over de geschiedenis van Spanje en Portugal nemen ook
hun plaats in onze Spaansche bibliographie. Het werk van den
Franschen pater Jezuiet J. B. Duchesne, geschreven naar het schijnt
voor de opvoeding der Spaansche Infanten, Abrege de l'Histoire
d'Espagne, te Parijs uitgegeven in 1741, werd reeds in 1754 en nadien
nog in 1758 te Antwerpen in Spaansche vertaling van Pater J. Fr.
de la Isla gedrukt. Van de Historia Hispaniae van Juan de Maria
S. J. bestaan er twee Spaansche uitgaven in zestien deelen, met
adres Bousquet, te Antwerpen, 1737-39 en 1751. Jose Pellicer de
Salas y Tobar, historigraaf van Philips IV, vertrouwde den druk
van zijn Idea del Principado de Cataluna aan Verdussen te Antwerpen,
in 1642 en 1653. F. de Pulgar liet zijn Los claros varones de Espana
in 1632 te Antwerpen bij Meursius in het licht geven. Van den Portugeeschen edelman Faria y Sousa, secretaris van markies de Castel
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Rodrigo, werd de in het Spaansch geschreven geschiedenis van
Portugal gedrukt door Foppens te Brussel in 1677 en 173o.
Andere historische werken van uiteenloopenden aard, zooals
de Spaansche vertaling van de Romeinsche geschiedenis van den
Engelschman Lorenzo Echard (Brussel s 1735), — de Historia de las
guerras civiles da Francia van H. Cath. Davila (Antwerpen 1686,
1713), — de geschiedenis der Romeinsche Keizers van of Caesar tot
Karel V van Pero Mexica (Antwerpen, Nutius 1552, 1561, 1579;
Id. Bellerus 1578), — het Compendio de la Historia antiqua van den
rector der Universiteit te Parijs Ch. Rollin (Antwerpen, Bousquet,
1745), — de algemeen gekende Joodsche geschiedenis van Flavius
Josephus in het Spaansch overgezet (Nutius 1551, 1557), — en andere
meer komen deze rubriek aanvullen.
De belangstelling voor nieuw ontdekte overzeesche gewesten en
voor de Spaansche en andere kolonien, die vooral te Antwerpen zeer
groot was in de 16e eeuw, openbaart zich insgelijks in de Spaansche
typographie onzer gewesten door ettelijke uitgaven, waarvan wij bier
enkele der voornaamste aanstippen. Steelsius in 1559 en Steelsius,
Bellerus en Nutius alle drie te gelijk in 1554 bezorgen een uitgave
van Fr. Lopez de Gomara's algemeene geschiedenis van Indie, —
Nutius brengt in 1554 op de markt een Spaansche, uitgaaf van F.
Lopez de Castaneda's Historia del Descubrimiento y conquista de la
India por los Portugeses; — Bellerus heeft voor zijn deel drie uitgaven,
in 1575, 1586, en 1597, van de Araucana, het voornaamste werk
van den Spaanschen epischen dichter Alonso de Ercilla y Zuniga,
die gedurende vier jaren deel uitmaakte van een strafexpeditie tegen
het oproerige Chili en in dit werk iets als het dagboek van zijn eigen
heldendaden en het verhaal van de aldaar gevoerde worsteling heeft
geschreven; Steelsius, Nutius en Bellerus geven in 1554 elk een
uitgaaf (titeldruk) van Pedro de Cieza de Leon's Cronica del Peru,
en dit reeds een jaar na de eerste uitgaaf te Sevilla in 1553; Bellerus
drukt in 1596 van Gonzalez de Mendoza : Historia de las cosas mas
notables, ritos y costumbres de gran Reyno de la China; Meerbeke te
Brussel herdrukt in 1625 de Historia de la prov. de San Jago de
Mexico van den Dominikaan Aug. Davila y Padilla; Foppens te
Brussel en Verdussen, te Antwerpen, beiden in 1704, en Bousquet
te Brussel (?) in 1741 en 1751 geven de geschiedenis van Mexico
uit, geschreven door den dichter Antonio de Solis, secretaris van
Philips IV; Steelsius geeft in 1557 de Spaansche bewerking uit van
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Francisco Alvarez' oorspronkelijk in het Portugeesch geschreven
Historia de las cosas de Etiopia; Verdussen laat in 1728 verschijnen
Ant. de Herrera's Historia general de las Indias Occidentales; dezelfde
drukker gaf reeds in 1610 en 1611 uit Relaciones del Origen de Decendencia y succession de los Reyes de Persia y de Harmuz y de un viage
dende la India oriental van den Spaanschen zendeling Pedro Teixeira
S. J.; in 1703 gaf hij nog Politica Indiana uit van Juan de Solorzano

Pereira, lid van den Raad van Indie ; en L. Marchant te Brussel
bezorgde in 1699 een Relacion de un Pays que nuevamente se ha descubierto en America.

In onmiddellijk verband met dat verlangen naar reisverhalen
staat ook de ingenomenheid met werken over aardrijkskunde. Zoo
vinden wij op de lijst der Spaansche voortbrengselen onzer Nederlandsche persen meer dan een mooien atlas. Ortelius' Theatro ne la
Tierra universal (Plantin 1588) en Theatro del orbe de la Tierra (Plantin
1602) zijn van de belangrijkste uitgaven in dien aard. Wij voegen
er bij van S. Fernandez de Medrano : Breve descripcion del Mundo
(Foppens 1686, 1688, Verdussen, 1726); en Geographia Moderna
(Brussel L. Marchant 1700, 1701; Antwerpen, Verdussen 1708,
1709). Ofschoon van minder beteekenis, werden deze laatste herhaaldelijk herdrukt.
De meeste wetenschappen zijn overigens vertegenwoordigd onder de Spaansche uitgaven onzer drukkers. De hier zoo zeer verspreide
Cosmographie, door Petrus Apianus aan Keizer Karel opgedragen,
beleefde in Spaansche vertaling verscheidene uitgaven te Antwerpen,
in 1548 bij G. Bonte, en in 1575 bij Bellerus en Withagen. De Descubrimientos Geometricos van Alf. de Molina Cano, verschijnen drie
maal te Antwerpen in 1568, 1596 en 1598. Libro de Algebra en Arithmetica y meometrica van den geneesheer Pedro Nunez werd in 1567
gedrukt bij Birckmann en Steelsius. Het werk van Juan Huarte
over den natuurlijken aanleg voor de wetenschappen Examin de
ingenios werd minstens acht maal herdrukt in de Nederlanden, o. m.
in 1593 bij Plantin. De Introduccion del Arte general de todas las
sciencias van den bekenden doctor illuminatus uit de 17e eeuw Raymond Lullus werd in 1663 te Brussel uitgegeven door Foppens.
(Slot volgt)
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Het Gevecht.
Ik houd van wind
van wind en schemering
wanneer over de vlakte
zij komen opgedaagd
en somber worstelen om de bomen
en door hun eigen woede groeien
tot stormgeloei
en diepe duisternis.
Ik zal niet zeggen van de bomen
de jammer en de klachten die zij slaken
noch hoe zij voor mijn ogen
gans worden uitgevaagd.
WILLEM VAN DEN AKER.
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December
Voor mijn gestorven dochtertje.

Onder de harde hemel
een veld ligt braak
weer opgereten wonde
waarin de winter grimmig bijt.
1k zou mij strekken naast dit veld
en mijn verjaard maar niet geheeld verdriet
de hemel bieden.
Ilc denk aan u
en sluit de ogen,
W. VAN DEN AKER.

273

't Zonneke
door Jozef Simons
Nog lichte namiddag was 't en reeds, achter het purperen mistgordijn op de kim, waarin het geweldige grauw der heide en het
geheimzinnige vaal der dennenbosschen zich wazig oplosten, rees
bleek en dof een vroege avondster.
Allerzielen.
Op het nieuwe kerkhof voorbij den steenen molen, na een gebed
op moeders graf, bleven wij, mijn broer en ik, een tijdje staan bij
de versche terpen, om op de kruisen de namen te ontcijferen die
zoovele oude herinneringen opriepen. En ook een gevoel van wrevel
wekten. Waarom thans de dooden verbannen buiten de kom van
't dorp ? Al die oude vrienden, Jef Mand en Giele Klep, Trees
Meurren en Sooi Klabots, hadden even goed het recht in vrede te
rusten in de schaduw van het torenkruis, rondom de kerk. Daar zou
hun gedachtenis dieper in de harten blijven ankeren. 't Werd te
klein, het kerkhof, zeiden ze. Niks van, ijdele woorden en wind ! Hadden ze de school achteruitgebouwen, na die dynamietontploffing op
't einde van den oorlog, ze waren weer voor honderd jaar gesteld
geweest.
Nu, gedane zaken hebben geen keer.
Niet altijd konden wij naast de officieele namen van den « burgerlijken stand », aangegeven door de kruisen, de springlevende en
soms zoo schilderachtige, de oproepende, typeerende volksnamen
zetten.
Dat graf daar, buiten de rib met zijn schamel kruis was deter
dagen onverzorgd en onversierd gebleven. « Leonardus Van Paeschen.
Wie is dat? »
— « Da's 't Zonneke ! » zei mijn broer.
— « 't Zonneke I
We begrepen elkaar. In mijn broers oog las ik afschuw en tevens
deernis. We spraken geen woord meer, maar onze handen waren
al doende dravik, paardenbloem en kattestaart op zijn graf uit te
wieden.
Oude herinneringen.
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. Wij waren weer klein en stonden thuis voor 't venster 's Zondags
onder de vroegmis. Moeder zorgde voor de koffie; vader was naar
de kerk. Wij hadden de wacht en stonden op den uitkijk.
't Mocht winteren of zomeren, sneeuwen of waaien, laat de zon
schijnen of laat het regenen dat het giet, 't Zonneke kwam er door
met zijn bundel gazetten in een wit en grauw geruiten doek, en schoot,
schuins over ons, « De Leeuw » binnen.
Na de vroegmis verkocht hij zijn bladen aan de uitgaande boeren.
Oudtijds, bij de kerkdeur. Later, toen hij voor de mannen van de
andere fanfare ook liberale gazetten meebrlcht, werd hij van 't kerkhof naar den openbaren weg verdreven door den « sjampetter »..
« Ilt zeg het u eens en voorgoed : gazetten verkoopen op gewijden
grond is sinds jaar en dag, volgens de bestaande regelen van de gemeentelijke gebruiken, verboden op straf van boete. Als ik u nog
attrapeer... »
De « sjampetter » zelf verliet sindsdien ook den gewijden grond
om voor de samengetroppelde dorpelingen de gevonden voorwerpen
uit te bellen, de plakkaten van de notarissen betreffende den verkoop
van een welgelegen hoeve «met bestialen en landbouwalaam » af te
lezen, verordeningen en bevelen kenbaar te maken en alles af te
sluiten met een ronkend : « Men zegge het voort. »
't Zonneke stond even voordeelig bij het hek van 't kerkhof
als voor het kerkportaal. Hij verkocht, verkocht, en terwijl hij in zijn
broekzak naar pasmunt grabbelde, keerde hij zijn behaard gezicht
met een grijns naar de zon.
Eens het yolk weg, blies hij op zijn hoorn en trok af in de richting van 't kanaal, om onderweg zijn overgebleven nummers uit te
venten.
Dan hadden mijn broer of ik — en we vochten om die gunst —
onze zaken met 't Zonneke reeds afgehandeld.
Terwijl alles in het dorp muisstil was, zoodat men tot op het
plein het altaarbelleke hoorde rinkelen, mocht een van ons beiden
naar « De Leeuw », om een « Patriote illustre », die moeder betrok
om haar Fransch te onderhouden en de noodige illustratie te vinden
bij de branden en malheuren, den oorlog tusschen de Djekken en
de Boeren en het verloop van « 1'Affaire Dreyfus ». Wijzelf gaven
onze oogen den kost aan de prentjes, doch wat de groote bekoring
aan de boodschap gaf, was het praatje met 't Zonneke.
Soms stak moeder ons een boterham voor hem toe, om de veel275

kleurige lappen die op Zonneke's jas en broek luide miserie schreeuwden.
Met zijn aangezicht naar de zon, soms glim-, soms grijnslachend
in zijn baard, die onverzorgd hing over de punten van een vuilen,
witten halsdoek, zat hij bij een druppel « klaren » zijn pijp te stoppen.
Tot onder zijn oogen was zijn wezen ruw en vol stoppelen, tot tegen
zijn lange, rosse wenkbrauwen, en op zijn borst staken roode haren
door zijn dunne, blauwe trui.
Aan het Zonneke kleefde iets van het geheim van bosch en heide.
In de week was hij nooit te zien.
Wij wisten dat hij huisde in het « schommelkot » van een klein
boerke, wiens vrouw familie van hem was. Hij mocht er een aardappel
meesteken en kreeg er zijn verzorging, naarmate hij een handje hielp
bij het werk of een handvol geld binnenbracht van een gestroopten
haas, winst op zijn gazetten, of wie weet hoe hij er aan geraakte.
Of hij tusschen mijn en dijn scherp de lijn trok? Uit de tooglade in
« De Leeuw » was eens een heel sommetje « gerobberd ». Daarop liet
de bazin twee gaatjes in de houten zoldering boren. Zoogezegd om
den dikken damp van de boerenpijpen langs daar te laten wegtrekken.
In werkelijkheid, om 's Zondags onder de vroegmis, wanneer zij
den gazettenvent alleen in de gelagkamer moest laten terwijl zij
boven haar bengels in Zondagplunje stak, bij 't minste verdacht
gerucht er door te kunnen loeren of 't Zonneke soms niet met zijn
pooten in de schuif zat.
't Zonneke had al een « prison gedaan », zeiden de menschen;
waarom, wisten ze niet meer.
Mijn broer en ik lagen bij hem in de bovenste schuif. Ons wees
hij 't nest van merels, meerkollen en tortelduiven, de plaatsen in beek
en poel waar wij 't meeste kans hadden onze palinghaken op te trekken
met spartelenden buit, de hoeken en kanten in 't goed van den baron
waar de sappigste bosch- en braambessen rijpten. Hemzelf hadden
we in den zomer eens vinden zitten, met zijn rug tegen een dennenboom, baard en lippen blauw van de « krokkebasen », en lachend tegen
de zon, ook in zijn slaap.
Op een klammen morgen, toen de mist kraalde in zijn baard
en moeder voor hem een boterham met hesp had meegegeven, dankte
hij met een : « Dat kregen we op de boot naar Amerika ook. »
— « Wie is dat : wij? »
— « a en mijn vrouw. »
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— « Zijt gij getrouwd ? »
— « Geweest... Somwijlen peins ik nog aan heur en dan ben ik
beschaamd... Ik zou hier zoo niet zitten als zij was blijven leven...
zij was een meiske van beter komaf, Suzanne hiet ze; ze had wat
centen gespaard en wist wat ze wilde. Een meiske om mee vooruit
te komen in de wereld. En toen zijn we naar Amerika getrokken
om zooveel te rapper rijk te zijn. Maar wat ze van Amerika vertellen,
dat zijn schandalige leugens. Dat zijn daar geen menschen. Die hebben voor mekaar niets over. En slaven dat ge daar moet doen, slaven
en wroeten... En den godsjeugdigen dag staat er iemand op uw
handen te kijken... Suzanne werkte daar ook in een fabriek van piano's..
maar ze had altijd pijn aan heur hart... Toen ze gestorven is, had
ik nog pas geld genoeg om met de Red Star naar Antwerpen terug
te varen... a moest « vrom », ik ging daar kapot... »
Sinds had hij schuw als een fis, teruggetrokken als een das,
in bosch en heide geleefd op zijn manier. Maar nooit had hij verleerd
te lachen tegen de zon.
— « Weet ge nog, » zei mijn broer, « toen we in 1918 van 't
front in onze stille Kempen terugkeerden en onze blikken lieten
boren in de donkere denneneskadronnen, hoe het mysterie van de
heide ons verraste... Jakob Smits' licht en duister... Het leven van
plant, dier en mensch, ontwikkelt zich hier niet zoo spontaan, niet
zoo vol en ruim als elders, naar buiten; het keert zich naar binnen,
karig, ernstig, gedempt. Over alles trilt er iets van het eeuwige zwart
en rood, van liefde en dood. Toen als nu lag er een purperen mistdoek
op de kim. En tegen dien valen achtergrond, trad uit de schaduw
op ons toe de eerste welkome bode van 't geboortedorp... het Zonneke !
Hij bracht ons den eersten groet van 't vooroorlogsche leven, van
onzen jongen tijd... »
zijn hart ging open, want hij ook was blij ons weer te zien.
Neen, 't gazettenbedrijf was onder den, oorlog stilgelegd. Hij had
den boer gediend, brieven gesmokkeld, gestroopt, van alle hout
pijlen gemaakt en toch veel zwarte sneeuw gezien... Uren staan kijken
voor 't Gemeentehuis naar de menschen die aanschoven voor 't
«comiteit », om spek en de rest... En zelf mee aangeschoven... Maar
Zondag ging hij om gazetten.
Hij deed ons een eind uitgeleide. Langs de grachten lagen
Duitsche granaten. Veel bosch was gerooid. Achter den molen een
heel stuk aardappelland bijgemaakt. In het dorp, een warboel. Af277

trekkende, zatte Duitschers hadden een paar nachten te voren een
kist dynamiet doen springers. Het schoolgebouw, in puin. Van de
pastorij, deuren en vensters uiteengeslagen : planken beschotten
deden voorloopig dienst. Zelfs de kerk vertoonde scheuren van den
geweldigen daver die het dorp op zijn grondvesten had geschokt...
Wij waren een paar weken thuis.
Op een morgen, kort voor Kerstmis, klopt de lantaarndoover :
— « 't Nieuws al gehoord? Ze hebben den pastoor doodgeslagen
met een hamer, terwijl hij aan de koffietafel zat... Wie 't gedaan heeft ?
Ze weten het niet, ze hebben hem nog niet.... »
Het dorp was een gruwen. De pastoor vermoord... Vrouwen
liepen al gillend over straat, mannen schreeuwden elkaar het nieuws
toe met een keel schor van ontzetting.
1k zie nog den auto van 't tribunaal stoppen voor de pastorij.
Wij liepen en, achter de heeren van 't gerecht, schoven mede de
lichte keuken in met de vele, hooge vensters.
Op het groene tapijt met gele bloemen, naast de tafel, lag de
pastoor met het aangezicht naar den grond gekeerd. Daar waren
roode bloemen bij gekomen, vlekken bloed, van zijn kalen schedel
afgezijpeld. Het gouden horloge was uit zijn tesch gegleden en de
moordenaar had het niet meegenomen. Op de tafel, naast tas en
telloor van het onderbroken ontbijt, lag over het witte dekkleed
het offergeld gespreid, door den pastoor uit de kerk meegebracht.
De moordenaar had het niet aangeraakt.
De heeren van 't gerecht spraken stil. Maar in zijn rieten kooitje
met de roode franjes zong en gorgelde de gele kanarievogel als elken
mooien morgen.
In de gang kwamen steeds menschen bij en de eene wist al
meer dan de andere.
De smid vertelde dat de dader zijn slag had geslagen met een
hamertje van amper een duim dik; « een hamertje, waarvan de kop
stevig op den steel was vastgezet met een ijzeren ring... een steel
die naar het uiteinde zeer verdikte en een zware kolf tot handvat
bood... een hamertje in T vorm, met bloed op de twee banen, bloed
waarin nog twee witte haren kleefden... Dat schijnt een hamertje
van niemendal, maar iemand die dat weet te hanteeren, slaat er een
os mee omver... »
Zoo'n hamertje was in 't dorp nooit te zien geweest.
Een hamer van een achtergebleven Duitsch soldaat?
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De bosschen liepen nog vol Duitsche deserteurs, zeiden de
menschen. Dat was natuurlijk bij manier van spreken, maar zeker
liepen er nog wel... en een was feitelijk genoeg.
Daar kwam de veldwachter weer die zijn mannen om een berrie
had gestuurd.
Voorzichtig, met eerbied, werd het lijk opgelicht. Naar 't gemeentehuis ging de stoet, die steeds rumoeriger aangroeide van menschen
die hun Teed en hun verontwaardiging niet konden wegsteken. Want
de pastoor telde niets dan vrienden. Met het « voedingscomiteit »
was er wel eens wrijving geweest, gelijk dat overal zich had voorgedaan, maar in de algemeene ontzetting jammerden de vitters nu
het luidst.
Van 't dorp kon niemand verdacht worden; dat zei de veldwachter
met kracht tegen de heeren van 't gerecht en die kende zijn yolk.
Een Duitsch deserteur ? Maar er was niet gestolen ! En 't geld op
de tafel lag voor 't grijpen en het gouden horloge blak en bloot voor
't meepakken.
't Gerecht zocht, de menschen zochten, de gazetten hielpen
zoeken... En 't Zonneke verkocht er elken dag een pak !
Weken verliepen. Geen spoor, geen vermoeden.
Maanden gingen voorbij. De school verrees uit haar puin. Tegen
de inhuldiging van den nieuwen pastoor werd de pastorij opgeknapt
en gekalfaterd. Stilaan herkreeg het dorp zijn vroeger uitzicht, het
leven hernam als voor den oorlog, alleen met het sneller tempo
van den nieuwen tijd.
Maar heide en dennenbosschen bleven vol mysterie als voorheen
en even geheimzinnig lag 's avonds boven de vlakte de purperen
mistbank op den horizontzoom die tijd en eeuwigheid verbindt.
Veel verouderd, verkocht het Zonneke weer gazetten bij de
kerkhofpoort. zijn gelaat was bruiner geworden, grijzer zijn baard.
Brak de zon door de wolken, hij keerde zich om met een lack die
meer een grijns was geworden. Ook in zijn bladen geen echo meer
van den moord op den pastoor. Van lieverlede vie! daarover de sluier
der vergetelheid.
Toen kwam die brief van mijn broer : dat ze 't Zonneke naast
bed
dood hadden gevonden en onder zijn peul een vuil briefje :
zijn
« 1k heb de pastoor vermoort.
Leonardus Van Paeschen. »
En later sprak de onderpastoor : hem had het Zonneke zijn
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gruweldaad beleden met de bede na zijn begrafenis alles « publiek
te maken. » Ze moesten niet meer zoeken of iemand anders verdenken. Hij had het gedaan « met een heeten kop en een hart van steen »
en hij had er spijt van « dat het niet om zeggen was. »
Waarom? Waarom?
In de laatste maanden van den oorlog had het Zonneke dikwijls
honger geleden. En zekeren avond was hij in « De Leeuw » bij een
hoop mistevredenen gevallen die een borrel op hadden en of geven
op « comiteit » en pastoor. « Die heeren zouden wel willen dat het
altijd oorlog bleef. Ze houden 't beste voor hen en geven maar aan
de menschen wat ze gaarne kwijt willen zijn. En ze houden heel 't
dorp onder de knie... »
Telkens als de nood hem neep, dacht hij aan de « vetgemeste
comiteitleden » en bijzonder aan den pastoor, « die een man Gods
was en Christus in zijn armoede moest navolgen... » Dat was in zijn
hoofd gaan spelen...
't Zonneke had een meerkol gevangen in zijn net, hem gebraden
en opgepeuzeld. t t Brokje was te klein. Zijn appetijt naar vleesch werd
er alleen door gescherpt. Hij moest spek hebben. Van de boerin kreeg
hij geen : « Ge hebt al meer dan uw paart gehad. » Hij ging naar 't
« comiteit ». De pastoor vroeg hem zijn boekje. 't Zonneke had geen
recht op spek en 't werd hem geweigerd... Hij slenterde naar huis
langs de pastorij, en uit de pastorijkeuken sloeg hem in den neus :
« een spekgeur, Mijnheer ! » Zijn bloed schoot in zijn roode haren
en zijn hart werd een bol van haat... Dienzelfden avond sneed hij
een knuppel uit den houtkant, kapte er op den blok een steel uit
voor den hamerkop, dien hij eens van een Duitscher had gekregen,
en bewerkte verder den steel met zijn zakmes.
's Anderendaags was de hamer klaar.
Den eersten nacht dat hij er op uit trok om zijn haat te koelen,
werd zijn opzet verijdeld door de dynamietontploffing die heel het
dorp te been bracht.
Weken lang was dan zijn hoofd koel gebleven.
Maar de hamer lag daar en vroeg iederen dag : « waarvoor hebt
ge mij gemaakt ? »
Dien morgen ging hij. Door de open deur kwam hij in de keuken
waar de pastoor aan de koffietafel zat. Langs achter had hij hem besprongen. Hoe meer hij sloeg, hoe razender hij werd... Langs het
hofpoortje, zooals hij binnengeslopen was, sloop hij buiten. En
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koelbloedig verkocht hij den volgenden morgen het blad met het
nieuws van den moord.
Zoo maar, om zijn hart te luchten, had het Zonneke dat alles
aan den onderpastoor verteld. Niet om te biechten. Hij was toch
verdoemd, zei hij, voor 't ongeluk en voor de hel geboren. De hemel,
als die bestond, zou weer voor de anderen zijn die altijd alles hebben.
En waar de pastoor was, kon zeker geen plaats zijn voor zijn moordenaar.
Voorzichtig pakte de onderpastoor hem aan, wierp zijn zielebuit van verre zachte draden toe, zooals de spin haar prooi inwikkelt
om ze gemakkelijk weg te sleuren.
« Ja, 't Zonneke was een arme sukkelaar, oprecht te beklagen.
Wist hij dan niet eens dat joist de pastoor voor hem ten beste zou
spreken bij 0. L. Heer ? Ja, ja, de pastoor!
En was daarboven niet die andere voorspraak ? Wie ? Suzanne,
zijn vrouw. Die zag nu 't Zonneke liggen, zoo dicht bij den dood,
met die zware misdaad op zijn geweten, in zooverre hij daar met
zijn dwaas en opgehitst hoofd in zijn miserie verantwoordelijk voor
was. Hij had er toch spijt over... Waarom geen goede biecht spreken
en Suzanne gaan wedervinden, van wie hij zoolang gescheiden was...
Daar bad Suzanne nu voor, uit gansch haar hart... »
Ineens spalkte 't Zonneke zijn witte oogen wijd open; hij duwde
't laken in zijn mond. 't tweet brak hem uit in zijn harem De tegenstand in zijn borst was gebroken, de krop van haat vervloeide...
« Suzanne !... Neen, hij zou dat nooit gedaan hebben, was zij
blijven leven... Dan was hij een goeie mensch geworden... »
— « Maar buiten die 66ne afzichtelijke zonde, had het Zonneke

dan zooveel op zijn kerfstok ? Had hij werkelijk zoo'n slecht leven
geleid ?... » De wagen was aan 't rollen en 't Zonneke, met behulp
van den onderpastoor, zette den groven bezem er in en hield groote
schoonmaak. Toen hij de absolutie had ontvangen en zijn hoofd
met geloken oogen gerust op het kussen lag, was de zon in de kamer
gekomen en gleed lichtend over de schamele slaapstee... En wat hij
heel zijn leven had gedaan, 't Zonneke had tegen haar gelachen...
Dit was het laatste beeld dat de onderpastoor van den goeden
moordenaar had meegedragen.
's Anderendaags vonden ze hem dood naast zijn bed.
zijn graf lag nu schoon gewied als de rijen der andere graven.
Hij ruste in vrede.
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Hij die heel zijn armtierig bestaan tegen de zon had gelachen,
kon niet anders, spijts zijn misdaad — waarover na de rouwmoedige
belijdenis de spons was gevaagd — dan opstijgen naar de Eeuwige
zon en met Suzanne en den pastoor Haar Eeuwig Licht aanbidden.
Requiescat in pace. (I)

(1) Uit Harslucht, een novellenbundel die eerlang van de pers komt, verlucht met
6o teekeningen van Fred Bogaerts.
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K R O N I E K EN
I
Kroniek uit Amsterdam
door Anton van Duinkerken
Voorjaar 1933.
Nieuws van de Dichters.
De katholieke dichtkunst ontwikkelt zich in Nederland naar een
nieuw ideaal : zij vindt nauwer samenhang met de godsvrucht van,
het yolk. In het algemeen is dit merkbaar uit de toename van katholieke gelegenheids-liederen. Tien jaar geleden waren die schaarsch,
althans onder de jongeren. Tegenwoordig daarentegen stijgt hun
aantal, en — wat meer zegt — hun waarde. Het meest verheugende
nieuws bezorgde wel Pater Jac. Schreurs M. S. C., die binnenkort
een dichtbundel uitgeeft, getiteld « Nis en Nimbus ». Na de publicatie
van eenige proeven daaruit in de maandbladen « De Gemeenschap »
en «:Roeping », en ook in de « Dietsche Warande en Belfort » is het niet
voorbarig meer, dat wij schoone verwachtingen dragen, want de
voorproeven beloven iets heel bijzonders. Pater Schreurs is altijd een
eigenaardige gestalte geweest in het katholieke litteraire leven. Hij
heeft nog meegewerkt aan de bladen der ouderen, het maandschrift
« Van Onzen Tijd », geredigeerd door C. R. de Klerk en Maria Viola,
en het maandschrift « De Beiaard », geredigeerd door Gerard Brom.
Zijn verzen waren toen frisch en vol lentegeluid. Hij heeft ze bijeengebracht in twee kleine bundels, het eene was geheel opgedragen
aan Onze Lieve Vrouw en heette : « Voor U alleen », het andere
werd heel juist gekarakteriseerd door zijn titel : « Voorjaar ».
Toen kwam de jongere beweging met het maandblad « Roeping ».
Pater Schreurs heeft geen leiders-natuur, hij bleef in den litterairen
strijd bescheiden op den achtergrond, maar nu en dan hoorde de
getrouwe « Roeping »-lezer zijn zuiver geluid. Tot er weer een bundel
bijeen was, « De Bloeiende Wijnstok » met eenige primitieve liederen,
erin, die elk gemoed ontroerden. Het was juist in de jaren van den
felsten strijd, dat dit weinig programmatische bundeltje verscheen.
Doctor Molles beoordeeld e het in « Roeping » en sloeg het geheel in
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elkaar. Geen spaander bleef heel. Pater Schreurs, door deze ontvangst
van zijn werk ontmoedigd, zweeg eenige jaren.
Intusschen was te Utrecht een nieuw letterkundig maandblad
gesticht, « De Gemeenschap ». In een der nummers van den tweeden
jaargang schreef Albert Kuyle een kort stukje over het zwijgen van
Pater Schreurs. Waarom was deze zuivere dichter zoo hardhandig
aangepakt? Waarom was hij tot zwijgen gedwongen door de haastige
kritiek, terwijl het geduldige publiek hem niet vergat en op hem
wachtte ?
Langzaam herleefde de zanglust. Maar nu kwam een nieuwe
Pater Schreurs voor den dag. Een zingende volksman, die de heiligen
aanriep met de stem der heele, zingende parochie. Een moderne
Stalpart van der Wiele.
Groot succes beleefde Pater Schreurs met zijn missiespel «, Omnis
Terra », opgevoerd op het marktplein te Sittard met medewerking
van heel de katholieke jeugd en onder grootse belangstelling der
gansche gemeente. Hij heeft thans een nieuw spel gereed, dat « De
Christophoor » zal heeten en waarin de legende van den Heiligen
Christophorus voor hedendaagsch publiek bewerkt is. De heilige
wordt er in voorgesteld als verzinnebeelder van het opgroeiende
geslacht, dat den geest van Chrsitus moet dragen in een ontwrichte
maatschappij.

Ofschoon hij met deze spelen een tot heden onbekende en zelfs
niet vermoede zijde van zijn talent heeft getoond, kan men toch
zeggen, dat Pater Scherurs in eersten 'aanleg een lyrisch dichter is.
Het beste, wat hij maakt, is altijd een lied. Het blijkt weer uit zijn
heiligen-liederen, die hij nu gaat bundelen, en waarvan ik er een
wil overschrijven, omdat het zoo volksch is van toon en ook een tikje
van den goeden primitieven humor meedraagt, die immers geoorloofd
is aan de huisgenooten der zaligen. Sint Sebastiaan, de Romeinsche
martelaar, die met pijlen doorschoten werd, en sedertdien be mind
is als patroon der schuttersgilden, staat aan den martelpaal :
zijn dat een schutters, o mijn God,

is dat een gilde!
Zie toe, hoe bot en in den wilde
zij losgaan op uwen armen bloed;
hoe scheel zij mikken,
hoe telkens als in been en bulk en voet
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de dolle pijlen pikken,
oneindig zoet uw dienaar zegt : « niet goed I »
Tot, na een lange poos,
daar eindelijk een treffer trilde
en Sint Sebastianus rude
. en rekkend riep : « 't is roos ! »
en liet zijn blijde leven in zijn bloed !
Toen joelde 't bot, mispuntig gilde,
dat later tot patroon Hubertus koos
en sindsdien vele rozen voert in schilden
en pluimen op den hoed.
Om den kostelijken humor der vier laatste regels te begrijpen,
moet men de schuttersgilden kennen, maar is er in Vlaanderen of
Brabant iemand, voor wie ze vreemdelingen zijn? Zeker is er niemand
zoo in Limburg, het land van Pater Schreurs, wiens poezie een beetje
zuidelijkheid brengt in de gedegen letterkunde van het Noorden.
*
Jan Engelman blijft onze lyricus bij uitstek .Hij heeft zich beklaagd
dat hij altijd wordt achtervolgd met een aanduiding, die hij zelf
eens gaf van de zuivere lyrische verskunst. Hij sprak van het « musisch » dichterschap en sedertdien is hij de « musische dichter ».
De titel mag hem hinderen, zooals wij allemaal het meest gehinderd
geworden door de dingen, die het best geslaagd worden geacht van
ons, maar de titel is juist. Jan Engelman's dichtkunst is muziek.
zijn inspiratie komt tot hem als een wijsje zonder woorden, hij legt
er heel zijn wezen in en dan spreekt het gedicht niet, maar het zingt
van zelf, begeleid door het wonderbaar instrument, dat ons hart is.
De dichter van « Het Roosvenster » en van « Sine Nomine » liet weer
van zich hooren; hij gaf in zeer beperkte oplaag een nieuwen bundel
uit, getiteld « Tuin van Eros », waarin hij de aardsche liefde bezingt.
Maar het mooiste fragment voert hem spontaan naar de hemelsche
liefde, want er is niets op aarde, dat ons voldoet. Het beste, wat wij
verwachten kunnen van de wereld, is heimwee naar het vaderland.
Dit heimwee leeft in Engelman als een stellige hoop; daarom is hij
een echt katholiek dichter, al spreekt hij soms te vrijmoedig over
het aardsche, vooral in dezen nieuwsten bundel.
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Op Aschwoensdag verscheen het «Centrum», het Utrechtsche
katholieke dagblad, waarvan Jan Engelman mederedacteur is, met
een gedicht van zijn hand, dat beter verdient dan het eendagsleven
van de krant. Ook dit gedicht bevestigt die streving van de nieuwe
katholieke poezie om zich te verdiepen in de volksdevotie en om de
oude katholieke waarheden op nieuwen toon te laten zingen. Ilt laat
het hier volgen, de titel is « Aschwoensdag »
Hier is mijn voorhoofd, maak het grauw !
Gij zijt nabij, o dood, o kou
gij die mij kent en kennen zal
in 't allerlaatste carnaval.
En neem mijn masker, 't is te vuil
als men mij of laat in die kuil
met smalle handen, wit gedicht,
en afsluit van het winterlicht.
Eens wordt weer alles zoo het was
het ranke lijf een handvol asch
en op mijn leden staat een kind
te zingen in den voorjaarswind.
*

Wil men meer bewijzen van de herleving der traditioneelekatholieke motieven in de nieuwe Nederlandsche dichtkunst? Het
Kerstnummer van « De Gemeenschap » gaf ze, met zijn groote
hoeveelheid kerst-lyriek van de dichters Chris de Graaff, Jac Schreurs
M. S. C., Pierre Kemp, en vooral A. J. D. van Oosten. Deze laatste
die op 17 October 193o te Delft werd gedoopt en die in Januari
daaropvolgend toetrad tot de redactie van « De Gemeenschap »,
heeft zich geleidelijkaan een uitzonderlijke plaats veroverd onder
de jongere literatoren. In leeftijd de gelijke der oprichters van « De
Gemeenschap », ontwikkelde hij, als geboren Protestant, zich buiten
hun milieu, en niet bijzonder snel, zoodat zijn werk betrekkelijk
minder aandacht verwierf bij het katholieke publiek dan het werk
zijner tegenwoordige vrienden. In den laatsten tijd trof deze productieve dichter echter het katholieke gemoed door een verskunst, die
eenerzijds opmerkelijk aansluit bij eeuwen van katholieke traditie,
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terwijl ze anderzijds zoo nieuw scheen, dat men een ongebruikt
woord zou willen vinden om deze eigenaardige harmonie tusschen
oude romantiek en nieuwe zakelijkheid samenvattend aan te duiden.
Zijn bundel « De Wonderlijke Weg » verhaalt in verzen zijn bekeeringsgeschiedenis, nadien schreef hij een nieuwen, actueelen bundel, die
« Nood der Tijden » zal heeten en in 1933 verschijnt.
Om te toonen, hoe de niet-katholieke kritiek in Holland reageert
op zoo'n bekeeringsbundel neem ik hier eenige regels over uit de
beschouwing, door Maurits Uyldert in het Amsterdamsche « Algemeen Handelsblad » aan « De Wonderlijke Weg » gewijd. Maurits
Uyldert behoort tot de z.g. Noordwijksche School, dat zijn de
volgelingen van Albert Verwey. Hij heeft geen uitgesproken godsdienstige confessie, wat in Holland lang niet wil zeggen, dat hij een
atheist in den groven vorm des woords zou zijn. Ziehier wat hij
schrijft :
« Het is inderdaad een wonderlijke weg, dien Van Oosten is
gegaan, en de achttien gedichten van dezen bundel zijn als even
zooveel mijlpalen langs 's dichters geestelijke baan. Het komt meer
voor, dat een primitieve en intuitieve natuur zich in den loop der
tijden geestelijk scherpt tot een critische gesteldheid, welke aan het
analyseerend verstand volle vrijheid laat. Doch het is zeldzaam,
dat de critisch en dialectisch ingestelde geest zijn moeizaam ontgonnen
gebied vrijwillig verlaat om zich te wenden naar de sfeer, binnen
welke iedere critiek voor gevoels-overtuiging zwijgen moet en de
analytische rede overvleugeld worth door een religieuze synthese,
die nets is dan een oordeelloos aanvaarden, een spontane overgave.
Wat vooral « wonderlijk » genoemd mag worden is, dat deze
dichter de aldus doorleefde geestelijke evolutie « wonderlijk » noemt,
inplaats haar te aanvaarden als natuurlijk gevolg van innerlijke openbaring en dus als « natuurlijk ».
Van Oosten is een echt gelegenheidsdichter in den zuiveren
zin. Hij vindt zijn inspiratie in de actualiteit. Het kenmerkt
hem, dat hij een lied dichtte voor het « Heilig Jaar » 1933, op een
toon, die massaal kan worden gezongen, zooals Schaepman's « Aan
U, o Koning der Eeuwen ». Dit lied is wel niet zijn zuiverst-lyrische
prestatie, maar ik schrijf het hier over, omdat het alweer aantoont,
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hoe de katholieke dichtkunst zich in de door mij geschetste richting
ontwikkelt
ANNO SANTO
Die slechts vaag door Uw profeten
zijt voor-zegd en voor-geweten,
schenkt aan ons de heerlijkheid
tusschen vieren en vergeten
U bij eeuwen uit te meten
in de ruimte van den tijd I
Aller jaren, aller dagen
aller uren vurigst vragen,
aller schepslen felste strijd
aller harten innigst klagen
aller zielen liefst behagen
Heer, zij thans U h6Ogst-gewijd 1.
Meerder liefde, dieper glorie
worde in heilige memorie
U door heel Uw Kerk gebracht
gansch haar lichtende historie
tot een beeld van Uw victorie,
tot een teeken van Uw kracht !
Anno Santo ! Laat ons keeren
tot het wonder van des Heeren
lijden — dood — verrijzenis I
Heilig Jaar van jubileeren!
Offerande, lof en eere,
vlam voor Gods gedachtenis I
Ook als prozaschrijver heeft A. J. D. van Oosten een vaste plaats,
in de buurtschap (en voorloopig in den schaduw) van Albert Kuyle.
Hij zal in 1933 zijn merkwaardige novellen bundelen, ze geven in een
korten, scherpen stijl de sociale kroniek van het hedendaagsche 'even.
Schreef ik deze maal wat uitsluitend over de groep van « De Gemeenschap », in een volgende kroniek hoop ik de andere groepen
te beschouwen.
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II
NOOR SCHE LETTEREN

Sigrid Undset Naturaliste.
(Naar aanleiding van haar laatst-verschenen werk : « Ida Elisabeth »)
door JOrgen Bukdahl.
Is het mogelik meer dan een toeval, het is een felt dat de twee
voornaamste Noorse Naturalisten, vrouwen zijn : Amalie Skram
en Sigrid Undset. Ze zijn onverbiddelike zoekers en pluizers; wantrouwig staan ze tegenover het schitterend zeepbellen-gespeel der
fantasie, wetend dat de kleurige zeepbellen openspatten en dat het
zeepwater pikt in de ogen, dat na de roes der illusies komen moet
de bittere dronk der ontgocheling. Voor beide is dichten een morele
aangelegenheid (al sloeg de bourgeois-mentaliteit ze allebei in de
ban wegens immoraliteit !), ze willen de mensen harden met ze te
geven een begrip hunner werkelike verhouding tot gemeenschap
en innerlik leven, in het licht stellen de meest innerlike en onwraakbare waarheid, die meteen werkelikheid is. Natuurlik op de eerste
plaats de verhouding tussen man en vrouw, met de daar bij uitstek
talrike zeepbellen en het zo bijtend zeepwater. Ooi zijn hunne
boeken geen bakvisjes-lectuur, om de eenvoudige reden dat het
leven voor deze nog niet heeft gebracht de ontgocheling, die een
vereiste is om de grondtoon te kunnen vatten van het werk dezer
twee grote Noorse schrijfsters, Ze hebben een hoekje der natuur
door een temperament, een stadsmidden, een dorpsmidden, heel
een geslacht, een middeleeuws milieu, een volksklas, b.v. de klas
der kantoormeisjes, een der hoofdmotieven uit Sigrid Undset's
eerste periode. Ze hebben hun gegeven niet aangevat met speelse
zinnen, zich er niet door laten verblinden; ze lieten zich door de
behandelde stof niet brengen tot verrukking of vervoering : ze hebben
ze aangevat met vaste, onontkoombare greep en uitgeperst tot het
laatste bittere weten.
Het lijkt soms wel of ze zich op het leven hebben willen wreken
met te ontsluieren wat een gekalkt graf het is; het kennen der ontgo289

cheling wordt omgezet in een psychologie, die gruwbaar werken
kan in haar ?onaanvechtbaarheid en pijnlik in hare omslachtigheid.
Hamsun sloeg de gouden mantel der illusies om de gefolterde ziel,
en heel zijn literaire arbeid, die een lange roman is, behandelt de
menigvuldige trucs die de mensen moeten aanwenden om die illusies
gaande te houden. Zijn personagien misleiden anderen en bedotten
meteen zichzelf : vandaar gemeenheid, koketterie, heimelikheid....
Hij weeft de gouden draden door het weefsel der levensleugens,
hij is romantieker, en weet dat de mens de werkelikheid niet dragen
kan, zonder verlamd te worden. Hamsun is dionysiaans : de ware
eeuwigheid voor hem ligt in het ogenblik; en het betoverende van
zijn werk, opgevat als lets meer dan taal, is zijn vermogen te gekken
met zichzelf en met zijn werk.
Niets is de twee Noorse schrijfsters meer vreemd. Zij zien niet
de gulden draden in het weefsel der levensleugens, enkel de grauwe.
De mensen bedriegen en beliegen elkaar ook wel in hunne boeken,
maar ze doen het niet met de brio die de verontschuldiging in zich
draagt. Geen prachtige doodslag, geen geexalteerde zelfmoorden in
hunne boeken : de mensen pijnen elkander dood. Het eerste is een
romantiese uitzondering, het laatste is naturalistiese regel.
*
**

Sigrid Undset's laatste boek stamt in rechte lijn van Ibsen's
« Wilde Eend », drijft echter het probleem en de mens nog verder
door, doorheen de levensleugens, en stelt ze tegenover de dood.
Daarbij nog is de best gelukte figuur uit het boek, de oude Braat6,
een Hjalmar Ekdal — figuur, psychologies zodanig uitgediept dat
men eens te meer bewonderen moet S. Undset's geniale speurzin
naar wat woelt in de diepste verholenheid van het mannengemoed.
— Een groots werk, uit een geut, zonder katholieke of andere bijbedoelingen, en tevens een volkomen modern werk, het Noorwegen
van 193o met radio, funkis, e. ci.- een ontleding der moderne, helm, lone jonkheid, maar vooral van de dappere poging der ouderen om
zich op te houden in tegenstroom en tegenslag. Zo staat voor ons
eerst en vooral de hoofdpersoon, Ida, de centrale figuur, een vrouwentragedie oud als het huwelik zelf, en toch telkens weer nieuw
bij elk herbeleven doorheen de scheppende geest van een kunstenaar.
Sigrid Undset's motief, het steeds wisselend thema van al hare
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boeken, is het enigma der vrouwenpsyche. Wat men ook dele en
schifte met nog zoveel zorg en psychologies doorzicht, het sommetje
gaat niet op zonder rest. De botsing van eros en erotiek, van physiologie en zieleleven, heel het register, ja de vele registers, schakeringen
en tegenstellingen, het onlogiese en het harmoniese, het dierlik
egoistiese : moeder, nest en jongen, en doorheen dit alles die alomvattende mildheid die opslaan kan als een vuurzuil doorheen een
harde laag van saamgeronnen lava, alles wat een man opsteigeren
doet en hem betoveren kan, dat mirakel, waar het sublieme raakt
aan het allerlaagste, Madonna en Maria Magdalena : dit alles is
Ida Elisabeth, klaar, . afgelijnd, doorheen de vijfhonderd bladzijden
van dit boek.
S. Undset vat hier opnieuw het thema aan dat ze ontwikkelde
in « Jenny » en « Kristin Lavransdatter ». Het is verkeerd te denken
dat groote kunstenaars steeds nieuwe gegevens behandelen. De
meeste zijn groot omdat ze telkens wat nieitws te schrijven hebben
over een zelfde onderwerp. Dit was het geval van Hamsun, die in
het Nagelmotief het thema vond voor zijn variaties, lijk Sigrid Undset
het vond in « Jenny ». In deze roman, de eerste waarin haar schrijverstalent zich toont in zijn volledige gaafheid, stelde zij het type
Jenny tegenover het type Franzeska : twee vrouwentypen die de
spanning dragen van heel haar literair werk. Jenny is de vrouw
voor wie liefde het noodlot is : slechts eenmaal laait het vuur op,
maar brandt dan in tot op de bodem; zulke vrouwen geven slechts
eens, maar geven dan alles. Franzeska is de vrouw voor wie liefde
een tijdverdrijf is, goud dat wordt uitgewisseld voor pasmunt ; zij
kan niet lief hebben, enkel verliefd zijn. Met een anti-vrouwelike
scherpzinnigheid, uitsluitelik vrouwen eigen, heeft S. Undset de
psychologie van dit type gegeven, vooral in de figuur van BjOrg
in « Den braendende Busk ».
In het nieuwe boek duikt dit type op in Else Braat6, een bijfiguur
slechts, maar zo vast omlijnd, dat ze in onze herinnering scherper
staat afgetekend dan de alzijdig belichte en doorlichte hoofdfiguur.
Die knusse matheid in heel haar wezen, die genotzucht en die onverschilligheid, die loomheid en die nukken, het wordt ons alles voorgesteld in weinige regels, maar doorgevoerd met een haast diaboliese
vastheid, geleid door een scherpzinnigheid, die nergens afgeleid
wordt van de weg naar het doe! : het doorzicht van de haat.
Evenals Sigrid Undset twee vrouwentypen heeft, heeft ze ook
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twee mannentypen, die eveneens optreden in haar nieuw werk.
Het ene is de Erlend-figuur, nietsnut en geni, de opgeschoten lummel
die nooit volwassen raakt en daardoor het moederlik gevoel roert
in de vrouw. In het nieuwe boek heet hij Frithjof Braat6 en is gehuwd
met Ida. Hij wordt niet verheven tot op Erlend's plan, hij heeft
niet die glans over zich, die onversaagde spontanelteit, de lokkende
kracht van zijn charme die Kristin betoveren en verbitteren kon
te gelijk, maar ze vast omstrikt hield tot haar doodsuur toe. Maar
de grondelementen zijn dezelfde : Erlend en Frithjof zijn fantasten,
vadsig en grillig, kwajongens ten ,slotte die voortgaan met hun spel,
wijl de vrouwen de plichten dragen van het dagelijks leven. Maar
om Frithjof straalt geen glans-aureool; evenmin krijgt hij het relief
van een ver middeleeuws milieu. Ten slotte verlaat Ida hem ook
en verhuist naar het Oostland waar ze als naaister voor zichzelf
en de kinderen de kost verdient. Hier komt ze in aanraking met
Trygge Toksvod, Sigrid Undset's twede mannentype, die denken
doet aan Simon Darre in « Kristin Lavransdatter », de flinke, voorkomende, welgemanierde en begrijpende, maar vooral fijnvoelende
en hartelijke man. Hij wil haar huwen en kan hare toekomst en die
der kinderen verzekeren. Ten slotte weigert ze toch. Ogenschijnlik
om wille van de kinderen, feitelik om Frithjof.
Deze heeft de tering en komt op een sanatorium niet verre
van daar. Hij heeft haar bedrogen, haar alleen laten dragen 's levens
lasten en plichten, en toch is hij nog jets meer dan de vader van
haar kinderen, toch bestaat er tussen hen jets meer dan liefde —
die ten minste bestaan heeft, want nu is ze lang gedoofd. Sigrid
Undset zegt niet rechtstreeks wat het is. Maar op de laatste bladzijde
geeft ze te verstaan dat er in het huwelik jets is van godsdienstigen,
sacramentelen aard : de dood leert het nu aan Ida,. die voor het
overige leeft als heiden, en nooit de tijd gevonden heeft voor andere
en grotere dingen dan de zorg voor haar huishouden. « Hier was
ze nu bij Frithjof, met zijn vader en moeder, bij Frithjof die sterven
ging, en niets hadden ze gemeens met elkaar dan het leven. Ze leefden
allen, en alien moesten ze sterven — Frithjof's beurt kwam eerst,
maar ook de hunne zou eens komen. Al datgene waarmede de mensen
het leven tot jets maken : liefde, arbeid, verantwoordelikheid, jawel,
dat waren en bleven belangrijke dingen, altijd en overal — alleen
lag er van nacht als een lichtschijn of een schaduwvlak over dit alles,
zodat vorm en kleur, die het ene menseleven van het andere onder292

scheiden, verdween, en slechts de stof, die elkeen ontving, om er
zijn leven uit te boetseren, die voelde ze aan als klei die ge vastgrijpt
in het donker. Het leven dat een mens ontving, dat hij gebruiken
moet, och kort nadien moet hij het weder afgeven en sterven. »
De grondtoon van « Olav AudunssOn » schijnt in dit nieuw boek
door in een der bijkomende replieken, waarin de schrijfster vorm
geeft aan hare persoonlike gevoelens en de handeling commenteert.
In de dood ligt de verklaring van Frithjof's diepste wezen : « Niet
dat ze zich zelf ooit had voorgesteld dat dit een Frithjof was die ze
ooit gekend had, of dat ze onder zijn wezen, of altans de schijn
ervan, vermoed had die schoonheid, die was als een verre jeugd,
ongenaakbaar en rein. Het was lets onbegrijpeliks en raadselachtigs,
dat wat ze zag in Frithjof's dode wezen. Het was misschien de weerschijn van jets dat men gemeend had Frithjof te zijn of te zullen worden — een glimp van datgene waarvoor een mens bestemd is, en
die men mogelik bemerken kan die enkele ogenblikken na iemands
dood, voordat de intredende ontbinding het heeft weggevaagd. »
Dit weten heeft ze uitgewerkt met zuiver naturalistiese middelen. Niet in dit boek alleen, ook in al de andere. Men late zich
niet om den tuin leiden door het trillend azuur en de gulden gewaden
der middeleeuwse romans. Daarin ligt geen romantiek : dat is enkel
de afstand die de stof veraanschouwelikt en perspectief aanbrengt;
het problema is hetzelfde als in de eerste hedendaagse romans :
wat al ontgochelingen kan een mens dragen, hoe diep kan de wonde
geslagen worden, eer de menselike reserven zijn opgebruikt? Hoe
sterk mag de dosis zijn van het gift der levenswerkelikheid en der
mensenkennis ? Daar gaat het om in « Kristin Lavransdatter », vooral
in « Olav AudunssOn ». S. Undset's hoofdfiguren zijn alien gedoemd
tot het lijden; in het lijden, in de verguizing liggen ze vastgekluisterd,
en alien moeten ze proeven het bittere levenswater, tot de gouden
globe barst en het zeepwater in de ogen pikt en ze ziende maakt.
Nooit verheft ze zich ook maar een duim boven de grond, om
door godsdienstige of lyriese stemmingsmotieven de werkelikheid
te vergulden of het lijden te milderen. Haar dichterszin is niet rijk,
maar sterk, en perelt op in de rustplaatsen van de noodlots-romans :
schetsen uit de natuur of kindertoneeltjes. Maar het geniale ligt
in hare mensenkennis en in haar starre moed de werkelikheid onder
't oog te zien. Hare verbeelding is niet machtig, niet levendig, maar
heeft een eigen gloed, een stille sterkte, die langzaam de stof opheft
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en vleugels geeft. Haar stiil is vast en mannelik, als vloeibaar asphalt;
naar gelang men leest stolt hij en krijgt een eigenaardige gedempte
glans ; er leeft lets vertrouweliks en gemoedeliks in, 't is alledaagsproza : denkt even aan het verschil met Hamsun's zondags-stijl,
die gensters schiet, wiens betekenis reikt tot over het communique,
die zijn bestaansreden vindt in zich zelf, en door zich zelf het thema
dient. Maar de dienaar spot wel eens met zijn heer en neemt hem
in 't ootje. Sigrid Undset is ernstig : haar boek kent geen lach. Er
steekt een donker pathos in. Alle Hamsun's verguldsels rijt ze van
haar mensen af, zodat alleen overblijven de raadselachtige, diepere
elementen waar alle mensen een donkere gemeenschappelikheid
hebben, ingesperd als ze zijn in het gemeen gevang van het bestaan.
Naturalisme. Ja, niet als gevolg ener levensbeschouwing, maar
als bouwstof. Over het algemeen biedt S. Undset een nauwe gelijkenis
met Flaubert, met Zola heeft ze gemeen de brede en gedetailleerde
voorstelling der stof. In het beeld dat ze geeft van de familie Braat6 :
Frithjof, Else, en hunne ouders, heeft hare psychologie wel iets
weg van een geslacht-biologie, maar getemperd door een nauw
merkbare, fijne humor, een nieuw facet van haar schrijverstalent,
een humor welke deze beschrijving maakt tot het volmaakste wat
ze geschreven heeft. Zo zijn die mensen. Ze dragen in zich, door
erfelikheid en aanleg, een innerlike onmogelikheid anders te worden.
Het leven, dat een harde school is, heeft op hen geen vat. Geniaal
is dit fatalisme mee verwerkt in de schildering van hun levenslot.
Schuld of onschuld, wat weten wij er van af? Gebonden zijn we allen
aan het rad van het bestaan en aan het noodlot. Het is deze visie
die Sigrid Undset in dit boek over het naturalisme heen voert; wat
hier ontsluierd wordt aangaande de hoofdpersonen staat haar nauwer
in de werkelikheid dan op papier en in verbeelding. Gezien van dit
gezichtspunt uit is het boek meer dan een kunstwerk : het is een
belijdenis, een biecht. Wat ten andere al haar boeken zijn. Haar
rol is het geweest zich met behulp van het naturalisme als werktuig
op te werken over dat naturalisme heen. Hare bekering steunt niet
op extase of lyriek : daar heeft ze zo bitter weinig van, — maar op
begrip en vernuft. Ze laat het gevoel niet voorthollen waar het verstand te kort schiet. Ze werd de grote ontmaskeraar van die levensleugens, welke weleens genoemd worden de schitterglans van het
bestaan. En dat werd ze, staande midden in de levensstroom, rotsvast
als weinigen in de werkelikheid,
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Aldus eindigt het boek. Na Frithjof's dood praat ze met haar
zoontje dat wei onder de indruk is van vaders levenslot : « Wat er
in hem gebeurd was heel dit laatste jaar, dat wist ze niet; maar het
had hem in elk geval gebracht een bredere ontwikkeling, een diepere
rijpheid. En alhoewel Frithjof's dode wezen haar nog voorstond
als een teken dat het onbegrijpelike niet noodzakelikerwijze steeds
onbegrijpelik bleef, toch voelde ze een warmte, een bevrijding in
haar moederlik gemoed : die jongen hier wordt groot; eens zal hij
zijn een volwassen mens, in goed en kwaad. Eens krijgt hij ook
zijn deel in de strijd om het moeilik bestaan, maar daarin zijn man
to staan, daarin reeds ligt een zeker geluk."

295

III

Engelsche Kroniek.
door D s Raph. Kreemers.
De overledenen van het begin van 1933.

In onze vorige kroniek wezen we er reeds op dat de dood geweldig
had huis gehouden onder de Engelsche schrijvers en vooral in het
vrouwelijke kamp had gewoed. Het begin van dit jaar is er niet
beter op geweest en ook de mannen hebben dezen keer hun tol
moeten betalen. Bij uitzondering wordt dan ook deze kroniek uitsluitend gewijd aan een zevental schrijvers die het tijdelijke met
het eeuwige hebben verruild.
Den 21 step Januari jl, overleed op tachtigjarigen ouderdom de
groote Engelsche schrijver George Moore. Juist had het letterlievend
publiek hem gehuldigd bij zijn 8osten verjaardag doch evenmin
als den anderen grooten overledene : John Galsworthy, die even
v6Or zijn heengaan den Nobelprijs had ontvangen, schijnt een
openlijke hulde hem goed te hebben gedaan.
Moore werd in 1853 in het Iersche graafschap Mayo geboren.
Zijn vader was parlementslid en welstellerui zoodat de zoon niet
alleen aan huis zijn opvoeding genoot doch zelfs na het verscheiden
van zijn vader geen materieele beslommeringen kende en zich uitsluitend aan kunst en letteren wijden kon. Van af 1872 studeerde hij
te Parijs. Van huize uit was hij katholiek doch reeds in het Oscott
College, waarheen hem zijn brave ouders hadden gestuurd, zat de
ongodsdienstigheid hem zoo in de leden dat hij naar huis moest
worden gestuurd. Later verloochende hij dan ook zijn geloof en
werd zelfs een geweldige « papenvreter ». Afwisselend verbleef Moore
in Dublin en in Londen doch sedert een zware operatie het vorig
jaar verliet hij zijn huis in Pimlico niet meer waar hij dan ook overleed
omdat zijn gezondheid te zwak was om een tweede heelkundige bewerking te ondergaan die zijn leven misschien nog wat zou hebben
gerekt.
Uit het bovenstaande valt de drievoudige invloed af te leiden
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dien hij onderging. Er is eerst en vooral een fransche invloed bij hem
te bespeuren. Gedurende zijn verblijf te Parijs leerde hij de Goncourt,
Barres, Zola, Huysmans, Flaubert, de Symbolisten en de dichters,
schilders en musici van dien tijd kennen en op dertigjarigen ouderdom
was hij een der vooruitstrevendste volgelingen van Zola. Zijn werk :
« Confessions of a young man » werd zelfs eerst in het Fransch geschreven in 1886 en verscheen pas 2 jaar later in het Engelsch. Er
zijn zelfs critici die beweren dat Moore het in de Fransche Letterkunde verder zou hebben gebracht dan in de Engelsche. Die Fransche
periode is ook het eerste tijdvak in zijn letterkundig werk beginnende
met den gedichtenbundel « Flowers of Passion » (1887) en eindigend
met zijn slechtsten roman « Vain Fortune » van 189o.
Onder den invloed van zijn « dear Edward » : Edward Martyn
werd Moore een hartstochtelijk liefhebber van muziek en vooral
van Wagner en Palestrina. Veel van de oudere en ook van de jongere
musici komen aan het woord in zijn roman « Evelyn Innes », een
boek dat door niemand minder dan den bekenden musicoloog H. E.
Wortham "onder de beste « musical novels » gerangschikt wordt.
Martyn bracht Moore ook in aanraking met de Iersche Renaissance
Beweging. Hij ging dan ook in Dublin wonen doch scheurde zich
later of van deze beweging waaraan hij io jaren zijn beste krachten
had besteed.
Naast dezen Ierschen invloed moeten we ook rekening houden
met zijn godsdienstig verleden. In « Sister Teresa » (190 I), een vervolg op « Evelyn Innes » van 1898 zien we het belang dat hij stelde
in godsdienstige vraagstukken. Ook wel in « Hail and Farewell »
doch de voile uitdrukking van zijn gedachten op dit terrein komt
pas in zijn godsdienstigen roman «The Brook Kerith» (1916) waarin
hij poogt het Leven van Christus te herbouwen.
Het woord « godsdienstig » dient hier echter cum grano salis
genomen te worden. Een paar uitlatingen van Moore zullen ons duidelijk aantoonen van welken kant de wind waait. Hij schreef immers :
« There is no moral law », « Literature is entirely without influence
on conduct »; « No catholic can produce literature », « All education
is harmful » enz. Doch nog beter dan het geschreven woord wijzen
zijn conversaties met allerhande menschen op zijn eigenaardige
« godsdienstige » gedachten. Wie daarover verder wenscht te worden
ingelicht wijzen we op de artikels van Desmond Mac Carthy en John
Eglinton in « Life and Letters » (Maart 1933 : p. 5-13 en 67-77),
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de artikels van Osbert Burdett en Philip Gosse in London Mercury
(Maart 1933, p. 415-427 en 427-434) en de bijdrage van Sylvia Lynd
in The Book Society News (Maart 1933, p. 10-II). Al deze schrijvers
wijzen er tevens op dat het karakter van Moore alles behalve aangenaam was en betitelen hem als een « rogue, naughty fellow, merry
vulgarian )) en andere liefelijkheden meer.
Moore begon zijn letterkundigen arbeid als dichter doch verder
dan twee bundels, de boven gemelde en « Pagan Poems » (1881)
bracht hij het niet. Onverdienstelijk zijn deze gedichten niet doch
ze missen oorspronkelijkheid. Zijn gedachten over de dichtkunst
in het algemeen vinden we het best weergegeven in zijn boek « Conversations in Ebury Street » (1924). Het is niet te verwonderen dat
Moore, die sterk aanleunt bij de Pre-Raphaelieten, vooral te velde
trekt tegen de « moralizers », al kon hij zelf een beetje « moraal »
goed gebruiken, en verkondigt dat zuivere poezie niet subjectief,
niet ethisch en niet ideologisch is. Doch hij vergeet een beetje dat
poezie rechtstreeks in verband staat met de menschelijke behoeften
en dat niet datgene wat in een dichtwerk gelegd wordt doch
wel wat er uit gehaald wordt het succes van een gedicht uitmaakt
en dat deze bijval afhankelijk is van den tijdgeest en den lezer. Waar
Moore verder beweert dat zuivere poezie over zaken handelt en niet
over gedachten wijl de zaken met den tijd veranderen, slaat hij ook
den bal glad mis. Zelfs als die dingen een objectieve werkelijkheid
zijn, niet accidenteel bepaald door de zinnen, veranderen ze evenzeer
als de tijd, en met den tijd. Er is geen poezie van constante dingen
doch enkel het scheppen van symbolen uit de stof van de zichtbare
wereld om de veranderende sensibiliteit weer te geven.
Ook het dramatisch werk van Moore is minder belangrijk. « The
strike at Arlingford » had in 1893 slechts een matigen bijval en ook
bij een heropvoering in 1923 oogstte het maar een « succes d'estime ».
Met zijn volgend spel « The bending of the Bough » (1900, een dramatisatie van den roman « Tale of a Town » van E. Martyn en geschrevenn
voor het « Irish Literary Theatre », door Lady Gregory gesticht (cf.
hierover onze bijdrage in Tooneelgids : 1932, p. 179-185 en 197-204)
maakte hij ook geen « Sch1ager » omdat het stuk alle werkelijkheid
mist en de dialoog kleurloos is. Evenmin was het, samen met Yeats
geschreven « Diarmuid and Grania » (1901) een succes-nummer.
Heel wat beter was zijn nieuwe bewerking van het stuk van 1913
« Elizabeth Cooper » onder den titel « The Coming of Gabrielle »
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(192o) dat door Dr. K. Arns een « sentimentale KomOdie ohne
Buhnenmaszige Schlagkraft » betiteld en door J. T. Grein « a model
of the art of expression » genoemd wordt. Een mislukking was ook
« The Apostle » (1911) doch een uitbundigen bijval genoot « The
making of an Immortal » (1927) waarin op een kostelijke manier
het auteurschap van Shakespeare's stukken behandeld wordt.
De groote kracht van Moore ligt in het proza en vooral in het
verhalende proza. In de eerste periode van zijn proza-arbeid, waarover
we boven spraken, schreef Moore hoofdzakelijk naturalistische romans
onder den invloed van Zola en geeft hij lucht zoowel aan zijn latijnsche als zijn heidensche sympathieen. De tweede periode zet in met
2 romans die als zijn beste werken gelden : « Esther Waters » (1894,
herzien in 1920) en het vervolg daarop « Evelyn Innes » (1898).
Letterkundig gesproken moge het eerste boek zijn « a masterpiece » (0. Burdett), « volkomen gaaf » (Dr. Veldkamp), het had zijn
succes meer to danken aan zijn vertellen uit de sport- en meidenwereld (A. Chevalley) en al wordt het naast Hardy's « Tess » gesteld
(A. Mac Dowell) het blijft er niet minder een « brutally realistic »
werk om (A. R. Marble).
De nieuwe eeuw leidde een nieuwe periode in, een tijd van
« rippling reverie » en waarin de werken verschenen die nooit hun
historische waarde zullen verliezen en dus voor den toekomstigen
roem van Moore overwegend zullen blijken. Moore gaf ons hierin
eerst en vooral zijn schitterende korte verhalen « The untilled field »
(1903) waarover we elders (Boekzaal no. 7051) een streng zedelijk
oordeel hebben uitgesproken, zijn mooisten roman « The Lake »
(19o5) en zijn meest geroemd boek « The Brook Kerith » (1916)
waarvan in 1927 de 7 e herziene uitgaaf verscheen doch die we, moraliter gesproken met Dr. Veldkamp « een verschrikkelijk en zeer
gevaarlijk werk » noemen. Maar voor ons weegt het autobiographisch
werk van dezen tijd tegen dit alles op. «Memoirs of my dead life»
(1906), « Hail and Farewell » een trilogie b'estaande uit « Ave » (191i),
« Salve » (1912) en « Vale » (1914), « Conversations in Ebury street »
(1924) en het andere kritische werk « Avowals » (1919) geven hem
werkelijk recht op den titel « the finest literary amateur that ever
lived ». We zouden hem op dit terrein het best kunnen vergelijken
met den Amerikaan Dreiser, nog zoo'n « commere litteraire » zie zich
zelf altijd op het voorplan dringt en die « pense en concierge mais
ecrit en artiste ».
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Deze fransche aanhalingen komen uit het mooie werk van A.
Chevalley : « Le roman anglais de notre temps » en met het besluit
van dezen schrijver over G. Moore willen we deze korte bijdrage
eindigen : « Aujourd'hui Moore est clichu, parfois honni dans les
chapelles qu'il a traversees. Il n'a eu foi, dit-on, ni en sa religion,
ni en sa patrie. Il n'a cru qu'en lui-méme. Il n'a aime que son art,
les femmes et la boheme. Il s'est marque au front par le cynisme
qu'il affectait ». (p. 79).
Niet lang na het toekennen van den Nobel-prijs verdween ook
John Galsworthy van het letterkundig veld. Er verschijnt binnen kort
van onze hand bij de K. V. H. U. een Lange studie over dezen schrijver als dramaticus en we verwijzen daarheen voor meer bijzonderheden over zijn leven en zijn streven. In verband met G. Moore
is het misschien interessant te vernemen wat deze laatste over den
jongsten Nobelprijs-winner dacht. Moore liep niet zoo hoog op met
de schrijvers van dezen tijd. Enkel Ch. Morgan en D. Garnett vonden genade in zijn oogen en over Galsworthy schreef en zegde hij
zulke harde dingen dat Ph. Gosse, bij wien Moore in Mei van het
verloopen jaar te gast was, het niet aandurfde met hem te gaan
aanbellen bij Galsworthy toen ze op zekeren dag in Bury passeerden
waar deze schrijver woonde. Moore had in April aan Ph. Gosse
geschreven op zijn vraag of hij van zijn bezoek wenschte te profiteeren om naar Bury te gaan : « It would be ungracious of me to
say I do not wish to see him but I am afraid I should not have very
much to say to him except platitudes — that he sells well and had
done all he hoped to do I suppose in Literature ». En later in een
conversatie verklaarde hij nog het volgende : « a poor writer, very poor,
but he has accomplished what he had set out to do ». (London Mercury, Maart 1933, p. 428 en 43o). De tijd zal natuurlijk uitwijzen in
hoever dit « poor » werkelijkheid is doch wij voor ons meenen nu al
dat er bij Moore meer valt aan te duiden wat dien naam verdient
dan bij Galsworthy.
Naast deze twee heel groote namen uit de Engelsche Letterkunde moet een plaatsje worden ingeruimd voor twee andere die tot
de zgn. « populaire » schrijvers behooren zonder nochtans in dit
woord de pejoratieve beteekenis te leggen die er wel eens aan gehecht
wordt
De eerste is Vincent Brown van wien door Skeffington een
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posthuum werk wordt aangekondigd : « Julia in the News ». Brown
is onder andere de schrijver van het bekende « A Magdalen's Husband»
een boek dat ook als tooneelwerk den schrijver heel wat bewonderaars
heeft bezorgd. De schrijver munt vooral uit in een genre dat zoowel
zijn verdedigers als zijn afbrekers telt doch dat even goed als elk
ander letterkundige genre mogelijkheid levert tot gaaf kunstwerk
al geeft het niet altijd de « happy ending » die men vooral in andere
romans zoekt. De detective verhalen van V. Brown, als daar zijn
« Old Silence » (1931), e. a, hebben steeds een goede pers gehad.
Toen de schrijver in 1931, na een lange poos zwijgen, weer de pen
opnam en ons « The Lilac Bush » schonk oogstte hij een onmiddellijk
en geweldig succes. Doch nog beter was zijn roman die volgde :
« Rosanna Returns » van hetzelfde jaar, een boek dat zoowat heel de
gamma der menschelijke aandoeningen en gewaarwordingen doorloopt en, al is de geschiedenis als dusdanig niet zoo erg verkwikkelijk,
den schrijver toch wel een plaatsje gunnen zal in de « hall of fame »
der Engelsche letterkunde.
We wezen er in een vorige kroniek op dat in het katholieke
vrouwelijke kamp op het einde van het vorige en in het begin van dit
jaar niet minder dan drie bekende katholieke schrijfsters : Lucas
Malet, Richard Dehan en Mrs. Ward het tijdelijke met het eeuwige
verruilden. Doch ook in het andere kamp vielen slachtoffers. Nu kan
Miss Catherine Dodd wel niet de v. ergelijking doorstaan met een der
bovengenoemde. Doch ze is wel zoo'n eigenaardige figuur dat we
even de aandacht er op mogen vestigen. Ook van haar wordt nog
een posthuum werk aangekondigd, de roman « Eagle-Feather » die
speelt in den tijd der Fransche Revolutie.
Langen tijd voor Miss Dodd als romanschrijfster bekend werd
had ze in opvoedkundige middens reeds een zeer goeden naam
verworven. Ze studeerde opvoedkunde aan de universiteiten te
Jena en Berlijn en werd in 1892 « lecturer on Education » en « Mistress
of Method » in het pas gestichte « Day Training College » voor vrouwen te Manchester. Toen ze haar faam in de pedagogische wetenschappen gevestigd had kwam ze in 1925 op eens voor de pinnen
met letterkundig werk en publiceerde een roman « The Farthing
Spinster ». Zij was een der eersten (met Ethel Mannin en Susan
Glaspell) wier werk door Jarrolds bekend werd gemaakt. Sedertdien
zijn er heel wat romans van haar hand verschenen. Niet al de twaalf
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echter die we hebben opgeteekend zijn van hetzelfde gehalte en haar
werk is nog al ongelijk. Zoo is « Ming and Magnolia » (1931) een
onsamenhangend en verbijsterend potpourri. Doch daarnaast staan
dan weer werken als « Three Silences », « Clod in purple mist » en
vooral de twee romans van verleden jaar « Paul and Perdita » (1932)
en « The Fieldings of Startforth » (1932) die zoowel door hun verhaal
als hun stijl uitmunten. Het eerste boek leidt ons zoowat heel Europa
rond om te eindigen in Hongarije en het andere voert ons terug
naar den tijd van Karel I. Het is niet alleen een mooie roman doch
tevens een werk dat heel wat geschiedkundige navorsching heeft
vereischt en dat ons veel interessante dingen over den behandelden
tijd mededeelt.
Ook op het terrein der letterkundige kritiek zijn enkele plaatsen
opengevallen. We vermelden eerst en vooral het verscheiden van
den door zijn boek over Thomas Hardy (1931) bekenden criticus
Arthur Mc Dowell op 55 jarigen ouderdom overleden. Hij was enkele
jaren in den opstelraad van de Times doch zijn gezondheid liet hem
niet toe regelmatig aan dit blad mee te werken. Hij schreef daarna
hoofdzakelijk recensies en ook enkele letterkundige werken benevens
nu en dan een bijdrage in den London Mercury. zijn voorkeur ging
naar een wijsgeerigen kant der literatuur en ook zijn onpersoonlijk
optreden in de critiek gaf hem niet die bekendheid die hij toch
om zijn kritisch werk van het zuiverste gehalte verdiende.
Een ander slachtoffer van de jongste griep-epidemie in Engeland
is Alan Parsons op 44 jarigen ouderdom overleden. Ofschoon hij
een schitterend wetenschappelijk verleden had zoowel te Eton als
in Magdalen begon hij zijn letterkundig werk eerst en vooral als
journalist met een zeer persoonlijken stiji en een manier van de zaken
voor te stellen die hem veel vrienden maakte. Niet iedereen is het
immers gegeven « to gossip intelligently ». Later werd hij tooneelrecensent voor den « Daily Mail ». Wie het mercantilisme van de
groote Engelsche bladen kent en de ruimte heeft afgemeten die aan
ernstig letterkundig werk en letterkundige kritiek in deze publicaties
wordt gegeven moet er verwonderd, over staan dat deze criticus zoo
met stiji en ruimte heeft weten te woekeren dat zijn bijdragen tot
de meest begeerde en meest gelezen werden in dit dagblad.
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Georges Saintsbury (1845-1933).
Op 87 jarigen ouderdom is ook de door velen als « the grand
old man of literature » betitelde heengegaan na in zijn leven een
verbazende bedrijvigheid aan den dag te hebben gelegd. Zijn als
boeken uitgegeven geschriften vullen al enkele schappen van een
bibliotheek doch als we de artikelen moesten bundelen die hier en
daar verspreid liggen in allerhande tijdschriften konden we, althans
volgens Sir George Chrystal, een honderdtal groot octavo deelen
daarmee vullen.
Saintsbury deed zijn intrede in de literaire kritiek reeds in 1875
met een artikel over Baudelaire in de « Fortnightly Review » en sedert
dien heeft hij zich met onverdroten ijver uitsluitend bewogen op het
kritisch terrein. We kunnen in deze werkzaamheid drie perioden
onderscheiden, volgens hem zelf symmetrisch uitgerekend en ten
einde gebracht. Evenals voor zooveel anderen is de roem bij hem
niet van meet of aan gekomen. Hij heeft eerst heel wat stof doen
opvliegen doch een maal gezeten op den leeraarsstoel in de Universiteit te Edinburgh wist hij ook zijn meest verstokte tegenstanders
voor zich te winnen met zijn schitterende werken. Onder deze vermelden we « Corrected Impressions », « French Lyrics », « Short
History of French Literature », « Notes on a Cellar Book » en vooral
zijn « History of Criticism. » Daarnaast maakten ook opgang zijn
boeken : « Scrap Books » (3 deelen), « The peace of the Augustans »
en zijn « Loci Critici ».
Zijn « essays )) zijn volmaakte voorbeelden van letterkundige
kritiek en waar het over de Fransche letterkunde gaat, zou zelfs
Sainte Beuve het hem niet beter hebben nagedaan.
Er is geen schrijver van eenig belang, geen letterkundig gebeuren
van eenige beteekenis of Saintsbury heeft er zijn woordje over gezegd.
Opvallend is echter zijn geweldige afkeer voor alles wat met het
tooneel in verband stond.
Er zijn echter ook dingen in het werk van dezen kritikus waar
we zoo maar geen vrede mee hebben, b.v, met zijn vernietigend
oordeel over Mathew Arnold. En bij de uitspraak van Sir Chrystal
in « The London Mercury » (Maart 1933) als zou Saintsbury over
alles en allen steeds « invariably unprejudiced » zijn geweest willen
we even een klein vraagteeken zetten. Want we denken hier aan
de eerste uitgave van de « Cambridge History of English Literature »
waarin hij een Francis Thompson rangschikt onder de zooveelste303

rangs-schrijvers naast een Tupper, Lear, e. a. die zelfs geen dii
minores zijn. Het woordje « unprejudiced » krijgt in dit verband
een heel andere beteekenis. Nu kan Saintsbury zich wel troosten
met de gedachte dat deze blaam hem niet alleen treft doch ook op
Sir Edm. Gosse en Dean Inge toepasselijk is. Het oordeel van dit
driemanschap steekt scherp of tegen dat van menschen als Meredith,
G. Wyndham, W. Blunt, C. Patmore, Mrs. Meynell e. a. die toch
niet allemaal geloofsgenooten zijn van Thompson. En naast het
oordeel van den would-be mysticus Inge staat doch dit van Percy
Esmond, die in zijn « Mystical Poets of the Englisch Church » (nogmaals dus niet-katholiek) verklaart : « Many good judges are prepared
to call Thompson the greatest mystical poet of the English tongue ».
En we zijn dus gerechtigd het Saintsbury ten kwade to duiden
dat hij niets heeft gemerkt van de zuivere letterkundige grootheid
van een der grootste katholieke dichters van Engeland en van alle
tij den.
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IV

FILMKRONIEK
De Katholieke Filmliga.
« KENTERING » Film van JAN HIN.
door Lode Geysen
De Rerum-Novarumfilm « Kentering » is in Vlaanderen een
verblijdende gebeurtenis geworden.
De katholieke Filmliga, die deze film Vlaanderen doet doorreizen,
zal met groot genoegen wijzen op deze prachtige troef : de positieve
kant van haar actie is mogelijk. De katholieke filmproductie is daar.
Het mag slechts een begin wezen, het is een zoo enthousiaste aanvang
dat wij stellig gerust mogen zijn : er zullen volgelingen zijn.
De katholieke levensbeschouwing is door de jongens van nu
voldoende sterk beleefd geworden zoodat zij hun artistieke combinatie heeft georienteerd, hun hartstochtelijke liefde heeft opgeeischt en gansch hun kunnen dienst heeft doen nemen onder de
banieren « Levenswaarheid — Levensorde ! »
De film «Kentering» is een katholieke film. In de eerste plaats film.
Men kan gerust met harde handen dezen eersteling van de
R.-K.-Arbeidersorganisatie van Nederland aangrijpen. Hij kan tegen
een stootje. Jan Hin heeft eerst geleerd een film te maken, daarna
heeft hij zijn levenservaring, zijn levensdoel, zijn levensdrift geuit
langs den film.
Kentering is « gekund ».
Onaanvechtbaar is het natuurlijk niet. — De Russische communisten met hun « natuur-bezetenheid » zijn stellig de leermeesters
van Jan Hin geweest. Maar dat zijn uitstekende technici, wonderbare
regisseurs, en onvergelijkelijke monteurs.
Er is in deze film een deel Pudovkine
,aanwezig, een zeer klein
deeltje Eisenstein, en een zweempje Dreyer. — en heel veel Jan Hin.
Deze laatste hoeft zich niet te schamen in dit gezelschap.
Het beeld van de film mist de sensibiliteit die de beelden van
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den Eisenstein der « Algemeene lijn » kenmerkt. Bij Eisenstein is
het beeld zoo sterk dat het aanstonds ontroert. Bij Hin is de situatie
doorslaggevend. Dit tekort komt zich het sterkst in het begin van
den film waar de ontroering mij werkelijk niet te pakken kreeg.
Soms bukt het nochtans veel beter, vooral waar het milieu der
arbeiderswijken en arbeiderskrotten moet getoond. Het beeld is
aangrijpend, en spreekt voor zich zelf.
De montage is heel wat beter dan het draaiboek en het scenario
dat stellig adem en duidelijke contrasteering mist.
Het ritme van den film is ,uitstekend-werkelijk gegroeid uit
de gang van het drama. Reeds van in den beginne met loomen,
moeden gang was het ritme opvallend aangevoeld : het scenario
en het drama trouwens ook wees hier op de pijnlijken, droeven en
daardoor weerbarstigen aanvang van den moeitenvollen arbeid die
niet voldoende zou zijn om alle monden in het arbeidersgezin ten
voile te verzadigen. En zoo drijft het ritme voort met het drama
en culmineert in de vlucht den durf en de opmarsch van de arbeidersjeugd.
De montage heeft niet enkel het ritme aangebracht dat vereischt
werd, het heeft de atmosfeer soms heel treffend weten te realiseeren.
De thuiskomst van vader, is uitstekend gezien. Het moede,
harde wezen van den dood-vermoeiden werkman komt naast ieder
element van vreugde, steeds weer als contrapunt. Er is werkelijk een
atmosfeer van onbehaaglijkheid geschapen. Later werkt Hin op
dezelfde contrapuntische manier bij de armoede der arbeiderswijken :
de ongebreidelde, en onverwoestbare vitaliteit van het talrijke kroost
tegenover de meest troostelooze miserie. Soms, alhoewel contra-punt
zijn « genre » schijnt, trekt hij de lijn door tot het symbool. De armoede die culmineert in het wegterende, blonde kindje op den stoel.
Dit motief wordt later best herhaald in de Rerum-Novarum interpretatie en realisatie.
Aileen is er een teveel aan herhaling. Het verspreiden van het
Rerum-Novarum-dokument is technisch knap gerealiseerd maar het
vergt te veel tijd; dit is niet te billijken door het drama. De vergadering der arbeiders is goed van atmosfeer, maar herhaalt zich eindeloos zoowel als de preek. Al deze taken zijn filmisch knap gedaan,
maar zij moeten in den film meer hunne noodzakelijkheid bewijzen.
Het prettigste gevoel dat u bij den film overmeestert is dat van de
eerlijkheid van den cineast. Hij is hartstochtelijk, hij gelooft in zijn
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opgave en wil ze realiseeren met zoo % resultaat. Men staat voor
een persoonlijkheid.
De film grijpt u aan, omdat Hin door de opgave begeesterd is
geworden. Hin belijdt zijn film; hij zoekt en doorpeilt het leven
en toont het ons, van zijn standpunt uit, natuurlijk, maar zoo levenswaar dat gij u aan den greep van dit Leven niet ontworstelen kunt.
« Kentering » is een positieve katholieke daad. — De katholieke
filmliga heeft hier onverwacht het bewijs van de mogelijkheid eener
katholieke filmproductie (in de eerste plaats film !) geleverd. — En
dit was wel de laatste van hare verwachtingen, de kleinste harer
hopen.
1k zou, naar aanleiding van « Kentering » « gedraaid zonder
beroepsacteuren » willen wijzen op het onlogische van de « nietberoepsacteurs » toch te doen spelen. Daar over wellicht een andere
maal. Verder is het te betreuren dat Jan Hin niet over meer geld
beschikken kon, al was het maar om een zoo broodnoodige sonorisatie
voor « Kentering » te maken. — Maar dat komt bij een volgende film
wellicht beter in orde.
Hoofdzaak is : de eerste stoot is gegeven. Het katholieke geweten
zal wakker geschud worden, de katholieke fierheid kan nu oplaaien
en wijzen naar « Kentering ».
De film en de katholiek.
Dit is een der droevigste hoofdstukken in het dagboek van een
moderne katholiek.
In de film ontdekte de mensch zichzelf.
Hij drong aan de gewone man een doorsnee psychologie op,
die onwaar, gemeen en verminkt was.
De film was de waarachtige Internationale taal, die iedereen
aanhoorde, en die de menschheid 1Pracht een boodschap van valsche
illusies, van ijdele menschen, van valsche grootheid, van onbemantelde wulpschheid.
Toen er een volledig bedrijf, de vierde industrie van de wereld,
volledig, let wel ik zeg volledig, ontsnapt was aan de katholieke
tucht, aan de katholieke waarheid, aan de katholieke liefde, toen pas
ontdekte men dat het yolk de bioscoopen bezocht, dat de prod uctie
meer dan ergerlijk was, van gewoon algemeen menschelijk standpunt
bezien, dat iedere filmbezoeker gevormd werd, beinvloed werd
door den film.
Toen werden de katholieken wakker. Het werd tijd.
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Hoe is de toestand?
De katholieken missen : zalen — filmproductie — en tot voor
enkelen tijd, pers. De menschen gaan naar de cinema zonder eenige
voorlichting.
De productie-leiders draaien of en toe een krankzinnige godsdienstige film omdat het wel opbrengt. Op de productie hebben
de katholieken geen vat.
Toen is de Filmliga gekomen. Zij heeft zich een reuzenopgave
gesteld, en ik betrouw, zij zal het tot een gunstige oplossing bre ngen.
De katholieke filmliga wil de film erkennen als een factor van
enorme cultureele waarde, zij het met een zeer grooten populairen
inslag.
Zij wil nu het publiek inlichten omtrent de moreele en artistieke
waarde. Daardoor moet het niet onmogelijk zijn het publiek te drijven
naar een bepaalde zaal om daar een bepaalde film te gaan zien. Wij
staan voor een invloed die de exploitante van films en de uitbaters
van bioscoopen tenslotte zullen dienen te erkennen.
Is het dan onmogelijk langs dezen weg om de productie te
beinvloeden ? Indien alle katholieken de uiterst praktische « filmleiding» der kranten wilden volgen zij zouden zelf gebaat worden en
tevens een handje toesteken om de hardhoorige productie-leiders
gevoelige want peccuniaire aanwijzingen te geven.
De katholieke Filmliga wil verder. Wij katholieken zijn achterlijken op gebied van film. Wij hebben geen films leeren kennen,
ontleden, beschouwen, beoordeelen, maar de film-voordrachten zijn
ingrijpender. Men leert in de reeks « Levensbeschouwingen van
groote kineasten » inzicht. krijgen in de persoonlijkheid van den kunstenaar en de weerslag van het kunstenaarstemperament op zijn
arbeid, d. i. de filmproductie, onderscheiden. Te Antwerpen ging
nu reeds een voordracht met begeleidende film als aanschouwingsmateriaal over « Charlie Chaplin » opstandigheid of melancholie.
« Carl Dreyer » Dokumentair of visionnair.
« Pabst » revolutionnair of dokumentair.
« Rene Clair » Anarchie of poezie.
Volgen nog « Eisenstein » en « King Vidor ».
De katholieke Filmliga werkt enkele maanden en reeds blijven
de resultaten niet uit.
Wij moeten komen tot eigen zalen, eigen censuur, eigen bedeeling.
De handel moet door den handel bestreden worden. Gedeeltelijk
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werd dit handels-plan reeds verwezenlijkt. Wat de zalen betreft,
ons ontbreken groote zalen in de grootsteden, die zouden concureeren
met de beste der stad, maar die door waarde en degelijkheid van
repertoire deze concurrentie niet zouden moeten duchten.
Het yolk, het groote bioscoop-gaande publiek moet georganiseerd. — Wie brengt het plan aan voor een werkelijke volksactie, die
in volksmanifestatie zich uiten zou? Dit moet nog niet onmogelijk
zijn.
Daarna de filmproductie zelf in handen nemen, zelf produceeren.
Dit bedoelt niet films te maken met godsdienstige onderwerpen,
met een voldoend aantal kruisbeelden, kerken en processies. Welneen, een gewone menschelijke film waar de mensch geen geweld
wordt aangedaan, maar waar het leven zich geheel en onverminkt
kan toonen. Gewone menschelijke onderwerpen, blij of droef, filmisch goed werk, dat door eenieder zonder blozen aan te zien is.
Films moeten wij maken die de goedkeuring, en de bewondering
kunnen opwekken van den niet-katholiek, van den anti-godsdienstige.
Overtuigende films, in de eerste plaats films, zooals de Russen, de
Russische communisten veroveren als filmregisseurs de wereld, en
wie zal de juiste draagkracht van hun argumentatie, langs de film
om, vaststellen.
De katholieke Filmliga wil de film aanvaarden,
de film schiften,
de film leiden,
de film gebruiken.
Film is het leven, hij eischt levenswaarheid.
Iedereen kan steunen.

309

Ringsteken
« Na de desillusie die mijn uitstekende vriend Felix Timmermans ons bezorgde
met zijn Franciscus-pastiche, hadden we voorloopig genoeg van den wonderbaren
heilige uit Assisie die den laatste tijd vooral vanwege niet-katholieken een plotse, niet
onverdachte belangstelling ondervond. Misschien heeft Timmermans ook bij deze
gelegenheid meer speciaal de exportmogelijkheden van zijn werk gefaconneerd die
vooral berekend was op de sympathieen van theosofistische Haagsche dames en nieuwsgierige domineesdochters. Er zijn echter grenzen, ook in de literatuur, waar belangstelling licht opdringerigheid wordt. En al is een tragi-komische amoerette uit den krinolinentijd of een maniakke wijnpastoor ook een dankbaar thema voor gekoleurde Timmermansiaansche escapades, — Franciskus van Assisi, de wereldvreemde wondere jongeling
die met een heroisch en grootsch gebaar de middeleeuwen sloot en de menschen voor
de eerste maal het spektakel bood van de verwezenlijking der sublieme Bergrede en van
het dringend bevel « een andere Kristus te zijn » — Franciskus is dat niet. »

Aldus de uitstekende vriend van Timmermans, Ernest Van.
Der Hallen, in Jong Dietschland. Men moet zeggen dat de uitstekende vriend nogal doopteekt en dat Felix wellicht veel beter
zou varen met een paar uiXtekende vijanden. Maar wat daar ook van
zij, hij ligt er nu. Rip.
We gaan er nog een paar onthoofden. Volge Lion Feuchtwanger
geexecuteerd door Marsman in De Gids :
« De vraag naar de fouten van Feuchtwanger's kunstenaarschap is een misleidende
vraag. De kunstenaar Feuchtwanger bestaat niet. De vraag waarom « Der jiidische
Krieg » nog onleesbaarder werd dan « Erfolg » is een vraag naar het stijlverschil tusschen
die boeken, naar het onderscheid tusschen twee wijzen van reportage. Maar als men
het nader beziet is dit verschil geen wezenlijk verschil, maar enkel een kwestie van graad :
« Der jiidische Krieg » lijkt op het eerste gezicht iets minder star en bot dan het keiharde
en zware Erfolg », maar eigenlijk heeft hij in « Der jiidische Krieg » zijn materie nog
minder verwerkt, voor zoover men bij een dermate onbezield zwoegen van werken
kan spreken. De materie (niet het gegeven) van « Der jiidische Krieg » is in wezen
dezelfde als die van a Erfolg », zij is slechts de papvorm van wat in « Erfolg » tot steen
werd.
Men heeft, ook in ons land, voor Feuchtwanger groote waardeering getoond,
en aan de vertaling van « Erfolg » en « Jud Siisz » hebben twee zeer begaafde jonge schrijvers hun tijd en hun aandacht verspild, en als men de menschen die Feuchtwanger
prijzen naar de reden van hun bewondering vraagt, dan blijkt die deze te zijn, dat naar
hun meening en in « Erfolg » en in « Der jiidische Krieg » een tijdperk met groote macht
is gezien en geevoceerd. Maar juist dit laatste bestrijd ik. Feuchtwanger kent de gegevens
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waarover hij schrijft tot in de finesses; hij moest aan het voorwerk van zijn boeken
maanden en maanden besteden, hij moet er bibliotheken voor hebben verslonden,
maar juist in het evoceeren, dat een werk der verbeelding is, en een spontane synthese,
schiet hij te kort. De dossiers die hij heeft aangelegd voor hij ging schrijven, worden
samengesteid tot een nieuw dossier, nog compacter, dikker en zwaarder dan de dossiersmet-materiaal bij elkaar, maar nergens wordt een tijdperk zichtbaar, een leven voelbaar,
een gedachte noodzakelijk, een lot onafwendbaar. Nergens ontstaat het beeld dat door
de verbeelding der lezers in hun geheugen blijft leven. Artistiek gesproken hangen
de pap van « Der jiidische Krieg » en de wagons-vol straatsteenen van « Erfolg » als
droog zand aan elkaar.
Aan « Erfolg » terugdenken is al een kwelling, laat staan de lectuur : de hardheid
en de dichheid van een Tolstoi, een Kleist zijn los en doorschijnend vergeleken bij
deze stijl : een zwaar, onbezield zwoegen als het zwoegen van koelies, een pruisische
onverzettelijkheid, een dwangsysteem van de doodste zakelijkheid, een dom, slaafachtig volhouden, honderden pagina's Lang, zonder een trilling, zonder een vonk van
genie, van geest, van gevoel, van leven — en dan te bedenken dat dichters als Van
Vriesland en Donker hieraan hun tijd en bewondering gaven, het maakt de herinnering
aan deze lectuur misschien vooral door het feit dat menschen als de genoemden medeplichtig zijn aan de verbreiding van deze afschuwelijkste aller producten van een veelzins afschouwelijken tijd, tot een obsessie.
Maar het bedroevendste van al deze waarlijk ontmoedigende gevoelens, schuilt
in de gedachte, dat een man die tenslotte toch niet de eerste de beste is, Feuchtwanger
zelf, deze boeken heeft kunnen schrijven en dat deze steenen (en hoe Afdoend : steenen
voor brooden) bij duizendtallen worden gekocht en gelezen. Hoe kan een man zoozeer
de koelie worden van een systeem, half een systeem van hem zelf, maar meer een systeem
van den tijd, en hoe kunnen menschen, zoolang het leven nog leeft, zich begraven
in zulke tomben! Dat de « gevleugelden » minderen in aantal en kracht en dat de « gewortelden » zich laten rooien, is al pijnlijk genoeg, maar moet dan alles, vraagt men zich
of — en men denkt bij dit woord aan de verbitterde intonatie van den elysischen dichter
die het scheldwoord bedacht — moet dan alles verworden tot asfalt? De vrees is niet
ongegrond. »

De derde is Menno ter Braak, gehalsrecht door Theun de Vries :
« De erkenning van Ter Braak's verdiensten als scribent impliceert volstrekt niet
die van zijn wereldbeschouwing en levenshouding. Men kan critiek oefenen, men kan
zich uitrazen, men kan omvergooien wat irriteert en tot een aanfluiting wordt. In de
Angelsaksische wereld zijn Mencken en Huxley prachtige voorbeelden van haters en
iconoclasten. Maar men kan niet steeds doorgaan om als Ter Braak, een miniatuur-Huxley en een lilliputter-Mencken combineerende, het totale beeld der wereld voortdurend
te miskennen en onvermoeid te zoeken naar s lachtoffers of naar « misstanden », die
gesaneerd, ontmaskerd, geanalyseerd etc. moeten worden; (m.a.w. waarop men zijn
polemische en haat-instincten bot kan vieren). Dit leidt tot een complex, waaraan
de drager zelf eerlang moet ten onder gaan. »
« Het nihilisme van Ter Braak kan men vergelijken met een luchtledig, waarin
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wat er in wordt gebracht, onherroepelijk stikt en bezwijkt — hetzij een bloom,
hetzij een vers, hetzij een menschelijke aandoening. Dit strijdmiddel nu is ten eenenmale unfair, omdat het zoo gemakkelijk dreigt te worden. Wie eenmaal zijn intellect
heeft geschoold in het hanteeren van dit wapen (en Ter Braaks hers enen malen rusteloos) zuigt alle verschijrselen in dit psychisch luchtledig en laat het daar verschrompelen en zieltogen. Deze zuurstoflooze ruimte heeft geen communicatie meer met
de realiteit; zij is daarvan afgesloten, zij bevindt zich ergens in zichzelf, leeg, doodelijk
en doelloos ».
« geloof niet, dat er een psychopaath, een cynicus of zwartgallig geteisterde
onder de zon leeft, die zijn omgeving zoozeer van het natuurlijk pigment heeft ontdaan,
als Ter Braak met de bijtende zuren van zijn hoon en twijfel de wer eld tot een grauwe
kleurlooze chaos wenscht te reduceeren. En deze Ter-Braaksche chaos heeft met de
oorspronkelijke niets gemeen; wat daar nog sluimerend levenskrachtig zaad was, is
in dezen nieuwen baaierd verstikt en steriel geworden. Men bouwt er geen nieuwe
orde uit op! »
« Het is soms, of Ter Braak eenig besef heeft van de schreeuwende ontoereikendheid van zijn pogingen. Is het clâârom, dat hij met een soort mefistofelische wraakzucht
alles wat hem in handen valt, vernietigt? Is het daarom, dat hij, als hij ontmaskert, zijn
slachtoffers niet alleen het masker afrukt, maar veelal ook de huid die er zich onder
bevindt en aldus den volke een afschuwelijk verminkt gelaat laat zien, in plaats van de
ware trekken, die zouden worden onthuld! »

* **

In « Rex » uit Guido Eeckels gegronde klachten, terloops over
de fransche romankunst, en voornamelijk over de vertalingen uit
vreemde letterkunden
La fievre de la traduction qui s'estcle claree en France it y a quelques annees, ie
semble pas devoir se calmer de sit6t. Le roman francais est encore en pleine crise et
les editeurs se voient forces de vivre sur les reserves de retranger. Pour un Voyage au
bout de la nuit, que de romans-fleuves monstrueux, que de futilites, que de bavardages
oiseux, que de vaine litterature ! II est aise au romancier francais d'ecrire ce qu'il st
convenu d'appeler « un beau livre », it lui est devenu impossible d'ecrire un bon roman.
Il faut en accuser la virtuosite technique, apanage exclusif de l'homme de lettres latin,
et aussi cet etat d'esprit qui consiste a croire que le tour de passe-passe est la forme
supreme de l'art. C'est a bon droit que Jean-Pierre Maxence, parlant d'un livre francais
recent, notait un retour a Anatole France. Le jeu des idees, si captivant soit-il, degenere
rapidement en jeu de mots. Il ne suffit pas de se moquer habilement du lecteur. On
reussira peut-titre a lui Bonner le change pendant quelque, temps, mais it faudra &chanter tot ou tard.
Il est assez amusant de suivre l'activite des maisons d'edition francaises sur le
terrain international. On remarque immediatement que la litterature europeenne —
pour ne parler que de celle-ci — est exploit& au mepris de la valeur reelle des
ecrivains et des livres. On se contente, la plupart du temps, de cueillir au hasard les
oeuvres susceptibles d'atteindre un certain public. Le succés retentissant de Counter-Point
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d'Aldous Huxley a evidemment amene la traduction d'autres livres du méme auteur.
N'allez pas croire toutefois qu'on se soit donne la peine de choisir, dans l'ensemble
de son oeuvre, les livres les plus reprêsentatifs. On a rapidement baclè une traduction
de Two or three Graces, on a passé son beau roman Those barren leaves sous silence et
voici qu'on publie maintenant la traduction francaise d'Antic Hay. Le laureat du Prix
Goncourt pour 1931 — a qui l'attribution d'un prix litteraire a confere une certaine
autorite — M. Jean Fayard a beau ecrire : « Non seulement Aldous Huxley est un dcrivain
remarquable, mais encore il constitue dans l'Angleterre contemporaine un phenomene tres
curieux. II est intelligent! » Il n'en est pas moins vrai que Antic Hay est un livre profondement insignifiant. Le récit, mince et fantaisiste, est entrelarde de notes et de reflexions
d'un cynisme facile, qu'on retrouve dans les premiers livres de tous les auteurs « billlants » en general et d'Aldous Huxley en particulier. Nous ne voyons vraiment pas
l'utilite de cette traduction. Huxley s'y mon tre arrogant a souhait, oublieux des verites
les plus 61ementaires, habile au point de se laisser prendre a ses propres plaisanteries,
bref, « intelligent » dans le sens que M. Jean Fayard attribue a ce mot.
On ne nous annonce pas encore la traduction du delicieux Uncle Spencer, ni des
essais d6concertants mais si humains de Music at night. Inutile d'insister.
* *

In datzelfde bladje vinden we een kritiek op de vereeniging
van Vlaamsche letterkundigen. Het stukje is onderteekend « R. B.
V. » initialen die wij niet kunnen thuiswijzen. Deze R. B. V. weet
dat hij « des rugissements et une levee de boucliers » zal uitlokken.
Daarom had hij zijn naam voluit moeten schrijven. De mensch
hebbe den moed van zijn daden.
Dus tegen de Vl. Ver. van Letterk.
« Car elle existe. Mais oui. Et, comme dans notre petit pays la gent de lcttres
est nombreuse, elle groupe plusieurs centaines de membres. On ne sait pas tres bien a
quoi elle sert, sinon a organiser des dejeuners, mais il n'importe. Méme, elle edite un
bulletin mensuel. On y trouve des chroniques pigees la plupart du temps dans les autres
revues, les habituels coups d'encensoir et un utile repertoire d'adresses. Le malheur
est que la dite association accueille pele-mele les ecrivains serieux et les... mettons ceux
qui ne sont pas serieux. Cela fait que M. Hubert Krains y voisine avec M. Machin,
gloire locale de Gouy-lez-Pieton, et M. Maeterlinck avec M. Tartempion. C'est assez
rigolo.
Mais le plus rigolo est que le bulletin publie les informations les plus ahurissantes.
Je ne voudrais faire de la peine a personne, mais il faut avouer que d'apprendre que le
dernier navet de Mme Moulinasse a obtenu le « prix special de la Paul& de Meursault »
ou que la princesse Cantacuzene a fonde un prix de litterature agricole, cela reconforte
singulierement et ancre en nous la certitude de la grandeur des lettres de notre pays.
Ne croit-on pas qu'un minimum de serieux s'impose afin que les lettres, les libraires
et le public accordent quelque attention a notre litterature? Et ne ferait-on pas oeuvre
utile en exigeant — a l'instar de la Societe des gens de lettres — pour l'admission a
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l'association, la publication d'un certain nombre d'ouvrages, ou certaines collaborations,
livres et articles qui seraient examines serieusement par un jury severe et impartial?
Pour l'instant, il suffit, en fait, que l'epicier du coin signe un papier dans le journal
local, le voila sacre ecrivain et membre de l'association, pour peu qu'il y aille de sa cotisation ! L'edition beige est encombree -par asset d'invraisemblables horreurs pour qu'on
prenne quelque soin a etablir une discrimination nette entre l'homme de lettres et le pitre.
Je sais ce qui m'attend : des rugissements et une levee de boucliers. Je m'en moque.
Mais je pretends que si Von veut discrediter nos lettres, il n'est que de perseverer dans
la voie qu'a prise l'Association des ecrivains. Que l'on songe a la rèponse faite par Maeterlinck a notre ami Jean Gyselinx : Quand la critique francaise s'occupera-t-elle du livre
beige? Quand le livre beige sera redige en francais. h (1)

*
**

Wij dachten dat Willem Kloos het toppunt bereikt had, toen hij
in den gezegenden ouderdom van om en bij de zeventig, zijn liefdebrieven begon uit te geven, maar intusschen is hij, langs zijn binnenwaartsch diep-in-zichzelf schouwend, schoon levenslustig wij1 immer
waakzaam psychisch diep-innerlijk, nog dichter genaderd tot het
achterste allerinnigste wijl steeds bedachtzame Al-Zijn, zoodat hij
nu ook met de publicatie van de Nieuwe Gids-redactie begonnen
is. Aldus vereenigt hij brieven zonder het minste belang, over het
verzenden van een drukproef b.v, of het frankeeren van een pakje
drukwerk. Er zal wel niets te doen zijn aan deze hoovaardij, zooniet
zouden we wel wenschen dat Kloos eens las wat Frans Rrens voor
een paar weken in de Maasbode schreef :
« Wanneer ik mij in mijn herinneringen verdiep en er een waarachtig beeld uit
wi 1 ophalen van de beweging van '8o, die onze taal heeft vernieuwd, zie ik mij verplicht
op te komen tegen de eerst in latere jaren (o. a. door Donker in zijn « Vernieuwing
onzer Poezie ») geuite bewering van een leiderschap in deze beweging door Willem
Kloos. Neen, er was geen leider, zooals Donker beweert, en de een was evenwel pionier
als de ander. De oprichting van het tijds chrift is 't werk geweest van Paap, Kloos, v. d.
Goes en van Eeden. Daarna oefende de redactie slechts het gewone gezag uit van elle
redacties. Deze losheid was juist voor ons een bekoring en hield ons bijeen. Kloos
werd redacteur-secretaris en de anderen lieten hem dat gaarne over. Over iedere
historische periode ontstaan legenden. De nakomer heeft er behoefte aan om te synthetiseeren; de oneindige verwevenheid der stroomingen en gebeurtenissen schrikt hem
(I) Bij het ter perse gaan van dit nummer wordt ons juist bij tijds gewezen op
eene vergissing. Het stukje dat men komt te lezen is niet gericht tegen de Vl. Ver.
van Letterkunde maar tegen de Association des Ecrivains Beiges, alhoewel het voegt
men er bij, toepasselijk is op alle vereenigingen van letterkundigen, behalve op de
P. E. N. club, waarin alleen letterkundigen worden opgenomen.
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af, is ook niet meer na te gaan en het aannemen van een leiderschap bood zich hier
aan als een welkome en vereenvoudigde oplossing. In dien tijd heeft Kloos zelf ook
nooit de leider willen zijn en als latere historici hem dat hebben gemaakt, dan heeft hij
dat zich eenvoudig laten aanleunen. Jacques Perk was de eigenlijke pionier en Kloos
is de voornaamste dichter van de generaties van '8o geweest en gebleven.
Toen ik in het einde van '83 beladen met ideeen over een nieuwe literatuur uit
Parijs kwam en in Amsterdam kennis maakte met de jonge Hollandsche schrijvers,
in wier hersens de nieuwe ideeen aan het gisten waren, kon ik in geen mijner nieuwe
bekenden een leider ontdekken. Wij zochten aan elkaar onze eigen gedachten en gevoelens duidelijk te maken, maar daar bleef het bij. Ik heb al eens gezegd, dat wij drukke
praters waren. Iedereen zei : « Zoo zie ik het in. Zoo ben ik.... » maar niemand heeft
den ander veel beinvloed. Wel zag Verwey i n het begin in Kloos een leermeester, hij
was toen nog heel jong, nauwelijks achttien jaar; maar spoedjg ontwikkelde zich zijn
individualiteit en hij vond zijn eigen geluid, dat mij zeer origineel leek. Ik meen mij te
herinneren, dat ik het voor mij zelf noemde « het Bijbels the geluid ». Zonder twijfel
inspireerde hij zilch veel op de lectuur van den Staten-bijbel.
Hoewel ik alle polemiek uit deze herinneringen wil houden, die ik opschreef
voor mijzelf, om voor mijzelf het voorbijgegane te herleven, zie ik mij nog verplicht
te protesteeren tegen de enormiteit van Donker's bewering als zou « het proza van Verwe y, v. Eeden, v. d. Goes, Paap, v. Deventer en anderen voor een goed deel door het
voorbeeld van Willem Kloos zijn gevormd. »
Kloos stelde zich na de oprichting van den Nieuwen Gids op een zekere manier
als middelpunt op. Hij was een middelpunt in rust, dat een band was tusschen de
verschillende medewerkers, zonder dat daarvan invloed uitging. De ideeen waren reeds
rijp en ieder had zijn eigen inzicht ,dacht en werkte voor zichzelf en bekommerde zich
weinig om den ander en hoewel op sommige momenten de een zijn nut deed met de
inzichten van den ander, waren al deze mannen meesters en niemand stond onder
den invloed van den ander.
Donker's bewering, dat de grondgedachten van den « Nieuwen Gids » bijna alle
door Kloos zouden zijn geformuleerd, zal menig oud-strijder van '8o hebben doen
glimlachen ».

Dezelfde Frans Erens schreef in De Nieuwe Gids zeer lovend
over het nieuwe boek van Dom Willibrord Verkade « Der Antrieb
ins Vollkommene » waaruit in dit tijdschrift enkelehoofd stukken
als primeur zijn verschenen.
« Bij de eerste lezing geeft het den indruk alleen mooi te zijn en ook belangwekkend
op vele plaatsen; maar de blik is dan nog niet genoeg in de diepte doorgedrongen; slechts
na een tweede aandachtige lezing wordt de ondergrond vermoed en het boek wordt al
mooier en mooier. Dit mag de toetsteen heeten voor de innerlijke waarde van een werk;
Jan Verkade is een monnik, voor wien het uiterlijk der dingen slechts bijzaak is, maar
wiens stijgende gedachten en gevoelens tot hooge zuiverheid zijn opgevoerd. Er is
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hier een volslagen afwezigheid van mooischrijverij, doch de taal past zich op iedere
bladzijde aan den inhoud en den gang van het verhaal aan. Daardoor is dit een klassiek
boek.
Dom Willibrord Verkade is een harmonisch mensch. Hij heeft zijn trachten en
streven volkomen in bedwang; aan het stoffelijke is hij niet gekluisterd en aan het uiterlijke wereld der dingen was hij in den grond altijd weinig gehecht. Zoo kon hij misschien
gemakkelijker dan vele anderen een leven van ontzegging en zelfoverwinning leiden.
Als jonge man zien wij hem zijn horloge weggeven aan een Italiaansch meisje, met wie
hij had ge.danst. Zij vond het zoo mooi en zij had er hem naief om gevraagd. Hij gaf
het toen maar, want er was hem niet veel aan gelegen een horloge te bezitten.
Twee boeken he eft hij over zijn leven geschreven. Het eerste bevat veel over
zijn kinder- en jongelingsjaren, zijn leertijd op de schildersakademie te Amsterdam,
waar Allebe toen dire cteur was. Daarna verhaalt hij van zijn tijd, toen hij als schilder
werkte te Hattem, van zijn verblijf te Parijs, waar hij in het café Voltaire o. a. Moreas
en Verlaine dikwijls ontmoette. Hij vertelt van zijn verblijf in Bretagne, van een terugkeer naar Holland, waar een cpvoering van Bach's H-Moll-Messe in het Concertgebouw
te Amsterdam een grooten indruk op hem maakte. De tekst van den Credo des mis
werd hem een openbaring door den inhoud, waarbij hij achter de woorden een gebeuren
van oneindige kracht en werking speurde en ook door de schoonheid 0 van den oerkrachtigen vorm van het geheel ».
Na een paar maanden in Holland te hebben doorgebracht, gaat hij weer naar
Parijs en vandaar nog eens naar Bretagne, waar hij zich in Vannes in het Jesuiten-college
Katholiek laat doopen. Zijn wonen in Katholieke streken en zijn omgang met vele Franschen, die (al waren zij voor het uiterlijk misschien niet alien Katholiek) door afkomst
en cultuur toch een ruimer en vooroordeelvrijer blik hadden dan de menschen uit zijn
Hollandsch milieu, hadden hem den weg helpen bereiden naar deze daad.
Na dezen overgang ging hij met een vriend, Mogens Bailin, een jongen Deen
van Joodsche afkomst, naar Italic. Bij zijn terugkeer naar Holland, waar hij veel liefs
terugvond, constateerde hij, dat hij er zich niet meer kon inleven. Na een verblijf in
Kopenhagen bracht hij een bezoek aan de abdij der Benedictijnen te Beuron, waar
verschillende monniken onder leiding van Dom Desiderius Lenz zich toelegden op
kerkelijke schilderkunst. Later trad hij in dat klooster tot de orde der Benedictijnen
toe, waarin hij is gebleven.
Als lid dezer orde heeft hij zijn schildersloopbaan voortgezet en heeft gewerkt,
niet alleen voor het klooster zelf en voor verschillende kerken in Zuid-Duitschland,
maar kreeg hij opdrachten tot 't uitvoeren van fresco's te Praag, te Weenen en te Jerusalem. Over deze werken en de daaraan verbonden reizen heeft hij in zijn tweede boek
interessant verteld. De twee boeken, die hij over zijn leven heeft geschreven, vormen
ieder een afgerond geheel en bestaan onafhankelijk van elkaar. Hoewel het eerste ook
zeer belangrijk mag' heeten, kan men zeggen, dat het tweede meer in de diepte gaat;
het heeft een rijker gedachteleven. Het eerste laat zich beter lezen in het Hollandsch
dan in het Duitsch; het tweede is tot nu alleen in het Duitsch verschenen. 1k kan mij
niet denken, dat dit werk, dat zich zoo gaaf in de Duitsche taal vertoont, niet zou verliezen door een overzetting in het Hollandsch. »
PERTINA X.
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Kantteekeningen
« II y a ensuite les anticlericaux, c'esta-dire les Francs-Masons et les demagogues socialistes. Nous savons, de source
absolument certaine, qu'on a donne dans
toutes les Loges le mot d'ordre de nous
tenir a l'ceil. Nous en sommes fiers. Nous
relevons le defi. Nous disons aux Loges
et aux chefs rouges : vous avez en nous
des ennemis acharnes, qui vous traiteront comme des bétes malfaisantes, qui
ne vous laisseront pas de repit un seul
instant. Vous nous trouverez, toujours et
tous les fours, sur votre route, avec la
volonte bien arretee de vous casser les
reins. Si vous avez envie de vous frotter
a nous, eh bien, venez-y, nous vous attendons.! »
Dit laten wij in het kolossaal katholieke blad « Rex ». Eindelijk komt er
weer eens een nieuw geluid uit de katholieke rangen. Terug naar het evangelie !
Den vijand verpletterd « comme des bétes
malfaisantes ». Wij zullen den koolkelder
van minister Van Der Velde door diakens van het seminarie van Mechelen
laten vullen met dynamiet en den heelen
boel in de lucht laten vliegen. De keukenmeid van Deveze zullen we in Christus naam het bevel geven arsenic in zijn
soep te mengen. We zullen ze wei klein
krijgen.
0. L. VROUW VAN BEAURAING
Het heeft destijds alvast een jaar of
vier geduurd voor ze de verschijning van
Lourdes hebben geexploiteerd als een
vulgair handsartikel. Met de verschijning
van Beauraing zijn de smakelooze exploitanten der vrome gemeente er als de
kippen bijgeweest. Pas enkele dagen nadat
de Moeder Gods aan de vijf kinderen

van Beauraing verscheen, staan er reeds
in de bondieuserie-winkels — authentieke
— en ergerlijk banale beelden van 0. L.
V. van Beauraing te koop, tusschen wansmakelijke H. Hartbeelden met het bloedend symbool op de borst, en de naieve
zelfgenoegzaamheid van z. g. moderne
religieuze kunst.
We kunnen niet verlangen van de
geestelijke overheid, dat zij, — zooals
ze priesters en geloovigen tot een, zij het
welwillende, reserve betreffend de gebeurtenissen van Beauraing heeft aangemaand — ook waarschuwen zou tegen
de ongezonde exploitatie der verschijning
door handige beelden-fabrikanten; maar
wel mogen we verhopen dat de pers
haar afkeer uitspreken zal voor dergelijken handel; opdat de fabrikanten van
dezen onkieschen wansmaak er een
jovialen strop aan hebben.
VLAANDEREN DE GRENZEN OVER
De Vlaamsche literatuur gaat de grenzen over. Vooral Oostwaarts. Sommigen
hebben zich erover geergerd dat Duitschland te eenzijdig werd voorgelicht over
de Vlaamsche literatuur door de specifiek
sappigheid en rondheid van Felix Timmermans alhoewel er voor de komst van
Pallieter in Duitschland reeds werk verscheen van Gezelle, Streuvels, Vermeylen,
Teirlinck, e. a.; maar het was gebleven
bij een sporadische belangstelling. Thans
schijnt de belangstelling breeder veld te
winnen en meteen de duitsche lezende
gemeente zich een objectiever en vollediger beeld kunnen vorn1en van de moderne vlaamsche literatuur. De naam van
Timmermans heeft er krediet genoeg om
dadelijk en zonder verdere controle elk
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nieuw werk van dezen schrijver ter uitgave in vertaling to geven. Maar de
Witte « Der Flaschkopf » van E. Claes
beleeft er een niet minder verheugend
succes als in Vlaanderen en Nederland.
Thans kondigt het Insel-Verlag een
vertaling aan van Black, met de teekeningen van Fred. Bogaerts. Van Walschap
is tegelijk bij den uitgever Jakob Hagner
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in Leipzig in een luxe-band de trilogie
verschenen van Adelaide - Eric - Carla,
onder den titel Die sonde der Adelaide »
en een vertaling van De Dood in het
Dorp, die daar heet « Himmelfahrten ».
Bovendien is bij denzelfden uitgever de
vertaling verschenen van De Pillecijn's
« Blauwbaard », terwij1 nog ander vlaamsch
werk in het vooruitzicht wordt gesteld.

Boekbespreking
MARGERY ALLINGHAM : Police at the Funeral. — Tauchnitz Edition Leipzig.
Paris. — M. 1.80.
In het huffs der tachtigjarige «Aunt Caroline» worden op enkele dagen, drie moorden_gepleegd. Wie is de schuldige? Natuurlijk verdenkt men beurt op beurt al de leden van het huisgezin; maar het geheim blijft ondoordringbaar tot de allerlaatste bladzijden, wanneer het eindelijk opgehelderd wordt, dank aan het helder doorzicht van
den jongen detective Campion.
De karakters zijn beter uitgewerkt dan in de meeste romans van dien aard : o. a.
dat van « uncle William », en vooral dat van de oude dame, die haar huishouden en
haar reeds bejaarde zoon en dochters nog met ijzeren wil bestiert, wel bewust dat zij
meer verstand en wilskracht heeft dan zij alien te samen. Eens dat men de eerste bladzijden gelezen heeft, laat men het boek niet meer uit de handen.
L. D.
FELIX V. MAGNE : La Reine Alienor, Duchesse d'Aquitaine. — Firmin-Didot et
Cie. Paris. 4e edition. — 25 fr.
Een wel wat al te geromanceerd leven van de beruchte hertogin Alienor, beter
gekend als Eleonore, van Aquitanie. Wees geworden, en eenige erfgename van het
machtig hertogdom Aquitanie, dat in de Il e eeuw het derde gedeelte van het huidige
Frankrijk daarstelde, hu.wde zij op haar 15 e jaar met Lodewijk VII, koning van Frankrijk. Ze schonk hem twee dochters : doch na enkele jaren, gelukte zij er in haar huwelijk
te doen verbreken. Korts nadien trad zij in 't huwelijk met Hendrik II, Plantagenet,
wien zij Aquitanie als bruidschat meebracht, en werd aldus Koningin van Engeland.
Haar tweeden gemaal schonk zij een dochter en vier zonen, o. a. Richard Leeuwenhart
en Jan-zonder-Grond. Maar vrede mocht zij niet lang genieten. Die vrouw, die geboren scheen voor het geluk, ontmoette slechts stormen en bittere beproevingen.
Bracht haar karakter dat niet mee, nog meer dan de bewogen tijden ? Een merkwaardige vrouw was Alienor, moedig en krachtdadig, maar ook eerzuchtig en zinnelijk,
en heelemaal zonder gewetensbezwaren. Zulke naturen bieden weinig waarborgen voor
eigen of anderman's geluk.
Portretten en platen maken dit werk nog belangrijker.
T.
PIERRE DE VAISSIERE : Le Baron des Adrets. — Firmin-Didot et Cie. Paris. 6 e edition. — 18 fr.
Deze Baron des Adrets is een der vermaardste voormannen tijdens de geloofsoorlogen in het zestiend' eeuwsch Frankrijk : een geheimzinnig en allerminst sympathiek figuur. Katholiek van geboorte, liep hij uit wraak en eerzucht over naar de protestanten. Weldra onderscheidde hij zich door zijne onverbiddelijke wreedheid tegenover zijn vroeger geloofsgenoten. Ervaren veldheer, behaalde hij menige zegepraal
op de Katholieken; zijn naam was als een symbool van bloed en afgrijzen. Met afschuw
woonden zijn tijdgenooten zijn daden bij : onbarmhartige plundering van kerken en
steden, foltering en slachting van gevangenen, enz. Zelfs zijne nieuwe vrienden vonden
het te bar, na een tijdje. En dan op eens, — uit overtuiging of uit eigenbelang? — het
plotse terugkeeren naar het vroeger geloof en de vroegere bondgenooten, het wegzinken
in vergetelheid, het lijden en vergelding der laatste jaren.
Dit boek, verlucht met talrijke portretten en platen is interessant, al is het maar.
weinig verkwikkelijk. Maar geschiedenis blijft toch altijd de boeiendste lektuur.
T.
LEON VAN DER ESSEN : Pour mieux comprendre notre histoire nationale. — Editions
Rex. Louvain.
Dit boekje van ongeveer 15o biz. bevat een reeks artikels vroeger verscheen in
den « XX0 Siecle » en in den « Bulletin de l'Union civique beige », en waarin schrijver
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minder bekende kanten van onze geschiedenis, der zeden en gewoonten en karakter
van ons y olk in 't licht stelt; en eens te meer er op duidt hoe de provincies die het huidige Belgie uitmaken, van 't begin of een geheel vormden, bezield door dezelfde liefde
voor de vrijheid, hetzelfde streven, dezelfde belangen, trots alle verschil van taal of
regeering, trots alle onderlinge strijd en concurrentie. De XXVIII hoofdstukken, die
een wel wat al te los samenhangend geheel vormen, zijn niet alien even belangrijk,
alhoewel ze alien op vasten grond berusten, maar eenige zijn uiterst wel gelukt in hunne
T.
groote beknoptheid.
Etudes Carmálitaines Mystiques et Missionnaires. — Desclee de Brouwer et Cie.
Paris. — 17e annee. vol I et II. — 25 frs, les deux volumes. — 15 frs. le volume pris
separement.
Voortaan zullen de « Etudes Carmeitaines » onder vorm van boek verschijnen,
twee maal 's jaars in April en October. leder boek van ongeveer Soo blz. bevat een
aantal uitgebreide studies over wijsgeerige, psychologische, mystische onderwerpen;
alsook over psychiatrie, vergelijkende ethnologie, kunst en letterkunde. Het boek van
April bevat dit jaar, o. m. een zeer belangrijke, studie van Miguel Asin Palacios over
« Un Precurseur hispano-musulman de Saint Jean de la Croix, Ibn Abbad de Ronda »;
terwijl in dat van October, B. M. Lavaud 0. P. en Dr Van der Elst, elk in een uitvoerig artikel het geval van « Therese Neumann » bespreken, en een klare, onpartijdige,
zaakrijke uiteenzetting van de gebeurtenissen geven. Andere studies over onderwerpen
van hooge mystieke, actueele wijsgeerige stroomingen, liturgie en kunst, onderteekend
door Jacques Maritain, Prof. J. Lhermitte, Rodolphe Hoornaert, Etienne Born, Rene
T.
Schwob, enz., zijn niet van minder belang.
* * * : Le Carrousel de Washington. — Traduit de l'anglais par M. FAGUER et R.
Librairie Stock. Paris. — 15 fr.
Een hevige satire van het regeeringspersoneel der Vereenigde Staten, van de weinig stichtende politieke wereld te Washington, wier peil van eenvoudig eerlijk-zijn
bijzonder laag schijnt te staan. Misschien niet heelemaal zoo laag als ten tijd van President Harding; dan schijnen enkele der regeeringsleden het zoo bar gemaakt te hebben, dat hun opvolgers er wel eenigszins over beschaamd staan. Maar moet men dit
boek gelooven in zijn oordeel over hoofdmannen, !eiders, politiekers en enkele rijke,
toon-aangevende vrouwen te Washington, dan laat het nog veel te wenschen, in het
land van « stripes and stars ». Vooral President Hoover krijgt er onmeedoogend van;
en na hem, Mellon, Borah, de vreemde gezanten, de volksvertegenwoordigers, de pers,
heel de politieke wereld leeren wij kennen, en... schitterend is het niet!
Het boek is bijtend en geestig. Mag men wat er in staat, zoo maar onvoorwaardelijk aannemen? Dat is wat anders. Maar Amerika heeft ons reeds meer dan eens verT.
wonderd.

BIART. —

Dr. J. C. H. DE PATER, Het Tijdperk van de Reformatie en de Godsdienstoorlogen,
(Dee! IV der Algemeene Geschiedenis van Dr. M. v. Geider
670 blz. Wolters 1931.
en Dr. N. Japikse).
Wijlen Prof. van Gelder had vier deelen van het groot opgezette werk voltooid.
toen het door zijn overlijden werd afgebroken. Na heel wat moeilijkheden, nam Dr
Japikse de leiding der verdere uitgave op zich, maar het werk zelf zal, naar het voorbeeld
van wat thans in het buitenland geschiedt, door verscheidene specialisten worden
afgewerkt. Daarbij zal de eenheid, die wij in de eerste vier deelen vaststelden, wel te
loor gaan. Om ons daarover echter beslissend te kunnen uitspreken, moeten wij het
verschijnen van het vijfde deel afwachten, waarin rekenschap zal worden gegeven over
het aangenomen plan.
Intusschen verscheen reeds dit zesde deel, dat den tijd behandelt tusschen 1517 en
166o. Over deze indeeling willen wij het hier niet hebben. Is elke indeeling ten slotte
niet fictief, wanneer men rekening houdt met de evolutieve kracht der dingen?
Na een algemeene inleiding opent het boek met een naar ons inzicht wel wat te
bondig hoofdstuk over de ontdekkingsreizen; maar met « Het begin der Reformatie »
komt de schrijver op zijn terrein. Het Lutheranisme in oorsprong en karakter, de in320

ternationale politiek van Karel V, de vooruitgang der Reformatie, Karel V als kampioen
van de Kerk en het einde van den strijd in Italie; de reformatie in Zwitserland en Frankrijk worden hier in deze eerste afdeeling op een flinke objectieve wijze uiteengezet.
De tweede afdeeling van dit boek behandelt : Het tijdperk der Contra-Reformatie
en der Godsdienstoorlogen. Hier schetst de schrijver zeer raak en met groote objectiviteit : de krachten der Contra-Reformatie, de strijd tegen het Spaansch-Katholieke
Overwicht, Spanje's nederlaag; de binnenlandsche toestanden in de Staten van WestEuropa.
In de derde afdeeling wordt in een 2ootal bladzijden behandeld de 3ojarige oorlog en de bloeitijd van Frankrijk, Engeland, de Nederlanden en Zweden. Tot slot
volgt een hoofdstuk over Wetenschap en Kunst in de eerste helft der XVII e eeuw.
Het was voorwaar geen gemakkelijke taak den wordingstijd van den modernen
staat, de XVI en de eerste helft der XVII eeuw op een breede, nauwgezette en objectieve wijze te behandelen. Dr. De Pater heeft getracht dit Joel te verwezenlijken en
is er dan ook op enkele klein detailpunten na in geslaagd. Een uitvoerige literatuurlijst en een uitgebreid namenregister maken dit deel tot een flink studieboek.
Dr. J. U.
Jos. HENDRIKX, pr. : De Boerenkrijg. Uitgave : Lenteweelde-Bibliotheek, Abdij
van Averbode 1931.
In de Historische Kroniek van dit Tijdschrift werd vroeger gewezen op de groote
beteekenis van het derde deel van P. Verhaegen's werk : La Belgique sous la Domination francaise. Deze uitgave is een vrije bewerking van « La guerre des Paysans » en
geeft dan ook voor de eerste maal in 't Nederlandsch een bewerkte en objectieve geschiedenis van den Boerenkrijg.
Waar de sterk gedetailleerde en dus zeer uitvoerige studie van den Heer Verhaegen wellicht den niet historicus zal afschrikken, vindt iedereen in deze uitgave, die
wij ten zeerste aanbevelen, een prachtgelegenheid om kennis te maken met de ware
Dr. J. H.
toedracht der gebeurtenissen gedurende den Boerenkrijg.
FLORIS PRIMS : Antwerpiensia 1931. — Antwerpen. De Vlijt 1932.

Het wordt zoo stilaan een gelukkige gewoonte van De Vlijt in het voorjaar de Historische Bijdragen van Dr. Fl. Prims, 't vorig jaar in De Gazet van Antwerpen verschenen, te bundelen. En juist het tot stand komen van deze gewoonte is het duidelijkste
bewijs dat deze Bijdragen ten zeerste gewild worden. Deze vijfde reeks omvat een reeks
studien over enkele gebeurtenissen uit de XIV e eeuw; daarnaast krijgt den lezer inzicht
in het ontstaan en de verdere ontwikkeling van enkele Antwerpsche localiteiten als
Brouwersvliet, Pothoek en andere belangrijke plaatsen of instellingen als het Antwerpsch
hoveniersambacht, de kalk en steennatie en zoo meer.
Telkens bij het lezen van deze Bijdragen staat men verrast over de vele nieuwe
gezichtspunten die den E. H. Dr. Prins op tal van instellingen en gebeurtenissen opent
en is men tevreden deze bevindingen aan zijn persoonlijke opvattingen te kunnen toetDr. J. U.
sen.
Dr. FL. PRIMS : Antwerpen in 1830. — 2 deelen. Uitgave : Mpij « Voor God en
Volk », Antwerpen.
Onder de talrijke werken, die ter gelegenheid van de eeuwfeesten der Belgische
Onafhankelijkheid verschenen, dienen zeker de twee bundels studien vermeld, die E.
H. Dr. Prims onder bovenstaanden titel verschijnen liet.
De schrijver noemt deze bijdragen eenvoudig weg « nota's »; in feite zijn deze
gebundelde opstellen een film van het Antwerpsch revolutionair leven in 1830. En niet
enkel gaat het hier om de dagelijksche gebeurtenissen, om de politieke toestanden en
instellingen, maar tal van sociale godsdienstige en cultureele vraagstukken uit dien tijd
worden, dank zij het gevonden archievenmateriaal, door den schrijver flink belicht;
o. m. stippen wij aan : de cultureele vereenigingen, het onderwijswezen, het taalvraagstuk, de godsdienstkwestie, de groothandel.
In deze korte recensie gaat het niet op stil te staan bij de besluiten, die Z. E. Dr,
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Prims met het oog op de Omwenteling trekt uit deze verschillende studien; liever besluiten wij met de vaststelling dat de schrijver van deze twee bundels veel heeft bijgedragen om de geschiedenis van de omwenteling 183o in zijn werkelijk daglicht te plaatsen.
Dr. J. U.
LUDWIG MATHAR, Das Schneiderlein im Hohen Venn. — Herder & Co., Freiburg

im Breisgau.
Dit boek is « den Freunden des Venns » opgedragen. De schrijver heeft het een
« roman tusschen twee volkeren » genoemd. Het treffendste in dit lange verhaal, dat
mij over 't geheel niet zoo onder den indruk heeft gebracht, is de liefde van den schrijver
tot de Eifelstreek en tot de onherbergzame hooge vennen. We worden gewaar, hoe hij
door de heuvelen en dalen heeft gedwaald, over de ruige hoogvlakten, in alle weer en
wind. Hoe hij de menschen van Duitschen en Waalschen bloede heeft leeren kennen,
vroeger willekeurig door een grenspaal gescheiden, thans weer willekeurig door mekaar
gehaspeld en ingeperkt. Hij kent hun gemoedigheid, hun humor, hun wildheid en hartstocht, hun taal en hun gebruiken. Hij heeft de oude gebruiken nagespeurd die by.
in Mdm' di nog gedeeltelijk in voege zijn : La Nutte du Maye — de Meinacht — Lu
Cilh'nee — de liefdekeuken — Qwarmai — vastenavond. Hij kent ook de grootheid
in 't verval van de ridderlijke burchten, de kasteelen en bergwerken, waarvan de puinen
nog hier en daar de heuvelen bekronen.
De Fransche revolutie krijgt er duchtig van langs, heeft zij niet veel van de vroegere pracht weggevaagd en welvarende dorpen tot armemenschen-nesten gemaakt?
De held Michel — een roekelooze grootspreker en wilde driftkop, die na een soort
heiligschenderij uit zijn geboortestad aan den Rijn moest vluchten — is in 't begin
een echte tyrannenvreter. Maar stilaan wordt 'hij door de feiten tot een ander inzicht
bekeerd : onder de tyrannen hadden de menschen het goed, nu zitten ze in de ellende.
In hoever de schrijver daarin gelijk heeft?... Sympathiek klinkt in alle geval zijn opvatting van den broederlijken omgang tusschen de volkeren, die, hoe verschillend ook,
in het dagelijksch Leven best den weg naar mekaar vinden, getuige de liefde tusschen
Djenevive en dezen Duitschen Michel.
Michel, die Djènevive verleid heeft en daarvoor op de Qwarmai behoorlijk wordt
afgerost, loopt razend weg, verongelukt bijna in het yen, belooft een hut te bouwen
en een klok te luiden op den top van den berg. De bekeering is eigenlijk nog evengoed
een werk van eigenzinnigheid als de rest. Daarin heeft Mathar het karakter van zijn
stijfkop trouw gevolgd. Maar natuurlijk komt op 't einde alles goed.
Is Michel nu werkelijk degene, aan wie de Baraque Michel zijn naam heeft ontleend ? Baedeker zal dat wel vertellen aan degenen, die op nauwkeurigheid gesteld zijn.
De schrijftrant wil door voortdurende heftigheid, door korte, gejaagde zinnen,
den indruk geven dat er vaart en bewogenheid in het verhaal zit. Vooral in het begin
hindert dat. De opzettelijke felheid laat, als reaktie, den lezer ijskoud. Er gaat zelden
echte ontroering van uit en we worden maar al te goed gewaar, dat er 463 bladzijden zijn!
Toch is dit Been reden om het boek ongelezen te laten. Wat iemand met een
geoefend talent schrijft over het land en de lieden die hij liefheeft, is altijd lezenswaard.
Wie van het Hooge Ven houdt, zal den roman in alle geval willen bezitten, daarin heeft
Mathar zich niet vergist.
De uitgave is buitengewoon flink, zooals we dat van de goede Duitsche uitgevers
J. D. B.
gewoon zijn.
JOSINE REULING, Sara Vierhout. — Nijgh & Van Ditmar N. V., Rotterdam.
Het is een rust en een verkwikking na zooveel boeken van ik-wil-en-ik-kan-niet,
eindelijk een boek in handen te krijgen, dat niet meer wil geven dan het perfekt geven
kan : een episode uit eenigszins afzijdige maar toch gewone menschenlevens.
Een zieke moeder, zangeres, met een avontuurlijk verleden, een doove oudere
zuster, warm van hart en zonderling van manieren, een kribbig, enthousiast, vroegrijp
jongste kind — en dan de gang van hun bestaan met het lied van den moor, het slaan
van de deur, de weg naar school voor Nora, het kuchen en de toonladders van moeder,
het vreemde liefdesgeval van Saar : eigenlijk is het van buitenaf beschouwd niet veel,
maar het is genoeg.
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Het boek scheert voortdurend langs de diepte weg. De verborgen dingen komen
tot uiting door een blik, een enkel woord, een heftig gebaar, zooals dat in de werkelijkheid ook gaat; feilloos zijn die lichte trekken aangegeven. Door die soberheid en zelfzekerheid is het boek, dat weinig gemeens heeft met alle andere boeken, die ik ken,
uitermate modern, in den zin van de allerjongsten.
Heel den tijd verhaalt de schrijfster met korte aanloopjes, niet in 't minst bekommerd om spanning of jacht, staag voortschrijdend.
Een boek van stemming ja, maar heel zuiver van toon en totaal verschillend van
het weeke en onmachtige, dat gewoonlijk zoo wordt genoemd.
J. D. B.
C. M. VAN HILLE-GAERTHE, Achtergrond. — Het Kompas, Mechelen — Nijgh
& Van Ditmar, Rotterdam. — Ingenaaid Fr. 40.— ; gebonden Fr. 55.— .
Een voornaam boek, wat nog eens extra wordt beklemtoond door de keurige
uitgave. Fijne, voorzichtige schrijftrant, ietwat uitgesponnen.
We voelen, dat schrijfster zich niet zoo laat gaan als in haar meisjesromans, dat
ze een beheerscht grootemenschen-verhaal wil geven. Nu hangt die lyrische overdaad
van natuurgevoel en schoonheidsliefde, waaraan de vorige boeken mank gingen, innig
samen met schrijfsters trant, zoodat dit boek, waarin de overdreven aandacht voor het
« mooie » wat in toom werd gehouden, tamelijk bloedeloos is geworden.
Voornaam is de levenshouding, die spreekt uit den roman. Het gaat vooral om
Jet, die door de omstandigheden en haar innerlijke overtuiging geleidelijk naar het
offer wordt gedreven. Ze laat een bevredigenden werkkring varen om de plaats van haar
gestorven moeder in te nemen, om een achtergrond van troost, veiligheid en steun,
om een thuis te scheppen voor vader, die niet meer zoo fiksch en overmoedig is, een
vluchthaven voor al de anderen, die in het voile leven staan.
Het boek heeft kwaliteiten : het is verzorgd en onderhoudend geschreven, de
huiselijke sfeer is goed weergegeven, de gesprekken zijn vlot, de karakterteekening
niet banaal.
Er ontbreekt alleen dat tikje gloed, dat in een stumperig werk den kunstenaar
verraadt; de gesprekken zijn niet zoo, dat ze in een doodgewoon woord een gedachte,
een gevoel, een Broom laat opflitsen; er is te veel bedoeling en te weinig vanzelfsprekend
kunnen; de menschen zijn zoo echt, dat ze best ergens kunnen leven, maar niet zoo echt,
J. D. B.
dat ze voor onze oogen leven.
RICHARD DE WACHTER, Levensvlam. Boekdrukkerij Wils, St. Amands a/ Schelde.
Niets zoo artificieels als de zoogezeid natuurlijke verhaaltrant, die, als ik het goed
voor heb, door George Moore in Engeland werd uitgevonden, door een paar andere
buitenlandsche schrijvers geadopteerd, en door Walschap met veel talent en sukses
in Vlaanderen binnengevoerd. De eenige natuurlijke schrijftrant voor verhalen blijft
nog altijd de klassieke, zooals in Don Quichotte en de sprookjes van de gebroeders
Grimm.
We staan daarom niet als ondankbaren tegenover de schrijvers, die ons door
natuurlijkheid willen verrassen, integendeel. Wij, moegelezen menschen, genieten den
klassieken trant nog enkel in zijn superieuren vorm. We zijn blij met al wat waarlijk
nieuw is.
Maar als een auteur van een ander een eigenaardigen vorm overneemt, dan moet
hij er al een zeer persoonlijke kleur aan geven, wil hij in de oogen van den lezer niet
schuldig zijn aan een soort plagiaat.
Richard de Wachter nu staat onbetwistbaar in het krijt bij Walschap. Niet zoozeer
als de dozijnen epigoontjes, die de laatste jaren een stortvloed van 1 evensverhalen in
twee drie bladzijden over Vlaanderen hebben losgelaten, alles naar het recept van
« De Dood in het Dorp ». Maar toch. Wel heeft hij het voordeel van in zekere mate echt
naief te zijn, zoodat dit gevvild-naief verhaal bij poozen een klank van waarachtigheid
heeft. De dood van den vader is b.v. tot een schoone, ontroerende bladzij geworden.
Het boek brengt een stuk leven van een braven, doodgewonen jongen, die speelt
en rakkert, studeert en gebuisd wordt, een postje zoekt op zijn dorp, vrijt, soldaat wordt
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en trouwt, en aan 't slot een tamelijk zelfvoldaan filister geworden is, al schijnt hij zelf
er heel anders over te denken.
Een groot deel van het boek heeft schrijver aan het soldatenleven van den held
gewijd, en we gevoelen genoeg, dat hier een diepgemeende, persoonlijke verontwaardiging aan het woord is, die aan de menschen nu eens voorgoed wil wijsmaken hoe de
kazerne heelemaal geen school van burgerdeugd en vaderlandsliefde is, zooals brave
zielen en politici nog altijd schijnen te gelooven. Het is in alle geval in zijn grauwheid
een leerzaam gedeelte.
Het hoofdstuk over Aloies' huwelijk moet, in de meening van den schrijver, wel
iets heel bijzonders zijn. Ons kan het verhaal van die kleine wrijvingen, met den nadruk
op de burgerlijke zelfgenoegzaamheid van den held, maar matig bekoren.
Iets wat mij in dit boek wel treft en me ook b y, in Stijn Streuvels' Alma getroffen
heeft, is dat onze auteurs — Jan Hammenecker en een paar andere niet te na gesproken — zoo slecht weg weten met de uitingen van godsdienstig zieleleven. Waar de , verteller eens uitwijdt over die dingen, b y. aan 't slot van zijn studentenperiode, gebeurt
dat in zoo'n schoolsche, stijve taal!
Moet ik nog zeggen, dat de auteur nogal eens, in den loop van zijn roman, buiten
den « natuurlijken trant » valt ? Ik vrees, dat de lezer dan zal denken, dat deze korte
bespreking een afbraak in entreprise wil zijn!
Maar neen, het boek brengt ons wel iets oorspronkelijks : het leven van den dorpschen burger met intellektueele neigingen had nog weinige schrijvers bij ons verlokt,
en werd in die enkele gevallen al te fantastisch behandeld. Hier is een duidelijke poging
tot eerlijke weergave. En alles te samen genomen is « Levensvlam » stukken beter dan
« Suske »; laten we aannemen, dat het een voorstudie is voor fantazierijker werk, dat
heelemaal onder den invloed van anderen uitgroeit.
J. D. B.
C. en M. SCHARTEN-ANTINK, Jhr. Mr. James de Beyll, Minister van Nuttelooze
Zaken. Wereldbibliotheek, Amsterdam. In keurband Fl. 3.—.
Het moet ongeveer zoo gegaan zijn : de Schartens hadden z6Oveel interessante
en geestige invallen verzameld, ze hadden zOOveel merkwaardige kleine dingetjes beleefd,
dat ze, als rasechte schrijvers, niet konden nalaten dit mooie « materiaal » te verwerken.
En dan in den vorm die het best bij het luchtige en vluchtige van de meeste invallen
paste : in een dagboek kan je immers neerpennen wat je door het hoofd gaat. Maar
waarom dan een « roman » in dagboekvorm? Nog eens : niets laten verloren gaan ! Een
vleugje inspiratie, niet 'genoeg voor een werk van omvang, was voldoende om dit bundeltje fleurig in de romantiek te zetten.
Dit is het verbazende : dat dit schaamteloos voorwendsel-van-een-romannetje,
waarin we niet in 't minst gelooven, ons toch nog boeit. Wel een bewijs voor het talent
van althans een der auteurs.
Het gaat hier over honderd en een onderwerp. Eigenaardigheden van menschen
en steden, waarmee deze wandelende Jood van een de Beyll kennis maakt of bevriendt is,
radio, mondaine kleinigheden, geldverlegenheid, oud-Hollandsche deftigheid, armoe,
sociale en politieke toestanden. Om over de liefde nog maar te zwijgen. Soms is de toon
ironisch, soms pijnlijk, soms vol deernis; dan herinnert hij wel even aan « Sprotje »
— onvergetelijker gedachtenis — en vooral aan « Een Huis vol Menschen » — dat schoone
boek.
Als de Schartens mij aan andere auteurs doen denken, zijn het altijd Engelschen.
Even aan John Galsworthy — maar zij schrijven beter. Soms aan Baring, vooral in dit
boekje.
Een paar bladzijden uit het bundeltje onthouden we graag. Enkele problemen
worden opgeworpen — niets buitengewoons. De schrijvers zijn zeker niet bang van
te denken, maar heel ver en hard doordenken doen ze toch liever niet. Ze willen best
de dingen eens zien zooals ze zijn, zonder vooroordeelen, in hun vaak wreede werkelijkheid, maar dekken ze dadelijk toe met een mantel van weemoed en ironie.
Zoo sluiten we het boek met een wrang gevoel, niet omdat die oude gek zijn valsche
en flauwe Constanza niet krijgt, maar omdat we het hopelooze inzien van het daadlooze
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humanitarisme, dat dezen Minister van Nuttelooze Zaken en vele van zijn genooten
bezielt, en dat de baan heeft vrijgelaten voor zooveel harde en gewelddadige energie.
J. D. B.
« The Catholic Who's Who & Yearbook 1933 » (26e jaar). Met een inleiding door
Aartsbisschop A. Goodier. XLVIII & 54o & 12o bldz. 18,5 x 12,5. Geb. 5/. Washbourne & Oats, London.
Deze nieuwe uitgave geeft ons nogmaals een volledigen kijk op alles wat er op
katholiek gebied in Engeland omgaat. De alphabetisch gerangschikte bijzonderheden
over al de onderdanen van den Engelschen Koning, waar ter wereld zich die ook bevinden, maakt wel den hoofdschotel uit dock daarnaast krijgen we ook allerhande aanduidingen die katholieke zakenmenschen ten onzent moeten aanbelangen. Onder de
duizenden namen troffen we er niet minder dan Soo aan van katholieke schrijvers met
een volledig curiculum vitae en een volledige opgave van hun werken zoodat het boek,
letterkundig gesproken, een flinke aanvulling is op wat door niet-roomsche boeken
van dit soort gegeven wordt. Telkens worden ook, waar het pas geeft, het jaartal van de
bekeering en andere bijzonderheden aangeduid. De katholieken worden bij ons meestal
beschouwd als dun gezaaid in het onmetelijke Britsche Rijk. Na het doorbladeren
van dit boek zal men wel tot andere gedachten komen want er zijn er heel wat. En vooral
geldt hier de kwaliteit want we vinden er namen van ministers, admiraals en generaals,
gewone bedienden en bankbestuurders en natuurlijk heel de kerkelijke hierarchie van
kapelaans tot pastoors en bisschoppen en kardinalen. Het boek geeft tevens een volledig
overzicht van alles wat er op katholiek gebied in het Britsche Rijk gebeurde in het verloopen jaar. Een handig en spotgoedkoop boek waarin door de katholieken heel wat
interessante dingen zullen gevonden worden en dat we niet genoeg kunnen aanbevelen.
Dr. Raph. Kreemers.
Uitgaven van J. B. Wolters, Groningen :

Prijs : Ing.

Geb,

J. B. BESANCON et W. STRIJIK : Précis historique et Anthologie de la Litrature francaise a l'usage des lycies classiques et modernes, deel II,
geillustreerd, 4e druk
f 4,25 1 4,90
G. BOLKESTEIN, M. A. P. C. POELHEKKE, Dr. J. PRINSEN J. L. zn. :
Nederlandsch Leesboek, ten dienste van het Voortgezet Lager, Midf 2,6o f 2,90
delbaar en Gymnasiaal Onderwijs, deel I, 5 e druk
Dr. E. RIJPMA : Kort Overzicht der Nederlandsche Letteren voor leerlingen van Gymnasia, Lycea, Middelbare Scholen en studeerenI 1.25 I 1,40
den voor de Hoofdacte, 9e druk
SEM DRESDEN : Algemeene Muziekleer, naar den elfden druk van J.
Worp — S. van Milligen geheel opnieuw bewerkt, 3 e druk . f 5,25 f 5.90
Dr. C. DE BAERE : Beknopte Nederlandsche Spraakkunst ten dienste
van het Middelbaar en het Normaalonderwijs in Belgische Scholen,
fr. 9,—
7e druk
Dr. C. DE BAERE : Oefeningen bij de Beknopte Nederlandsche Spraakfr. 9,—
kunst, deel I, 6 e druk
Dr. L. BRECKX en Dr. L. GOEMANS : Eerste Fransche Lessen, Nieuwe
fr. 6.5o
leermethode voor de Vlaamsche klassen, deel I, 5 e verbeterde druk. .
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327

DE NIEUWE GIDS (Maart). — Leo Ott : De Haven. — Helma Wolf-Catz :
Wouter. — Kees van Bruggen : Tweestroomenland. — Onna Hollander : Drie niuewe
Menschen en een oude Romein. — Marthe de Vries : Joop. — W. Smit Vande Wall :
Van licht en schaduw. — Aug. Vermeylen : Indrukken uit Rusland. — De Purucker :
Levensvragen in het licht der Esoterische Wijsheid. — G. De Purucker : De Theosophie en de Moderne wetenschap. — Blavatsky : De sleutel tot de Thesophie.
FORUM (Maart). — E. Du Perron : De Prins Weergekeerd. — De Smalle mens.
— Hendrik de Vries : Vier gedichten van Edgar Allan Poe. — Jaap van Gelderen :
De verantwoordelijkheid van de Kunstenaar. — S. Vestdijk : Hovelingen. — De Verleider. — De Kermismeid. — Narcissus. — Menno ten Braak : Panopticum. — Sr
Dumay Verliest.
LEVEN EN WERKEN (Februari). — Jo Van Ammers : Julia Culp. — Jo Loosjes : Dierenlot. — T. v. G. R. : De controle kwestie en het verdedigingsleger. — On.dei-de Wit : Zij die zijn heengegaan. — E. Zernike : Het Buurmeisje. — Teunissenvan Ploeg : Verzen. — Geetruida Carelsen : De « Prestefru » van Helleland. — Wibaut-Bastert : Alle dinghe syn my to inghe. — Dirk Vander Poel : Boekbespreking.
— Boekbesprekingen.
LEVEN EN WERKEN (Maart). — E. C. Knappert : Verantwoordelijkheid. —
De Vos-Maurits : Gedichten. — E. Zernike : Het Buurmeisje. — Camp de Basschaerde : Gedichten. — Annie Salomons : Mensch en Machine. — Jo Loosjes : Ze zijn er
nog. — Hermine vander Heide : Een jonge vrouw in huidig Rusland. — E. C. K. :
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N. V. DRUBS. ERASMUS, LEDEBERG-GENT.

Bjornson en Ibsen
NAAR
AANLEIDING VAN BJORNSON'S EERSTE EEUWFEEST.
door JOrgen Bukdahl.
In een geestig moment verving Nietzsche het algemeen geldend : « Goethe en Schiller » door het sarcastiese : « Goethe, maar
Schiller ». Een boek over het tooneel bij Bjornson en Ibsen gaf ook
aan Gunnar Heiberg, aanleiding een loopje te nemen met het natuurlike : Ibsen en Bjornson, door toevoeging van een onbeduidend
aber, lijk hij zoo dikwels gedaan heeft in tooneelwerk en kritiek. Met
een, soms onwillige, bewondering, ging bij hem samen een ongewone kennis der zwakheden en kleine kanten van den grooten dichter, en als weinigen voelde hij zich thuis op BjOrnson's uitgestrekte,
fel omstreden domeinen. Wat er ook van zij, de uitdrukking : « Bj6rnsen en Ibsen » is meer dan een toevallige samenkoppeling, het en
is het koppelteken tusschen twee tegenstellingen, die elkaar houden
in een vruchtbaar evenwicht, twee typen, wier gelijktijdigheid in
de literatuur noodzakelikerwijze een zegen is voor een land. Ze zijn
als complementaire kleuren : de eene roept de andere bij. Na een
lange lezing in Ibsen voelt men honger naar Bjornson, en omgekeerd.
«De eene kent slechts kronkelpaden, de andere beweegt in rechte
lijn, zegde Ludvig Feilberg.» Men ademt in met Ibsen en uit met
Bjornson, schreef Wilhelm Andersen ergens. Twee kroonpretendenten, Skule en Haakon, twijfel en geloof, vertrouwen en wantrouwen. Nu Bjornson gevierd wordt over heel de wereld, treedt ook dit
«en Ibsen » voor, in het jubileumlicht, als de ware achtergrond op
dewelke Bjornson beter begrepen wordt,
Typen bestaan er natuurlik niet. Enkel individuEn. Wat men zeggen kan over ras, type, klasse, beurt op abstracties. Het individu is het
concrete. Het kan gemene trekken hebben met anderen, maar altijd blijft er een fond van_ tegenstellingen, die het individu maken
tot dat enkelvoudige dat van te voren nooit bestaan heeft, en nimmermeer bestaan zal. Maar de typen zijn de wegwijzers doorheen de
menigvuldigheid. Alle typologie, alle indeeling in het boek des le329

vens leert niets omtrent het leven zelf, maar maakt een poging tot
vollediger begrip overzichtelijk.
Ik stel deze algemeene beschouwingen voorop omdat ik, tot
beter begrip van Bjornson, twee dichters-typen tegenover elkaar
wil stellen. II( zal ze noemen : de groote bevrijders en de groote bevestigers. Het zijn meteen twee menschentypen die, meer afdoende dan
nationaliteit, klas en ras, de menschen in onderscheiden groepen
indeelen, de wezenlike tegenstellingen scheppen; en alleen de wezenlike tegenstellingen zijn productief in het leven.
Bij de groote bevrijders is het lyries temperament vooral kenschetsend, opgevat dan als veel meer dan een knappe verzenmakerij :
het impulsieve, het naieve en oprechte, het onbesuisd vooruitstrevende, het actueele. Ze getuigen van het leven, ze handelen en schrij yen om van hun overvloed aan levenskracht en ervaring mee te deelen, en bevrijden zodoende anderen; ze ontboeien gebonden kracht,
ze steunen op geloof en vertrouwen en bekommeren er zich nooit
om, de scheidingslijn te trekken tusschen verbeelding en werkelikheid. Ze worden wel te leur gesteld, maar de ontgoocheling slaat
niet in, en overwint nooit hun geloof in het goede en den mensch,
in ontwikkeling, vooruitgang, de groote immer stijgende lijn der
evoluerende menschheid. Ze hebben geen ironie, en verdragen ze
ook niet; het zijn integendeel dikwijls satirici : een satire steunt toch
op uiterlike tegenstelling, waar de ironie steunt op de innerlike.
Echte satire, die altijd komies zijn zal, verlost en bevrijdt door de
lach; ironie daarentegen werkt niet bevrijdend, maar als een heimelike overtuiging bevestigt ze iemand in zijn vermoeden omtrent het
onwrikbare en bestendige in 's levens verhoudingen en tegenstellingen, bestendigt het onveranderlike in 's levens schiftende weefsel; Naar wezensvorm is humor, en een echt humorist is een mens,
die door de ontgoochelingen een levend interesse heeft opgevat voor
wat er bestendig blijft in het spel der tegenstellingen in leven en
bestaan. De geschiedenis is voor hem geen ontwikkeling, maar een
afwikkeling, het verhaaltje van de mensheid die, immer aan, doorheen een lokspel van illusies en levensleugens, terugvalt in de onveranderlike grondelementen van het leven.
Dit is voor de grote bevrijders een afstootende gedachte. Voor
hen is de geschiedenis als een zee : de golven komen van uit een
verre gezichtseinder, en dragen hun blijde boodschap doorheen de
branding der tijden, tot op het strand. De ironieker weet door de
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natuurkunde, dat dit steunt op een zinsbegocheling. Er komen geen
baren van uit de verte der horizonten, elke baar blijft waar ze is,
zwalpt op en neer, en enkel de beweging zet zich voort. Hetgeen
naderbij komt is slechts schuim en wrakhout, gedreven door veranderlijke, grillige winden.
De bevrijders ontleenen hun kracht aan de hoop, en zijn hedendaagsche menschen; en als ze de blik richten naar het verleden, dan
is het niet in de hoop een aanwinst te boeken aan mensekennis,
maar met de bedoeling stimulerende kracht en perspectief te leggen in het dageliks leven. Hunne opvatting van geschiedenis wordt
niet gecentraliseerd op een mensch, maar steunt op een historiese
visie, op — wat hetzelfde is — historiese theorien en ideologies,
en dit zoowel voor Nationalisties-gezinden als voor Marxisten. Ze
zijn graag revolutionairen met het woord, maar evolutionisten met
de daad; ze stellen zich aan als de paladijnen der vrijheidsgedachte,
maar ze zijn niet in staat zich ergens practies doorheen te slaan.
Ze zijn kwetsbaar maar leeren niet door hun kwetsuur : deze verhardt
niet tot een vaste korst die ze bevrijden kan voor latere ontgoochelingen, een schutse waardoor ze beveiligd zijn. Hunne bedrijvigheid
als dichters ligt dikwels grotendeels buiten de dichtkunst zelf, die
een doorlopend kommentaar is van hun openbaar leven, een strijdwapen .De boeken verouderen met de tijd en zijn problemen; slechts
die gedichten blijven, die proza-fragmenten, waarin bleef nazinderen
het primaire hunner aanvoeling van 's werelds gulden overmaat,
een koraal, een boodschap...
Bjornson behoort tot dit dichterstype, evenals zijn voorganger
Wergeland. Beide waren ze, buiten hetgeen ze gaven in hunne kunst
om, groote verlossers en bevrijders, het godsdienstige, het nationale,
sociale, politieke, geen enkel domein van het openbaar leven waar
ze zich onthielden. Hun dichterschap werd gedragen op de breede
wieken van een levendig saamhorigheidsgevoel met het yolk. Ze
arbeidden zoowel in, als buiten het domein der poezie. Het levende
in hun dichtkunst is het lyries gedeelte : het lyries gedicht, het lyries verhaal. Met gerusten gemoede kan Bjornson de literaire toekomst te gemoet gaan met zijn boerennovellen en een handvol verZen; een enkel drama is mogelik blijvend : «Paul Lange» of «Bovenmenschelike kracht ». Het is niet de diepte der psychologiese ontleding welke deze tooneelspelen redt, maar de geest die ze bezielt,
een medevoelen, een medelijden, een medeweten, dat de leefbaar331

heid der figuren onderhoudt en ze glans en wezen geeft. Overdreyen menschenkennis en overdreven psychologiese diepte kunnen
een drama overlasten : als bewijs Sven Lange, en voor een deel ook
Helge Rode, zowel als Hjalmar Soderberg, om niet te spreken van
Henrik Ibsen, wiens eigenlik genie gelegen is in de macht waarmee
hij de intuitie er toe dwong het loodzwaar gewicht te torsen eener
ontgoochelde menschenkennis. Dat was het, wat zijn dichtkunst opdreef tot een symbool en hare geheimzinnige, donkere finale schlep.
Bjornson's geval is volkomen het tegenovergestelde. Hij heeft
een uitgebreide menschenkennis, maar het is niet die zichzelf verwoestende kennis die Ibsen eenzaam maakt en ingemuurd, een vij and van het mensdom. Bjornson's menschenkennis gaat doorheen
zijn sympathie, ofwel bruist ze op, alles overstroomend; er ligt jets
luchthartigs over zijn verhouding tot zijn figuren, de vreugde van
het geven, een genot ze op te roepen.
Ibsen's mensekennis gaat doorheen zijn antipathie ; dat maakt
ze scherp en afgetekend. Er ligt altijd iets ongelukkigs in zijn verhouding tot zijn personen; lijk Hertog Skule in « Mededingers naar
de Kroon » was hij de zwerver Gods op aarde, voor wie twijfel het
verre, verlossende doel heeft uitgewischt. Hij schreef de tragi-comedie der levensillusies in « De wilde Eend »; hij was een lichtdoover,
versmachtte de hoop : al de levenswaarheden stranden toch, ondanks
de lichtende vuurtorens, — Hij dichtte met in zich het voorgevoelen van een deficit, en de spanning in zijn dichterschap ontleent
haar pathos aan een wanverhouding, welke in klassieke termen kan
uitgedrukt worden als de wanverhouding tusschen begeerte en noodwendigheid, tusschen idee en werkelikheid, tusschen vrijheid en
noodzakelikheid.
Waar Bjornson « ja » zegt en « wij », zegt Ibsen « neen » en « ik ».
Bjornson werd de groote dichter der menschelikheid, Ibsen die der
persoonlikheid. Bjornson leeft slechts voor een deeltje in zijn poezie :
hij hield zich bezig met landbOuw en politiek, in den beginne met
christelike, later met Darwiniestiese missionering, met filantropie.
Ibsen leefde uitsluitelik in en voor zijn werk. Hij schonk het al zijn
warmte en al zijn kracht. zijn leven daarbuiten was een schijnleven.
Bjornson leefde voor het ogenblik, gul en welgezind. Ibsen was
weerbarstig en ikzuchtig. Hij geloofde niet aan het bevrijdende dat
er liggen kan in de stemming van het moment : hij wist dat elke roes
haarpijn geeft. Ten slotte was hijzelf een masker en een mom :
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zijn werken kregen tot zijn hartebloed. zijn laatste, bitter werk :
« Als wij dooden ontwaken » behandelde de antinomie tusschen wezen en masker, tusschen leven en kunst. BjOrnson's laatste werk is
getiteld : « Als de nieuwe wijn bloeit » : deze twee tietels onthullen
ons den grooten afstand tusschen den bevestiger en den bevrijder.
Een ander dichterstype is dat der groote bevestigers. Het woord
dekt mogelik niet volledig de gedachte : het wil aanduiden dat ze
anderen bevestigen in hun heimelik wantrouwen tegenover de menschelike natuur, iemands menschenkennis verdiepen en uitbreiden,
de gouden globen der illusies herleiden tot het zeepwater, waaruit
ze gevormd werden. De groote bevestigers zijn de groote ontgochelaars en ontgochelden, omdat ze zijn mensekenners zonder mededoogen, vitters en pluizers zonder erbarming. De spanning in
hun leven en kunst is die eener wanverhouding, waar die der bevrijders een saamhorigheidsgevoel is. Hun ware en enige wereld is een
innerlike, een wereld der persoonlikheid, van het ik, datgene wat
Pontoppidan's «Per de gelukkige » ten slotte vond, maar slechts vinden kon door nederlaag en tragedie; terwijl de wereld van Bjornson
een uiterlike is, een saamhorigheid, waar het innerlike rust en wasdom vinden kan. De groote bevestigers willen schiften en scheiden :
schiften het persoonlike van het gemeenschappelike, en scheiden
het uiterlike van het innerlike, zoodat hunne vereenzaming een fatale noodzakelikheid wordt. We denken hier aan Ibsen,-en Bjornson
zou een heel andere, veel mindere plaats bekleden in de Noorsche
literatuur, ware Ibsen zijn tijdgenoot niet geweest, ja, met zijn heetgebakerd temperament, zijn tekort aan omzichtigheid en bedachtzaamheid, kon Bjornson een gevaar geweest zijn, een groote nationale
en sociale illusionist, hadde niet Ibsen, hierin gesteund door Gunnar
Heiberg, Nils Kjaer, en voor een deel ook Hans E. Kinck, zijn bedding ingedijkt. — Op het Deensche geestesleven was zijn invloed niet
zoo overwegend; hier gaf hij rijke gaven, en een meiregen in een
periode van literaire dorheid ; hij was een groot bevrijder, maar hij
kon ook dingen ontbinden die niet tot nut strekken konden en die
ook niet opnieuw gebonden konden worden.. Van de Denen heeft
Pontoppidan in « Een Winterreis » getracht die keerzijde to belichten. Recht door zee gaan is heel wel, maar zelfs bier is overdrijving mogelik, en dat veroorzaakt overhaasting en oppervlakkigheid in de beoordeeling van mensch en yolk, wat nadien zijn
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weersiag geven kan, en conflicten uitlokken als die, welke de laatste
tijden de betrekkingen vergiftigd hebben tussen de twee naties die
Bjornson op het schild hebben verheven, Bjornson, de laatste groote
figuur der gemeenschappelijke Deens-Noorse kultuur : bij de discussie in Den Haag was hij naamloos maar werkdadig aanwezig...
Kronkelpaden zijn kenschetsend voor de bevestigers. Zij trekken een scheidingslijn waar de bevrijders binden. Ze doen tegenstellingen uitkomen waar de anderen ze willen afvlakken. Ze zeggen ofwel
waar de anderen zeggen evenzoo. Hun diepste gevoelen is het smartelik gevoelen mensch te zijn, omdat ze de mensch hebben doorschouwd; het juk der wanverhouding drukt ze pijnlik, maar buiten dit om, voelen ze het als een groote gave te dien prijze nog te
bestaan. De anderen worden gedragen door een rechtstreeksche
vreugde over het bestaan, ze voelen het leven opgroeien in de ziel
als een groenende boom, een eeuwige voorjaarsstemming. Zoo waren
Bjornson, Grundtvig, Rousseau, Gejer. Even doordrijvend, ondanks
de bezwaren van zijn ouderdom, was ook Tolstoj, een heraut en een
profeet, een bevrijder en als dusdanig een man van het voorbeeld,
die de leer bekrachtigd wou door het leven en de idee door de daad;
hij zag wel de wanverhouding omdat hij meer menschenkennis
had dan de meeste, maar hij wilde verzoenen, wijl hij geloofde aan
de bevrijdende macht van het voorbeeld. — Heel anders waren Dostojewski, de onverbiddelijke zoeker en ontmaskeraar, Kierkegaard,
Pontoppidan, Sigrid Undset, Tegnir, zoo men zich niet laat afleiden
door de romantische beeldspraak in zijn dichtkunst, maar kennis
neemt van heel zijn levensloop en briefwisseling.
Het onderscheid tusschen die twee typen komt scherp uit in
hun verhouding tot het godsdienstige. De bevrijders zijn graag pantheisten, omdat ze evolutionisten zijn en steunen op de samenhang
tusschen mensch en natuur; ofwel stelt zich voor hen het « OerKristendom », Jezus' leer achter een kerkelike leer aangaande Jezus,
lijk voor Tolstoj en Rousseau het probleem zich stelde van de godsdienst als steun en garantie der moraal. De anderen zijn graag atheisten, omdat ze geen vertrouwen hebben, zomin in een kristendom
geschraagd door het gevoel en vastgekoppeld aan een moraal, als
in een evolutionisties pantheisme, omdat ze weten dat de natuur,
onder bloeiende rozen, de mensch slechts doornen biedt, en dat zulks
voor alle evolutie de grond blijven zal. zijn ze dan Katholiek of
Protestant, ze zien Jezus' leer doorheen een paulinische wereldbe334

schouwing. En zelfs al zijn ze uiterlik vrijdenkers, zoo is het Kristendom voor hen nog meer dan een probleem : het is een prikkel.
Want door hun menschenkennis werd sinds lang het geloof aan
's menschen zeif genoegzaamheid ondermijnd. Dit geldt voor Dostojewski, Kierkegaard, Pontoppidan, Sigrid Undset, maar vooral
Ibsen. Heel zijn literaire arbeid draagt de stempel van het Noorsch
Pietisme. Hans Nielsen Hauge is de groote schaduw die valt over
de strijd in « Keizer en Gallleer ». Men late zich niet om de tuin
leiden door de leidende gedachten, die hij als lichtbakens stelde aan
de vensters van de tijd. Hij geloofde er zelf niet aan. De geest van
zijn werken is bepaald door de pietistiese eisch van persoonlikheidsommekeer, wat in stichtende bewoordingen heet : bekeering. Dat
had hij gemeen met Soren Kierkegaard. In het globaal pietistisch
zondebegrip, daarin ligt het bintwerk van zijn psychologie en de
drijfkracht van zijn drama's, en Gods wegen zijn voor hem niet
die, welke de deftige lieden bewandelen. — Een gemeene trek deter
bevestigers in hunne onverschilligheid tegenover de natuur, uitgenomen als kader en als stemmings-motief. Kultuur ontstaat volgens
hen door een strijd tegen de natuur, en bevestigt zich in hare ontwikkeling door onophoudelike opposietie ertegen. Ook daarin ligt
een zekere pietistische en paulinische-kristelike strekking. Het tegenovergestelde gebeurt bij de bevrijders. Voor hen gaan natuur en kultuur samen op in een groot levensrythme, dat in het leven een eeuwige lente brengen moet. Ze zijn van Rousseau's geslacht. — Nooit
heeft Bjornson een afgeteekende houding tegenover het Kristendom
aangenomen. Men late zich niet of Leiden door de mooie geestelike
liederen en de godsdienstige spreekwijze uit zijn jonge jaren, niet
dat hij huichelde, maar zijn paaschzon rees niet op van uit de donkerte van een Goede Vrijdag; zijn levensopenbaring steunt niet op
het doodsrijk. Grundtvig bevrijdde hem, ja, maar nooit zag hij
meer dan kleurige uiterlikheden van Grundvig's zogenaamd « blijde
Kristendom ».
Hij werd aangetrokken — en voor heel zijn leven — door het
machtige dat uitging van Grundtvig, het spontane, het overdadige
dat Grundtvig schonk als dichter, profeet en geloofsverkondiger.
— Bjornson geloofde in alle oprechtheid dat hij geloofde, totdat
hij op een schoonen dag ontdekte dat hij het geloof niet meer bezat,
en zonder wroeging ging hij een andere richting uit. Zoo vond hij
Darwin en het evolutionisme. In dit laatste vinden we de echte, ware
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Bjornson. Maar zelfs in de trieste leer van het oorspronkelik Darwinisme, de leer van de strijd om het bestaan, zou hij een lichtend
en bevrijdend punt vinden. Hij vond het in de erfelikheidsleer.
Met genie en lyriek stelde hij zich aan als verkondiger van dit kapittel moreele biologie. Want lijk alle bevrijders was ook hij moralist, een soort Noorsche Tolstoj, maar meer stralend, blijmoediger
in wezen en uitdrukking, niet zoo log en gemeten, niet zo zwaartillend als de Russiese profeet. Hij schreef geen « Kreutzersonate »,
het werk dat ijzen doet door zijn psychologiese scherpte, maar « Een
Handschoen », tegen welks moraliseerende filantropie Garborg reageerde met de geniale novelle : « Jeugd », en welke Brandes als uitgangspunt diende voor zijn aanvallen op het burgerlik zedelikheidsbegrip. Het kwam tot het groote zedelikheidsconflikt van de jaren
'8o, dat de vriendschap knakte tussen Bjornson en Brandes. Ze
behoorden anders tot, hetzelfde type : doordrijvers allebei, naief,
zonder overdreven menschenkennis. Bevrijders allebei, en bevrijdend alles, behalve dat, wat primordiaal was in hunne opvatting
over tijdgeest en morele wereldorde. Hunne meeningen hebben op
onze dagen nog uitsluitelik een histories belang : de betekenis der
personen reikt verder, lijk ook Grundtvig meer was de promotor
ener kerkelik-godsdienstige beweging.
Dit meer, daarin ligt het geheim van den waren invloed die
uitgaat van de groote bevrijders, een ultraviolet iets dat zich in het
spectrum niet laat ontdekken. En dat is het wat het werk zal overleven, de mensch verheffen boven het historisch ensemble en maken
tot een mythe. — Wergeland is een mythe, en Bjornson is te wege
het te worden. Zijn figuur, het bestaan alleen van zulk een mensch,
vrij, lichtend en stralend, vol levensblijheid. Die figuur is, evenmin
als zijn roem, vastgeklonken aan zijn literaire arbeid, hoe veel-omvattend deze ook weze. Al had hij ook nooit een regel neergeschreyen, nog ware hij een leider geweest voor zijn yolk.
In Ibsen hebben we juist het tegenovergestelde. Een mythe
kan hij nooit worden, legenden groeien niet rond hem. Hij gaf de
menschen niets, uitgenomen zijn boeken. Klaar omlijnd staat hij
in de literatuur, als een sfinx, gesloten, raadselachtig : hij kocht de
kuiist ten prijze van het leven. Hij legde zijn documenten op tafel
neer, en verzwond.
De mythe Bjornson is het die licht in deze donkere dagen.
Te zijner eer wappert nog de smalle Noorsche wimpel. Nu nog
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is hij bij machte ons te bevrijden, ons op te monteren, onze durfkracht weer te geven, en dat hebben we meer van noode dan een
diepere inwijding in het wispelturig spel onzer vergankelikheid.
V66r Bjcirnson's oog rees Grundtvig als zulk een lichtende mythe,
die verwarmen kon, die moed gaf en hoop, dat wonder des levens
in vleesch en bloed, het beeld dat hij heeft vastgelegd in enkele verzen die heden op de dichter zelf hun glans weerkaatsen
... « 't Uitzicht der volken, nog duizende jaren,
zult gij richten. »

337

Liederen voor Poot.
Eens zal ik hier niet ver vandaan .
Een dag, een nacht — ik weet het niet,
Van vreugde en elk verdriet ontdaan
Zeer eenzaam en zeer ledig staan...
*
**

Ik ken het bloeien en vergaan,
Der bloemen stom verdriet;
1k heb der dingen diepste waan
Meest in mijzelf bespied :
Eens handen, zijt gij moe gedaan
Eens voeten dood — doodmoe gegaan
Eens oogen toegedaan....
Vergeet dwaas hart dit einde niet :
Dit klein, dit hulp'loos staan.
*

* *

En daar is geen verzoening bij U, dood
En geen ontkomen : uur aan uur
Voel ik uw vingers en uw vuur
In mijnen nek en proef u in mijn brood;
Gij kent geen blijdschap, geen verlangen
Gij, stugge vogelaar, geen spijt,
Die in uw kille hand dit bange
Bloedwarme leven houdt gevangen.
En hoe het pikt en bijt :
Uw bloed wordt nimmer warm, o dood
Uw hand wordt nimmer rood !
En daar is geen ontkomen, al den duur
Klemt gij mij vaster, o meedoogenlooze,
En ik ruik uw adem kranker in de rozen
En uwen gear in alle bloemen — zuur.
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Ilc zie mijn handen en ik schrei :
Eens zullen zij zier wit zijn, dood,
En stiller dan het boek dat gij
Dichtvouwt in uw schoot;
Gij kent alleen de diepe taal
Van teekens, rimpels, groeven, krassen,
Waaruit een welhaast goddelijk-lief verhaal
Tot een tragedie is gewasschen
Zoo droef dat zelfs haar dichter schreit
En, turend op de harde, geele blaren,
Hij bei zijn handen wilde kwijt :
Indien zij nooit geschreven ware.—
**
Eens, voeten, rust ook gij zier stil
En naast elkander in zijn schoot :
Als duiven na een lange reis de til
Vindt gij, melkwit en zeer vermoeid de dood;
En langzaam, langzaam pelgrim keert
Hij weer tot uw begin : de asch,
Waaruit gij eens zijt gepoetseerd
En die uw moeder was....

Oogen, het zal zeir duister zijn :
Een nacht, maar zOnder maan,
Zal grOcit en naamloos v6Or U staan....
Het zal zeer duister zijn! —
En sneller dan gij zijt ontstaan
Zult gij, uit water en uit licht geboren,
In licht en water weer verloren, —
In uwen oorsprong ondergaan.
JAC. SCHREURS.
M. S. C.
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Yeesten uit den Noorschen Heidentijd.
THOR BIJ THRYM.
door Styn Streuvels
Thor was woedend dien uchtend dat hij bij 't ontwaken tevergeefs naar zijn hamer zocht.
Hij schudde den baard, doerwoelde de haren en sloeg de armen
in 't cond.
Zijn eerste woord was :
— Luister, Loki, wat ik u zeg weet nog niemand op aarde noch
in den hoogen hemel : mijn hamer is gestolen!
Samen trokken zij naar Freya's heerlijk hof, en daar was Thor
zijn eerste woord :
— Freya, leen mij uw vederkleed, dat ik mijn hamer halen kan!
Freya sprak :
— Al was het van goud, al was het van zilver, nog wil ik het u
geven, — gij zult het krijgen.
Daarmede vloog Loki de lucht in; zijne vlerken ruischten, tot
Asgard ver achter hem lag, en v66r hem had het land der Reuzen.
Thrym, de Thursenkoning zat op een heuvel; hij bond zijne brakken
gouden halsbanden aan en streek de merries hunne manen glad.
Zoo gauw hij Loki ontwaarde, vroeg hij :
— Hoe staat heft bij de Asen. Hoe gaat het met de Elfen? Wat
dreef u om zoo alleen naar Thursenheim to komen?
— Het is slecht gesteld bij de Asen! Slecht bij de Elfen ! Zijt
gij het die Thors hamer hebt weggestopt?
Daarop antwoordde de Reus :
— Thors hamer heb ik weggestopt, wel acht mijlen diep onder
de aarde. Niemand haalt hem weer herwaarts, tenzij men mij Freya
brenge tot bruid.
Met die boodschap vloog Loki terug; zijne vlerken ruischten,
tot 't land der Reuzen ver achter hem lag, en v6Or hem de burcht
der Asen. Buiten in , den hof ontmoette hij Thor, en diens eerste
woord was :
— Gewerd u konde, de moeite waard ? Meld van uit de lucht
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het heele bericht : Al zittend vergeet men licht wat men te zeggen
heeft, en liggen geeft aanleiding tot liegen.
— Konde gewerd mij, de moeite waard, Thrym : de Thursenkoning heeft den hamer ; niemand haalt hem herwaarts, tenzij men
hem Freya brenge als bruid.
Zij gingen aanstonds tot bij Freya, en dit was Thors eerste woord :
— Freya, tooi u met 't bruidslinnen! Wij tiegen getweeen naar
Reuzenheim.
Freya werd woedend; nijdig snorkte zij zoodat heel de godenhalle er van daverde, en het Brisingentooisel van haar hals lossprong.
Zij riep uit
— Mansdol moest ik zijn om met u naar Reuzenheim te trekken!
Nu ijlden alle Asen ter dingplaats, en de Asinnen mede, alien
om te beraden ; en daar overlegden de vroede goden, hoe Thors
hamer weer te halen. Op 't laatst sprak Heimdall, de wijste der
goden — die de toekomst kende zoogoed als de Wanen :
— Laten we Thor het bruidslinnen aanbinden ! Hij drage het
breede Brisingen halssnoer ! Geven wij hem den bos met rinkelende
sleutels ; laat hem vrouwengewaad om de knieen hangen ; leg hem
breede steenen op de borst, en het hoofdtooisel hoog optorene !
Maar dat was Thor, de sterke, niet naar den zin, en hij zegde :
— Wanen en Asen zullen in een luiden lach uitschieten, mij
schelden voor wijf, late ik mij bruidslinnen aantoortelen I
Loki echter, hiet hem te zwijgen :
— Houd den mond, Thor, praat geen onzin : Weldra zitten
Reuzen hier in onze raadszaal, is 't dat gij uw hamer niet terughaalt I
Nu wonden zij Thor in het bruidslinnen, tooiden hem met het
kostelijke Brisingen halssnoer; zij lieten sleutels aan zijn zijde rinkelen,
trokken hem vrouwengewaad over de knieen; legden hem groote
steenen op de borst en kroonden zijn hoofd met torenhooge tooisel.
Toen sprak Loki. :
— Als dienstmaagd verkleed, wil ik u vergezellen; we reizen
getweeen naar Reuzenheim.
Aanstonds werden de gehoornde bokken uitgehaald en aan den
dissel gespannen, en loopen zouden ze I Bergen barstten, 't vuur
sprong uit de steenen : Thor stormde naar Thursenheim.
Zoodra Thrym het wagengeratel vernam, riep hij uit :
— Op, Reuzen ! strooit versch stroo op de banken, — men
brengt mij Freya, NjOrds dochter, uit Noatum, als bruid. Goud••J
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gehoornde koeien, ravenzwarte ossen loopen hier rond het hof als
oogenlust voor de Reuzen; ik bezit rijke schatten, veel sieraden,
Freya alleen ontbrak mij nog.
't Liep tegen den avond toen de bruidsgasten aankwamen. Zij
kregen hunne plaats aan den hoogkant der halle; de Reuzen zaten
langs beide wanden. 't Bier werd opgebracht. Thor at een os en acht
zalmen, al het gebak dat de vrouwen werd voorgezet, en daarbij
dronk hij drie tonnen mede.
Toen zegde Thrym, der Reuzen koning :
— Waar zaagt ge ooit bruid feller toebijten? Nooit zag ik bruid
zulke brokken inslikken 1 noch een wijf zooveel mede drinken !
Naast Freya zat de schrandere meid, die gereed was met haar
wederwoord ;
— Acht nachten lang bleef Freya zonder eten aan te raken,
zoodanig haakte zij naar Thryms woning.
Daarop loerde Thrym onder 't linnen, begeerig haar te kussen,
doch een sprong deed hij tot tenden de halle, en riep uit :
— Hoe vreeselijk zijn Freya's oogen ! Gelijk levende vuur
straalt het uit Freya's blik !
Weer was de schrandere meid bij de hand en vond al ras antwoord
op der Reuzen konings rede :
— Freya look geen ooge, acht nachten lang, zoo verslingerd
was zij naar Thryms halle.
Toen trad der Reuzen bejaarde zuster binnen, de arme, die
om eene bruidsgave verzoeken kwam ;
— Reik me de roode ringen van uwen arm, wilt ge mijne minne
verwerven en mijne gunst genieten.
Daarop beval Thrym, de Thursenkoning :
— Breng den hamer om de bruid te wijden ! Leg Whir de
bruid in den schoot ! Dat Wars hand ons voor eeuwig verbinde !
Thors hart lachte in zijn lijf, toen hij, de hardgezinde, den hamer
zag.
Eerst versloeg hij Thrym, den Thursenkoning ; versloeg het
heele Reuzengeslacht. Hij versloeg eveneens der Reuzen oude zuster
die om een bruidsgift verzocht had : motten kreeg zij in plaats van
munt, hamerslagen in plaats van gouden ringen!
Alzoo haalde Thor zijn hamer terug.
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door Dr. Maurits Sabbe.
Geneeskundige werken ontbreken ook niet op onze lijst. De
hof- en reismedicus van Keizer Karel, Andreas Laguna, gaf bij Plantin
in 1556 een Spaansche vertaling uit van zijn Compendium curationis
& praecautionis febris pestilentialis. De Spaansche verzen over Hippocrates van den Portugeeschen geneesheer Manuel Gomez verschijnen
o. a. in 1643 bij J. Cnobbaert te Antwerpen. Spaansche vertalingen
van den ouden Dioscoridos vinden wij bij Hans de Laet te Antwerpen
in 1555, en bij A. Birckmann in 1557. Voor de Spaansche bezoekers
der Spabronnen gaf Gilberto Limbork, kanunnik en lijfarts van
ettelijke bisschoppen te Luik, in 1559 bij Bellerus te Antwerpen
de Spaansche vertaling uit van zijn De fontibus Ardennae & potissimum
Spadanis.

Deze lijst zouden wij kunnen voortzetten met de uitgaven van
bespiegelende wetenschap, over canoniek recht van den zeer gevierden Martin de Azpilcueta (Comentario resolutorio de Usuros, 1557
e. a.) te Antwerpen uitgegeven bij Steelsius ; — met de studien over
politiek van Diego Saavedra Faxardo, den Spaanschen gezant in
Italie, Zwitserland en Duitschland, wiens Idea d'un principe politico
christiano represendada en cien Empresos tusschen 1654 en 1664 te
Antwerpen en te Amsterdam tot zes maal toe herdrukt werd en wiens
Obras in vier deelen tusschen 1677 en 1742 bij de Verdussens te
Antwerpen vier uitgaven beleefden ; — met de Politica para Corregidores van Nicolaas Castillo de Bobadilla S. J., een der negen eerste
gezellen van Ignatius van Loyola, een werk dat tusschen 1704 en
1775 vier maal te Antwerpen herdrukt werd; — met de in 1743 te
Antwerpen verschenen Spaansche vertaling van L'Art de connaitre
les hommes van den Abbe de Bellegarde; en met werken van nog
verscheidene anderen, doch wij meenen genoeg auteurs genoemd te
hebben om het bewijs te leveren, dat de belangstelling onzer uitgevers ook de Spaansche wetenschappelijke werken omvatte.
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Naast de werken van godsdienstigen aard nemen de zuiver letterkundige uitgaven in onze Spaansche bibliographic de belangrijkste
plaats in. Er is ook een groote verscheidenheid in deze reeks vast
te stellen. De Spaansche nationale literatuur is er het rijkst vertegenwoordigd, maar vertalingen van Grieksche en Latijnsche classieken,
van humanisten, van Italiaansche en Fransche letterkundigen komen
ook in groot aantal voor.
Ziehier een reeks auteurs uit de Oudheid, die in Spaansche
vertolking uit de Nederlanden naar het Iberische schiereiland verzonden werden : de werken van Cicero vertaald door Andreas Laguna
en door Jarava, gedrukt bij Steelsius in 1545, 1546, 1549, 155o en
bij Plantin in 1556, 1557 en 1574; — Caesar vertaald door Lopez
de Toledo, uitgegeven bij Birckmann in 1549; de Disticha van Cato,
bij Nutius, in 1565; de tien boeken der Pharsalica van Lucanus,
bij Bellerus en anderen; drie Spaansche uitgaven van Homeros'
Odussea bij Steelsius in 155o, 1553 en 1556; de Metamorphoses van
Ovidius bij Steelsius in 1551 en bij Bellerus in 1595 en 1599; de
Comedian van Plautus bij Nutius in 1555; Las Vidas de los illustres
y excellantes varones griegos y romanos van Plutarchus in 1562 bij
Birckmann; de geschriften van Cr. C. Sallustius bij Nutius in 1554
en bij Keerbergen te Antwerpen in 1615; L. Seneca bij Steelsius in
1548 en 1551, en bij Plantin in 1555; de Obras van Tacitus, vertaald
door Em. Sueyro e, a., bij Bellerus in 1613 en 1619 en ook bij Meursius
in 1651; werken van Titus Livius te Antwerpen in 1551 en 1552 bij
Birckmann; niet minder dan zeven vertalingen van Vergilius' Eneis
door Gregorio Hermandez de Velasco, tusschen 1555 en 1575 bij
Bellerus en G. Smits te Antwerpen; de werken van Euclides te Brussel
in 1688 en 1689 en te Antwerpen in 1708 en 1728; de Historia Ethiopica van Heliodorus in 1554 bij Nutius; de vertaling van Breviarium
rerum Romanorum van Flavius Eutropius in 1561 bij Nutius; en de
fabelen van Aesopus in 1546 en 1551 bij Steelsius, en in 1607 bij
Moretus.
Van al de Spaansche letterkundige successen hebben onze drukkers in de 16e, 17 e en nog in de 18 e eeuw talrijke uitgaven bezorgd.
Het zoo populaire werk van Mateo Aleman La vida y hechos del
Picaro Guzman de Alfarache, door Le Sage nagebootst in zijn Aventures de Guzman d' Alfarache, wordt gedrukt bij Bellerus in 1600,
bij Mommaerts te Brussel in 1600, 1604 en 1639, bij Velpius in
1604 en bij Verdussen in 1681, 1686, 1736 en 1786. Wij bezitten
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een Cronica del Cid van Mommaerts te Brussel uit 1588. Hans de
Laet drukt in 1568 Los famosos y eroycos hechos del ynvencible y
efforcado Cavallero, honra y flor de las Espanas el Cid Ruys Dias
de Bivar van D. Ximenez de Ayallon. Diego Hurtado Mendoza's
Lazarillo de Tormes wordt in 1554 gedrukt door Nutius en nog drie

maal nadien te Antwerpen. Het boeiend romantische verhaal in
dialoogvorm Celestina of Calisto en Melibea telt te Antwerpen tusschen
1539 en 16o1 niet minder dan negen uitgaven. De werken van Juan de
Mena Todas las Obras komen vijf maal uit bij Nutius in 1543, 1552,
1554, 1562, 1582, zijn Las Trezientas verschijnen in 1552 bij Steelsius
en Nutius, en zijn Coronacion gedicht op de bekroning tot dichter van
zijn maeceen Markies van Santillano, in 1543 bij Nutius. De gedichten
van Juan Almogaver Boscan vereenigd met die van zijn vriend
Garcilasso verschijnen na den dood der schrijvers te Medina in 1544
en reeds in den loop van het zelfde jaar komt er een Antwerpsche
druk bij Nutius, waarna er nog zeven andere verschijnen in dezelfde
stad tusschen 1544 en 1597. De eerste uitgave van de Obras van
den Spaanschen dichter Christ, de Castillejo schijnt een Antwerpsche te zijn uit 1582. Daarop volgen de uitgaaf van Nutius en Bellerus
in 1598, en eindelijk een in Spanje te Alcala de Henarez in 1615.
Een van de meest gezochte Spaansche auteurs te onzent was Ant.
Guevara, de Franciskaan, vertrouweling van Keizer Karel. Zijn
Libro aureo de la Vida de Marco Aurelio verscheen te Antwerpen elf
maal tusschen i52§ en 1604. Zijn Epistolas familiares, voor de eerste
maal verschenen te Valladolid in 1539, worden in 1544 door Nutius
te Antwerpen herdrukt en beleven tot in 1668 nog tien andere drukken
te Antwerpen en te Brussel. Het zeer populaire Carcel de Amor van
den Spaanschen dichter Diego de San Pedro wordt te Antwerpen
minstens zes maal uitgegeven tusschen 1556 en 1598. De beroemde
pastorale roman van Georges Montemayor Diana wordt op de markt
gebracht door Steelsius in 1561 en door Bellerus in 1575, 158o en
1581. Zijn Obras werden hier reeds in 1554 verspreid door Steelsius,
en zijn Cancioneros' door H. De Laet in 1558. Las Comedias van
Felix Lope de Vega Carpio behooren onder de uitgaven van Nutius
in 1607 en 1611 en van Velpius in 1611. Wij zouden daar nog elf
andere werken van dien vruchtbaren dramaturg te Brussel en te
Antwerpen kunnen bijvoegen, o. a. zijn Arcadia. Balthasar Gracian
S. J., de schepper van den precieusen « estilo culto », vie! hier ook
zeer in den smaak, zooals de vijf uitgaven van zijn Obras bij Verdus345

sen getuigen in 1669, 1700, 1702, 1725 en 1735. Het meesterwerk
van Mich. Cervantes Saavedra, de Don Quichotte, werd hier ook
spoedig triomfantelijk onthaald. De eerste uitgaaf van het eerste
deel is gedagteekend uit Madrid in 1605. Dat zelfde deel bestaat
reeds in Brusselschen druk in 1607. Het tweede deel, te Madrid
gedrukt in 1615, heeft reeds in 1616 een Brusselschen tegenhanger.
Velpius, Verdussen, Mommaert en P. de la Calle bezorgden er tusschen 1607 en 1770 tien uitgaven van. Al even vlug bij de hand waren
onze drukkers voor de Novelas Exemplares, in 1613 te Madrid verscheen, en het jaar nadien reeds door Velpius herdrukt. Ook van
Persiles y Sigismunda, na den dood van den auteur in 1617 te Madrid
uitgegeven, is er reeds in 1618 een Brusselsche druk van Velpius
te vinden. Graaf Bernardino de Rebolledo, de Spaansche gezant in
Denemarken, met wien Vondel gedurende zijn Deensche reis in
betrekking kwam en wien hij zijn gedicht « De Heerlyckheyt der
Kercke » opdroeg, was onder de Zuid-Nederlandsche katholieken,
wegens zijn aandeel in de bekeering van Christina van Zweden,
een gewaardeerde figuur. Dit verklaart ons de bijval, die zijn lieren leerdichten hier genoten in de drie uitgaven van Moretus, Ocios
1650, 1656 en 1660. Zijn Idillo Sacro werd ook door Moretus uitgegeven in 166o en zijn Rimas Sacras in 1661. Van den vruchtbaren
auteur Don Francisco de Quevedo de Villegas brachten onze drukkers
ook heel wat geschriften in den handel. Zijn Obras vinden wij bij
Foppens in 166o en 1669, en bij Verdussen in 1699 en 1726. Zijn
Obras posthumas verschijnen bij Foppens in 1664, 1670 en 1671,
en bij Verdussen in 1611 en 1626. De Diana enamorada, de voortzetting van de Diana van Montemayor, door Gaspar Gilpolo, telt
vier uitgaven in Zuid-Nederland, twee te Antwerpen in 1567 en
1574 en twee te Brussel in 1613 en 1617. De Primera parte de las
noches de Invierno van Anton. de Eslava, verschenen in 1609 te Pampelona, vinden wij in 1610 en in 1657 te Brussel bij Velpius. De
Obras van den dichter L. de Gongora komen voor bij Foppens in
1659; ook de Obras en verso van den bestrijder der Gongoristische
gezwollenheid Francesco Borgio, vinden wij onder de Plantijnsche
drukken in 1654 en nog in tal van andere Brusselsche en Antwerpsche uitgaven. De Brusselsche drukker J. Pepermans laat in 1625
van zijn persen komen Las clavellinas de recreacion van Ambrosio
de Salazar, den Spaanschen secretaris van Maria van Medici. Velpius
heeft nog op zijn actief zes verschillende uitgaven van de Floresta
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Espanola de Apothegmas van Melchior de Santa Cruz de Duenas,
in 1598, 16°5, 1614, 1629, 1655, 1702.

Wij sluiten deze lang niet volledige lijst van Spaansche helletristische uitgaven met een paar belangrijke verzamelwerken. De oude
dichterlijke verhalen, die de Spanjaards romancero's noemen, en waarvan er reeds verscheidene in een bundel vereenigd werden in de
15 e eeuw, worden in de 16e zeer verlangd, te oordeelen naar de
menigvuldige drukken, die er van bestaan. Naast de uitgaven van
Valencia, Toledo en Sevilla zijn er ook ettelijke Antwerpsche. Nutius
brengt in 1557 en 1573 het Cancionero general op de markt, waarin
hij al de romances, die hem in het bereik vielen en hem belangrijk
genoeg voorkwamen heeft bijeen gebracht. Bij den zelfden Antwerpschen drukker treft men verder nog aan het Cancionero de Romances
in 1550, 1554, 1555, 1568 en 1573. Een ander belangrijk verzamelwerk, de Comedias escogidas de differentes XX libros, met stukken van
Moreto, Zarate, Matos Fragoso, e. a., verschijnt in 1704 te Brussel
met den drukkersnaam Manuel Texera Tartaz.
Onder de in 't Spaansch vertaalde geschriften van zestiendeeeuwsche humanisten worden die van Erasmus bij ons het meest
gedrukt. De Apotegmas y dichos graciosos komen van Nutius' persen
in 1543, 1549, 1552, 1553 en 1579. Het Libro de Vidas y dichos graciosos wordt door Steelsius in 't licht gegeven in 1549 en 1552, terwijl
Moretus in 1609 nog een uitgave bezorgt van Apothegmas en cinco
lenguas. Ook van den humanist Luis Vives vinden wij in onze bibliographie enkele belangrijke werken : Comentarios para despertamiento
del Animo (Antwerpen 1537) en Introduccion a la Sabiduria vij Steelsius in 1551.
Het oudste van de in het Spaansch te onzent uitgegeven Fransche
literaire werken, is het allegorisch poema El Cavallero determinado
van Olivier de la Marche, vertaald door F. de Acuna. Er is ook een
Spaansche vertaling van Philippe de Comines' Memoires in 1545.
De destijds zoo gevierde Semaine van Guillaume Salluste du Bartas,
krijgt een Spaansche vertolking van Fr, de Caceres in Los Siete
dias de la Semana sobre la Creacion del Mundo, bij de Erven P. Bellerus
in 1612. Zes uitgaven van de Spaansche lezing van Fenelon's Telemaco dragen als plaatsaanwijzing Antwerpen : 1712, 1733, 1742,
1743, 1756 en 1780. Er zijn Spaansche bewerkingen van Bossuet's
Histoire des variations des eglises protestantes te Antwerpen in 1737;
van de kanselreden van Bourdaloue, Sermones, in 1740; en van
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Bouhours' Pensees chretiennes pour sous les jours du mois t bij Verdussen in 1729. Te Brussel komt in 1618 bij Velpius een Spaansche
vertaling uit van F. de Sales' Introduction a la Vie devote.
Onder de vertaalde Italiaansche auteurs komt Ariosto vooraan
met zijn Orlando furioso, overgezet door Jeronimo de Urrea, en gedrukt bij Nutius in 1549, 1554, 1557 en 1558. Naast hem staat J. B.
Guarini met zijn beroemd herdersdicht, vertoond, op het huwelijk
van Hertog Karel Emmanuel van Savoye met de Spaansche Infante
Catharina, Il Pastor lido, in het Spaansch uitgegeven door Verdussen
in 1694.
Uit dit vluchtige en zeer onvolledige overzicht op de Spaansche
typographie in onze gewesten zal ongetwijfeld afdoende blijken wat
voor groot belang de studie er van oplevert voor de geschiedenis
van onze betrekkingen met Spanje en in het bijzonder voor de geschiedenis van de Nederlandsche letterkunde, die veel meer dan
men het voor korten tijd dacht, in de 17 e eeuw den invloed der
Spaansche heeft ondergaan. Prof. J. te Winkel, die op het gebied
onzer literatuurgeschiedenis meer dan eens uitstekend prospectorswerk heeft verricht, wees reeds op die invloeden in 1881 in zijn
merkwaardig opstel : De Invloed der Spaansche Letterkunde op de
Nederlandsche in de 17e Eeuw (I), en C. F. Adolfo van Dam zette
dit werk voort in zijn Las relaciones entre Espana y Holanda (2),
doch dit studieonderwerp is niet uitgeput en aan de hand eener
degelijke Spaansch-Nederlandsche bibliographie zullen de vondsten
van Prof. te Winkel en C. F. van Dam zeker wel aangevuld kunnen
worden.
De opvoeringen van comedias, mascaras, bailetes en andere
Spaansche werken aan het hof te Brussel, van of het begin van Albert
en Isabella's regeering tot op het einde van de 17e eeuw, waren sterke
prikkels, die de aandacht onzer schrijvers op de Spaansche literatuur
vestigden, maar het waren niet de eenige.
J. A. van Praag in La comedie espagnole aux Pays Bas (3) en Hermann Tiemann in zijn Studien zur spanischen Dramatik in Flandern (4),
waarin hij het vooral heeft over Diego Muxet de Solis, van Waalsche
(I) Tijdschrift v. d. Maatschappij v. Nederl. Lett.
(2) Amsterdam, 1923.
(3) Amsterdam 1922.
(4) Proefschrift aangeboden bij .de philosophische faculteit der hoogeschool te
Gottingen (1923).
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afkomst, Jacinto de Herrera y Sotomayor, ambtenaar in Vlaanderen
in de 17e eeuw en Miguel de Barrios, kapitein in het Spaansche
leger in Vlaanderen tusschen 1662 en '74; — hebben het belang
van die vert9oningen goed doen uitschijnen. Vlaamsche schrijvers,
die den rug toekeerden naar de ouderwetsche rederijkersopvattingen,
zochten verjonging in het Spaansche voorbeeld, dat om zoo te zeggen
onder hun oogen aan het leven was gegaan. Cornelis de Bie vertaalt
van Lope de Vega Las Pobrezas de Reynaldos onder de titel : Armoede
van de graeve Florellus (1671), en El gran Duque de Moscovia (1672).
Van den zelfden auteur vertaalt de Antwerpenaar Ant. Francisco
Wauthers El castigo sin venganza, onder den titel De verliefde stiefmoeder. Naar Calderon's Devocion de la Cruz schrijft dezelfde De
devotie van Eusebius tot het H. Kruys, De Brusselsche rederijker
Schouwenbergh vertolkte Calderon's La vida es sueno. Claude de
Grieck bewerkte Calderon's El mayor encanto Amor en La gran
Cenobia. Een grondige studie van het tooneelwerk van Jhr. Frederik
Cornelis De Conincq zou ook overvloedige Spaansche invloeden
aanwijzen. En van al die inwerkingen van Spaansche stukken op
onze dramatische kunst geven wij nog maar enkele hier en daar
opgeteekende voorbeelden !
Het lag ook voor de hand, dat veel andere Spaansche letterkundige werken hier vertaald en nagevolgd werden, en bijna telkens
kunnen wij vaststellen, dat van het vertaalde werk een of meer oorspronkelijke uitgaven, door onze drukkers bezorgd, hier voorafgingen.
Met hoeveel Spaansche picareske romans is dit het geval geweest !
In 1579 krijgen wij een Nederlandschen tekst van Lazarillo de Tormes, doch in 1553, 1554, 1555 had Nutius er herhaaldelijk den Spaanschen tekst van laten verschijnen. In 1658 is Guzman d' Alfarache
vertaald, maar de oorspronkelijke tekst is reeds in 1600, 1604 en
1639 in een Brusselsche uitgave bij Mommaerts verkrijgbaar. De
Rinconete y Cortadillo uit de Novelas exemplares van Cervantes wordt
vertaald in 1643, verscheidene jaren na Velpius' Spaansche edities
van 1614 en 1625. Zoo ook met Pablo de Segovia van Quevedo,
herhaaldelijk gedrukt te Antwerpen en te Brussel sedert 166o, doch
eerst in het Nederlandsch overgezet in 1699.
De Celestina, waarvan hij het groote succes in den oorspronkelijken tekst te onzent reeds aanstipten, werd na ettelijke Spaansche
uitgaven hier ook vertaald. Niet alleen de « suete principale historie »
maar ook de « lustelijcke fonteynkens van philosophien ende wys349

heden », die in dat werk « ten alien canten wtspronghen », noopten
den drukker Hendrik Heyndricx om er een Nederlandsche uitgave
van te laten verschijnen te Antwerpen in 1574 en nog eene zonder
jaartal.
Wij weten, dat Milenus Clachte van J. B. Houwaert in 1578
ontleend werd aan Antonio de Guevara's beroemd Libro Aureo de
Marco Aurelio, waarvan er echter voor dat jaar (tusschen 1534 en
1574) zeven verschillende oorspronkelijke uitgaven verschenen te
Antwerpen bij Steelsius en Aertsen, terwijl Cornelis van Beresteyn
er in 1563 een Nederlandsche vertaling van gaf. De vele Spaansche
uitgaven van De Guevara's Epistolas familiares bij Nutius gingen
ook de vertaling vooraf, die Cornelis van Beresteyn er van gaf onder
den titel Vrundtlicke ghemeene Sendtbrieven.
Cervantes' Don Quichotte wordt in 1657 vertaald door Lambert
van den Bos en tot zeven maal toe herdrukt, de Spaansche uitgaven
van Velpius te Brussel klimmen echter op tot 1607. De Diana enamorada van Gaspar Gil Polo (voortzetting van Jorge de Monte mayor's
Diana) wordt vernederlandscht door A. Van Nispen in 1653, maar
de oudste Spaansche uitgaven van Velpius dagteekenen van 1613.
Een hoogst interessant hoofdstuk voor de geschiedenis der
Nederlandsche drukkerij en uitgeverij wordt door het opmaken eener
zoo volledig modelijke bibliographie der Spaansche productie onzer
typographen in het vooruitzicht gesteld.
Het is W. Vorsterman, die te Antwerpen met zijn Vocabulario
van 152o de reeks opent, doch weidra is het Nutius, die de groote
specialist wordt op dat gebied. Tusschen de jaren 1539 en 1611 gaf
deze ondernemende drukker + 159 Spaansche werken uit. In de
16e eeuw is het Steelsius, die hem het dichtst nabij komt met ± 62
Spaansche drukken tusschen 1539 en 1574. Plantin gaf er tusschen
1555 en 1589 slechts E 20 uit. In de 17e en 18 e eeuwen worden de
Verdussens de erkende drukkers van Spaansche boeken met het
hoogtepunt hunner productiviteit op dat gebied tusschen 1669 en
1786, ± go drukken. Op den duur hadden zij als het ware het monopolie van de Spaansche uitgaven te Antwerpen, en hadden hun boekhandel zoo op de Spaansche clienteel ingericht, dat zij van tijd tot
tijd een speciale catalogus uitgaven van de Spaansche werken, die
bij hen voorhanden waren. (I) Zoo bezit het Museum Plantin er een,
(1) Zie Kan. C. L. Clercq : Les Catalogues des Verdussen (Gulden Passer X, afl. 4)
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getiteld : Catalogo de Libros Espanoles por conseguir en Casa de los
Herederos de la Viuda de Cornelio Verdussen y Compania Mercaderes
de Libros en Amberes (z. j.) (I).
Het is wel de moeite waard met behulp van dezen Catalogo even

na te gaan wat er op het einde der 17e en in het begin der 18e eeuw
in een Antwerpschen boekwinkel aan Spaansche drukken te vinden
was. Heel wat van de door ons in dit overzicht geciteerde werken
vinden wij hier terug, Antwerpsche en Brusselsche uitgaven vooral.
Er komen echter ook heel wat Spaansche drukken op voor, die in
Holland en Frankrijk verschenen, namelijk de Atlas Mayor van
Blaeu te Amsterdam (1672), de Aventures de Telemaco uit den Haag,
(1713); de Arte Frances van Abad de Vayrac te Parijs (1714); de
Costumbres de los Israelitos van Abad Fleury, vertiaald in het Spaansch
door J. B. de Barry en te Parijs uitgegeven door Pedro Witte (i734);
de Catechismo historico van Abad Fleury, uitgave van P. Witte te
Parijs (1734); de Grammatica de la Lengua Griega en Idioma Espanola,
gedrukt te Lyon; de Grammatica hebraispano, insgelijks uit Lyon
(1676); de Horas Devotas de neustra Senora uit Parijs (1734); de
Introducion de la Vida Devota van F. de Sales uit Parijs (1713); de
Imitacion de Christo van Th. a Kempis, uit Parijs (1734); en de
Monarchia Hebrea van Calmet Benedictino, gedrukt in den Haag
(1745). Voor het overige bevat de Catalago drukken van zuiver
Spaansche herkomst, uit Madrid, Sevilla, Toledo, Leon, Salamanca,
Barcelona, Lissabon, Saragossa en Valladolid.
Uit dezen Catalogo meenen wij met zekerheid te mogen of Leiden
dat Verdussen's verkoopgebied voor de Spaansche boeken zoowel
in de Nederlanden als in Spanje lag. De uitgaven van Nederlandsche
drukkers werden door Verdussen naar Spanje uitgevoerd, en de
uitgaven van Spaansche drukkers werden door hem hier aan den
man gebracht.
Een der redenen waarom zoo veel Spaansche boeken in ons land
en vooral te Antwerpen gedrukt werden, zal wel de betere technische
uitrusting onzer drukkerijen geweest zijn. Dit blijkt althans uit de
volgende bijzonderheid.
Philips III had in 1610 te Lerma een wet uitgevaardigd, waarbij
aan zijn Spaansche onderdanen verboden werd, indien zij boeken
(1) Cornelis Verdussen werd geboren in 1661 en stierf in 1728. Hij werd in de
St. Lucasgilde aangenomen in 1692-1693.
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schreven, die te laten drukken buiten Spanje. Strenge straffen dreigden
de overtreders van deze wet : verlies van hun Spaansche nationaliteit,
van de helft van hun goed en van al de boeken, die zij in Spanje zouden
hebben ingevoerd.
Op dezen protectionistischen maatregel maakte Philips III echter
wel uitzonderingen. B. Aldrete kreeg b.v. de toelating om zijn werk
Varias antiguedades de Espana Africa y otras provicias buiten Spanje
te laten drukken omdat er in dat werk zooveel Grieksche, Syrische,
Hebreeuwsche en Arabische woorden voorkwamen met hun eigenaardige letterteekens, die de Spaansche drukkerijen niet in voldoende
aantal bezaten. Zoo werd dit boek met koninklijke goedkeuring gedrukt te Antwerpen in 1614 door Gerard Wolsschaten en Henri
Aertsen op de kosten van Jan Hasrey.
Dit feit spreekt boekdeelen lof voor de Antwerpsche typographie.
Brussel komt niet zoo vroeg als Antwerpen aan de beurt met
Spaansche drukken, maar gaat vooral in de 17 e eeuw toch flink
naast de Scheldestad plaats nemen, De firma Velpius zet de Brusselsche reeks in ten jare 1587 en blijft onder al de firma's van deze stad
het bedrijvigst op het speciale terrein der Spaansche uitgaven, met
± zoo drukken tusschen 1587 en 1655. Foppens volgt Velpius op
den voet met + 71 drukken tusschen 1655 en 1754. Mommaerts
komt de derde met E 3o drukken tusschen 1588 en 1662.
Met het oog op de Antwerpsche typographische geschiedenis
werpt de studie van onze Spaansche bibliographie een paar kleine
vraagstukken op, waar wij bier ook even de aandacht willen op vestigen. Onder die drukken met aanwijzing van Antwerpen als plaats
van herkomst zijn er stellig eenige, die niet tot de productie van de
drukkers dezer stad behooren.
1
Zoo vinden wij in 1737 de Historia de las Variaciones de las
Iglesias protestantes van Bossuet (4 Dl.); in 1740 de Sermones van
Bourdaloue (12 Dl.); in 1737-39 de Historia Hispaniae van J. de
Mariana (16 Dl.); in 1745 het Compendio de la Historia antiqua
van Ch. Rollin (6 Dl.); in 1748 Guerras de Flandes van R. P. Famiano,
alle met de melding op het titelblad : « En Amberes, A
costa de Marcos-Miguel Bousquet y Compania, Mercaderes de
Libros », ofwel : « En Amberes, por Marcos-Miguel Bousquet y
compania ».
Van een M. M. Bousquet hebben wij onder de Antwerpsche
drukkers nooit eenig spoor gevonden. Toen wij op de geschiedenis
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van Mexico door A. de Solis, 1741 en 1751 en op de Cartas con notas
de Juan Polafox, 1742, denzelfden naam Bousquet zagen met Brussel
als plaatsaanwijzing; en nadien nog De l'Education des Enfants van
J. Locke, vertaald door M. Coste, met de vermelding : « A Lausanne,
chez Marc Mic. Bousquet & Comp. 1746 », dan waren wij overtuigd
hier te doen te hebben met een niet Antwerpschen drukker, die het
om een of andere reden geraadzaam had geoordeeld van bovengenoemde werken een Antwerpsche titeluitgave te geven.
Marc Michel Bousquet was afkomstig uit Grancy (Vaud),
waar hij geboren werd in 1696. Hij vestigde zich als drukker eerst
te Geneve en gaf daar sedert 1728 verscheidene werken uit. In 1736
liet hij z'n zaak te Geneve over aan Pallisari & C e en ging naar Lausanne wonen, waar hij talrijke werken uitgaf. Verscheidene van die
werken hebben Antwerpen, Keulen, Brussel en zelfs Palmyra als
adres. Bousquet stierf waarschijnlijk omstreeks 1763. (1)
De vraag is dan : welke redenen konden Bousquet er wel toe
aanzetten om aldus een viertal Spaansche drukken met adres te Antwerpen uit te geven?
Het Spaansche tijdvak was te onzent. in 1740 toch al meer dan
twintig jaren afgesloten. Door den vrede van Rastadt in 1714 en door
het Bareeltractaat in 1715 waren de oude Spaansche Nederlanden
onder Oostenrijksche heerschappij gekomen, en tijdens de regeering
van Keizer Karel VI en van Maria Theresia, met markies de Prie
en Karel van Lorreinen als landvoogden, was er geen sprake meer
van Spaansche invloeden of bijzondere belangstelling in Spaansch leven.
Bousquet koos dus Antwerpen niet als plaats voor zijn uitgave
omdat hij er hoopte een belangrijk kooperspubliek te vinden.
Was het wellicht omdat de oude faam van de Spaansche drukken,
die in de 16 e en 17e euw te Antwerpen verschenen, nog nawerkte
in de i8e?
Daar verscheidene der door Bousquet met Antwerpsch adres
uitgegeven Spaansche boeken een uitgesproken katholiek karakter
hebben, meenen wij daar de reden dier fictieve adresopgave te moeten zoeken. In het Calvinistische Geneve of Lausanne waren dergelijke uitgaven destijds niet sympathiek.
Er zijn verder drie uitgaven van Fenelon's vertaalder Telemachus
(I) Dictionnaire historique et biographique de la Suisse (Neuchatel, 1924, II,
p. 278)
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in 1743, 1756 en 178o met opgave : « En Amberes, a costa de los
Hermanos de Tournes », wat F. Olthof in zijn Boekdrukkers in
Antwerpen (p. 1o1) de grappige vergissing deed begaan in « los
Hermanos » (de gebroeders) een voornaam te zien en van een « Herman de Tournes » te spreken. Ook deze De Tournes zijn geen Antwerpenaars.
De gebroeders De Tournes, Jean Antoine en Samuel, zijn drukkers, die te Geneve thuis hooren. Paul Heitz noemt ze in zijn Genfer
Buchdrucker- und Verlegerzeichen im XV, XVI und XVII Jht. (p. 26).
Hij citeert werken van hem tusschen 1655 en 1697, doch meldt tevens
dat de firma « Freres de Tournes » ook voorkomt op werken van 1740,
1748 en 1764.
Volgens een notarieele acte, bewaard op het Staatsarchief te
Geneve, hebben de gebroeders Samuel en Jean de Tournes hun
drukkerij-fonds op het eind van 1775 aan Nouffer en Bassompierre
verkocht (I). De Telemachus-uitgave van 178o Levert dus een kleine
moeilijkheid op, doch het is wel mogelijk dat de Tournes, ofschoon
ze niet meer drukten, zich toch nog met uitgeverij bezig hielden.
De uitdrukking : « a costa de los hermanos de Tournes », schijnt deze
onderstelling overigens te bevestigen. Het blijkt overigens uit een
andere notarieele acte van 178o, dat Samuel de De Tournes optreedt
als vertegenwoordiger van een Parijsch uitgever, die een boek te
Geneve liet drukken. (I)
De neiging van de firma de Tournes om op haar uitgaven andere
adressen dan dat van Geneve te plaatsen, blijkt nog uit een cataloog
van hun uitgaven « Catalogue des Freres de Tournes a Geneve et
a Lyon, 1740 a 1 746 D (2).
Zoo meenen wij ten slotte ook El espijo de la muerte van Carlos
Bundeto, voor een uitheemschen en wel bepaald voor een Amsterdamschen druk te moeten houden, ofschoon er op het titelblad van
dit werk te lezen staat : « En Amberes En Casa de Jorgio Gallet.
Director de la Emprenta. M.DCC. »
George Gallet is zonder eenigen twijfel een Amsterdamsche
drukker en boekhandelaar (3), die een aanzienlijk aantal werken
(I) Vriendelijke mededeeling van den heer F. Gardy, bestuurder van de
Openbare en Universitaire Boekerij te Geneve.
(2) W. 8540 Catalogue 18 : A la licorne, 12, rue Bonaparte, Paris.
(3) Zie M. M. Kleerkooper & W. P. Van Stockum : De Boekhandel te Amsterdam
('s Gravenhage : M. Nyhoff 1914-16). Dl. II, p. 1268, 1269, 1467, 1563.
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uitgaf met vermelding van Amsterdam als plaats van herkomst.
In 1700 echter gaf hij een reeks van 39 allegorische platen uit over
de voorbereiding tot den dood door overweging van het laatste avondmaal, de passie en den dood van Jezus Christus, Hij vereenigde die
platen in een bundel met Franschen tekst van Mr. De Chertablon
en gaf ze uit onder den titel La Maniêre de se bien preparer a la Mort,
met de aanwijzing : « A Anvers chez George Gallet M.D CC. ».
Dezelfde platen gaf hij uit in den bundel met Spaanschen tekst van
C. Bundeto, waarvan wij zooeven gewag maakten. In 1740 verscheen
de bundel met Franschen tekst opnieuw « a Anvers chez George
Gallet ». (I)
Waarom jaarteekent George Gallet deze drie uitgaven uit Antwerpen ? Was hij wellicht van oordeel, dat het Roomsch karakter
van dit werk, waarvan de eerste opvatting aan een geestelijke van
de Orde van den H. Franciscus te danken is, zooals hij zegt in een
bericht tot den lezer, een ruimeren en sympathiekeren kooperskring
zou vinden in het katholieke Antwerpen dan in het gereformeerde
Amsterdam? Of wilde hij wellicht, zooals het meer gebeurde, door
het Antwerpsche adres als het ware een katholiek orthodox merkteeken op zijn boek drukken?
Wij willen er hier op drukken, dat het bondige overzicht op de
Spaansche typographie in de Zuidelijke Nederlanden, door ons hier
gegeven, verre van volledig en afdoende is. Het berust, zooals wij
reeds zegden, op den beknopten, voorbereidenden catalogus van den
heer J. F. Peeters, die nog voor veel wijzigingen en aanvullingen
vatbaar is, en verscheidene beschouwingen, door ons naar aanleiding
ven deze Spaansche uitgaven gemaakt, vragen nog een grondiger
en uitgebreider onderzoek. Niettemin geven wij ons opstel in het
licht omdat het toch reeds volstaat om de groote beteekenis van de
godsdienstige, zedelijke, wetenschappelijke en letterkundige bedrijvigheid in de Spaansche taal te onzent, gedurende de 16e en de 17e
eeuw, te bepalen en voor veel belangrijker te verklaren dan iemand
het tot nogtoe had vermoed. Wij mogen zonder eenige overdrijving
bevestigen, dat de Zuidelijke Nederlanden in die tijden wel degelijk
een merkwaardige voorpost der Spaansche cultuur waren. Beter
dan ooit begrijpen wij hoe Spaansche schrijvers als Tirso de Molina,
(2) Naar het schijnt bestaat er een Nederlandsche uitgave van dit plaatwerk :
Spiegel om wel te sterven (Amsterdam, J. Stichter, 1694).
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Lope de Vega, Alonso Velasquez en andere meer, den lof van de
Zuidelijke Nederlanden voortdurend herhalen en, dat hun verklaring
« Niets gaat boven Vlaanderen » : « No hay mas Flandes » in het
Iberische schiereiland tot een snort van volksspreekwoord was geworden.
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Verzen
Als kind was me 't land zo lief en het woud,
de zon die verzonk in 't zwijgende goud.
Het open veld lokte lang. In verlangen
werden mijn woorden schoner. Mijn zangen
waren zo wonder en heel mijn jeugd een zacht lied,
dat murmelde klaar en stil, en dat niet
luidop lachen dorst in klankvol gerucht.
Zo lief was me nog de diep-tere lucht
op week-grijze dag, wanneer ik mocht dromen
alleen met de grauwe eenzame bomen.

Zo lief was ook mij die zwijgende kamer,
waar het geluk mensen stiller eenzamer
maakte, waar dagen dode gezichten
schijnen als lege kwijnende lichten.

Daar in die bleke gang van de dagen
straalde het zacht-stil dromende vragen
door, van het onbekende veel schoner
land aan den overkant, waar de zomer
stiller maar eeuwiger bloeit, waar vrede bekoren
doodt onder koele bedwelming blondig verloren.
Over dit land bleven grauwe nevelen zweven,
donkere beelden van 't witte glinstrende leven,
weke mysteries die steeds ons wezen omgeven.
Straalde de zon daar dan niet eeuwig klaar? Maar ze bleven
bleker nog stille weerkaatsingen van haar schoonheid. Het gloren
van de geliefde verrieden ze nooit. Ze werden geboren
daar waar d'onzichtbare vloed van de stilte ontstaat,
verlangen in 't blijer geluk der liefde vergaat,
en zouden niet eerder verdwijnen. Waren ze 't leven
niet dat we zilf zijn, muziek die stervend gegeven
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lacht? 0 ik wou om hen een kring weven
van innigheid en vertrouwen, ze bleven
donker en zwijgzaam gelijk verborgen laaglanden.
Stilten ze waren waarin als bloeiende handen
onze verstanden nog roerden. Het was of ze zochten
naar de gestalten, die ze niet zagen, en nooit nog vermochten
to raken verwonderd, die stil voor hen stonden,
warme afgronden, de witte lachende zonden.
Trage geheimen ze waren, gesloten oude gezichten.
a schouwde hen nog lang en genoot van hen als van stille
gedichten
die men nog nooit kon vergeten, nooit kon begrijpen,
nooit nog me spraken, maar altijd zwegen, slechts zwijgen.
R.
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DE VOS.

Een Demasque van het Snobisme ?
Naar aanleiding van : Menno ter Braak.
a Demasque der Schoonheid ». Met een
voorrede van E. du Perron. —
MCMXXXII. — N.V. Nijgh en Van Ditmar,
Rotterdam.

door Urbain van de Voorde.
Wat men van het boek van Menno ter Braak ook denken moge,
— en men denkt er, blijkens al wat ik er reeds over gelezen heb,
vrij uiteenloopend over — een ding staat buiten kijf : dit « Demasque der Schoonheid » is geen boek, dat onverschillig laat. Men heeft
het met zoogenaamde « gemengde gevoelens » ontvangen, maar men
heeft er niet het zwijgen toe gedaan. Over een « conspiration du
silence » heeft de schrijver zich zeker niet te beklagen. Dat men
zijn boek niet onbesproken heeft laten voorbijgaan lag hier trouwens in de natuurlijke orde der dingen. zijn polemische toon, zijn
felle aanvallen tegen hen, die hij grosso modo « aestheten » noemt,
zonder nauwkeurig te specifieeren wie of wat hij eigenlijk onder
aestheten verstaat, hebben voor gevolg gehad, dat alien, die zich
als essayist, als criticus, als geschiedschrijver der letteren onledig
houden, zonder te gewagen van de filosofen aan wie ter Braak speciaal een broertje schijnt dood te hebben, zich konden getroffen
voelen. Velen die dachten : Hij heeft het, per Baco, op mij gemunt !
hebben dan ook een ietsje nerveus naar de pen gegrepen. Niemand
wil graag als aestheet gedoodverfd worden, vooral niet als een aestheet zoo'n afschuwelijk, zoo'n ignobel, en tevens zoo'n vodderig
individu blijkt te zijn als Menno ter Braak wil doers gelooven in
een honderd bladzijden lang betoog. En, het moet gezegd, want :
eere aan wie eere toekomt, Menno ter Braak kan schrijven, Menno
ter Braak is een vinnige geest, die op menige plaats een doeltreffende
piji weet los te laten, hij is tevens een dappere geest, die zich niet
ontziet al eens nationale glories, i. c. Vondel, tot eenieders ontsteltenis aan te randen. Ik heb altijd eerbied voor iemand, die den
moed zijner overtuigingen heeft, ook al kan ik zijn meening niet
deelen. En het is vanwege hen, die gewoon zijn gedachteloos na te
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bauwen wat de traditioneele « gevestigde autoriteiten » hun hebben
geleerd, een gemakkelijke dooddoener misprijzend van een kwajongensmentaliteit te gewagen, als een of ander overmoedig beeldstormer hun idolen omverwerpt — of althans van hun luister berooft.
Kortom, Menno ter Braak neemt geen blaadje voor zijn mond,
als hij iets te zeggen heeft en hij schrijft verreweg zijn kruimigste
bladzijden als hij polemisch gaat optreden — n'en deplaise aan den
heer du Perron die zich in zijn voorrede op dit boek tot mijn bodemlooze verbazing eensklaps ontpoppend als... l'arbitre des elegances... litt6raires, juist deze bladzijden ordinair noemt en er neusophalend tegen waarschuwt, — noblesse oblige ! — Dit spelletje
is echter gemakkelijk te doorzien : als de vos de passie preekt, boertje wacht uw ganzen ! a ben echter zoo vrij mij aan de waarschuwingen, die wij danken zoowel aan het critisch vernuft, als aan de
« weltmannische » levenskunst van den inleider, geen zier te storen
en nu maar eens zoo plebejisch ordinair te zijn juist hoofdzakelijk
de polemiseerende passages van ter Braak's « Demasque » te waardeeren. Het zijn althans de eenige bladzijden, die ik met levendige
belangstelling heb kunnen lezen. Menno ter Braak zendt zijn boek
in de wereld, met als motto een variante op een woord van Voltaire :
« Tous les genres sont ennuyeux, hors le bon ». Dat Menno ter
Braak's genre intusschen het goede niet is, daarvoor levert hij zelf
de proef op de som : want dit Demasqu6 der Schoonheid, anders
dan men van een « &masque » gewoon is, wordt al spoedig vervelend. Het wordt vervelend, omdat we, bladzijden lang, het onafwijsbaar gevoel hebben, dat al deze voor het overige goed geformuleerde gedachtenconstructies op drijfzand gebouwd zijn, we
kunnen er niet aan doen geheel dit zwaartillend vertoog meer onwezenlijk, dan abstract te vinden. Ik zal nimmer vallen over het
afgetrokkene van een gedachtengang. Sinds jaren leg ik mijn geest
of en toe wat intellectueele training op en verdiep mij dan in de studie der meest abstracte, somwijlen zelfs « abstruse » bespiegelingen.
Men beleeft er, op mijn woord, niet steeds pleizier aan, maar
wanneer men op den dieperen concreten ondergrond, die alle abstractie ten slotte schraagt, vat krijgt als op iets van wezenlijke waarde, dan was deze geestelijke sport niet noodzakelijk onvruchtbaar,
wegens het synthetisch inzicht, dat de abstractie vaak verleent, Bij
Menno ter Braak echter heeft men den indruk, dat de scherpzinnigst
geformuleerde uiteenzettingen tamelijk gewone aangelegenheden be360

treffen, of, beter wellicht, dat het gaat over dingen, waarover we
het sinds lang eens zijn, zoodat we niet kunnen begrijpen, waarom waarheden als koeien zoo diepzinnig en zwaarwichtig moesten
verkondigd worden. Deze gewone dingen krijgen onder ter Braak's
pen echter iets ongewoons, zoodat men ze aanvankelijk niet herkent
gaan wij ze echter op onze beurt « demasqueren », gaan wij ze van
hun paradoxaal uitzicht ontdoen, dan blijkt dadelijk, dat alles wat
de essayist ons vertelt, niet zoo veel zaaks is. Men heeft gestadig
het onbehaaglijk gevoel, dat hij plechtstatig open deuren instampt,
en wanneer Menno ter Braak ons dwingt tientallen van bladzijden
lang zijn intellectueele windmolenbestormingen bij te wonen, eentonig en gelijkmatig in hun overigens naar alle regelen der kunst
uitgevoerde dialectische strategie, dan beginnen al deze langdradige
diepzinnigheden, waar men slechts vat op krijgt om te zien, dat
het sop te koolen niet waard is, vermoeiend op den lezer in te werken en al dit omhalig gehaspel over de aestheten en hun puberteit,
al deze paradoxen, die bijna nooit geestig zijn, maar het blijkbaar
zouden wilien wezen, hangen ons op den dour hartsgrondig de keel
uit. Neen, Menno ter Braak's genre is niet het goede. Het is reeds
de tweede maal, dat hij ons, spijts alle erkenning van niet gewone
schrijversgaven, ontgoochelt. Ook zijn « Carnaval der Burgers »
komt neer op onmogelijk door te leven, tot in den treure uitgewaterde variaties op eenzelfde thema. Had hij zich daar tevreden gesteld met de zes of zeven hoofdstukken, die dit essay uitmaken tot
een enkel samen te vatten, niet langer dan een der zes, dan had hij
uitmuntend werk geleverd. Maar neen, hij moest een « boek » schrijven, een lijvig ding van bij de drie honderd bladzijden, een lange,
eentonige, vervelende dissertatie. Niet de inhoud, niet de stijl,
niet de levenshouding van Menno ter Braak zijn vervelend of verwerpelijk, het is zijn genre dat niet deugt... Hij heeft; (deze laatste
inzonderheid is wellicht een andere waard) voor zijn intellectueel snobisme den gepasten vorm nog niet gevonden, den vorm die ons zijn
paradoxen en goochelarijen voor goede munt zou doen aanvaarden.
In het kort samengevat komen ter Braak's aanvallen op wat
hij het « aestheticisme » noemt, hierop neer, dat de Tachtigers met
hun verafgoding der Schoonheid, zich in den grond van het leven,
van de natuur hebben afgewend. Apostel van het vitalisme, deze
pleizierige hobby van een aantal Hollandsche dichters, gaat ter Braak
dus ongenadig te keer tegen hen, die hij er terecht of ten onrechte
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van verdenkt de kunst in de plaats van het leven te hebben gesteld.
Deze aanbidders der schoonheid, zelf feitelijk aestheten, hebben het
stilaan zoo ver gebracht, dat zij niet eenmaal meer, zooals de Tachtigers toch nog deden, uitgingen van een directe levenssensatie, van
de natuurlijke gewaarwording der zinnen, maar dat zij de creativiteit verward hebben met het kunstig handwerk, met de perfeCte
technische vaardigheid, en dat zij den schoonen, maar dooden vorm
in de plaats hebben gesteld van de waarachtige inspiratie. Deze
schijnschoonheid nu is het die ter Braak meent te moeten ontmaskeren — (alsof zij het sinds lang niet was!) en met zijn parool : terug naar de natuur, schrijft hij een kunst voor, die zich aan regels
en formules niet gelegen laat, maar haar eigen vorm schept, zonder lets van haar frischheid en spontaanheid in te boeten : een vitalistische kunst, die in haar proteus-achtige duizendvormigheid aan
de bemoeizucht der paedagogen en der aestheten ontsnapt. In den
grond stelt ter Braak hier noch min noch meer opnieuw het onontkoombaar probleem van alle kunst : hoe moet ik aan mijn aandrift,
aan mijn emotie vorm geven zonder haar kwijt te geraken of geweld
aan te doen. En het is juist omdat dit probleem sinds jaren inzonderheid door de poezie-critiek in de beide Nederlanden gesteld is geworden, het is juist omdat we alien sinds lang weten, dat de feillooze
vorm, of beter : de feillooze naleving van literaire schema's of academische formules de kunst niet is, maar dat deze wortelt in de
onnaspeurbaarste schuilhoeken van leven en ziel, dat Ter Braak's
paradoxaal betoog, spijts zijn bewonderenswaardig hanteeren van het
gedachteninstrument en spijts alle dialectisch vernuft, zoo onwezenlijk aandoet : hij ontmaskert niets, want wij waren sinds lang geen
dupe... zijn boek is niets anders dan een noodeloos ingewikkelde,
noodeloos « wijsgeerig » gestelde bijdrage tot het onderzoek naar
het wezen der kunst. Hoe vinnig Menno ter Braak ' ook uitvaart tegen de philosopher, zijn eigen spitsvondige vitterijen, een scholasticus niet onwaardig, doen ons eenvoudig besluiten dat hij en zij
vijandige broeders zijn.
Want in den vaak al te intellectualistischen vorm waarin zij
uitgedrukt zijn, keeren ter Braak's argumenten tegen het aestheticisme zich ten slotte tegen hem zelf. Hij is zelf de aestheet, die meer
hersens heeft dan hart, die in zijn strijd tegen de onzuivere factoren
in de onderscheiden kunsten, tegen « begrippen » in de muziek,
tegen « muziek » in de poezie, hoezeer ik op veel plaatsen zijn uit362

eenzettingen volmondig kan beamen, vaak het bewijs er van levert,
dat veel wezenlijks hem ontsnapt. Hij geeft zich volkomen bloot
daar waar hij een boutade van Stendhal « Rien ne me semble bête
au monde, que la gravite » zelf met een overstoorbare « gravite »
voor ernstig opneemt en opeens met Nietzscheaansche allures het
« gefahrlich leben » van den overspannene van Sils-Maria tot het
opperste parool van kunst en leven proclameert. Bij ter Braak is
opeens het « risico » (maar let wel : alleen het artistiek « risico » —
het andere ware wellicht te geriskeerd) het laatste woord der kunst :
het « risico » dat « le bon genre » verwezenlijkt met eigen middelen,
afzijds van den aanvaarden canon en de gecodificeerde regels en
systemen. Hier schijnt hij mij zich zoodanig blind te staren op de
gehate stelsels en formules, dat zijn « risico » gevaar loopt weldra
zelf een formule te worden. De waarachtige kunst, het risico van.
« le bon genre » zou wel nog eens andere premissen kunnen onderstellen dan het lek worden van de kunst aan den kant der wijsbegeerte en het lek worden der wijsbegeerte aan de zijde kunst, zooals ter Braak zich ongeveer uitdrukt — maar van' deze premissen
van ziel en hart of, als men wil, van het magische in den mensch,
rept de aestheticus Ter Braak geen woord... Hij smaalt alleen wat
over « eeuwige dingen », waarin de organisatie van zijn geest hem
blijkbaar alle inzicht weigert.
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Steden en Landschappen
SIENA
« Cor magis tibi Sena pandit », met dezen gullen groet wordt
van ouds de reiziger die langs de Porta Camollia Siena binnentraadt
verwelkomd. Het hoofd vol boeksche herinneringen aan Siena's
eeuwenlangen strijd tegen Arezzo, Perugia, Florence, aan de bloedige
twisten onder voorname families loopt u door de Via Camollia, de
Via Cavour, de Via Trieste en geraakt onmiddellijk met wat de boeken
u leerden in verlegenheid. Is het wel in die bochtige straatjes met
hun stemmige geveltjes en hun sierlijke bogen dat vrije burgers
mekanders bloed vergoten of bouwden, evenals weleer de Israelieten,
ook de ingezetenen van Siena met eene hand terwij1 hun ander
hand zich nimmer het wapen liet ontvallen? Oorlog en kunst, daar
lijkt toch heel Siena's geschiedenis op neer te komen.
Intusschen komen we aan de Piazza Tolomei en daar brengt
een wolvin die boven op een kolom een kleinen bengel zoogt het
rechte antwoord. Het strenge vonnis van Dante
or fu giammai
Gente si vana come la Senese ? (I)
heeft Siena namelijk niet onverdiend opgeloopen. Steeds heeft Siena
in zijn trots de naburige steden naar de kroon gedongen en zoo
dient de wolvin in het wapen van Siena op zijn hooge verwantschap
met Rome te wijzen. Eens hadden Senio en Aschic, zonen van Remus,
de wolvin uit den tempel van Apollo geroofd en waren daarna, de
eene op een zwart ros, de andere op een wit ros dat de goden hun
verstrekt hadden voor den toorn van hun oom Romulus gevlucht.
Aan den oever van de Tressa gekomen sprongen ze uit het zadel
en begonnen een burcht op te trekken. Romulus die intusschen zijn
woede maar kwalijk kon verduwen en er maar niet in slaagde de
bouwlieden om te koopen stuurde twee koningen, Montonio en
Camelio, uit om zich van den groeienden burcht meester te maken
en de beide oproerige neven eens duchtig de les te lezen. Van beide
kanten werd verwoed gestreden en het dreigde bepaald een ramp te
worden tot ze eindelijk begonnen in te zien dat geen van beide het
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immer halen zou, Rome en Siena moesten er alle beide zijn en dan
was het maar best gauw vrede te sluiten. Van beide kanten werd
toegeslagen, een vredeoffer diende gebracht en tot aller bevreemding
steeg onder de plechtigheid van het altaar van Diana een sneeuwwitte
van het altaar van Apollo een gitzwarte rookzuil, — daarvandaan
de kleuren van Siena, — ten hemel op.
Deze legende zullen we best voor rekening van Siena's eerzucht
laten maar, dat bewuste stad zeer oud is, dit staat buiten kijf. Tacitus
toch verhaalt hoe Manlius Patruitus, een romeinsch senator, er over
klaagde « pulsatum se in colonia Senensi, coetu multitudinis, et iussu
magistratuum » (2). Even vroeger nog krijgen we bij Plinius Secundus
een opsomming van de steden die onder het italische recht leefden (3)
en onder bewuste steden pronkt Siena. Titus Livius eindelijk verhaalt
hoe, wanneer Hasdrubal met een dreigend leger aanrukte, de consuls
besloten dat alle steden bij de kust die zich van legerdienst ontslagen
achtten op een vooraf bepaalden dag den senaat heur redenen zouden
komen voorleggen. « Ea die hi populi ad senatum venerunt : Ostiensis,
Alsiensis, Antias, Anxuras, Minturnensis, Sinnessanus, et ab supero
marl Senensis » (4). Elke stad deed heur redenen gelden en op twee
na werden alle tot verdediging van Rome te wapen geroepen. Dit
brengt ons in de derde eeuw voor Christus, in de vijfde eeuw ab
Urbe condita.
Dan valt het ook te begrijpen dat Siena op zijn hooge verwantschap met Rome of op wat het er voor hield groot ging en deze
immer zou indachtig blijven. Wanneer in 15, na den dood van
Matilda van Toskanen, de uitgestrekte landgoederen van deze zoo
voorname vrouw dienden verdeeld te worden wist Siena aan aller
handen te ontglippen en zich tot een vrijen staat in te richten, Eerst
kwamen de patriciers aan het bewind maar het yolk liet zich zulks
niet welgevallen en reeds in 1133 wist het deze te verdringen en zelf
het roer van den staat in handen te nemen. Zoo werd het te Siena een
voortdurende strijd tusschen patriciers en plebeiers en het zou niet
lang duren vooraleer de eersten, ditmaal voor een heelen tijd, laatstgenoemden zouden weten onder de knie te krijgen. Daarmee kwam
-Siena dan ook in Midden-Italie aan het hoofd der Ghibellijnen te
staan; Florence integendeel was het hart van de partij der Welfen.
Volgaarne werd dan ook door Siena aan de Ghibellijnen die Florence
hadden moeten verlaten een onderdak geboden, en met de hulp van
dezen en van Manfred, koning van Napels, rukte zekeren dag Siena
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tegen Florence op. Te Monte Aperto aan den oever van de Arbia
werden beide legers slaags. Het ging er hevig toe, en geen van beide
kanten leek het te zullen halen toen plots de vaanderig der Welfen
doodelijk gewond in mekaar zonk. Dit was voor de Welfen de genadeslag. Hopeloos vluchtten ze uit mekaar terwijl de Ghibellijnen er
zoo verwoed op in hakten
che fece l'Arbia colorata in rosso (5)
Dit was in 126o, Siena voerde voortaan het bewind over Florence.
De ghibellijnsche republiek zou het echter zooals Hannibal bij
Petrarcha vergaan
Vinse Annibal, e non seppe usar poi
Ben la vittoriosa sua ventura (6).
Wanneer na den slag de zegevierende bondgenooten te Empoli
bijeenkwamen om uit te maken wat er met Florence zou worden
aangevangen, toen ging er maar een stem op om voor het behoud
van Florence te pleiten, deze namelijk van Farinata degli Uberti,
hoofd van de uitgeweken florentijnen.
Ma fu io solo, la dove sofferto
Fiorenza,
colui che la difesi a viso aperto (7).

fu per ciascun di torre via

Siena integendeel had Florence tot den grond willen uitroeien.
Zooveel eigendunk kon Siena niet ten goede komen, de Welfen
beraamden een weerwraak en reeds in 1269 werd te Colle in Valdelsa
Siena door Florence een nederlaag toegebracht die beslist tegen die
van Monte Aperto kon opwegen. Dit zou voor de Ghibellijnen de
genadeslag zijn. Een paar jaren geleden reeds was koning Manfred
te Benevento gevallen en met hem was
in co del ponte presso a Benevento,
sotto la guardia della grave mora (8)
de macht der Ghibellijnen voor immer begraven.
De Via di Trieste verloopt in de Via di Cita en beide brengen
ons heerlijke gotische Palazzos, Palazzo Salimbeni, Palazzo Tolomei
en verder nog Palazzo Saracini, allemaal voornaam ernstige gevels
met hooge ramen en zware deuren zooals bij lui die uit bezordheid
voor hun goeden naam liefst op afstand blijven behoort.
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Daarmee komen we aan het Campo, de markt van Siena. Het
Campo dat met zijn halfronden omloop en zijn naar het midden toe
hellende vlakken zoowat als een ontzaglijke schelp voorkomt lijkt
er vooral op berekend te zijn het mooie Palazzo Publicco te gelde
te maken. In dit laatste lijken de twee tegenstellingen van Siena, zijn
strijdlustigheid en zijn hooge kunstzin niet alleen in mekaar te verloopen maar, evenals bij een kind het beeld van vader en dat van moed
der even volkomen leven en toch nimmer uit mekaar te halen vallen,
evenzoo lijken hier de mannelijke en de vrouwelijke deugden van
Siena evenzeer tot het scheppen van een kunstwerk te hebben bijgedragen.
Van 12oo of stond aan den laagsten kant van het Campo een
tolhuis voor den handel in olie en zout; wat later kwamen de heeren
van de Zecca en de Podesta of burgemeester de bovenvertrekken
te bewonen tot het tolhuis in 1288 bepaald Palazzo della Signoria
werd en, voortaan te klein blijkend, heel wat werd uitgebreid. In
1309 eindelijk werd het uitgebouwd tot dit mooie Palazzo Pubblico
dat wij immer nog bewonderen.
Met zijn zware met spijkers beslagen deuren, zijn lange rijen
drieledige spitsboogramen met telkens in de lunet onder den spitsboog het wapen der gemeente, met zijn breede kanteelen biedt dit
Palazzo Pubblico een aanblik van hoogen ernst waaraan de slanke Torre
del Mangia op den hoek naar de Via Trento toe een welkom uitzicht
van ongedwongenheid geeft. Reeds de bewondering van Leonardo
da Vinci wist de Torre del Mangia gaande te maken. Licht en rijzig
schiet hij naar omhoog terwijl vrij hoog reeds den enkel raampje
zijn overgroote soberheid best doet tot heur waarde komen en hoog
in de lucht loopt hij steeds even sober in een marmeren uitkijkpost
uit waarvan het schelle wit de baksteenen muurvlakken van den
toren en van het palazzo heel wat levendig bijzet. Die Torre del
Mangia is het lied dat, evenals de leeuwerik, het Palazzo Pubblico
hoog in de lucht uitzingt, het lied dat de klok boven den toren uit
zoo vaak begeleid heeft. In Siena's besten tijd luidde die klok boven
de daken der huizen uit bijna dagelijks om de burgers te wapen te
roepen « a stormo ». Nu eens ging het tegen Perugia, — Perugia
namelijk was welfisch gestemd, — dan weer stond de heffe tegen
de heerschende burgerij op, een andermaal had het Terzo di San
Martino het met het Terzo di Cita of met het Terzo di Camollia
aan den stok of andersom. Af en toe hadden de Tolomei het tegen
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de Salimbeni; de Maconi tegen de Tolomei, de Saracini tegen de
Scotti, de Piccolomini tegen de Malavolti of nog de aanhangers der
twaalf tegen de aanhangers der negen. Dat alles heeft het Palazzo Pubblico meegemaakt, het Palazzo Pubblico immers was het hart der
stad van waar alle bewegingen uitgingen en waarheen alle beweging
terugkwam en de stormklok hoog in de lucht diende zijn gevoelens
te vertolken.
Tweemaal op het jaar moet het Campo andermaal zijn ouden
luister betrekken. Met 2 Juli en i6 Augustus wordt jaarlijks nog
op het Campo door tien onder de zeventien contrade of stadswijken
het Palio geloopen. Na zijn trotsche zegepraal in 126o te Monte Aperto
behaald wijdde Siena zich uit dankbaarheid aan de Lieve Vrouw toe.
Deze toch had hun den moed ingesproken zich nimmer aan het
welfische Florence te onderwerpen, zoo wordt dan nog jaarlijks met
het feest van Onze Lieve Vrouw Bezoek en een dag na Onze Lieve
Vrouw Hemelvaart deze opdracht met paardenwedrennen op het
Campo herdacht. Dan wemelt het Campo van de meest bonte middeleeuwsche drachten en naar de lieden verhalen gaat het er dan soms
zoo heftig toe dat het meer op burgeroorlog dan op een wedren gaat
gelijken. Sommige contrade vooral kunnen mekaar lastig velen, de
Oca heeft reeds, twee-en-vijftig palios gehaald, de Drago integendeel
pas vijfentwintig; daarvandaan tusschenbeide een voortdurende wedijver die weleens tot bloedigen twist brengt.
Terwijl het Palazzo Pubblico nog in opbouw was beval de Signoria dat bij het bouwen van andere palazzos op het Campo de ramen
in denzelfden stijl als voor het Palazzo Pubblico geschied was zouden
worden uitgebouwd, zoo hebben we nu nog op het Campo het
Palazzo Sansedoni dat naar het patroon van het Palazzo Pubblico
werd uitgebouwd. Praktisch bleef het echter niet bij het Campo;
bij het bouwen van de meeste Palazzos werd in hoofdzake hetzelfde
patroon gebruikt en zoo groeide Siena uit tot, laat ik gerust zeggen
de stad der italiaansche gotiek. Reeds ontmoetten we het Paizazo
Tolomei, het Palazzo Salimbeni; verder in de Via di Cita hebben
we het Palazzo Saracini, allemaal voornaam gotische gevels en door
de Via del Capitano komen we thans aan den dom.
In de eerste helft der dertiende eeuw begonnen bleek de voorgenomen dom algauw de eerzucht van Siena niet meer te voldoen,
Siena wou grootscher bouwen dan t of nog toe immer gebouwd was.
Vooral mocht Siena met zijn dom, — bier zat het hem eigenlijk, —
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niet komen in de schaduw te staan van Florence. Nieuwe plannen
werden ontworpen en alles zou zoo grootsch uitgroeien dat de tegenwoordige dom in den voorgenomen bouw amper voor het dwarsschip
zou volstaan. De grondvesten werden gelegd, stilaan begonnen de
muren op te schieten tot zekeren dag, door de pest van 1348 en door
de voortdurende oorlogen tegen zijn geburen verzwakt, Siena voor
goed van zijn opzet moest afzien. Dit plan was immers wel op Siena's
eerzucht, niet op zijn krachten berekend en zoo staan daar immer
nog die half opgetrokken muren met hun mooie ramen en sierlijke
bogen als een sprekend getuigenis van den trots van bewuste stad.
Na deze beschaming werd maar weer met den eersten bouw
voortgegaan en deze groeide uit tot wat Rusconi eens den triomf
der italiaansche gotiek genoemd heeft. De gevel biedt een eenigen
aanblik van majesteit en rijkdom, hier werd immers het witte marmer
tot een veld van de keurigste bloemen uitgewerkt. Alleen lijkt de
roos vrij groot en dat de drie deuren niet gelijk zijn bevreemdt wel wat.
Wanneer u nu binnengaat komt u onmiddellijk onder de bekoring van die mooi ingedeelde ruimte waar twee rijen slanke kolommen
uit om beurt wit en zwart marmer iets bepaalds stemmigs aan geven.
De kansel uit wit marmer herinnert u onmiddellijk aan die van Pisa,
beide zijn overigens het werk van Nicola Pisano. De kansel heeft
acht vlakken waarop in verheven beeldwerk het leven van Christus
werd uitgewerkt en daarbij worden nog de verschillende vlakken
door figureerende profeten, sybillen, evangelisten van mekaar gescheiden. Vooral de kruisdood van Christus werd ongehoord levendig
uitgebeeld. De Lieve Vrouw zinkt van smart in mekaar terwijl een
andere vrome vrouw haar ondersteunt, de vrome vrouwen schreien
zoo meewarig, de romeinsche soldaten kijken zoo verbaasd toe naar
dien Christus. Die daar hangt te zieltogen dat het er naar lijkt of
dit koude marmer den toeschouwer wou naar de reden vragen van
zooveel onrecht. Hier hebben we dan ook het hoogtepunt van Siena's
beeldhouwkunst.
Achter den dom en onder den rechtervleugel er van aanleunend
hebben we de Battisterio of doopkapel waarvan de nimmer voltrokken gevel niettemin heel wat moois biedt. Binnen gaat uw aandacht
onmiddellijk naar de heerlijke doopvont waartoe de voornaamste
beeldhouwers van den tijd, een Donatello, een Ghiberti, een Jacopo
della Quercia, een Giovanni di Turino hebben bijgedragen. Vooral
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echter het aanbod van het hoofd van Joannes den Dooper aan Herodes
werd met ongehoorde levendigheid uitgebeeld.
Van de Piazza del Duomo loopt u door de Via del Capitano,
de Via Staloreggi, de Via del Fosso di S. Ansano, de Via di Vallepiatta, de Via di Costone naar het beroemde Fontebranda toe. Nu
kan het ook niet anders of onze gedachten gaan naar haar die daar
geboren werd en, tot ze zich eenmaal zou aanplichten het opzet
waarin Brigitta van Zweden nimmer geslaagd was tot goed einde
te brengen, verborgen geleefd heeft. Wordt aan Catharina van Siena,
Binds ze door den paus tot tweede beschermheilige van Rome werd
uitgeroepen, hoe langer zoo meer de heilige vereerd die het meest
voor Italie gevoeld heeft, ze is en blijft ook de heilige in wie Siena
steeds het beste van zich zelf zal herkennen. Al het wel en wee van
Siena heeft ze meegemaakt. Telkens als de klokken « a stormo »
luidden moet zij die immer gezocht heeft met raad en daad vrede
te bewerken vurig tot God gebeden hebben opdat geen onschuldig
menschenbloed zou vergoten warden. Nu eens schreef ze naar den
Capitano del Popolo en de Signora Difensori om hun op hun hooge
plichten, bij het bestuur van de republiek te wijzen (9), dan weer
naar Messere Andraesso Vavalcavuoi, senator van Siena die zich aan
het interdikt van den paus niet gelegen liet (io) of nog naar paus
Gregorius den elfde opdat hij Siena dat door Florence om den twin
geleid niet anders had kunnen handelen makkelijke vredesvoorwaarden zou stellen (I 1), of eindelijk nog met Witten Donderdag naar
de gevangenen in den kerker van Siena opdat ze zouden gelaten zijn
in hun lot (12). Steeds stand ze in de bres, was het niet voor Siena,
dan was het voor Florence of voor de heele Kerk, voor den kruistocht
naar het Oosten, voor de hervorming der priesters of voor den terugkeer van den paus uit Avignon. Sinds heur eersten brief aan kardinaal
Pietro di Estaing waarmee heur openbaar leven begon heeft ze, al
was het om overal vrede te prediken, onafgebroken in de bres gestaan.
Bij den aanvang van de Via di Costone herinnert een oud schilderij aan het eerste visioen van Catharina waar Raymundus van Capua
en de anonieme schrijver van I Miracoli van reppen. Eens was de
kleine Catharina, — ze was pas zes jaar oud, — met heur broertje
Stefano een boodschap gaan doen toen zij bij het terugkeeren voorbij
den hoek waar de Via di Vallepiatta en de Via di Costone in mekaar
verloopen bleef staan. Stefano die het eerst niet bemerkt had liep
een eind voort tot hij plots, vaststellend dat zijn zusje niet bij hem
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was, omkeek en haar een eind achter hem onbeweeglijk zag boven
San Domenico uitstaren. Hij liep tot bij haar, vroeg haar wat ze daar
zocht en toen hij al maar geen antwoord kreeg trok hij haar met geweld verder. Nu begon echter de kleine Catharina hardop te schreien,
Stefano had haar van lets overheerlijks beroofd. Boven de baziliek
uit had ze namelijk Christus in bisschoppelijk gewaad, met een kostelijke tiaar op het hoofd, op een vorstelijken troon gezeten en door
de prinsen der apostelen en Sint Jan den Evangelist omringd in
vorstelijke staatsie zien verschijnen en wanneer ze thans omzag om
verder van zooveel heerlijks te genieten was alles heen.
Het doet goed aan het hart vluchtig de plaats waar Catharina
voor het eerst de hemelsche dingen geopenbaard werden op te nemen
en dan verder de Via di Costone waar ze eerst als klein meisje, later
door talrijke leerlingen omringd dikwijls moet voorbijgekomen zijn,
te loopen. Dit is toch de weg die haar naar het schamele huisje bij
Fontebranda bracht waar ze den heelen dag in gebed bleef, de weg
ook naar de velen die in hun geest of hun lichaam beproefd werden
en op een opbeurend woord van haar wachtten.
De Via di Costone brengt ons beneden bij Fontebranda. Van
ouds her heeft Siena zijn waterbronnen weten op prijs te stellen
en zoo heeft het er om heen kunstwerken geschapen die thans nog
de bewondering van den reiziger gaande maken. De oudste onder
die overbouwde bronnen is echter wellicht Fontebranda. In 1198
werd door zekeren Bellamino de bouw om de bron hersteld en uitgebreid om eindelijk in 1246 door zekeren Maestro Giovanni te
worden omgebouwd tot dit mooie kunstwerk dat wij immers nog
bewonderen,
Ma s'io vedessi qui l'anima trista
Di Guido, o d'Alessandro, o di for frate,
Per Fonte Branda non dorei la vista (13)
Aldus heeft ook Dante zijn bewondering voor Fontebranda lucht
gegeven. Aan den voet van een stellen heuvel van waar uit San
Domenico de halve stad beheerscht gelegen, lijkt het met zijn fraaie
gotische bogen den voorbijganger als te verzoeken om zich aan zijn
frissche water te komen te goed doen. Langs een kant komen uit de
Via di Costone en langs een anderen kant uit de Via Benincasa
vrouwen om water afdalen en, als u haar zoowaar de taal van Catharina van Siena hoort spreken, dan komt u onwillekeurig het beeld
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van dit meisje dat eens koningen en pauzen op hun hooge plichten
zou wijzen voor den geest. Eerder klein maar naar het getuigenis
van Lapa krachtig uitgebouwd moet ixnmers ook zij hier in haar
eerste jeugd vaak met een gullen lack op het gelaat en iets van den
mooien hemel van Toskanen in heur oogen vaak om water gekomen
zijn.
Nu maar tot aan het huis van Catharina die vrouwen met heur
kruiken water gevolgd. Weinige jaren reeds na de heiligverklaring van
Catharina werd het huis waar ze ter wereld kwam en heur heele jeugd
heeft doorgebracht, dit schamele verwershuis in de toenmalige Via
dei Tintori, het voorwerp van een bizondere vereering. In 1461
namelijk werden reeds verschillende vertrekken tot bidplaatsen omgewerkt, stilaan werden kunstenaars als Sodoma, Girolamo Pacchia en
Salimbeni opgedragen de muren met frescos te versieren en, — sommigen kan zulks vreemd voorkomen, — zoo lijkt reeds bij een eerste
rondzien dit huis aan wijding verloren te hebben. Een huis toch
waar zoo hooge geheimen voltrokken werden en waar elk voorwerp
getuigenis had af te leggen van wat het heeft meegemaakt lijkt aan
zich zelf reeds te zeer een bidplaats om niet bij ook maar de minste
wijziging iets van zijn wijding in te schieten. Zoo werd beneden
het werkhuis van Jacopo Benincasa tot kapel omgebouwd, de keuken
insgelijks en frescos stellen er het leven van Catharina voor. Den
ouden trap waar tot verbazing der nuchtere Lapa Catharina soms
zonder grond te raken als over heen vloog kunnen we echter nog
bewonderen, den voorraadkelder waar, op het gebed van Catharina,
eens op wondere wijze de wijn vermenigvuldigd werd eveneens.
Catharina had van heur vader oorlof bekomen om de armen af en
toe wat wijn te brengen en van dit oorlof maakte ze dan ook mild
gebruik. Niettemin leek echter een vat waar anders pas den maand
mee rondgekomen werd na meer dan twee maand nog steeds even
vol tot ten slotte na lang wachten onbescheiden werklieden die den
wijn voor het nieuwe jaar dienden te bergen het wondere vat openmaakten en het zoo droog bevonden alsof er sedert lang geen droppel
wijn meer in geweest was. Zooals die kelder vroeger moet geweest
zijn, zoo is hij immer nog, eng en laag tusschen koude en vochtige
muren in.
Vooral echter bleef de cel van Catharina, dit kostbaarste vertrekje van het heele huis, zoo goed als onaangeroerd. Klein en laag
ligt het in dit huis als verloren. Meer dan vier stappen laat het niet
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toe. an enkel raampje laat wat licht binnen. Langs daar zal Catharina
vaak den mooien hemel van Toskanen bewonderd hebben; langs
daar is het ook dat ze zoo vaak de armen die in de Via del Tiratoio
op haar stonden te wachten voedsel zal hebben uitgereikt. In dit
nieuw vertrekje met zijn lage muren is het dat ze meermalen met
God geworsteld heeft om een ziel die dreigde voor eeuwig verloren
te gaan aan de hel te onttrekken, daar is het dat eens met een vastenavondfeest, terwijl buiten gedanst en gezongen werd, Catharina op
verzoek van Maria in het geloof aan Christus verloofd werd. De vloer
waarop Catharina zich soms even te rusten legde en de steen die
haar dan tot hoofdkussen diende zijn steeds nog daar. In een kastje
hebben we ook nog de lantaarn waarmee ze zoo vaak 's nachts de
zieken ging bezoeken, het aroomfleschje waarmee ze hen versterkte,
een stuk van heur boetekleed en den knop van den rotting die haar
bij heur lange reizen door Italie en Frankrijk tot steun diende. Roerend arm is dit klein vertrekje maar alle opschik zou het ontsieren.
Hier hebben we immers den sleutel van het geheim van dit wondere
Leven, Gedurende de lange dagen en nachten die Catharina hier in
gebed en boetvaardigheid doormaakte is heur lief de tot God en de
zielen tot zoo een titanischen hartstocht uitgegroeid dat, laat ik gerust
zeggen de daemon van het apostolaat haar nimmer meer heeft met
rust gelaten, en dat zij die voor zich een leven van volkomen afzondering gedroomd had, tot ergernis der zwakken, eerlang zou van
de eene stad naar de andere, van het eene vorstenhuis naar het andere
reizen. Of heeft ze soms niet verlangd met Sint Paulus anatheem
te worden om het heil der zielen?
Een paar straten van het huis van Catharina af, op de Piazza
di Camporeggio, staat de baziliek San Domenico, Daar is het dat
Catharina dagelijks ging de heilige mis bijwonen, daar is het dat ze
meermalen op wondere wijze uit de handen van Christus zelf mocht
communiceeren, daar is het immer nog dat, telkens als 's nachts
de klok de kloosterlingen naar het koor riep, heur gedachten henenv1ogen en waar ze dan met de kloosterlingen van harte meebad.
Met zijn ruw gotischen bouw beheerscht San Domenico van op
den heuvel Fontebranda en de verdere stad.
Binnen heeft de baziliek met heur beurtelings witte en zwarte
stroken muur iets bepaald huiselijks. Het merkwaardigst is echter
de Capella di S. Catarina. Daar wordt in een kostbaar tabernakel
het hoofd van Catharina van Siena bewaard. Reeds in 1385 werd
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het van den romp gescheiden en onder een grooten toeloop van yolk
door Raymundus van Capua van Rome naar Siena gebracht. Hier
doet het dan ook goed te bidden voor Christus' Kerk welke Catharina
immer zoo heeft liefgehad, voor den vrede onder de volkeren waar
ze steeds voor geijverd heeft en voor alle dierbaren. Onder de vier
frescos die deze kapel versieren treffen vooral die welke Sodoma
schilderde, de extase namelijk van Catharina, hear bezwijming en
de terechtstelling van Tuldo. Aan Sodoma is Siena zijn bevrijding
uit den engen traditiekring waarin het dreigde te verstarren verschuldigd ; met zijn rijk palet heeft namelijk bij den aanvang van
het Cinquecento deze leerling van Da Vinci Siena's schilderkunst
breeder banen uitgestuurd. Zijn extase en zijn bezwijming van
Catharina behooren tot het beste van zijn werk. De levendige en
stijlvolle uitdrukking van het gelaat, een oprechte aanvoeling van
zijn opzet, de rijke achtergrond en het warme koloriet waartegen
de tijd niets vermocht, dat alles maakt deze frescos tot iets onontbeerlijks in de geschiedenis van Siena's schilderkunst. Wel hooren
ze in de Renaissance thuis, — we zijn overigens in het Cinquecento,
— maar niettemin laat de oude styleering van een Duccio di Buoninsegna, van een Guido da Siena zich door die weelderige vormen
heen nog aanvoelen.
Grooter van opzet hoewel zwakker van uitwerking is op het
linker muurvlak de terechtstelling van Tuldo. Met Juni 1375 werd
zekere jongeling met naam Niccolo Tuldo op bevel van de Riformatori van Siena in hechtenis genomen. Hem werd ten Taste gelegd
tot de partij van Perugia te behooren; Perugia namelijk was Welfisch, Siena ghibellijnsch gestemd en de Riformatori vreesden dat
Perugia de rust die thans ingetreden leek zou te baat nemen om een
aanslag op S ie na's vrijheid te plegen. Het kon dan ook niet anders
of de bemiddelingspogingen welke Perugia's gezant, Geerard di Puy,
ten voordeele van Tuldo aanwendde deden den argwaan tegen hem
nog toenemen en zoo werd midden den roes der jeugd die jongeling
die zich nimmer aan de voorschriften van Gods wet had gelegen
gelaten ter dood verwezen. Waar hij zich ook heenwendde, steeds
beukte zijn onwil tegen die harde waarheid en zoo dikte zijn woede
aan tot wanhoop en opstand tegen God. Razend van split wist hij
dan ook met zijn woede niet waarheen tot zekeren dag een arme
mantellata, — zoo heetten toen in Italie de zusters van de derde
orde van boetvaardigheid van Sint Dominicus, — zijn cel binnen374

trad. Wellicht had hij al meer van Catharina hooren reppen maar aan
wat die non moest had hij zich nooit gestoord. Thans echter zou die
onverwachte verschijning voor hem een lichtstraal zijn. Het diepe
medelijden van Catharina met hem, heur zachte goedheid en heur
onverbiddelijke wit zijn ziel te redden werkten vermurwend op
hem in; hij liet een priester ontbieden, biechtte en voelde zich even
vooraleer het sterven als herleven. Wanneer dan de dag der terechtstelling aangebroken was bracht ze hem naar de kapel waar hij zou
mis hooren, hij communiceerde en verzocht Catharina hem in de
ure der terechtstelling ter zijde te staan. Dat zou ze en reeds voor hij
werd opgebracht was ze ter plaats. Hij kwam, zoo schrijft Catharina,
als een zachtmoedig lam en wanneer hij haar zag begon hij te lachen
en vroeg haar om over hem het kruisteeken te maken. Wanneer
hij dan van haar het kruisteeken ontvangen had zei ze hem : « Ter
bruiloft nu, mijn beste broeder; dadelijk zult u het duurzame leven
binnentreden, ». Toen knielde hij ootmoedig neder, Catharina ontblootte zijn hals, boog voorover en herinnerde hem aan het bloed
van het Lam. « La bocca sua non diceva se non, Gesti, e Catarina.
E, cosi dicendo, recivetti it capo nelle mani mie, fermando l'occhio
nella divina bona, e dicendo : Io voglio » (in). Dit zoo bewogen
tooneel nu uit het leven van Catharina is Sodoma bepaald te zwaar
geweest. De woeste soldaten, de biddende Catharina, de romp zonder hoofd, de engelen die met de wedergeboren ziel heenspoeden,
alle personen die er bij hooren ten slotte zijn er maar het aangrijpende drama dat uit die tegenstellingen diende te spreken heeft
Sodoma niet weten te doen aanvoelen.
Achteraan de baziliek hebben we de Capella delle Volte, een
onder de voornaamste plaatsen uit het leven van Catharina. Die
kapel diende ten tijde van Catharina als kapel van de derde orde
en zoo is het daar dat Catharina het kleed van Sint Dominicus ontving; daar is het dat ze vaak samen met Christus het officie bad al
over en weer wandelend en steeds bad ze dan « Gloria Patri et Tibi
et Spiritui Sancto », en bij dit « Tibi » boog ze dan telkens even
naar Christus toe; daar is het dat ze heur meeste visioenen had;
daar is het eindelijk nog dat Christus eens zijn hart tegen het heure
geruild heeft.
Een schilderij van Andrea Vanni, een onder heur leerlingen,
dat nog van voor heur dood dagteekent wordt daar bewaard. Dit
moet het echte portret van Catharina zijn. Meestal wordt het op het
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par 1367 teruggebracht zoo dat het Catharina op twintigjarigen
leeftijd zou voorstellen. Aileen werden de kruiswonden in Catharina's
handen er later aan toegevoegd (15) Catharina wordt er met de
voorname en sierlijke dracht der mantellate, zwarten mantel en witten sluier, voorgesteld. In heur linkerhand houdt ze een lelie terwij1
ze heur rechterhand aan een leerlinge van haar te kussen biedt.
Van heur zacht gelaat gaat een indruk van milde goedheid uit en
het lijkt er heelemaal niet naar dat dit bescheiden meisje over enkele
jaren zoo een hartstochtelijke taal zou voeren.
Met dit echte portret van Catharina van Siena doet het goed
dezen kleinen pelgrimstocht te besluiten. Alessandro Masseron
heeft Catharina « ii sorriso di Siena » (i6), den glimlach van Siena
genoemd. Dat was ze ook. Oorlog en kunst heeft Siena immer in
zijn schild gevoerd. Reeds bij den aanvang van heur openbaar
leven heeft Catharina den oorlog verklaard niet aan de naburige
steden maar aan den oorlog zelf, steeds heeft ze geijverd met
raad en daad vrede te bewerken en dit deed ze met zulk een gloed,
dat, onder de stuwing van heur rijk gemoed, sommige onder heur
brieven gebleken zijn tot de mooiste bladzijden uit Italie's fraaie
letteren te behooren. Zoo heeft aan Catharina Siena ervaren waartoe
zijn volksaard, wanneer hij door volkomen zelfverloochening van
alle kleinmenschelijkheid gelouterd werd, met Gods genade in staat
is. Aan deze bescheiden verwersdochter van Fontebranda heeft
Siena zijn koensten voorvechter voor de eeuwige belangen der Kerk
en voor den vrede onder de volkeren begroet; aan deze analfabeete
viert Siena terecht een onder de vaders der italiaansche taal. Zoo
is aan deze vrome mantellata Siena's dubbele volksaard, zoo zijn
aan haar Siena's mannelijke en vrouwelijke deugden, zijn strijdlustigheid namelijk en zijn hooge kunstzin tot hun mooisten luister
ontloken.
Rome.
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Het Droevig Einde
door

Staf Weyts.

Ze hadden thuis vijf kinderen : vier meisjes en een jongen,
Jef. In hem had de deugnieterij van jongsaf ingestoken, en grootvader zei altijd : « met dien sloeber zult ge nog afzien; dat words de
nagel van uw doodskist». Maar de boer en de boerin wisten 't natuurlijk beter. Vader sprak hem voor : «Als hij nu nog eens geen strooiken
mag in den weg leggen, dan is 't geene joeng » en moeder stak hem
in 't genip nog van alles toe : al eens vijf frank, of 'n paar kousen,
enfin, zooiets buitenaf, dat d'anderen niet kregen.
Alle vijf werkten ze mee op 't land, behalve de jongste, Hilda.
Die was in de normaalschool, ergens bij de zusterkens. Als die onder de vakantie thuis kwam lachten d'anderen met haar omdat haar
handen averechts stonden. Ze kon zelfs den grond niet opdrogen,
en als ze 'n borstel vastnam, stonden er blazen op haar handen.
Eigenlijk zou ze dat toch later niet moeten doen, want ze werd
« meesteres » en kon er dan een meid op nahouden. En als haar man
dan ook geld verdiende, en ze kochten geen kinderen, dan werden
ze rijk. Geen een van de vier ander zou dat ooit worden. Ze konden
hier hun leven lang op 't veld wroeten, in weer en wind, en hoeveel
was daar dan nog aan gewonnen?
De moeite niet om ervoor to werken, zei Jef. In 'n gansche
week kwam hij misschien drie dagen op 't veld. Het overige van zijn
tijd sleet hij in de herberg, bij Lotje. Dat was een lief serveuzeken
waar hij boersche, flauwe komplimenten kon mee verkoopen, en
dat ging hem af. Hij mocht er bij in de keuken zitten, en 't was
zoo op den langer duur, een soort vrijagie geworden. Dat was aan
d'oudste dochter, Tille, haar ooren gekomen, en die zegde het natuurlijk aan de twee anderen, Lea en Jeanne : dat er iets niet in den
haak zat, want de menschen hebben onzen Jef dat serveuzeken
uit 't kafeeken zien kussen. Daar moesten ze het fijne van weten,
en hielden een oog in 't zeil. 's Anderendaags 's morgens zagen ze
Jef er weer binnentrekken, en 's middags was hij er nog niet buitengekomen. « Nu ga ik hem toch halen » riep Tine! Ze liet vallen wat
viel en trok erop af, zonder ommezien, binnen. Jef had Lotje op
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zijn knie. « Ziet get wel ! Ziet get wel... Luierik... werk liever 1... »
De rest kon Tille niet meer zeggen, want er schoot een krop in haar
keel, en schreiend liep ze weg. Maar Jef zette haar na, greep Tille
ruw bij den schouder, en « als ge verdoemme iets zegt, pas op dan »
zei hij. Hij liet zijn vuist zien, en 't wit zijner oogen. In 't deurgat
stond Lotje te lachen, ha ! ha ! ha ! en Tille dierf niet ommezien.
Ze had schrik van Jef, en zweeg het. Aileen aan grootvader zei ze,
dat Jef weer op de tong reed met DIE uit 't kafeeken, en ge van niets
moest verschieten. « 'lc Wist het immers al lang, sapperdeboere,
't is een schelm en in 't gevang zal hij nog geraken. »
Grootvader vertelde het natuurlijk aan den boer en de boerin,
maar 't was alsof hij tegen de muren klapte. Sapperdeboere, nu zei
hij nooit of van zijn leven nog iets !
Van dien dag of had Jef 'n wrok tegen Tille, en ook tegen de
twee anderen, omdat die voor haar partij trokken. Als ze er de kans
toe zagen, stonden ze samen te konkelfoezen, zoolang tot hij erbij
kwam, en dan zwegen ze. Dat kon Jef echter allemaal niet schelen.
Alle dagen ging hij nog bij Lotje tot 'n stuk in den nacht. 's Morgens sliep hij dan tot acht of negen uur, als d'anderen reeds 'n heelen tijd op 't veld waren. Daarvoor gromde de boer al wel eens,
maar och, hij had maar eene zoon, en die mocht dan wel wat meer
doen!...
Tille vrijde reeds lang en meende nu, rond Paschen, te gaan
trouwen. Maar op 'n morgen kwam haar lief, Victor, zeggen dat
zijn vader een bloedsopdrang gekregen had, en dood was. Grootvader wist het de eerste. Sapperdeboere, zei hij. Jef lag nog te bed
en hoorde Victor weenen. Hij kwam dan maar gauw naar beneden,
en als hij goed wist wat er was ging hij naar 't veld, en zei het zoo
maar, brutaal weg, aan Tille : « Victor komt zeggen dat zijn vader
is doodgevallen. » Ze sloeg de handen aan haar kop, werd zoo bleek
als lijnwaad, en liep, al schreiend, over 't aardbezienveld, naar de
keuken. Lea en Jeanne liepen haar achterna, maar langs den weg.
Jef zag juist dat Lea ergens van uit haar kleeren, een briefje verloor,
en raapte het op. Verdoeme, die vrijde ook al. Mijn liefste Leake.
Goed thuis geraakt, Schatteke ? ha ! ha ! ha ! wat 'n vierkantige snul!
En hoe heette die ? Bert, verdorie!
Jef borg het briefje in zijn vestzak en ging naar Lotje. Die wist
het ook reeds van Victor's vader ! Hoe snel dat zoo iets rond is, zult
ge zeggen. Even voor Lien uur zag Jef, Victor voorbij 't kafeeken
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rijden, terug naar huffs, en 'n weinig daarna passeerden Tille en de
twee anderen. Ze lonkten algelijk, met hun dikbeschreide oogen,
zoo eens scheel naar 't venster, maar stapten haastig voort. Jef toonde toen aan Lotje het briefje van Lea, en samen begonnen ze te raden, wie dat het wel zou kunnen zijn, die Bert? Lotje doelde op 'n
kaalkop uit de fabriek, maar Jef beweerde dat het een boer moest
zijn, van ginder achter 't kasteel. Dit zouden ze nu toch wel rap
weten ! 's Middags vertelde grootvader het triestige nieuws van Victor's vader, met veel sapperdeboeres aan zijn noon en de boerin.
De boer zei er niet veel op : « dat moest ervan komen, he; hij was
veel te dik. «De boerin permitteerde over biechten en berechten,
maar 't was toch 'n goeie vent, want vorig jaar hadden ze, bij zijn
beevaartjubilee te Scherpenheuvel, Ons Lieve-Vrouwken op zijn
kop genet.
Als Tille terug thuis was, deed ze nog niets anders dan schreien.
Het was toch erg ook dat ze nu weer zoo lang moesten uitstellen
om te trouwen... Maar dat was, sapperdeboere nog 't minst van al,
zei grootvader.
De dag der begrafenis wou Jef niet opstaan. Zes keeren was
Tille naar boven geweest, en niet uit zijn bed te krijgen. Lea had
ook al eens geprobeerd. « Als 't voor dat Lotje was, ge zoudt U wel
haasten » zei ze, « Watte, verdoemme ? Geen woord meer of 'k zal
't eens uitbrengen van den Bert ! » Lea verschoot. Ze was er nu bijna
zeker van dat Jef haar briefje had. Van ontsteltenis kon ze in de kerk
geen Vaderons bidden. Er stond maar een ding op te doen, dacht
ze : dezen nacht in Jef's zakken zoeken, en trachten het briefje weer
te vinden. Maar Lea vond het niet; ze vergat dien ouden soldatenfrak die in de kleerkast hing, en char juist stak het in. Nu, dierf Lea
aan Jef geen verkeerd woord meer zeggen. Maar achter zijn rug
ging ze haar gangers, met Tille. Die was razend op Jef, kwestie van
dien lijkdienst, en er kon van komen wat wilde, maar nu zou ze 't
zeggen thuis, van die affaire van Lotje, en er nog wat bij liegen om
't erger te maken. Lea gaf Tille gelijk, en vuurde haar nog wat aan.
Als Jef het uitbracht van Bert, wist ze ineens wat er haar te doen
stond. Grootvader had echter direkt alles gezien. « Maar dat gekonkelfoes altijd, in die hoekskens, sapperdeboere, wat had zulks te
beteekenen ? En die wringerij van Tille en Lea tegenover Jef? Grootvader vroeg het aan Jeanne, maar die wist van niets. Ze wist het
echter wel, en ook dat de boer Jef in 't oog hield, sinds Tille hem
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al die schromelijke dingen had verteld uit 't kafeeken. Maar de heele
zaak kwam gauw in 't klare. Op 'n middag stond de boer, voor den
eersten keer van zijn leven in 'n gloeiende gramschap tegenover
Jef. En vloeken dat hij deed. « Als hij nu nog een voet bij Lotje dierf
binnenzetten, dan sloeg hij hen alle twee, morsdood. » Waarom
hebt gij dat niet eerder gezeid, vroeg hij aan Tille. Die kon niet antwoorden en schreide. Lea stond te beven bij de deur. Sapperdeboere,
wat ging er gebeuren ! Grootvader had het altijd gezegd dat Jef
niet deugde, maar toen wilde de boer het niet gelooven ! En nu
schaterlachte Jef nog venijnig met de bedreiging, ha ! ha ! ha ! Maar
de boer greep hem ruw bij de haren van zijn kop, en meende Jef
met 'n forschen zwaai, op den grond te sleuren, doch dat lukte hiet.
Jef gaf zijn vader een fellen boks op zijn maag, en de boer tuimelde
ervan achterover, met zijn kop tegen de stoof. Dan liep Jef buiten,
rechtdoor, over 't veld, tot bij de meerschen. Hij bleef er zetten wrokken tot 's avonds, als de maan scheen, en trok toen met twee pensejagers naar 't bosch. Het was twee uur 's nachts alvorens hij weer
naar huis drentelde. Er brandde nog licht achter de luiken, en met
zijn oor er dicht tegen aan, hoorde Jef het snikken van de meisjes.
Hij voelde zijn knieen knikken, en voor zijn oogen schoof de duizeligheid, precies gelijk een zwarte gordijn vo* 1 Witte wielen. Het moest
nogal erg zijn toch, want anders zouden ze slapen. Dat was nu allemaal de schuld van Tille, en als de boer moest sterven, was 't op
haar conscientie ! Jef ging aankloppen bij Lotje. Na 'n minuut of
vijf trok de baas het venster open : « Nog niet in 't prison gij, zeg?
— Waarom, is het erg thuis? vroeg Jef — « Vader heeft bloed gespuwd, en ligt op sterven; hij kan al gemakkelijk dood zijn nu! »
Als waanzinnig sloeg Jef de handen aan het hoofd, wierp zijn klompen uit, en liep, luid huilend, in dolle vaart weg.,. V6Or zich, op den
grond, zag hij zijn schaduw als een somber spook, waar hij van
schrikte. Maar seffens bokste hij het dood met een fellen stomp
in de maag. En wat was dat ? Achter die populieren daar zaten er
twee gendarmen, vier gendarmen, vijf, zeven, tien gendarmen!
Van achter al de boomen die hij voorbijliep, zag Jef hun kop, en hun
geweer. En nu zetten ze hem na met een heel garnizoen. Jef hoorde ze loopen, en liep steeds harder, liep, liep... Tot hij zich plots
omdraaide, en met zijn ijzeren vuist, een, twee, tien, twintig, dertig
woeste boksen gaf, elk in hun maag, aan die gendarmen. Dan dreef
de bange waanzin hem verder voort. Het tweet leekte Jef van het
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wezen, maar hij liep steeds, liep, en nu dwars door de meerschen...
Hij zakte erin tot aan de knoesels... Het waren koude kettingen
rond zijn voeten,... koude kettingen rond zijn knieen, en daar stonden overal die hooge boomen, met gendarmen achter... Jef waadde
altijd voort... Reeds stond het water hem tot aan de borst, en nog
steeds zakte hij dieper in 't slijk dat gedurig wegschoof van onder
zijn voet, en 'n vuile brobbeling spoelde boven zijn hoofd, toen hij
versmachtte in den poet...
Het was een stille nacht.
Thuis lag de boer te bed met een stuk ijs in den mond. Slechts
nu en dan deed hij de oogen open, en zocht met een verstarden blik
naar de deur, waar hij altijd gerucht meende te hooren, en den
veloeren stap van zijn zoon, die binnensloop.
Maar Tille had de deur gegrendeld en in 't dubbel slot gedraaid, want zij was bang. Ze zat in 'n duisteren hoek van de keuken
te schreien. Als . Jef haar nu onder handen kreeg, dreigden er nog
grooter malheuren, want hij was tot alles in staat !
De boerin wist het nu ook wel : nu stond ze daar van dezen
morgen reeds, te schreien gelijk een zinnelooze, en, och Heere toch,
als de boer nu maar bleef leven I Nog maar een ijsklontje op zijn
tong, altijd maar ijsklontjes. En de boerin zou 't wel allemaal zelf
doen : de anderen mochten gaan slapen; als ze hen noodig had
dan zou ze wel roepen. Maar geen van alien wilde. Ze lagen daar
alle drie wat met hun kop op de tafel, maar zonder rust. En grootvader, sapperdeboere, die snorkte in zijn bed gelijk een turk! Als
hij 's morgens opstond was hij blij dat de boer niet dood was, en zelfs
iets beter. —« Is Hilda nog niet thuis»? vroeg hij — Neee — « En Jef
ook niet ?» Dat kon hij nu toch wel peinzen, dat die binst de drie dagen
niet dierf naar huffs komen. In den voornoen, toen Tille voorbij
't kafeeken liep naar 't dorp, hield de baas haar staan. Hij vertelde
dat Jef hier dezen nacht was komen aankloppen om te vragen of
de boer dood was ? « Voor alle zekerheid ging hij zich maar uit de
voeten maken,» zei hij, «en toen begon hij te loopen, te loopen, maar
ik weet niet waar naartoe.» Tille kon op dat alles niet veel antwoorden.
« God weet waar hij zit » zei ze. Maar toen riep Lotje haar van in 't
deurgat toe : « Jef is over de grens I » Tille voelde d'emotie ervan tot
in haar teenen zinken. Ja, ja, Lotje kon er 't fijne wel van weten,
en als Jef binnen een dag of . drie niet terugkwam, dan mochten ze
haar gerust gelooven. Drie dagen waren seffens om, maar Jef was
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niet thuis ; en na 'n week was hij er nog niet. Dat kon natuurlijk niet
gedoken blijven, en op 't dorp spraken de menschen nu van niets
anders. De boerin schreide van den morgen tot den avond, maar
niet als de boer het zag, want die was nu al wrevelig en knorrig genoeg; maar dat beterde als hij terug stillekensaan begon te werken.
Tille, Lies en Jeanne schikten zich best in Jef's afwezigheid : hij
deugde hier toch niet, en dan zat hij nog beter over de grens. Hilda
stond tegenover dat alles een beetje vreemd, en ze moest maar gauw
terug naar 't pensionaat vertrekken, en zien dat ze door haar examen
kwam. In grootvader echter was er geen rust meer. Alle dagen,
en zeker een maand lang, trok hij al sapperdeboerend, naar het dorp.
Hij sprak er met den pastoor, en den koster, en den veldwachter,
ging aan Lotje vragen of ze soms geen brieven ontving van Jef;
maar neen, niemand die van Jef iets wist. Ze zeiden allemaal hetzelfde : hij zit over de grens.
Wel ja! Hij zat over de grens, en daarmee was 't uit. De boer
wist het nu al lang, en grootvader moest dat niet alle dagen komen
herhalen. « Ge zult me nog zot maken » zei hij. Grootvader schrok
ervan, en ging sindsdien niet meer weg. 't Was precies of ze 't allemaal reeds gewoon waren, zonder Jef, maar hij in geen geval.
Als grootvader alleen thuis was, zat hij met Jef's Eerste-Kommunie-portret in de handen, of doorzocht de kleederen en schuiven
en kasten, en stak al in zijn zak, wat hij meende van Jef een soevenier
te zijn : twee kolknoppen, een uurwerk, een eindje potlood, een
zakmesje, een briefje, en zoo meer. Hij bond het allemaal in zijn
neusdoek, en met een fellers knoop toe. Alle dagen echter deed hij
dien terug los, en glimlachte met genoegen naar al die onnoozele
dingskens, die hij van Jef had bewaard. Jef was nog zoo slecht niet,
neee, neee, sapperdeboere ; 't was allemaal overdragerij en jaloezie
geweest, en Jef was nog de beste van de vijf ! Maar wat mocht er wel
te lezen staan op dat briefje uit dien ouden soldatenfrak? Grootvader dacht : er staat misschien iets op van Jef, en ik zal het op de
tafel leggen. 's Middags vond de boer het, las het en vloekte. Dan
keerde hij zich tot grootvader : « Hebt gij dat hier gelegd ? » Ons
Lea, de snotneus, vrijt ook al ! — Sapperdeboere, hoe was 't mogelijk ! Ons Lea? Wel, wel, wel, 't werd hoe !anger hoe erger!
Lea was als van den bliksem geslagen toen ze in haar telloor
dat briefje vond. Nu mocht ze kiezen tusschen twee dingen, zei
de boer : Ophouden met vrijen, of er hier uittrekken. Ophouden
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natuurlijk! Vandaag zou ze nog schrijven aan Bert; ze zag hem
toch niet geren, maar hij liet haar geen rust, en stand gedurig achter haar hielen. Dat was nu eens verstandig geredeneerd van Lea,
zei grootvader. Lea knipoogde naar Jeanne, en 's namiddags op 't
veld schreef ze een briefje naar Bertje : Voortaan oppassen, want
ze weten thuis dat 'k met U vrij; ik zie U heel geren, en Zondag
zal ik U veel kussen geven. Met de post van vier uur, ging de brief
nog weg.
Lea en Bert hielden dat in stilte vrijen goed vol, en 't verliep
beter dan ze het verwachtten. Met de trouwfeest van Tille, denzelfden Winter, zat Bert mee aan de tafel. Het lief van Jeanne schoot
fusees af, achter in den hof, en was er dus eigenlijk ook bii. Hilda
zat, gelijk een stil pensionairken nevens grootvader, en die zei haar :
« Nu zou Jef nog moeten hier zijn, he mei*? »
Maar wie had het durven peinzen ! Drie weken nadien trokken
enkele schooljongens over het dichtgewassen veen, en daar in 't
midden zagen ze den kop van een dooden mensch tusschen het ijs
steken. Bevreesd liepen ze weg, gingen het vertellen aan groote
menschen, en 't kwam seffens aan grootvader's ooren. Langs het
achterdeurken drentelde hij buiten, en door de bittere koude, stapte
hij, rapper dan ooit naar den poel. De menschen hadden den doode
al van tusschen 't ijs gehaald, en hij lag daar nu, bedekt met 'n grauwen zak, en stinkend van slijk en ontbinding, op den kant...
Toen grootvader naderschreed, leek de plotse zwijgzaamheid
der omstaanders, hem duidelijk het tragische voorteeken van de
sombere onthulling. Met zijn mispelaren stok stiet hij bevend het
grijze deksel van het lijk, spalkte zijn oogen wijd open naar de roode
winterzon, en zakte dan stillekens neder op zijn stramme knieen
bij het lijk. Grootvader ontknoopte zijn zakdoek, en keek al weenend
naar al die onnoozele soevenierkens. Sapperdeboere, dat was to
wreed I
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KRITIEK EN ESSAY
P. N. DEZAIRE : Handboek der Poetiek. N. V. Servin. Den Haag. Standaard boekh.
Brussel. (kl. in 8°. 244 blz. ing. 42 fr., geb. 57 fr.).
Bij 't lezen van dit keurig uitgegeven werk cristalliseerden onze indrukken zich
algauw om twee punten : eenerzijds getuigt deze Poetiek over 't algemeen van een fijn
letterkundig gevoel, van schoonheidszin en smaak, van uitgebreide lectunr, anderzijds brengt zij door zijn niet gegrond noch doorgrond getheoriseer, den lezer die wijsgeerig en wetenschappelijk inzicht wenscht te vinden in het wezen van dicht- en prozakunst, een bittere teleurstelling, ofschoon zij hem rijke materialen — maar dan slechts
ruwe materialen — tot verder nadenken aanvoert.
In het Voorbericht belooft de schrijver ons (of anders verliezen de woorden hun
beteekenis) een werk van philosophischen aard. Een Poetiek immers, die haar naam
verdient kan slechts philosophic van de poezie zijn. De oorzaak van het ontstaan van
dit bock, is volgens den auteur zelf, te zoeken in « de vraag naar het wezen der kunst
en naar plaats in de cultuur, met name in de vraag naar het wezen der poezie en naar
beteekenis en vermogen in cultureel opzicht. » Om de vraag te beantwoorden moet
men in de eerste plaats, zoo luidt het verder, rekening houden met hetgene de kunstenaars over hun kunst gezegd hebben.
De citaten, vooral van Noord-Nederlandsche schrijvers zijn dan ook uiterst
talrijk en zeer dikwijls, ja, meestal suggestief en met smaak gekozen. Men kan zich
slechts erover verheugen en des te meer zal men betreuren dat zij, van wetenschappelijk
standpunt omzeggens onbruikbaar zijn : nooit worden de werken vermeld waaruit zij
aangehaald zijn. Schrijver trouwens acht alle bibliographische aanduiding overbodig,
wat ontegensprekelijk niet met den wetenschappelijken aard van een Poetiek overeenstemt. Een werk van gevoel meer dan van ontledend verstand!
Aan den anderen kant maakt de auteur, in simplicitate cordis sui, verrassende
ontdekkingen. Zoo vernemen wij bl. 26 dat ,( naar Joris Eeckhout, liefde alleen haar
geiijken erkent »; bl. 23, leert « H. Robbers ons dat iets mooi is wanneer het met zijn
essentieele geestelijke wezen verwantschap in ons vindt. »; bl. 123, lezen wij (voorwaar
met de gevoelens die een mensch bezielen bij een nieuwe ontdekking) dat volgens
Urbain van de Voorde de Helleensche Goden feitelijk niets anders waren dan de belichaming der natuurverschijnselen niet alleen, maar zelfs van de meest gewone dingen...
enz. ». — Het gezegde van Joris Eeckhout, die zeker nooit het z(56 gewichtige en oorspronkelijke van zijn uitspraak vermoed heeft, komt eenvoudig over Plato van de vOOrsociatici : het is een gemeenplaats. De formule van H. Robbers is geinspireerd door de
Einfiihlungstheorie en de ontwikkeling van den schrijver (in den zin van het sympathiemoment in het schoonheidsgevoel) vindt men reeds, langs tallooze auteurs van de
XVIIIe eeuw, bij Burke en Home. Wat het gezag van den heer Urbain van de Voorde
betreft in take ethnologic, mythologie en godsdienstwetenschap, hij zal er zelf over
glimlachen en o. m. naar Wilamovitz wijzen..
Deze voorbeelden die wij naar beliefte kunnen vermenigvuldigen ( helaas e driemaal helaas !) doen ons tegelijk de uitgebreide litteraire lectuur en de ontoereikendheid
van de philosophische vorming van den auteur inzien. Er is echter meer. Waar men
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het wezen (cfr. 's schrijvers Voorbericht) van een voorwerp wenscht te bepalen streeft
men naar klare en duideiijke definities die voiledig en uitsluitend op het te definieeren
voorwerp passen. Men vergelijke nu dit beginsel met zijn toepassingen. Bl. 14-15
« Het schoone verschilt van het mooie. Het publiek noemt mooi wat den der volgende
eigenschappen bezit : keurig, bevallig, charmant, lieftallig, enz. (volgen nog 21 hoedanigheidswoorden gevolgd door enz.) Wat dan heeft het schoone met het mooie te maken?
Al dat zintuigelijk mooie.... geeft slechts zintuigelijk schoon. De kunst geeft ook slechts
een minder soort schoon, wanneer zij te intellectualistisch, te sentimenteel, te voluntaristisch, te (sic) immoreel is. Het meerwaardig aesthetische richt zich tot den geheelen
mensch. Dit meerwaardig aesthetische dat dus (sic) de echte, zuivere, ware kunst maakt
is in een hooger en lager te onderscheiden.... enz. ». — Om Godswil, zal men zich afvragen,
waarin ligt nu het verschil tusschen mooi, schoon aesthetisch, hooger meerwaardig en
lager-meerwaardig? Om een definitie te geven, volstaat het niet dingen of woorden
op te sommen : dat kenden reeds de sophisten in Socrates' tijd! — Vooraleer men over
soorten spreekt zou men ten minste voorloopig een generische bepaling moeten voorstellen of ten allerminste een woordelijke definitie. En waartoe dienen dan de nauwkeurige
ontledende studien van zooveel hedendaagsche kunstpsychologen, indien men van hur
resultaten geen gebruik maakt : gewis vergen ze meer krachtinspanning dan poetische
omschrijvingen maar waar er spraak is van « wezensbepalingen » dienen zij ten minste
tot voorbeeld.
De uiteenzettingen van den schrijver over schoon en zedelijk goed, schoon en
nuttig, schoon en waar, zijn alle even onduidelijk. De auteur schijnt niet eens de problemen te vermoeden en neemt zijn bevestigingen voor evidente of bewezen grondstellingen. Quod gratis affirmatur, gratis negatur. « Een voorwerp, zoo luidt het bl. ig,
wordt eerst kunstobject wanneer het ons in zijn vorm een idee geeft van het ding welks
soort het vertegenwoordigt ». Goed. Maar welke beteekenis hecht de auteur aan zijn
definitie die velen zullen onderschrijven maar met een gansch andere interpretatie ?
Thomas, Plotinos, Boileau, Hegel, Schopenhauer, Taine ?
Het is opvallend hoe de schrijver ons terugleidt naar de grofste woord-procedès.
Waar verschillende auteurs het zelfde woord gebruiken, denkt hij dat zij hetzelfde zeggen.
Bij de bekende uitspraak van Croce « kunst en intuitie » worden allerlei citaten van letterkundigen gesleurd die zich hoegenaamd niet bekommeren om den philosophischen zin
van Croce's woord. Een ander voorbeeld mag wel typisch heeten. Wij citeeren den
schrijver. « « Pulcium splendor yeti (Augustinus) : het schoone is de luister van het ware.
En Hegel noemde het het Schoone (sic) schijnen van de idee. Wij hebben nu idee van
het ding en krijgen er idee in. Rien n'est beau que le vrai, le vrai seul est aimable. (Boileau) ». De eerste de beste student in de wijsbegeerte zal wel weten dat de opvatting
over de waarheid niet dezelfde is bij Augustinus, Hegel en Boileau. Waartoe dienen
dan al die woorden zonder juiste begrippen : verba et vocus ? (cfr. o.m. de definitie van
het tragische, bl. In : tragisch is het, als iemand.... en de definitie van het plastieke
bl. 70 : het ware pittoreske (?) der dingen ligt in hun karakter en hun sfeer, in hun ware
gedaante, die met ontsluierd aanschijn en vertrouwde stralende blikken gezien wordt. »
Wij denken er geen oogenblik aan te loochenen dat er onder de letterkundige
omschrijvingen, bewoordingen en uitboezemingen van den schrijver waarheid schuilt,
maar wanneer men ons de vraag stelt of hij ons, zooals hij het belooft. het wezen van kunst
en podzie veropenbaart, zien wij ons tot onzen spijt, genoodzaakt ontkennend te ant-
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woorden. De auteur schijnt ons door zijn methode' verschalkt te worden. Hij hoopt
o. i. door het concrete het « wezen D te.... suggereeren. Goed, maar dan nog dient het
bijkomstige van het wezenlijke afgezonderd en uit het vaag gevoel een duidelijke uitdrukking gehaald.
Uitstekend is ongetwijfeld de methode die « in de eerste plaats rekening houdt
met wat de kunstenaars over hun kunst gezegd hebben » maar dan nog dient zij Caesar
te geven wat Caesar toekomt : wat de kunstenaars niet uit eigen ervaring maar bij geleerden en wijsgeeren putten moet niet bij hen als bij een eerste bron vermeld worden.
Is het trouwens wel zeker dat de kusntenaars zelf ons beter dan anderen over de kunst
zullen inlichten? Over de psychische processen die zij in zichzelf waarnemen zijn ze,
natuurlijk, de beste getuigen, maar het is geenszins onmogelijk dat ze zich slechts
onvolmaakt het wezen van hun werk bewust worden en zich ervoor in een alles-behalve
wetenschappelijk-juiste wijze uitdrukken. Veel groote kunstenaars zijn er geweest die
slechts onbeduidende kunsttheoretici geweest zijn en aan den anderen kant, veel literatuurphilosophen, die zonder kunst geschapen te hebben, rijpelijk, met smaak en
met wetenschap over het wezen der podzie nagedacht hebben. Het zou ons ten zeerste
verwonderen moest een Handboek der Poetiek zich op wetenschappelijke waarde beroepen en geen rekening houden met mannen als Bremond, Valery, Roetteken, Scherer,
Walzel, Dehmel, Ermatinger, Fry, Richards, Abercrombie enz. enz. Bij hen gaat het
niet om woordelijke gelijkenissen maar om het wezenlijke zelf. De problemen die ze
stellen worden door hen in gansch hun ingewikkeldheid gezien en niet eenvoudig
genegeerd of met zuivere bevestigingen opgelost; wat ten slotte door hen nagestreefd
wordt is niet « Schepping van Schoonheid, » maar « wetenschappelijke waarheid over
de kunst ».
Het spijt ons werkelijk met strengheid dit werk te moeten beoordeelen. Wij ontkennen geenszins alle waarde aan zijn zeer ongelijke hoofdstukken. Hij blijft aanschouwelijk, suggestief, rijk aan sprekende voorbeelden en aan geestdriftig gevoel. Waar de
terminologie vast staat (als bij rijm, metrum, beeldspraak, groepgedicht, enz.) drukt
het zich dikwijls voortreffelijk uit. Het verzamelt veel en met smaak gekozen materiaal.
Voor een leeraar die elders een stevige philosophische vorming opgedaan heeft, — 't
zij gelijk de welke — blijft het zijn bij-waarde behouden. Waar het echter algemeene
definities geldt en wetenschappelijken vorm, blijft het ten achter. Wanneer de schrijver
zich aan algemeene esthetiek en aan kunstphilosophie waagt (wij bedoelen dus vooral
de drie eerste hoofdstukken van zijn werk) stelt hij zich op elk oogenblik bloot aan
schipbreuk. Dit gevaar mint hij met evenveel liefde als de kunst zelf. En hij vergaat
erin. Wij vreezen dat dit Handboek bij ongeschoolden en bij jongeren vooral vage formules zal vulgariseeren en waar klaar wetenschappelijk inzicht onmisbaar is, slechts
letterkundig verbalisme zal verkoopen.
Prof. Dr. E. DE BRUYNE.
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Ringsteken
Een vriend wijst ons op detailteekenen des tijds die volgens
hem angstwekkend zijn. Hij vindt ze op allerlei gebied. In de inleiding van Albert Helman's novellenbundel « Het euvel Gods » :
« Jij weet om welke talrijke dingen wij onverschillig werden » en
« ik geloof niet meer in Zuid noch West noch Noord ». In de pamfletten van Ernst Michel en Henri Bruning tegen de wantoestanden
bij den clerus, de reactie van den dominikaan Van Sante en de verzending van dezen pater naar de missies. In de botsingen van de
gemeenschapsgroep met de kerkelijke overheid. In de evolutie van
Jan Engelman's talent, het schitterendste uit de groep na dat van
Heiman. In de actualiteit van Forum d. w. z. het naar boven kornen
van een geest van egoisme en intellectueele wanhoop (de bespotting
van het Wilhelmus en de absolutie aan Prof. Colenbrander ontstichtte
alle eerbare en eerzame lieden!) In den bijval van Huxley en in het
formidabel succes van een boek, nog veel cynischer en wanhopiger
dan de heele Huxley, « Voyage au bout de la nuit » door Celine.
In het A rebours werken der beschaving onder den knout van Hitler.
Tusschen haakjes deden wij den vriend opmerken, dat, indien
wij over deze actueele vraagpunten van den dag zouden willen verslag uitbrengen bij middel van knipsels uit de tijdschriften, dit ons
niet dan uiterst kwalijk zou gelukken. Er is beterschap, maar nog
altijd literaturen de tijdschriften eenzelvig; en doen ze aan politiek,
dan wordt het maar eerst heelemaal klein. De dichters maken wij
natuurlijk geen verwijt : het is hun stiel niets dan zichzelven to zien
en hij moet al een zeer slecht karakter hebben die van hen iets anders wil vergen.
Verder deden wij den vriend opmerken dat in zijne qualificatie
« angstwekkende teekenen des tijds » het woord « angstwekkend »
reeds zeer subjectief is. Wie angst heeft, heeft hem voor iets of iemand en wie voor iets of iemand angst heeft, houdt van dat iets
of iemand. Wij zitten niet in angst om Van Der Lubbe, alhoewel
hem groot gevaar dreigt, noch om een oude erftante die gegriepeerd
is. Zoo zijn de genoemde tijdsteekenen angstwekkend alleen voor
hem die noo het oude ziet verdwijnen. Over de gegrondheid van die
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vrees kan men objectief van gedachten wisselen, wellicht met eenig
nut, maar niet in deze Ringsteken alstublieft.
Iets is zeker : het oude verdwijnt en de tijdsteekenen bewijzen
het. Allerlei grootsprekers hebben ons verzekerd dat de Renaissance
en Hervorming, met hun cultus van het ik en met hun kapitalistisch
materialisme nu mogen opdoeken. Zij hebben nooit verder gedacht.
Zij waren er zich niet van bewust dat tot deze groote geestelijke
erflating behooren een aantal vormen van religie, van religieuze en
civiele moraal en dat alle begrippen van onze burgersdeugd sedert
eeuwen in dat zeepsop gewasschen zijn, ook onze kijk op de geschiedenis. Niet alleen over sociale rechtvaardigheid gaan wij anders
denken, maar ook over stand en fatsoen, eer en trouw, recht en vrijheid, heldenmoed en kunst. zoowel Huxley als Celine, zoowel Helman
als Engelman en Bruning, zoowel Forum als de overheid bewijzen dat.
De vriend vroeg ons hoe de katholiek daar tegenover staat. Wij
raadden hem aan eerst de vraag te stellen of de katholieken er tegenover staan, of zij er begrip voor toonen, of zij er den omvang van beseffen. Moest deze vraag ontkennend worden beantwoord, dan zou
hun troost kunnen zijn dat ze daarin niet alleen staan. De eenigen die
van den toestand profiteeren zijn « kracht »-« menschen » als Hitler.
Over de anderen rolt de golf van vertwijfeling en wanhoop, die Helman en Ciline en de Forum-menschen onderdelft, tot ontsteltenis
van de eenen en verontwaardiging van de anderen. Zij zijn als die
zee-officieren die zich voor het hoofd schieten, omdat het schip
verkeerde richting neemt en zij niets vermogen tegen kapitein en
machinist. De anderen zijn vulgaire ratten die het schip maar zullen
verlaten als het zinkt, maar die tot dan toe bereid zullen zijn het te
volgen en er goed op te leven waarheen het ook vaart.
De dichter Hans Hermans maakt in « De Stem » hunne grafschriften reeds klaar :
Op J. C. Bloem :
Terwijl hij een recensie schreef
gaf hij een geeuw waarin hij bleef.
Op Antoon Coolen :
Nadat ik heel de Peel had uitgeput
ben ik tevreden ingedut.
Op A. den Doolaard :
Hier rust Europa's laatste wilde
rumoerig tot de dood hem vilde.
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Op Maurice Roelants :
Ik heb mijn naam het plebs geleend,
dat op het Forum was vereend.
IVIijn naam, meer niet. Waarom? Waarom?
Ach, kwel mij er niet langer om!
Op J. Slauerhoff :
De groote Slauerhoff, die dwars door Roodhuid en Piraat dorst streven
liet hier zijn lijf en roem en op het Forum 't Leven.
Op Jo Otten :
De wereld van het bed heeft hij beschreven
in 't bed der wereld ligt hij nu versteven.

Pater van Heugten daarentegen, de bekwame redacteur van
Boekengids, geeft het, als trouwe noon van Ignatius, nog niet op. Hij
trekt soldatesk op tegen het forum
« Waar blijft Marsman's zweepslag, het paardengehinnik, de klaroenstoot voor
den uittocht in den jongen dag, voor het wenkende avontuur? Marsman's veerend geluid dat de Vrije Bladen bezielde, schijnt gebroken op de Rostra van het Forum. De
plaats van den kroonprins is ingenomen door twee schoolmeesters, geen gewone, oudbekende met plak of roede, maar twee superschoolmeesters, consuls geheeten, die
voorafgegaan door bijldragers, vanaf dit Forum het litteraire imperium beheerschen.
Zij hebben geproefd van al het voortreffelijke der aarde, zoo onmatig geproefd, dat
een bedorven maag hun de rijkswetten dicteert. Een bedorven maag is hun ideaal, wat
dan Etruskers en omwonende barbaren nog ideaal noemen. Zij doen niet meer aan idealen, aan geestelijke, geijkte waarden. Dingen als deugd, Godsvereering, eerbied zijn
voor hen praehistorica : over geestdrift, schoonheid, gemoed en al wat deze categorieen
nadert, halen zij hun schouders op. Met alles te breken is onmenschelijk, onmogelijk
en evenals Rachel voeren zij nog een fetisch mee tusschen zadel en kameel. Na alle cultusobjecten te hebben stuk geslagen, moet de mensch lets overhouden om bij K zweren : kiln fetisch is, wat zij wel Bens « grootheid » of « het groote » noemen, als het ding
dan een naam moet hebben. « Grootheid D, grandeur : zij spreken het woord zelden uit,
gegeneerd en tusschen de tanden; niets is zoo belachelijk als serieus te zijn, als iets in
vollen ernst te nemen. Wie wil meetellen, wie voor « vol » gelden wil, zorge voor alles
niet serieus te zijn, niet « grave D, liever zijn ziel aan den duivel te verkoopen dan meenens met iets te maken. Menschen die het serieuse standpunt overwonnen hebben, die
alle dogmatisme, humanisme, aestheticisme, idealisme, hebben afgezworen, die het
taurobolium der absolute « ont-Costering » ondergaan hebben, zulken noemen zij
a kerels D. Men is destemeer « kerel D, naargelang men verder van een normale menschelijkheid afstaat, zijn gevoelens aan corruptheden gewend heeft, cynischer staat tegenover
wat gewoonlijk eerbied afdwingt. Zij bewaren hun eerbied voor het werkelijk a groote D,
een uitgelezen lets, dat slechts na veel bedenkelijke initiaties te ontmaskeren is. Zij
doen trouwens graag aan ontmaskeringen. Zij zien alles gemaskerd en het is hun een
wellust de dingen en verschijnselen te demaskeeren. Het heerlijkste op aarde, het ei-
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genlijk en eenig « groote » is : te ontmaskeren, ook het « groote » te ontmaskeren, zoodat
er niets meer overblijft. De slang heeft zich zelf verslonden.
Wie het scherpzinnige Forum-geschrijf en de overrijpe opuscula van du Perron
lezen wil kan uit de nomenclatuur zijner bevoorrechte auteurs en lectures de schotels
reconstrueeren die hem zijn indigestie bezorgd hebben. Er is a something rotten' »
in de Forumredactie. Van de buitenlandsche auteurs is het vooral Montherlant, die
mij sours aan du Perron herinnert — waarom eigenlijk? is mij zelf nauwelijks bewust;
is het beroemde kasteel misschien en cause? — ; doch Montherlant lezend gevoelt
men hoe deze rasschrijver ondanks alle divergentie innerlijk en uiterlijk een edelman
blijft. Dat de ijle denker ter Braak, schrijver van menig schitterend essay, in deze bedenkelijke richting is afgedreven, is zijn net tijdig genoeg bezworen noodlot. Het gevolg van dit tweemanschap is, dat alle feeen in Nederland op de vlucht zijn geslagen.
Een goed deel der Nederlandsche dichters heeft zich aangesloten bij dit oproerige
vendel en schrijft tegendraadsche gedichten, poezie van het na-Carnavalsdemasque,
katerpoezie. Veel van wat er in Forum verschijnt zijn Aschwoensdag-zotternijen, uitvloeisels van bedwelmende hersens en bedorven magen. Het Vitalisme van v66r enkele
jaren is geeindigd in een « dame macabre ».
« Met de Paleis-revolutie, waaruit Forum geboren werd, is de kortstondige heerschappij van het Vitalisme, dat meer een prachtig élan dan een vruchtbare houding
beteekende, geeindigd. Alle discussie over creatief vermogen en vormkracht, wordt
reeds historie. De oudere paten als A. Roland Holst, Nyhoff en Bloem gaan hun
weg zonder door tijdschriftschermutselingen merkbaar te worden beinvloed.
Doch het nieuwe, het komende breekt zich meestal baan in de vaak ephemeere
bladen van jonge en gistende talenten. zijn ze langer van duur dan hebben ze zich aldoor te vernieuwen (zooals De Gemeenschap na een tijdelijke inzinking weer teekenen van vernieuwing geeft). Forum, een periodiek dat meer dan eenig ander de
litteraire aandacht trekt, vertoont alle symptomen van vervroegde senieliteit. Het praktizeert een richtingloos eclecticisme van desperate oude heeren, die met het leven geen
raad wetend, een elixer zoeken dat het nog leefbaar zal ma gen. In plaats van de rijen
der « kerels » te verdubbelen, zooals het pretendeerde, is het (of liever — wij leven in
Nederland — : zou het) een ideaal blad voor languissante rheumatische markiezen (zijn)
geworden, die maandelijks een gepeperde opfrissching noodig hebben. Het heeft alle
drift, alien levensmoed, alle vuur en vitaliteit uitgedoofd. Het geisoleerde intellect
is gaan samenzweren met de aesthetische corruptie en de vrucht dezer samenwerking
is een eigenaardig dictatorschap, dat overal de poezie der desillusie heeft wakker geroepen. Is het een gril der historie, een spel der natuur ? Maar Forum doet door en door
achttiende-eeuwsch aan in zijn eenzijdig rationalisme, zijn rheumatisch aristocratisme,
zijn frivool Greshoffisme, in zijn litterair voortzetten van het oud-Hollandsche regen.
tendom.
Van Forum is voor het schoone, het groote, het verruimende en bevrijdende in
Nederland niets te verwachten, omdat het cynisme voor ironie, ontgoocheling voor
wijsheid, perversiteit voor natuur, senieliteit voor leven aanziet. D

Dirk Coster zendt, kalmer, een « wachter, wat is er van den nacht »
uit. Hij heeft een enquete geopend naar de houdbaarheid van het
humanisme voor de toekomst. Gelijk alle slimmerikken zullen wij
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de anderen eerst laten antwoorden en dan het onze in Dietsche Warande plaatsen.
Binnenkort zal in Nederland in het Duitsch een nieuw tijdschrift verschijnen : Der Sturmvogel » intereuropaischer Zeitschrift
des jungen Geistes der Gegenwart. Redacteuren zijn Erwin A. Grauzow en C. Gerard Bloemink. H,et zal tweemaandelijks als collectieve
publicatie verschijnen, wil de Europeesche jeugd aan het woord laten
om de Europeesche cultuur te verdedigen en te bevrijden. Zal dat
de komst van het nieuwe verhaasten?
*

**

Frans Erens schrijft thans in de Maasbode een reeks feuilletons
over zijne tijdgenooten. Deze herinneringen hebben documentair
belang. De tachtigers worden stilaan geschiedenis.
Ziehier zijn karakterschets van Fred. Van Eeden, waarbij wij
echter opmerken dat de waardeering van den schrijver als « een
onzer goede schrijvers» blijkbaar den stempel van den tijdgenoot
draagt. Erens keerde nooit graag tot Van Eedens werk terug. Jongere
menschen zien dat eenigszins anders. Voor hen is Van Eedens' beste
werk het eenige uit de tachtigersche periode waarnaar zij kunnen
terugkeeren. Erens leeft nog onder den indruk van de sensatie die
Kloos en Van Deyssel maakten, een sensatie van diepgaanden en
verstrekkenden invloed, maar die ons niets meer zegt. Van Eeden
heeft enkele gedichten geschreven, de Waterlelie, de Nachtliedjes,
met een eeuwigheidskans die Kloos 'sonnetten niet in die mate
bezitten, wij zullen naar geen tachtigersproza terugverlangen, maar
wel naar De Kleine Johannes; en de literaire kritieken van de heeren hebben veel interesse verloren, maar de Grassprietjes van Cornelis Paradijs genieten wij innig.
In het geheel genomen is het oeuvre van v. Eeden respectabel; hij is een onzer
goede schrijvers. Dat is de globale appreciatie, maar lets moet mij hierbij van het hart
en dat is : ik ben nooit graag naar zijn werk teruggekeerd. Het eenmaal gelezene lokte
mij nooit tot herlezen. Dat is misschien persoonlijk en ik wensch dan ook alleen persoonlijke inclAikken te geven. Met eigenlijke afgebakende kritiek houd ik mij in deze
herinneringen liefst niet op.
Frederik v. Eeden was 'n eigenaardige, zeer gecompliceerde natuur. Hij had lets
afstootends in zijn karakter. Er lag voor hem een stille kracht in dat bijna onmerkbare
afstooten, want waarschijnlijk beschouwde hij dat als een soort kracht. Nu ik doordenk
over zijn wezen, moet ik zeggen, dat hem ontbrak de breede zich-weg-gevende manier;
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dat hij altijd zich zelf bleef bezitten. Hij was geen onbevangen artiest en miste de simpele overgave van de artiestenziel. Een zeker plezier, dat hij ondervond bij dit afstooten, een haast onmerkbaar leedvermaak, vernietigde bij hem de grootheid van ziel,
die hij had moeten hebben bij zijn zeer dikwijls goede en edele aspiraties. Dit is o. a.
gebleken uit zijn gedrag in 1896 bij de Tideman-episode van de Nieuwe Gids, waarvan men de bijzonderheden kan nalezen in de Litteraire Herinneringen van Frank
v. d. Goes. Hij liet toen zonder eenige waarschuwing, door het terugtrekken van de
aan Verwey gegeven volmacht het tijdschrift ten gronde gaan. Hetgeen deze slag bijzonder hard deed aankomen, was de omstandigheid, dat hij alleen aan den uitgever
van zijn terugtrekken kennis gaf en niet aan zijn mede-redacteuren.
Hij zeide eens tegen mij : « Dat is de grondtrek van mijn karakter : te willen helpen, overal te willen helpen. »
Die karaktertrek had een mooie en goede zijde, maar hij was niet zuiver in hem
aanwezig; dikwijls is in de werkelijkheid gebleken, dat hij plotseling van gevoelen
veranderde. Ook is het overal-willen-helpen op zich zelf niet iets om na te streven.
Het kan gemakkelijk in bemoeizucht ontaarden en kan een manier zijn om zich zelf
te zoeken. Het kan alleen zuiver worden beoefend door iemand, die het doet uit liefde
tot God.
Ik sprak van een bijna onmerkbaar afstooten, dat werd gevoeld in den omgang
met v. Eeden. Daardoor ontstond een scheur en over die scheur heen moesten zijn
vrienden hem steeds opnieuw de hand reiken, waarbij dan toch een gevoel van onbehaaglijkheid over bleef. Er bestaat bij sommige Katholieken de meening, dat hij om
zijn overgang tot het Katholicisme van zijn vroegere vrienden is vervreemd. Dit is
geheel onwaar. De vervreemding was een uitvloeisel van zijn karakter; zij bestond
reeds lang voor dien tijd en is in de meeste gevallen van hemzelf uitgegaan.
Hoewel ik over het algemeen op deze plaats niet op persoonlijkheden wil ingaan,
heb ik gemeend hierbij een uitzondering te moeten maken, omdat sommigen van een
later gekomen geslacht personen en toestanden, die zij niet voldoende konden kennen,
verkeerd hebben beoordeeld.
In tegenstelling met sommiger meening geloof ik, dat v. Eeden's overgang tot
Katholicisme echt was. Door een persoonlijke aanraking heb ik die meening niet kunnen bevestigen, want hoewel ik de eenig Katholiek was van den ouden vriendenkring
heeft hij vermeden mij in dien tijd te ontmoeten. Toch waren wij nooit gebrouilleerd
geweest. Ik geloof, dat mocht er in zijn bekeering ooit een bijmotief zijn geweest, dat
zijn Katholicisme in de praktijk van zieleleven langzamerhand alle vreemde mengsels
zijn verdwenen. Het is duidelijk gebleken, dat hij licht en vrede had gevonden. Had ik
vroeger persoon:ijk met hem daarover kunnen spreken, dan zou ik waarschijnlijk zijn
mentaliteit van toen hebben kunnen doorgronden. D

Erens vergelijkt Van Deyssel met zijn vader :
a Ten onrechte is de vader op den achtergrond geraakt voor den zoon; ten onrechte, want hij was een groot dichter, wat zijn zoon niet is, die zich alleen als prozaschrijver heeft geopenbaard. Een enkel sonnet van hem, in de Nieuwe Gids, is een uitzondering en vermag niet, alhoewel het zijn schoonheid heeft, hem den naam van dichter te geven.
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De vader was een uitne mend tooneelcriticus en zelfs, in zijn tijd, een kundig
beoordeelaar van schilderijen.
Josefus Albertus was een man van hoog intellect; bij hem gehoorzaamde het
gevoel aan de wetten van het verstand. Bij den zoon is gevoel en intuitie het voornaamste. Wanneer deze hem den weg hadden gewezen, volgde hij door dik en dun dien aandrang en hield zijn loop niet in, v6Ordat hij den top van zijn sentiment had bereikt.
Dan schreeuwde hij het uit, zag naar niemand om, dempte zijn stemjniet meer door
den invloed van de een of andere consideratie. Allèen wilde hij zijn op de hoogvlakte
van zijn persoonlijkheid en hij bekeek met schampere minachting van boven uit de
hoogte iedereen, die op het vlak van het meer gewone zich be yond. Een intiem gevoel van superioriteit ten opzichte van zijn vader was bij hem aanwezig en hoewel hij
daarin slechts in enkele punten gelijk had, was hem dat gevoel noodig om zijn persoonlijkheid als auteur te handhaven.
Wanneer ik zeg, dat hij slechts in enkele punten gelijk had, wil ik niet beweren,
dat hij zich overschatte, maar wel, dat zijn houding naar buiten soms een vergissing
was. Nu de tijd de gelegenheid heeft gegeven tot objectief oordeelen, zien wij in, dat
de persoonlijkheid van den vader niet voor die van den zoon behoeft onder te doen.
Mogelijk is door Karel een grootere hoogte als schrijver bereikt, maar toch is in
de persoonlijkheid van Josefus Albertus meer evenwicht te vinden. Wanneer de Nederlanders iemand hadden moeten zoeken om het land te vertegenwoordigen, hadden zij niets beter kunnen doen dan professor Josef Alberdingk Thym af te vaardigen. Hij was een spreker en redenaar van het eerste soort.
In het eerste jaar dat ik student was in Leiden, woonde ik in particulieren kring
in Den Haag een lezing bij van professor Thym, die werd ingeleid door den bekenden
Abraham des Amorie van der Hoeven, den schrijver van de opzienbarende brochure
over den Cirkelgang der Menschheid. Hij stelde Thym aan de aanwezigen voor in
een enthousiaste speech waarin hij hem noemde den Koning der Katholieke Nederlandsche letterk unde. zooals men weet was Abraham des Amorie van der Hoeven
Katholiek geworden. zijn vader was predikant en had ooit op den kansel in de protestantsche kerk voor den Paus gebeden.
In den laatsten tijd is al meer de opmerking gemaakt dat de conversatie achteruit,
gaat, evenals 't brieven schrijven, dat in vroegere tijden soms het kunstwerk nabij
kwam. In de salons zondert men zich af en begint het bridgespel; de gastvrouw weet
niet beter haar invitees bezig te houden. De oorzaken van deze decadentie zal ik niet
nagaan maar een feit is het, dat er weinig menschen meer worden gevonden, die door
een schitterende conversatie uitmunten. Mallarme vertelde mij indertijd, dat Villiers
de l'Isle d'Adam een ongelooflijk prachtig causeur was. Prof. Alberdingk Thijm was
geestdriftig over de conversatie van Da Costa. Wij menschen van de laatste veertig of
vijftig jaar, hebben in Nederland geen beteren prater gekend dan Van Deyssel. Ik
herinner mij, dat Kloos mij eens zeide : « Als Karel wat vertelt, dan is het als een boek.
Je zoudt het zoo kunnen opschrijven. »
En inderdaad, Karel hield den toehoorder vast geboeid, hij liet hem niet los. Het
was een spel van woorden, die ieder raak sloegen. Men kon hem aanhooren een uur
lang zonder de geringste verveling. Hijzelf vertelde mij, dat Bolland hem eens van zijn
stoel had gepraat, in werkelijken zin. De filosoof was, zooals bekend is, een geweldig
prater, doch voor zoover ik kan afleiden uit hetgeen ik van hem weet, had hij niet in
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ziin woorden die bekoorlijkheid, die Van Deyssel er in wist te leggen. En niet alleen is
Karel zeldzaam als Prater, maar ook schitterend als redenaar en als improvisator. Men
mag gerust aannemen, dat 't litteraire werk van Van Deyssel slechts de helft is van
zijn persoonlijkheid en wie hem niet heeft bijgewoond, kan niet volkomen over hem
oordeelen, want hij is een dier zeldzame menschen, die in een land slechts bij uitzondering voorkomen. Wij die hem hebben bijgewoond, wij weten dat alles. Die woorden
zijn vervlogen, maar de klank en de harmonie hangt nog in onze hersens vast met de
gouden draden der herinnering. D

Wat soort Nederlandsch het is waarin men iemand bijwoont,
konden wij niet te weten komen,
PERTI NA X.
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Verloren hock der Poezie
GEDENKPENNINGEN VOOR VLAAMSCHE LETTERKUNDIGEN :
A. Vermeylen :
Al is hij met een food gaan wandelen,
Hij bleef een man om mee te handelen.
H. Teirlinck :
Al valt hij op een andre zij, hij blijft toch staan;
Een teerling... daar zijn zes en zes goe kanten aan.
Jozef Muls :
Hij speechte op banketten zoo vaak over schoonheid en vrouwen;
Hij sprak te veel over liefde en vergat te trouwen.
L. Baeckelmans :
Geen paste als penningmeester beter op onze munt,
Geen heeft zijn collegas der pen zoo hartlijk den penning gegund.
Willem Gijssels :
Hiel's neef en evenbeeld, en dichter en bohemer;
Vaak lyrisch in den nacht en soms bij morgenschemer.
Wies Moens :
Hier Verdinaso Moens,
Wijs van dichten en dwaas van doens.
Op de keerzijde :
't Gevang had zijn gemoed vermilderd,
De vrijheid heeft het weer verwilderd.
(Word vervolgd).
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Kantteekeningen
WETENSCHAPPELIJKE
CACOGRAPHIE.
Voor een paar weken las men in een
vi. dagblad een historische kroniek over
Willem van Oranje waarin o. m. volgende
verbazende zin voorkomt : Maar koning
Philips hield zich den jongen man voor,
om hem te dienen in het bestuur der Nederlanden.
Men kan zich een speculatie-vent « voor
houden al is die wending foutief, maar
dat koning Philips een jongen man zou
gaan dienen, dat lijkt een al te onverwachte voortzetting van het goede-vrijdaggebruik der voetwassching. Een historicus heeft dit puzzle opgehelderd als
volgt : Koning Philips hield dezen jongen
man, Oranje, in reserve opdat deze hem
later zou bijstaan in 't bestuur der Nederlanden.
Heel leerzaam voor onze studiekringen,
dergelijke lectuur, maar toch zou een
minimum van syntaxis onze historici
geen kwaad doen. Un bon mouvement,
G.
Messieurs.
NOS PETITS VICAIRES...
Een Fransch weekblad « Voila »! heeft
er een reporter op uitgezonden om na
te gaan in hoeverre het nog waar is dat
« tout homme a deux patries. » Tijdens
zijn refs in Belgie, « la petite sceur », heeft
hij kennis gemaakt met onzen clerus. Hij
geeft volgend synthetisch beeld van zijn
bevindingen :
Le presbytere est sans poesie une
maison comme les autres, dans l'alignement. Mais c'est en vain que j'y demande
M. le cure.
M. le cure est a son bureau. Une grosse
maison, la plus grosse du bourg, neuve

aussi, avec des vitraux verts aux fenetres,
une plaque de cuivre qui porte le mot :
Boerenboud.
Cela signifie : association de paysans.
Je trouverai la meme maison dam tous
les villages flamands. Et presque partout le meme cure tout jeune, tout frais,
bien muscle, qui a l'air d'un etudiant ou
d'un vendeur d'automobiles, avec en plus
la gravite de sa race.
Autour de lui, sur les murs, des diagrammes, des tableaux synoptiques, des
statistiques et deux photographies celle
d'une betterave geante et d'un celebre
etalon.
— Je voudrais que vous me parliez
de vos paroissiens...
— Le Boerenboud...
— Non! Vos paroissiens. Vos ouailles...
— Eh bien! le Boerenboud...
Il n'y a plus de paroissiens. Il y a des
cooperateurs et M. le cure en perd
quand le ble est a quatre-vingt-cinq,
mais en gagne quand it atteint quatrevingt-dix.
Quelles sont les autres personnalites
d'un village ? l'Instituteur ? Il est secretake de Boerenboud. Le medecin? Il est
president d'honneur et conseiller technique. Le gros proprietaire, celui qui
habite ce qu'on appelle le château? Il
est membre bienfaiteur. Le pauvre type
qui a tous les malheurs ? Il est secouru
par le Boerenboud.
Et M. le cure, au centre de tout cela,
achete et vend du ble, des betteraves,
des engrais. Il achete meme des chemises de femme et des bretelles pour la
cooperative de Boerenboud. Il fait des
conferences sur la culture moratchere
dam les terrains maigres et sur l'utilisation des potasses.
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Il dirige l'equipe de football. Le Boerenboud joue contre le Boerenboud. Il
organise les prochaines elections.
Tout a l'heure, ce cure de campagne
enfourchera sa moto pour aller, a trente
kilometres de la, conferer avec un technicien qu'on a envoye en Australie pour
etudier la question des bles durs.
— Que desirez-vous encore savoir ? me
demande-t-il en signant son courrier.
Oui, quoi? Si la religion est en progression ou en regression? Si les paysans inclinent a gauche ou a droite ? S'ils
aiment ou s'ils n'aiment pas la France?
Je suis gene d'avoir eu ces idees-lã
qui n'ont rien a faire dam le bureau net
et simple, candide dam sa crudite, oil
s'alignent des echantillons de cereales.
Gelukkig dat deze « enqueteur » zich
nog om onze zielezorg bekommert, zooniet bleef er ons niets over dan het stichten van een Boerenbond-afdeeling van
de vereeniging van letterkundigen. Et
«voila!»
HET JUISTE WOORD.
Pater L. Brouwers heeft een woordenboek uitgegeven, dat « Het Juiste Woord »
heet. Het Juiste woord staat erin — al
staan er een aantal zuiver fransche woorden in, met een wassen vlaamschen neus
op — maar ge moet het er kunnen in
vinden. Zooals het er nu ligt, is het zoo
doelmatig en zoo gevaarlijk als een geweer. Een geweer kan op treffende wijze
worden benuttigd, maar ge moet het
kunnen hanteeren. En dat kunnen de
meeste Vlamingen nog niet; dat is het
teeken van onze onvolgroeidheid. We
zeggen ongeveer of bijna juist wat we
bedoelen; maar we zeggen het niet heelemaal juist. Het juiste woord, kan den
ballast van bijvoeglijke naamwoorden en
het gebruik van noodelooze diminutieven of verkleinwoorden missen.
Nonkel Jan lijdt vooral aan de dimi398

nutievenziekte. 't Zijn allemaal Yvonnekes en Germainekes en Godelievekes en
Wilfriedekes; om er wee van to worden.
Zoo werd onlangs « een heel klein
muzieknummertje » aangekondigd, van
Schumann... Een nummertje is al een
klein nummer; een klein klein nummer
wordt nog kleiner; en een heel klein klein
nummer is haast niets meer. En eigenlijk
was het een compositie van normale
Lt.
lengte.
OP ZOEK NAAR JEF VAN EYCK.
Het J. F. Steinkopf-Verlag in Stuttgart heeft een biographie uitgegeven van
den Zwijger : « Wilhelmus van Nassauen;
Ein Mann und ein Volk »; door
Kotze-Rottenrodt. Dat boek zal door
Dr A. Goris in een volgende aflevering
besproken worden; daarover dus niet.
Maar in het begeleidend prospectus wordt
als hooge autoriteit het zeer waardeerend
oordeel geciteerd van « der vlamische
Dichter Jef van Eyck ». Die zegt o. m.
« Der Atem der Freiheit und die warme
Liebe zum Germanentum sind aus jeder
Seite zu spiiren... Der Geist Vlaanderns
spricht edel und stolz aus dem Werk.
Meine Freunde, welche dieses Werk
lasen, sind so begeistert wie ich. Der
Dichter begreift das Niederlandische
Volk so gut, er begreift es vollkommen.
GewiB, wir Vlamen sind ein sehr gliihendes Volk; aber wir erfuhren viel Leid
und wenig Liebe. Wir miissen unsere
Geschichte ganz mit Blut und Tanen
schreiben. Es tut uns so gut, daB wir
ein Freundesherz gefunden haben und
einen Dichter a bij de genade Gods »,
der uns begreift. Dieses Buch ist ein
Zeichen, daB Deutsche und Niederlander Briider sind. »
Maar de vlaamsche dichter Jef van
Eyck zult u me vragen? Dat heb ik mezelf ook afgevraagd; en ik ben gaan
kijken in de ledenlijst der vereeniging van

Letterkundigen; maar geen Jef van Eyck
te vinden. Vlaamsche dichters wel; en
Jefs genoeg; maar geen Van Eyck. En het
kan ook niet de hollandsche dichter Van
Eyck zijn; want die heet Pieter Nicolaas;
niet Jef. Hier is dus een vergissing be-.
gaan; tenzij er boerenbedrog werd gepleegd. Maar de vraag is : waar zit de
vergissing of de drukfout? In den familienaam of in den voornaam? Ongetwijfeld
in den familienaam; want het staat er te
uitdrukkelijk, het is een Jef. Maar welke
Jef? Jef Casteleyn, — de eenige vlaamsche dichter die een Om heeft gevonden
op bliksem, — kan het niet zijn; want
die man is al jaren dood. Daarom dacht
ik eerst aan Jef Muls; die heeft destijds
nog verzen geschreven, en als woordvoerder van Vlaanderen op de DeutschFlamische Tage te Aken schijnt hij vorigen zomer blijk te hebben gegeven van
een groote onbevangenheid. Het zou dus
mogelijk geweest zijn... Maar het blijkt
nu dat Jef Muls dat stuk niet heeft...
bedreven. Het zou ook Jef Simons kunnen geweest zijn; al is hij vooral gekend
als prozaschrijver, maar ze geven in
Duitschland aan het woord Dichter een
ruimer beteekenis dan in Vlaanderen.
Doch het is ook Jef Simons niet. Wie
dan? Jef De Vocht? Ik acht het niet
waarschijnlijk. Vooreerst teekent hij gewoonlijk Jozef; en bovendien is de
Zwijger geen man geweest naar zijn priesterhart. Wie dan? Jef Crick? of meester
Jef Crets, die destijds nog een huldezang

geschreven heeft voor Prim Albert? Ten
slotte ben ik aarzelend blijven staan voor
den naam van Jef Mennekes. Dit is ongetwijfeld een dichter; hij heeft zelfs
voor twee, drie jaar zijn vijf en twintigjarig
dichterschap herdacht. En even ongetwijfeld is het een Jef. Niemand heeft hem
ooit Jozef, Jo of Josse geheeten; altijd
Jef. Maar anderzijds is het niet waarschijnlijk dat Jef Mennekes, die voor,
tijdens en na den oorlog, als dichter, als
ambtenaar en als voorzitter van het
Landjuweel blijk gegeven heeft van groote vaderlandsliefde en deze liefde zelfs
ontboezemd heeft in een lyriek, die onze
vooraanstaande toondichters niet ongevoelig heeft gelaten, dat deze Jef Mennekes zeg ik, thans, hetzij, buiten zichzelf geworpen door het zegevierend
aantreden van den germaan Adolf Hitler,
hetzij hiertoe gedreven door louter persoonlijke motieven, die wij niet te onderzoeken hebben, — thans, zeg ik, heel
zijn vaderlandsche verleden en werkzaamheid zou hebben verloochend. Het
is ondenkbaar. Maar wie is dan o der
Vlamische Dichter Jef van Eyck »? Ik
heb, ten einde raad, deze vraag overgemaakt aan de vereeniging van Vlaamsche Letterkundigen, met beleefd verzoek
dienaangaande een onderzoek te willen
instellen, opdat duidelijk blijken zou dat
Been lidrk van dezelvaderlandsche vereeniging eenigen3blaam treft.
LANCELOOT.
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Boekbespreking
Miete. — Uitg. Leeslust. Antwerpen.
Ik heb enkele jaren geleden bij het verschijnen van Stil Leven in dit tijdschrift
het werk van Mw. Claes-Vetter gekarakteriseerd en de beteekenis ervan aangegeven
voor de vlaamsche literatuur. Deze karakteriseering geldt onverminderd voor Miete.
Miete is het vervolg op of het verlengstuk van «Stil Leven». Dit boek had evengoed Alice
Dumoulin kunnen heeten als Miete; wat doet het ertoe? Miete is de steeds aanwezige
vriendin, — 't zij ze 't bureau afstoft van Dr. Dehaeze en in de plaats van Alice op de
kinderen past, 't zij het heele gezin aan die goede, een beetje luchthartige, maar meevoelende « tante » Miete denkt. Miete is niet de kern waaruit het verhaal groeit en zich
vertakv; zij is de draad die loopt doorheen en om het wisselende en genuanceerde spel
der verhoudingen en gebeurtenissen.
Het werk van Mw. Claes-Vetter is van een fijne raakheid, een vlotte knapheid,
gevoelig en geestig, met daaronder de trilling van het diepere. Onder de bedrieglijkluchtige, schijnbaar onbezorgde uitbundigheid van St. Claes-Vetter loopen de snerpende draden van ironie en bittere levenservaring, van verdeemoediging en vertrouwend geloof. Dat luchtige is wellicht het element in het werk van deze schrijfster dat
ik het meest waardeer, omdat we daaraan in Vlaanderen het meest behoefte hadden.
Ik schreef het reeds bij vroegere gelegenheden : onze vlaamsche literatuur heeft hart
genoeg; ons gemoed is echt en goed als voedzaam brood; we hebben zelfs humor in
betrekkelijke mate, — al is die niet steeds van zuiver gehalte, want to zeer neigend naar
boert; maar we missen nog haast geheel het losse, vlotte, vonkelende, plagerige spel
van den geest. Van dezen geest sprankelt het werk van St. Claes-Vetter. En daarom
is me ieder nieuw werk van haar een bizondere gave.
« Miete » is geschreven in den toon die groeit uit het wezen zelf van het verhaal
en de atmosfeer waarin het beweegt. Onder het wisselende, soms schijnbaar-uiterlijke
spel der nuances, de bedriegelijke losheid van het woord, bewegen, zoeken, kwetsen
en beminnen deze menschenlevens elkander. Dat is de diepere tragiek van dit boek;
die soms geborgen ligt achter een broze schaal van woorden. Een bekorting van zekere
gesprekken en het weglaten van zekere uitwendige details zouden deze spanning van
de ondergrondsche draden nog hebben versterkt. Aldus is er in de aandacht van de
schrijfster voor de uiterlijkheid van Miete terwijl hare vriendin den dood zoo nabij is,
iets hinderend voor ons gevoel; maar dit bezwaar raakt niet het wezen van het werk,
noch den toon waarin het werd geschreven.
Toen H. Teirlinck zijn Ivoren Aapje schreef, heeft hij een taal moeten scheppen
die noch de zijne was, noch die van de omgeving die hij wilde uitbeelden; de taal van
St. Claes-Vetter is evenmin de taal van Miete en hare omgeving, maar het is ten minste hare eigen natuurlijke taal, die ze hoorde uit moeders mond,
A. V. C.
STEPHANIE CLAES-VETTER :

FILIP DE PILLECYN : Blauwbaard. Met illustraties van Jan Fr. Cantrê. — Uitg,
Het Kompas, Mechelen; De Spieghel, Amsterdam.
Blauwbaard gaat tegelijk de Hollandsche en de Duitsche grenzen over. Het verheugt me diep. Het had trouwens reeds moeten geschieden met zijn Pieter Farde.
Maar Nederland heeft geen kennis gehad van het verschijnen van dit boek of er geen
notitie van genomen. Deels draagt daarvan de schuld de uitgeverij die 't boek niet keuriger de wereld inzond; deels de minderwaardigheid van een paar Nederlandsche
kritieken, die hoe goed ook bedoeld, dit boek onrecht deden. P. Farde werd daar geprezen als... verdienstelijke missieliteratuur. Maar indien dit boek moet worden gerangschikt onder de missieliteratuur, kunnen we evengoed De Wilde Jager van Marie
Koenen rangschikken onder de rubriek Jacht en Vischvangst.
Maar Blauwbaard werd gedrukt en, uitgegeven op een wijze, die tegelijk dit werk
en de uitgeverij eert; en Nederland heeft gereageerd.
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Blauwbaard is geen roman. Evenmin als P. Farde. Hier is geen spel van verhoudingen, geen wisselwerking van mensch tot mensch. Blauwbaard is een type, zooals
Pieter Farde een type is. Alles gebeurt om of door of voor Blauwbaard; Blauwbaard
zuigt alle krachten op, en alle belangstelling. Blauwbaard is het type van den soldenier
die geen verzadiging meer vindt dan in het bloed. Bloed was de tol van het goud; bloed
roept nu om bloed, zooals de afgrond den afgrond wakker roept. Lust riep om liefde
en liefde drijft hem naar den lust van het bloed :
I In haar doodsangst was ze van bovenmenschelijke schoonheid; heur haar was
weggewoeld over het blauwe kleed, het witte nachtgewaad bedekte schaars de liefelijkheid van schouders en borst en haar oogen vol geglim van de kaarsvlam waren zoo
heerlijk dat Blauwbaard nooit zooiets gezien had.
«Hij rukte den fijnen degen uit den planken vloer en bezag hem. En als een schicht
was het die boorde door het licht in de borst van de vrouw ».
Zoo ging de eerste geliefde; zoo gaan de volgende. Tot de storm en de stroom
op een nacht Blauwbaard naar de diepte halen.
Vermeylen heeft jaren geleden een van zijn sterkste bladzijden geschreven over
de taal die met onze gedachten zelf geboren is; over het woord dat dezelfde ontastbare
lucht om zich uitademt als onze polders en bosschen; het woord dat, terwijl de kunstenaar het uitspreekt of neerschrijft, hem inniger verbindt met de vlaamsche aarde.
Sedert Streuvels heeft geen Vlaming meer een taal geschreven, die inniger en gezonder
verbonden is met de aarde en met het yolk waaruit wij geboren zijn. De taal van de Pillecyn is van een sobere kracht, geurig en gespannen van voedend sap. Elke zin is een
kern van voelen en denken.
Dat is de groote vreugde die ik beleefde aan dit boek. Vooral aan de eerste helft
van het boek. Hier heeft die verbondenheid niet alleen aan de taal maar zelfs aan het
verhaal, een vastheid en een klaarheid gegeven, die hij later niet meer zonder weifelingen handhaven kon.
Ik zet Blauwbaard in gezelschap van Pieter Farde in mijn boekenrek en wacht
A. V. C.
op den eersten roman van F. de Pillecyn.
JAAK LANGENS : « De Kermis van Rosse Lei. 0 — Davidsfonds, Leuven. 1932.
Deze Rosse is een broeder van Claes' « De Witte D. Slecht geschreven is Langens'
boek daardoor niet en bij lezing geeft het twee uren prettige verpoozing. Het heeft
alleen het nadeel na zijn beroemden voorganger weinig oorspronkelijk aan to doen.
Ook heb ik iets tegen de manier waarop de schrijver zijn menschen voorstelt, moeten
wij zijn eenzijdigheid gelooven, de Viamingen zouden niet anders dan een volkje van
kermisvierders, gulzigaards en zonnekloppers zijn. Het wordt tijd dat er met de PalA. D.
lieter-uitbating opgehouden worde : onze goede naam is mee gemoeid.
HENDRIK PRIJS : « Nistelken. D - Davidsfonds Leuven 1932.
Een kinderboek dat beter noch slechter is dan de groote hoop. Het is tamelijk
onsamenhangend geschreven en sommige gewestelijke uitdrukkingen die allerminst
mooier dan het algemeen Nederlands ch zijn zullen de opvoedende waarde van het werk
niet verhoogen. Overigens zijn. strekking en geest onberispelijk.
A. D.
JAN VAN BELLINGHEN : « Roep. D — Verzen. — Uitg. Van Reckhoven. Mol.
Deze bundel ware beter nooit verschenen. Wansmaak, taalfouten, woorden die
niet bestaan in onze taal en de meest ontstellende afwezigheid van zelfs de minste
potentie tot het dichterschap, maken van dit werk de grootste mislukking van het jaar.
A. D.
LUDO VAN DE WYGAERT : « Het Angelus van Wee. » — Verzen. Lino's van Frans
van Immers eel.
Als de beste inzichten van de wereld een mensch tot dichter konden maken, ware
't hier gebeurd. Spijtig viel het anders uit.
A. D.

P. CHRYSOSTOMUS HORBACH, 0. P. M. — « Uit hooge Tuinen. » — St-Francis cus
drukkerij, Mechelen 1932.
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Deze schetsen over het Indianenleven in Chili brengen een frissche en aangename
verpoozing. Zij zijn niet slecht geschreven, zij boeien en staan vol fijne zetten. AanA. D,
bevolen voor wie een paar uren lang, veel zwaarder kommer vergeten wil.
Dr. OSWALD EVERAERT : « De striemende Zweep.D - St-Norbertus Boekhandel.
Tongerloo.
Een roman over hen die den oorlog overleefden, maar aan zijn gevolgen toch
ten onder zijn gegaan. De stof die Dr. Everaert behandelt is zeker niet te arm, wel
integendeel, zij lijkt te machtig en laat hem niet toe het betere werk te s cheppen dat
hij met een beperkter onderwerp had gekund. De schrijver staat eenigszins onder den
invloed van Walschap, doch hij mist diem verbondenheid met het leven — zoodat
A. D.
zijn boek onwerkelijk aandoet en soms wee* is van een slechte romantiek.
PIET VAN VEEN : « De ontwakende Stad.D - Roman.

Van Veen is niet van talent verstoken. De ontwakende s tad is Rotterdam, wiens
groei en uitbreiding op het einde der vorige eeuw, hij als onderwerp voor zijn boek
heeft gekozen. Hij schetst menschen en toestanden, het leven en de hooge burgerij
en bij de zakenlieden, het leven in de sloppen en bij het havendiet. Daar er geen strakke
lijn door loopt, valt het echter in brokken en s tukken uiteen. Geen der verwikkelingen
die hij inleidt, brengt hij tot een ontknooping. zijn roman is geen volgroeid geheel,
A. D.
hij is eer een fragment, een deel van een film, waar het slot aan ontbreekt.
La Cour de Belgique et la Cour de France de 1832 a 185o. Lettres intimes de LouiseMarie d'Orleans, premiere Reine des Belges, au Roi Louis-Philippe et a la Reine MarieAmelie, publkes par le Comte HIPPOLITE D 'URSEL. - Librairie Plon. 1933. — 20 fr.
We wis ten allen dat onze eerste Koningin een zeer hoogstaand wezen was op gebied van godsvrucht, liefdadigheid, toewijding en deugd. Doch deze brieven toonen
dat ze insgelijks eene zeer s chrandere vrouw was, die met een klaren blik de politieke
verwikkelingen naging, waartegen nu eens Belgie, dan weer Frankrijk te wors telen
hadden. Meer dan eens gaf zij blijk van een dieperen kijk in de zaken dan Naar vader,
en gaf hem wijzen raad — die niet immer gevolgd werd. Ze was trouwens in een goede
leerschool bij Leopold I, den « raadgever » der gekroonde hoofden. Het is echter treffend hoe zij zelfs den schijn vermijdt zich in 't openbaar met politiek bezig te houden,
om zich slechts te houden aan hare plichten van Koningin, van echtgenoote en moeder.
Een s choon boek, waarin eene prachtige, echt vrouwelijke ziel tot volle uiting
L. D.
komt,
NICOLAS BERDIAEFF : Le Christianisme et la lutte des classes. Traduit du russe par
I. P. et H. M. — Editions « Demain », rue du Four, 15, Paris.
Een werk van Nicolas Berdiaeff is altijd interessant, en zaakrijk. Dit boekje van
166 blz. opgedragen « a la mèmoire de Karl Marx, le maitre social de ma jeunesse,
dont je suis devenu actuellement l'adversaire ideologique, » geeft ons de meest afdoende
kritiek van het marxisme. Buitengewoon klaar toont schrijver de gewilde eenzijdigheid,
de in 't oog springende leemten, het gemis aan menschelijke waarheid, het grof materialisme, de opvallende tegenstrijdigheden van een systeem alleen op klassenstrijd
gebouwd.
Heel fijn is zijn analyse van het marxisme met zijne onjuiste opvattingen benevens
juiste gedachten, zijn meer mystiek dan wetenschappelijk begrip van proletariaat en
burgerstand, tegen malkander opgericht als het goed en het kwaad, het Licht en de duisternis. Tegenover deze theorie staat de Kerk, die geene politieke of economische dogma's doceert. « Mais les relations d'homme a homme sont soumises au jugement chretien et en exigent une appreciation active. »
T.
Een degelijk boek.
VICTOR FORBIN 2 Le Mystere de l'Ile Z. (Collection Benjamin). Illustrations de
JEAN ROUTIER. - F. Alcan. Paris. 1932. — 8 fr.

Een pleizierig boek voor kinderen van 10 tot 16 jaar. Zal Jacques Nouville het
mysterie ophelderen, en meteen de hand verwerven van de lieve Kate Aitkins ? Tot
L. D.
het einde blijft de nieuwsgierigheid gespannen.
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MARIAN HURD MAC NEELY : Le Sant dans la Brousse (Les belles Aventures). Traduit de l'anglais par HELENE HUNT. - Albin Michel. Paris. — 15 fr.
De vier verweesde kinderen Linville verlaten hun geboortestad, na 't afsterven
van oom Jim, die als een vader voor hen gezorgd heeft, en gaan zich op een stuk land
vestigen, dat hij voor hen in de Prairie heeft aangeworven. Het land moet ontgonnen
worden; het is een zware taak, want de oudste is pas 17 jaar oud, de jongste g. Ze hebben te kampen tegen alle hinderpalen van natuur en klimaat en tegen den haat van slechte
geburen. Maar ze hebben ook goede vrienden, en daarbij moed en volharding. AanL. D.
gename lectuur voor kinderen van 9 tot 14 j aar.
JON SVENSSON : Die Feuerinsel im Nordmeer. Nonnis Fahrt zum Althing. Verlag
Herder u. C. Freiburg.
Jon Svensson blijft al maar door verhalen van het land zijner geboorte en kinderjaren en, met spanning, blijft onze jeugd steeds luisteren. Het is boeiend en het is sterkend. Het werkt op onze jongens en meisj es in als zoute zeelucht.
Door de Yslandsche Regeering was J. Svensson uitgenoodigd om de feestelijkheden bij te wonen ter herdenking van het duizendjarig bestaan van het Yslandsche
parlement; het oudste van west-Europa. Met een jongen gezel is Svensson er heen
gestevend en hij heeft deze gereede gelegenheid te baat genomen om zijn geboorteland
te doorkruisen. We bevelen dit boek aan het bestuur van het Davidsfonds ter vertaling
Dr L. v, d. V.
aan.

L. DOSFEL : Verzameld Werk, 7 deelen, samen 2100 blz. colombier-formaat, verzameld door Mw. Dosfel onder toezicht van D r J. Persijn, met omslagteekening van
Joz. en verscheidene portretten. Afzonderlijke deelen worden niet geleverd. Inschrijvingsprijs : Ing. 130. —; gekartonneerd 186.— Na 1 Mei 1933 : Ing. 15o.—; gebonden
186.—
Zijn thans verschenen, de twee laatste deelen. — Deel VI : Bijdragen van Godsdienstigen Aard als : De Glimlach van God, Pinkstergeest in Vlaanderen, Kerk en Kinema, Jeugd-houding, Pius X en de Communie der Kinderen, Winfried-Bonifacius,
E. H. Poppe, Brieven aan een Doode (E. H. Poppe), het Menschelijk Bestanddeel in
de R. K. Kerk, enz. — Deel VII : Varia voor het tweede deel van de Geschiedenis der
VI. Studentenbeweging; Kruis- en Mariabeelden; Rede uitgesproken voor de Studentenvereeniging St-Vergilius te Delft (1923); Celgedichten; enz., alsook het naamregister
voor het heele werk.
Wij hebben van den aanvang of betreurd dat dit werk niet met een grootere kieskeurigheid werd saamgelezen. Aldus worden weer in deel VII verzen afgedrukt die
noch de poezie, noch Dos fels naam als letterkundige eeren kunnen. Deze dingen kunnen natuurlijk den adel en de zielegrootheid van dezen katholieken idealist niet verV.
kleinen; maar ze voegen er nets aan toe.
Docteur MAISTRIAUX : I. Que se passe-t-il a Beauraing? (2 fr.) — 2. Les dernidres
apparitions de Beauraing (3 fr.). — 3. Wat gebeurt er te Beauraing? (2 fr.). — Uitgaven Rex. Leuven.
De eerste brochure, reeds vertaald, geeft de opvolging der verschijnselen van of
29 November tot 20 December 1.1., alsmede de portretten der kinderen en eenige gegevens over de families Voisin en Degeimbre. De tweede beschrijft de verdere verschijningen tot de laatste op 3 Januari, en geeft eenige zichten van grot, boom waar 0. L.
Vrouw verscheen, alsook een portret van den schrijver, die wel wat overbodig schijnt.
Deze brochures hebben dit voordeel, dat ze een kort verslag der gebeurtenissen geven,
T.
zonder er onnoodige commentaars bij te voegen.
Dr. MARIA DE LANGHE : De Bedrzjfsraden in Duitschland. Uitgave « Excelsior »,
1932, bl. 261, pr. 3o fr.
Met dit merkwaardig proefschrift promoveerde Mej. De Langhe tot doctor in
de politieke en sociale wetenschappen. In het eerste deel krijgen wij, een overzicht
van de ontwikkeling der bedrijfsradengedachte in Duitschland voor 192o. Het tweede
deel geeft een bondig commentaar van de wet van 4 Februari 192o die de bedrijfsraden
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instelde. Het derde bestudeert de ontwikkeling der bedrijfsraden na 192o onder den
invloed van vakvereenigingen, ondernemers en bedrijfspersoneel. Het laatste en veruit
meest interessante deel behandelt het radenstelsel zooals het zich thans in Duitschland
practisch voordoet. Gedurende haar verblijf aldaar heeft schrijfster persoonlijk kunnen
nagaan hoe de wet in de voornaamste takken der nijverheid wordt toegepast en verzamelde daarover eene indrukwekkende documentatie. Twee derden der bedrijven
bezitten eene bedrijfsorganisatie. De uitslagen zijn bemoedigend : de medezeggingschap
in zake arbeidsvoorwaarden heeft de verzoening tusschen werknemer en werkgever
een eind vooruitgebracht; de arbeiders worden met meer rechtvaardigheid behandeld
en zien hunne stoffelijke levensvoorwaarden aanzienlijk verbeterd; de positie der vakvereenigingen werd merkelijk versterkt. Tot eene economische medezeggingschap in
de leiding der onderneming is het evenwel niet gekomen, daar de vakvereenigingen
overwegend op het standpunt van den klassenstrijd blijven staan. De bedrijfsraden
hebben ook niet meer arbeidsvreugde geschapen en geen grooter gevoel van bedrijfsverbondenheid doen ontstaan. De wet heeft niets veranderd aan de materialistische
en individualistische gezindheid. Niettemin kan zij geheeten worden een der voornaamste pogingen, in de laatste tijden gedaan, om het maatschappelijk vraagstuk op
te lossen.
Het werk van Dr. De Langhe is eene groote aanwinst voor onze sociaal-economische vakliteratuur. De stijl is ietwat opgeschroefd. Excelsior zorgde voor eene keurige uitgave.
Dr. Cr.
Dr. L. BENDER 0. P. : Huwelijk en Huwelijksbeletselen in de Katholieke Kerk. Romen en Zonen, Roermond-Maeseyck, bl. 1°9, pr. 15 fr.
Ten einde de groote, soms ietwat ongezonde nieuwsgierigheid omtrent deze kwesties te bevredigen, heeft schrijver de artikelen die hij in het veelgelezen apologetisch
tijdschrift (( Het Schild D vroeger publiceerde, ten gerieve der ontwikkelde leeken, aanzienlijk bijgewerkt in boekvorm uitgegeven. Ook de zielezorgers zullen er baat bij vinden door de lezing van deze heldere uiteenzettingen een gedeelte der moraal-theologie
in eigen taal te herzien. Wij kunnen dan ook het werkje van P. Bender zonder eenig
voorbehoud aanbevelen.
Dr. Cr.
t
MAZO DE LA ROCHE : Finch's Fortune. — Tauchnitz Edition. Leipzig. Paris. —
M. 1.80.
Deze roman speelt in Canada. Al de Whiteoaks, twee oude ooms, hun twee getrouwde neven en twee jonge broers van deze laatsten, wonen samen op een groot landgoed.
De ouderen slijten er hun laatste jaren in vrede;de getrouwden werken voor den broode, de jongeren zijn op studie. De groote aantrekkelijkheid van dit boek ligt in de karakterontleding van die Whiteoak's, mannen, vrouwen kinderen, met wie en wat rond
hen leeft en beweegt. Heelemaal verschillend van karakter, aanleg, neigingen, p rikkelen
ze, of hekelen malkander onder het minste voorwendsel. Maar ze handen aan malkaar
gelijk druiven aan een tros, en kunnen zonder malkander niet leven. Ze gedoogen ook
niet dat een hunner, zij het dan nog door eigen schuld, ten gronde zou gaan : dan slaan
ze allen de handen ineen, zoowel ouden als jongen.
Een mooie roman, vol kleur en sappigheid; geen zweem echter van godsdienstig
gevoel of hooger ideaal, maar wel een diep bewustzijn van de familie-banden.
L. D.
KNUT HAMSUN : I De Nieuwe Aarde; II De Vrouwen bij de Pomp. — Beide vertaald
door S. Van Praag, met band en omsiag van Joh. Dijkstra. Prijs per uitgave ing. 3.90 fl,.
geb. 4.90 fl.
Iemand heeft Knut Hamsun geheeten : een geniale kwaadspreker. Hij is een geest
die loochent en die lacht. Maar het is de lach van den ironist. Er is niets ter wereld
dat het hart en den geest van Hamsun binden kan. De wereld is te klein en de mensch
is te klein. Maar als Hamsun daarover vertelt : over zijn stadjes aan de fjorden en het
volkje dat daar beweegt, worstelt en ten ondergaat, wordt het telkens een ongemeen
sterk stuk leven en schoonheid.
Dr. L.

G. A. LUTTERBEEK S. J. : Die Jagd fiber den Inseln. Verlag Herder u. C43, Freiburg in Breslau. Pr. 2,8o Mark.
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Dit is nr 38 van de reeks : Aus fernen Landen; geillustreerde verhalen voor de
jeugd van 9 tot 14 jaar, onder leiding der paters Jesuieten. Goede lectuur; levendig
en van een gezonde vroomheid.
X.
F. M. DOSTOJEWSKIE :I De Zachtmoedige; II De half Volwassene. Beide vertaald door
S. Van Praag en met houtsneden van Joh. Dyksta. 2 Deelen. — Uitg. De gulden Ster.
Amsterdam.
leder nieuwe vertaling van Dostojewskie — althans wanneer ze, zooals deze,
uit het Russisch werden vertaald — is een welkom en een duurzaam bezit. D. Warande
heeft enkele jaren geleden een uitvoerige en diepgaande studie over het leven en het
werk van Dostojewskie gepubliceerd. Zij werd geschreven door Dirk Vansina en verscheen nadien bij de uitgeverij Leeslust. Wij verwijzen er dus heen.
H.
IWAN GOLL : Stervend Europa. Vert. door Evert Straat, N. V. De Gulden Ster,
Amsterdam. Pr. 1,75 fl., geb. 2,50 fl.
Knap geschreven, maar een beetje verbiuffend, zooals veel werk van zijn rasgenooten.
V.

Ruusbroec de Wonderbare, door EE. PP. STRACKE, J. VAN MIERLO en L. REYPENS.

Uitg. Davidsfonds. Een inleiding en een inwijding; in Ruusbroec's leven door E. P.

Stracke, in zijn kunst door E. P. Van Mierlo, in zijn leer door E. P. Reypens. Met een
keur uit het werk van deze zuivere glorie van Vlaanderen.
Het Davidsfonds heeft met deze rijke uitgave Ruusbroec en zichzelf geeerd.
Dr. V.
FRANZ HERWIG : De heilige Proletarier. Met een inleiding van Co Hesseling en
teekeningen van Schoonbrood. Uitg. N.V. Het Nederlandsche Boekhuis, Tilburg.
De roep over dit boek gaat o. 1. een beetje te hoog. Het is ongetwijfeld een verdienstelijk verhaal, maar het lijdt aan de ziekte waaraan zooveel Duitsch werk reeds is ten
onder gegaan : de rethoriek.
Dr. V.

N. G. LJESKOW : De Priesters. Vert. van S. Van Praag. Pr. ing. 3.90 fl., geb. 4.90 fl.
Uitg. De Gulden Ster, Amsterdam.
In een korte inleiding vraagt de vertaler aandacht voor het werk van deze te weinig bekende figuur uit de russische literatuur. Onlangs werd reeds het eeuwfeest van
Ljewkow herdacht, maar zijn naam en zijn werk is slechts sporadisch de grenzen overgegaan.
In « De Priesters D wordt de wereld der russische priesters geschilderd : het leven
en de opvattingen der popen, hunne verhouding tot het yolk, hun streven naar bezit
en macht, en hun speciaal russische deemoed, de lossere geest der jongeren en de gestadige invloed der staatsambtenaren. Het werk is geschreven met een eerl ij ken eenvoud en een kostelijken zin voor humor.
V.
GRAllIA DELEDDA : In de Woestijn. Vert. van Dr. Annie van Wallinga. Pr. 2 fl.,
geb. 2,90 fl. Uitg. De Gulden Ster, Amsterdam.
We hebben reeds het verschijnen van een reeks vertalingen uit het werk van Gr.
Deledda aangekondigd. Dit is, zoo we ons niet vergissen, reeds het zevende deel.
V.
ANTON VAN DE VELDE Kop. Een mooie geschiedenis voor de jeugd, met prentjes
van Christiane van de Plas. Pr. 18 fr. Uitg. Leeslust, Antwerpen.
Pas heeft Dr. De Ronde in een aflevering vier nieuwe uitgaven van A. Van de
Velde besproken, of bier is een nieuw verhaal voor de jeugd. De schrijver heet het
« een mooie geschiedenis, D en ik zal hem niet tegenspreken.
V.
ALFREDO PANZINI : Xantippe. Kleine roman tusschen het antieke en het moderne.
Vert. door Dr. A. Van Wallinga. Uitg. De Gulden Ster, Amsterdam.
Dit boek werd reeds door Guido Piovene besproken en gekarakteriseerd in het
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Italid-nummer van dit tijdschrift. (April 193o). Het is een der eerste maar tevens een
der beste werken van Panzini en het behoort, naar Piovene's meening, tot de meest
typische van dezen tijd.
D. W. B.
STUN STREUVELS : De Vlaschaard. Jubileumuitgave. Negende druk. Pr. ing. 20 fr.,
geb. 34 fr. Uitg. Lannoo, Thielt.
Indien ik drie boeken had te kiezen uit het werk van Streuvels, ik koos : Lenteleven — De Vlaschaard en De Teleurgang van den Waterhoek. Lenteleven heeft in de
dertig jaren die voorbijgegaan zijn, niets verloren van zijn frissche kracht en gave
schoonheid; — De Teleurgang is een merkwaardig stadium in de evolutie van Streuvels
kunst, die langzaam het centrale punt verschuift naar de psychologie van den mensch
in de natuur; — De Vlaschaard schijnt me het werk waaraan Streuvels schrijvende
zijn hoogste scheppende vreugde heeft beleefd. Dit werk is geboren uit het bewustzijn
en het feestelijke gevoel van een kracht die haar meesterschap verworven heeft.
Dr. L. D. S.
W. Jos. DE GRUYTER : Het werk van Kathe Kollwitz. Met 6i reproducties. Pr.
5o fr. Uitg. N. V. Servire, Den Haag.
Op den omsiag het beeld van : Moeder en kind. Liefde, geluk en bloeiende verwachting. Maar daarbinnen staat een andere moeder : zij draagt een kind op haar rug;
een ander heeft zich wanhopig aan haar vastgeklampt, maar de ellende heeft haar met
radeloosheid geslagen; zij ijlt naar de donkere diepten van het water; naar de eindelijke
rust en bevrijding. Het thema van moeder en kind keert telkens weer terug in Kathe
Kollwitz werk, maar in de eerste plaats is deze de stem geworden van de geslagenen
en verworpelingen, « les forcats de la faim », « les damnes de la terre ». En zij heeft
deze beelden geteekend en gegrifd met de sterke, bedwongen-verbetenheid en liefde
met dewelke H. Roland-Hoist haar deernis, afschuw en hoop heeft neergeschreven.
Dr. V.
OLAV DUUN : Juvikingen. Uit het Noorsch vertaald door M. A. Zeeman. Uitg.
Van Loghum Slaterus en Visser, Arnhem.
Alle tooneeldirecteuren zijn het erover eens dat het onmogelijk is iets te voorspellen over een stuk dat voor het voetlicht komt. Het publiek reageert op de meest verrassende manier of ... reageert niet. En deze ervaring geldt ook, zij het in mindere mate
voor de uitgevers. Hier hebt ge b y. het eerste deel van Olav Duun's Juvikingen. Het

is haast tien jaar geleden verschenen; maar het tweede deel is nog steeds niet ter perse.
Geen belangstelling. Wat Vlaanderen betreft heeft G. Walschap nochtans voor dit
werk de aandacht gevergd, met een nadruk die geen aarzeling meer duldde en ook
in D. Warande werd (zie het Skandinavie nr ) op de beteekenis gewezen van Olav Duun.
« Ich bin kein Representant von norwegischer Literatur, das diirfen Sie nicht von Duun
schreiben » verklaarde Olav Duun aan Juliana von Stockhausen (i). Duun vertegenwoordigt zichzelf. En dat is genoeg.
Dit moge volstaan. Wie dit boek niet leest heeft niets aan een resume; wie het
wel leest kan het missen.
Dr. L. D. S.
ANNA SEGHERS : Het oproer der Visschers van Sint Barbara. Vert. van Nico Rost.
Ill. van Henk Melgers. Pr. Ing. 1.90 fl., geb. 2,75 fl. Uitg. N. V. Servire, Den Haag.
Roman of novelle? Wat doet het er toe! Maar een boek dat u aangrijpt, geklemd
houdt tot het einde en niet meer weg wil uit uw herinnering. Een werk om door Kathe
Kollwitz te worden in beeld gesneden of gegrift.
Dat boek verwierf den Kleist-prijs; en het was verdiend.
Dr. V.
RUTH SCHAUMANN : Der Krippenweg. Verlag KOsel u. Piistet, Munchen.

't Zij de klokken uit Rome komen of de kerstboom wordt geplant, Ruth Schaumann
is daar met haar verrassende gave voor het jonge yolk. Dit is weer een bundeltje versjes
en gekleurde houtsneden voor de kinderen die de ster willen volgen naar den stal en
de kribbe waar het Kerstkindeke ligt.
V.
(I) Vom nordischen Geiste, KOsel u. Presteh, Munchen.
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N. V. DRUKK. ERASMUS, LEDEBERG-GENT

Verklaring
Weet ik rondom mij de strenge winter,
de doodsche stilt van het gedachtenijs
— wie komt, van binnen, mij verblinden
en met woede mij verwonden aan het lijf?
Een glinstering duurt dagen, nachten,
heviger dan &it mijn kindsheid heeft gedroomd;
ik heb een lichaam dol van smarte
en een wreede eenheid van gedachten in het hoofd.
Gelijk een plant in een bevroren gracht omsloten,
staat mijn verleden als versteend;
Maar mijn toekomst wordt geboren
uit verloren honig van geween.
MAURICE GILLIAMS.
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Aan het venster
Achter het huis ademt het bosch;
en de nacht, waar ik zoo van houd
met ver gebliksem„ verkleumt mij
met waaiende lentekou.
Hier, waar mijn linker hand de rechter voelt
tast ik naar niets beters meer;
waar ik van hebben wou is weggebloed
en mijne liefde bloeit niet weer.
Boven mij jagen de wolken voort;
beneden slaapt de wilde grond;
en als een zwaar kasteel van droom
sta ik in mijn eigen schailw vermomd.
En mijne liefde bloeit niet weer.
Op de orkaan tuimelt een struik voorbij;
zijn donkre rozen draagt hij eens
misschien ver van mij.
MAURICE GILLIAMS.
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Droomballade
Alleen een stem bleef achter bij mij,
in de hut op de heuvelkam;
rondom lagen de herders wijd
in het veld, bij een rosse vlam.
a vroeg : wie heeft mij lief,
in dees arxnzalig nachtverblijf?
ik sloot de oogen en er daalde zeer diep
een ijskoud kristal in mij.
Het licht van mijn bloed viel er door
en ik zag binnen mijn eigen lijf
de schoone landen van de dood
en de bergen van 't paradijs.
Het heeft niet lang geduurd,
en dan kreeg ik weer pijn;
maar toen ik buiten zag naar het vuur
waren de herders reeds voorbij,
MAURICE GILLIAMS.
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Yeesten uit den Noorschen Heidentijd.
HET ONTSTAAN DER WERELD
door Shin Streuvels.
Door Odin zelf ertoe gemaand, beklimt de Volva haren hoogzetel, om de toehoorders, de heele menschheid die, als voor een
gerecht, aan hare voeten verzameld is, het noodlot der goden te
verkondigen, — vanaf den oertijd tot in de verste toekomst, vanaf
de schepping tot het wereldeind en 't ontstaan der nieuwe aarde.
Haar felle stem galmt door de ruimte als een orakel :
Gehoor eisch ik, edel geslacht der sibbe, hoogere en lagere
Heimdalszonen : Gij wilt, Walvader, dat ik verkondigen zou 't geen
mij bekend is van oude maren der menschen. Tot der Reuzen voorvaderen die mij in den aanvang der tijden opkweekten, reikt mijn
geheugen ; negen woonsteden ken ik, negen wereldrijken uit des
heiligen wereldbooms worteldiepten. Oertijd was het waarin Ymir
huisde, zand noch zee bestond, noch zoute baren ; geen eerde beneden,
geen hemel boven, in de diepte gaapte de afgrond, doch gras nergens.
Tot Burs zonen den bodem hieven en het machtige Midgard aanlegden; de tonne scheen over 's werelds hallevloer : toen werd de
grond bewassen met groene kruiden. Ten zuiden raakte de zon
— gezellin der maan — ter rechterzijde 's hemels rand; doch kende
hare woonst nog niet ; de maan kende hare macht nog niet; de sterren
kenden hunne plaats nog niet.
Toen trokken de beraders alien, de heilige goden, naar hun
rechterszate, en hielden raad : kozen namen uit voor nacht en nieuwemaan, noemden ook morgenstond en middag, schemering en deemster, om den tijd te meters. De Asen kwamen bijeen op 't Idaveld,
bouwden er heiligdommen en altaren hoog op, legden smidshaarden
aan om goud te smeden, mieken tangen en ander gereedschap. Ten
hove speelden zij dambord en waren verheugd van zin, want aan
niets uit goud ontbrak het de goden, tot de drie Reuzenmeiden
kwamen, de oppermachtigen uit Jotenheim.
.
412

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

De zon begins te verduisteren, de aarde verzinkt in de zee,
de glanzende sterren verdwijnen aan den hemel, damp en vuur
walmen en de hooge gloed laait op ten hemel....
Zie ten tweedenmaal 't land opstijgen uit den zeevloed, versch
in 't groen ; boven schuimende hellingen zweeft de arend, vangt
visch op het rotsgebergte. De Asen vergaderen op 't Idaveld en
spreken over den geweldigen Wereldomspanner ; zij herinneren zich
daar aan de vreeselijke gebeurtenissen en aan Fimbultys geheime
runenteekens.
Daar zullen dan ook eens de wonderbare gouden speeltafelen
in 't gras terug te vinden zijn die de goden in de dagen van den oertijd
bezaten. Onbedricht zullen alsdan de akkers wassen, kwaad in goed
verkeeren : Balder terugkomen : HOdur en Baldr Hropts zegerijke
hovingen bewonen, de woonsteden der krijgsgoden.
*
**

Tot hier een brokstuk uit de oudere Edda. Het verhaal der
schepping, het ontstaan van goden en menschen gaat nu verder,
even grootsch van haal en gang, doch in verschillenden toonaard,
bij Snorri, den dichter der jongere Edda, als een zeisel uit de grijze
oudheid :
Voor dat de tijd aanving, eer hemel of aarde bestond, en geen
waterzee tegen de kust aansloeg, was er alleen de wijde, ledige ruimte,
de gapende afgrond : Ginnungagap.
Na verloop van ongemeten tijd is ten Noorden der oneindige
ruimte, 't koude Nevelheim ontstaan, waar 't altijd stormt en donker
is; middenin welt eene bron op die Hwergelmir heet, en daaruit
vloeien negen stroomen, waarvan een rakelings bij de hellepoort.
Doch allereerst was er ten Zuiden, de wereld die Muspell heet;
deze is helder en heeft een klaren hemel, doch de heele omgeving
laait en brandt en is niet te benaderen voor wie er niet gekweekt en
geboren is.
Iemand met name Surt, woont ginder aan de grens als landsverdediger. Hij heeft een vlammend zweerd, en aan 't eind der
aarde zal hij komen en heerschen, alle goden overwinnen en de
heele wereld door 't vuur verdelgen.
Als de stroomen Eliwagar zoover van de bron Hwergelmir
voortgestuwd waren, dat het meegevoerde giftige schuim gesteven
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was gelijk metaalslakken uit het smeltvuur, stremde het tot ijs, en
waar dit ijs vastvroor en niet meer vloeide, kwam er ijzel op, —
het opsproeiende vocht van het gift vervroor effenaan tot rijm, en
alzoo groeide de ijzel en spreidde zich uit over al 't ander, vulde
achterna den Noordelijken kant van den afgrond Ginnungagap met
zware massas ijsschotsen, het Zuidelijk gedeelte echter bleef zoel
en lauw doordat de gloeiende vonken uit Muspellheim gevlogen
kwamen. Gelijk er uit Nevelheim niets dan koude en uivalligheid
voortkwam, zoo was alles dat in Muspells nabijheid lag, warm en
helder, — Ginnungagaps lucht zoel als de windstilte hemelsruimte.
En de gloeihitte welke van ginder uitstraalde, dooide de ruwrijmdeken, zoodat het van de ijsschollen begon te druppelen, en uit de
kracht dezer hitte werden deze dooidruppels levend : er kwam eene
menschengedaante uit voort — Ymir wien de Rijmreuzen Aurgelmir
heeten; uit hem stammen de geslachten der Rijmreuzen.
Terwijl Ymir nog in slaap lag, brak hem over gansch het lijf
het zweet uit. Onder zijn linker oksel kwam een man en eene vrouw
te voorschijn, zijn rechtervoet verwekte met de linkere een zoon,
en uit dezen ontsproot een talrijk gebroed, zoodat de wereld op
korten tijd volliep met woeste Reuzen of Joten.
Ondertusschen leekte en druppelde 't voort van de ruwrijmdeken,
en daaruit werd de koe Audhumla geboren, uit Karen uier vloeiden
vier stroomen melk en daarmede voedde zij Ymir. Terwiji likte de
koe de zoutsteenen van den gletscher, en den eersten dag kwam
er 's avonds, waar zij gelikt had, uit den steen menschenharen te
voorschiin , den tweeden dag een menschenkop, en den derden dag
een heele mensch, deze heet Buri, was schoon van uiterlijk, groot
en sterk, en hij kreeg een zoon met name Borr. Deze nam Bestla,
dochter van den Reus BOlthorn tot vrouw, en zij kregen drie zonen :
Odin (geest), Will (wil), en We (wee = smart). Bors zonen versloegen
den Reus Ymir, en er vloeide zooveel bloed uit zijne wonden, dat
zij daarin het heele Rijmreuzengeslacht konden verdrinken, uitgenomen een enkele, die ontsnapte met zijn gezin. De Reuzen noemden
dien Bergelmir, hij klom met zijne vrouw op eene molenkast en
redde zich alzoo. Uit dit paar is een nieuw Reuzengeslacht gesproten.
Wat richtten Bor's zonen nadien nit ? zij namen Ymir, sleepten
hem midden in den afgrond Ginnungagap en vormden uit zijn lijf
de aarde, uit zijn bloed zeeen en meren, de aarde zelf werd gemaakt
uit zijn vleesch, de bergen uit zijne beenderen; gesteente en greis
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eken zij van de tanden, kinnebak en zulke beenderen die gebroken
mieken
waren. Het bloed dat uit de wonden gulpte vormde de zee waarmede
zij de aarde omsloten, zij legden deze in een kring omendom, zoodat
de baren niet kunnen overschreden worden. Zij namen toen den
schedel, vormden daarvan den hemel en hieven hem boven de aarde
op met zijne vier einders; onder elken hoek plaatsten zij een dwerg,
die heeten : Ooster, Wester, Noorder, Zuider. Daarna namen zij de
vonken die vrij opspatten en boven Muspellheim rondvlogen, en
plaatsten ze midden in Ginnungagap aan 't hemelgewelf, hoog en
laag, om de wereld te verlichten. Zij wezen al deze lichten hunne
plaats aan, schreven hen hunne baan voor in 't firmament, zoodat
dagen en jaren berekend werden naar den loop van het gesternte.
De aarde, gelijk zij nu gevormd was, is cirkelrond aan den buitenkant, er omheen ligt de diepe zee, en aan dezes uitersten rand
werden de geslachten der Reuzen de streek aangewezen die zij
bewonen mochten. Daar tegen echter legden zij eene omheining
aan als beschutting om er de Reuzen buiten te houden, tot deze
omheining gebruikten zij de wimpers van den Reus Ymir en noemden
de . aldus ontstane burcht : Midgard.
Den Reus zijne hersenen wierpen zij hoog in de lucht, en daar
dreven zij voort als wolken.
Eens dat Bors zonen langs het zeestrand wandelden, vonden
zij twee boomstammen, namen die op en mieken er menschen van :
de eerste god schonk hun adem en leven, de tweede verstand en
beweging, de derde gelaat, rede, gehoor en zienskracht , zij gaven
hun kleederen en een naam : de man hiet Ask en de vroew Embla,
en uit dit paar stamde het menschengeslacht, aan wie het land in
Midgard tot woonst werd gegeven.
Daarna bouwden de goden voor hen zelf een burcht midden
de wereld, die heet Asgard. Daar wonen de goden en hun afstammelingen. In Asgard is eene plaats met name Hlidskjalf, en wanneer
Allvader op de hoogzate klom, dan schouwde hij over alle werelden,
zag ieders handelen en doen, en onthield alles wat hij zag in zijne
heugenis. zijne gemalin hiet Frigg, FjOrwins dochter, en van hen
beiden stamt het geslacht dat wij Asen noemen, en die het oude
Asgard bewoond hebben.
Allvader mag hij met recht genoemd worden, dewijl hij vader
aller goden en menschen is en van alles wat door hem geschapen
werd. De Aarde (Jord) was ook zijne dochter en terzelfder tijde
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zijne vrouw; uit haar schiep hij den eersten zoon, namelijk Asen-Thor,
die heeft bovenmate kracht meegekregen bij zijne geboorte en daardoor overtreft hij alle wezens.
Rorfi was een Reus die in Jotenheim woonde. Hij had eene
dochter met name Nacht, die was zwart en duister uit den aard
harer aangeborene natuur. Zij was gehuwd met Naglfari, en hun
zoon hiet Aud. Daarna huwde zij een ander met name Anar, en diens
dochter hiet JOrd. Ten laatste kreeg Delling haar tot vrouw, een uit
het Asengeslacht; diens zoon was Dag, licht en schoon uit den aard
zijner geboorte. Dan nam Allvader Nacht en haren zoon Dag, schonk
beiden een koppel peerden en twee wagens en zond hen daarmede
ten hemel op, met 't bevel : in twee keer twaalf uren omheen de
aarde te rijden. Nacht rijdt voorop met den hengst Reifmane, die
bedauwt elken morgen de aarde met 't schuim van zijn gebit. De
hengst van Dag heet Lichtmane, uit diens manen schittert glans
over hemel en aarde.
Een man met name Mundilfari, ment den gang van Zon en
Maan. Deze had twee kinderen, die waren zoo blond en liefelijk,
dat hij het zoontje Mani (maan) hiet en het dochtertje Sol (tonne)
en deze laatste schonk hij Glen tot vrouw. Doch de goden waren
vergramd over de vermetele aanmatiging dier namen, ontvoerden
de twee kinderen en plaatsten ze in 't firmament, waar Sol de peerden
mennen moet die den wagen zijner zon voorttrekken. Deze peerden
hieten Vroegwakker en Albehendig ; onder hun schoft plaatsten de
goden twee blaasbalgen om hen te verkoelen. Mani ment den gang
van het nachtgesternte en zorgt voor de opvolging der maandstanden.
Hij ontvoerde de twee kinderen Bil en Hjuki ; dat deze knapen de
maan vergezellen, kan men goed zien van op de aarde.
De zon vliegt snel door de lucht, als ware zij door de dood
achtervolgd. En niet te verwonderen dat zij haastig is, want de aanvaller zit haar op de hielen en voor haar bestaat er geen andere redding
dan de vlucht : twee wolven zitten haar achterna ; deze die achter
haar komt heet Skoll, de ander, Hati, Hrodwitnirs zoon, stormt voor
haar uit en wil de maan vastgrijpen, — en de een gelijk de ander
zullen er eens in gelukken.
Deze wolven komen voort van Ertswoudinnen, uit 't geslacht
der Reuzen. De zonen die zij ter wereld brengen hebben alien wolvengedaante. En uit dit gebroed zal de sterkste worden — hij heet
Managarm, voedt zich met vleesch van gestorven menschen, hij
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verslindt de maan en besprenkelt den hemel en heel het luchtruim
met bloed, zoodat de zon haren schijn verliest en de winden onrustig
heen en weer beginnen woelen.
De goden bouwden ook eene brug die van de aarde tot den
hemel leidt en die BisrOst beet, Zij wordt ook « regenboog » genaamd.
Zij is driekleurig, zeer sterk gebouwd en met meer verstand en kunst
gemaakt dan alle ander handwerk. De roode kleur is brandend vuur,
en belet de Bergreuzen den hemel to bestormen. Hoe sterk die brug
echter ook is, toch zal zij eens instorten wanneer de Muspellsknapen
afkomen en er over rijden. Buiten die brug bouwden de goden,
midden Idafeld, een tempel, met eene hoogzate voor den Allvader
en twaalf zittingen voor de andere goden. Van buiten en van binnen
is die tempel uit Touter goud. Een tweede gebouw trokken zij op als
woonst voor de godinnen. Daarna bouwden zij eene werkplaats
waarin zij smidshaarden aanlegden, en mieken daartoe hamers,
tangen, aambeelden en ander gereedschap, en zij bewerkten ijzer,
steen, hout, maar bijzonderlijk edelmetaal, zoodat al hun gerief
en benoodigheden uit goud bestonden. Daarvan komt de naam voort
van het Gouden Tijdperk, dat later, door de aankomst der vrouwen
uit Jotenheim, aan zijn ondergang gerocht.
Wanneer de goden nu hunne zitplaats hadden ingenomen,
ordenden zij hun gericht en bespraken : op welke wijze de Dwergen
in den schoot der aarde levend geworden waren gelijk maden in
het vleesch. De Dwergen waren ontstaan in 't lichaam van Ymir
en werkelijk maden, doch door een woord der goden, kregen zij
verstand en menschelijke gedaante, huizen echter voort onder de
aarde en in de rotsen.
Het hoogste en opperste heiligdom der goden is gelegen bij
den esch Yggdrasil, waar elken dag gerichtszitting gehouden wordt.
Die esch is de schoonste en grootste aller boomen, — zijne takken
strekken uit over de heele wereld en reiken tot in den hemel; hij heeft
drie wortels die hem schragen en ver in de breedte uitspreiden;
de een ligt in Asen-, de ander in Rijmreuzenland, de derde ligt
in Nevelheim; onder dezen wortel, dien Nidhogg van onder uit
afknaagt, ontspruit Hwergelmir. Onder den wortel die langs den
kant der Rijmreuzen ligt, is de Mimirbron, waarin schranderheid
en verstand verborgen zijn. Mimir is er de eigenaar, en deze is vol
wijsheid, daar hij 't water van die bron drinkt uit den Gjallarhoorn.
Zekeren dag kwam Allvader hier heen en verzocht om een
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dronk uit de bron, doch kon er eerst van bekomen nadat hij zijn
oog in bewaring had gegeven.
De derde wortel van den esch ligt in Hemel, en onder dezen
wortel bevindt zich eene bijzonder heilige bron, de Urdbron. Daar
houden de goden hun gerechtshof. Elken dag rijden de Asen over
de Bisriits naar ginder boven ; daarom ook heet zij de Asenbrug.
De hengsten der Asen heeten Sleipnir, het beste, dat is het achtpootige ros van Odin; het tweede is Glad, 't derde Gyllir, 't vierde
Glen, 't vijfde Skeidbrimir, 't zesde Silfrintopp, 't zevende Sinir,
't achtste Gisl, 't negende Falhofnir, 't tiende Gulltopp, 't elf de
Lettfeti.
Baldrs hengst is met hem verbrand geworden.
Aan den voet van den esch is een prachtige halle, daarin wonen
drie wijze vrouwen, dat zijn de Nornen : Urd heet de eene (het verleden), Werdandi, de tweede ('t tegenwoordige), Skuld, de derde
(de toekomst). Deze vrouwen snijden 's menschen leven in spanen,
leggen '5 mans noodlot vast, beschikken over geluk en leed der
menschenkinderen, naargelang van hun geslacht : groot en geweldig
geluk voor vorstenzonen, en eenvoudig bestaan voor arbeidersvolk.
Er zijn nog andere Nornen : elk kind krijgt er eene bij zijne geboorte,
om hem 't leven to beschikken.
Boven in de takken van den esch zit de adelaar, dat is de « veelwetende »; tusschen zijne oogen zit de havik, WetterfOlnir. De
eekhoorn Ratatosk klautert den esch op en neer en draagt hatelijke
woorden van den adelaar naar NidhOgg. In de kroon van den esch
loopen vier herten rand en vreten er de bladeren af, hun naam is
Da-in, Dwalinn, Dun-eyr en Durathor. In Hwergelmir liggen zooveel
slangen — waaronder Nidhogg —, dat geen tong ze tellen kan.
De Nornen die bij de Urdbron huizen, scheppen alle dagen
water uit die bron, samen met het slijk dat er omheen ligt, en gieten
het over den esch, opdat zijn takken niet zouden verdorren of vergaan.
Dat water is zoo heilig dat al 't geen in de bron terecht komt, zoo
blank wordt als de huid welke men Skjall noemt, dat is het velletje
dat binnen de eierschaal zit. De dauw die uit den boom op de aarde
valt, noemen de menschen : honingdauw, daarvan voeden de bijen
zich, In Urdbron leven twee vogels, deze heeten zwanen, en van
die twee komt de vogelsoort met dien naam.
Eene andere woonplaats onder den esch heet Elfenheim, daar
huist het yolk der zoogenaamde lichtelf en, — de donkerelfen integen418

deel, wonen onder de aarde ; beide soorten zijn verschillend van
uiterlijk en nog meer van card. Naar hun uiterlijk zijn de lichtelfen
schooner dan de zon ; de donkerelfen integendeel zijn zwart als pek.
Er is verder nog eene plaats die Breitglans heet ; eene andere
heet Glanstheim, — daar zijn de wanden, stijlen en pijlerg uit rood
goud, en het dak uit zilver. Eene andere plaats heeft Hemelburg
en is aan 't uiterst eind gelegen, namelijk aan den bruggedrempel
waar BisrOst den hemel raakt. En eindelijk de grootste zaal, Walaskjalf, in Odins bezit, door de goden gebouwd en door hen met touter
zilver gedekt. In deze zaal staat Hlidskjalf, dat is de hoogzate; als
Allvader dezen troon beklimt, schouwt hij over alle werelden.
Aan den Zuidkant bevindt zich de zaal die de prachtigste is,
en glanzender dan de zon, dat is Gimla. Deze zal nog bestaan wanneer
hemel en aarde vergaan zijn; dan blijft zij voor eeuwig bewoond
door de goede en rechtvaardige menschen. Boven dien godenhemel
is er nog een : Andlang geheeten, en boven dezen zelfs nog een derde
hemel, die Weitblau heet, en in dien hoogsten hemel is Gimle gelegen.
De wind die zoo machtig is dat hij groote zeeen omwoelt en
't vuur aanwakkert, — en hoe machtig ook, dat men hem toch niet
zien kan, — vannwaar komt hij ? Aan 't Noordelijk hemelseind zit
de Reus met name Hraswelg, in de gedaante van een arend, en
telkens hij aanzet om te vliegen, komt de wind onder zijne vleugelen
uit.
Swasud heet des zomers vader ; hij slijt een gelukkig bestaan,
maar. 's winters vader wordt nu eens Windljoni, dan weer Windjwal
genaamd; hij is Wasuds zoon.
Van al de goden die Asgard bewonen, is Odin de voornaamste
en de oudste. Hij heerscht over alle dingen, en alhoewel de andere
goden ook machtig zijn, dienen zij hem toch alien gelijk kinderen
hunnen vader. Odin heet Allvader omdat hij de vader alter goden is.
Hij heet ook Walvader, want alien die op het slagveld vallen worden
daardoor zijne aangenomen zonen; dezen wijst hij Walhall en Wingolf
aan, en van dan of heeten zij : Einherjar. Odin heeft nog meer namen,
meer dan een mensch onthouden kan ; de meeste namen komen
voort uit de vele talen die op de wereld gesproken worden, omdat
alle menschen zich dien naam in hunne taal hebben willen toeeigenen
voor hunne aanroeping en gebed. Odin gaat veel om met menschen;
nu eerst vertoont hij zich te voet, als eenoogig man, ander keeren
te peercl. Hij leidt de groote kampstrijden waarin machtige koningen
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en veroveraars vechten om roem en landbezit ; hij is 't die uitmaakt
wie overwinnen of sneuvelen zal. Hij is bovenmate wijs en scherpzinnig, kent de skaldenkunst en het runenschrift, waarvan hij in zware
kwelling het geheim heeft ontraadseld, gelijk hij het zelf vertelt :
« 1k weet dat ik hing aan stormgezweepten boom — negen lange
nachten — met de speer gewond die Odin is gewijd — ik zelf, mij
zelf — slechts weinigen weten 's booms wortelen — voedsel schonk
niemand — geen hoorn koelde mijnen dorst — achterwaarts spiedend
leerde ik runen — leerde ze schreiend en zonk in 't leven terug. »
Frigg is zijne eegade. Zij kent alle lotgevalleri der menschen,
doch heeft nooit verraden 't geen gebeuren zal.
Thor, die ook Asen-Thor of Wagen- Thor heet, is de sterkste
van alle goden en menschen. Zijn rijk ligt ginder waar het Thrudheim
heet, en zijne halle draagt voor naam : Bilskirnir. Thor bezit twee
bokken, Tanngnjost en Tanngrisnir, die den wagen trekken waarmede
hij naar Jotenheim rijdt. Hij bezit ook nog drie bijzondere werktuigen :
den hamer MjOlnir, dien de Rijmthursen en Bergreuzen dadelijk
herkennen als hij hem zwaait ; wat niet te verwonderen is, daar hij
menigen hunner vaderen of verwanten ermede den schedel verpletterd heeft. De tweede waardevolle kostbaarheid is : Megingjord,
de krachtgordel ; als hij dien aantrekt wordt zijn Asenmacht nog
eens zoo groot. Het derde voorname kleinood zijn de ijzeren handschoenen; die kan hij niet missen wanneer hij den hamer bij den
steel vat. Niemand is zoo geleerd dat hij Thors grootsche daden
optellen kan.
Een tweede Odinszoon heet Baldr, en van deze is niets dan goeds
te vertellen : hij is de beste en wordt door ieder geloofd. Hij is zoo
schoon om aan te zien en zoo licht, dat er glans van hem uitstraalt,
en eene plant, Baldrsbra, is zoo helder wit dat zij met Baldrs wimpers
vergeleken wordt; daarmede kan men zich zijne blonde schoonheid
aan haren en lichaam voorstellen. Hij is de wijste der Asen, de
beredendste en weldadigste; maar dat is hem eigen, dat geen zijner
vonnisuitspraken van kracht blijven. Hij woont op Breitglans, in
hemel, een plaats waar niets onreins voorkomen mag.
Forsetti is de zoon van Baldr en Nanna, de dochter van Nep.
In den hemel bezit hij de zaal Glastheim, en al wie met onverschil
of moeilijkheden bij hem aankomen, keeren in vrede en verzoend
terug; dat is de beste gerichtsplaats bij goden en menschen.
Een derde Ase heet NjOrd. Hij ook woont in hemel. Hij beheert
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den trek van den wind, stilt de zee en het vuur ; hij wordt aanroepen
voor zeevaart en vischvangst. Hij is zoo rijk en met goederen gezegend dat hij in overvloed land en roerende have verleenen kan, en
daarom wordt hij dan ook aanroepen. NjOrd stamt niet uit Asengeslacht, hij is opgegroeid in Wanenheim, de Wanen leverden hem echter
uit als gijzelaar aan de goden, en deze kregen van hun kant HOnir
terug; hij bracht de verzoening teweeg tusschen goden en Wanen.
NjOrd heeft Skadi als vrouw, eene dochter van Reus Thjazi. Skadi
wil naar de woonplaats van haar vader terugkeeren, dit is in 't gebergte
dat Thrymheim heet. NjOrd integendeel wil bij de zee blijven.
Zij kwamen daarop overeen telkens negen dagen in Thrymheim,
en daarna negen dagen in Noatun to verblijven. Eens dat NjOrd
uit het gebergte naar Noatun terugkeerde, dichtte hij :
Leed zijn me de bergen;
Niet lang was ik daar
negen nachten maar :
Schooner scheen me
der zwanen gezang
dan 't wilde wolvengehuil.
Daarop dichtte Skadi dit :
Niet slapen kan ik van 't geschrei der vogels
aan 't bed der branding :
elken morgen„
als ze uit zee komt,
wekt de meeuwe mij.
Dan vertrok Skadi weer naar de bergen en bleef voortaan in
Thrymheim. Zij loopt vlug op haar sneeuwschoenen, met den boog
gewapend schiet zij wild.
Later kreeg NjOrd in Noatun twee kinderen, het een hiet Freyr
het dochtertje Freya; zij waren liefelijk van uitzicht en machtig.
Freyr is de vermaardste der Asen. Hij beschikt over regen en zonneschijn, en meteen over den wasdom op aarde, — hij wordt dus aanroepen om oogstzegen en vrede. Hij beschikt ook over den welstand
der menschen. Freya is de vermaardste der Asinnen. In hemel bezit
zij de hofstede Folkwang. Waar zij bij een kampstrijd komt aangereden, behooren haar de helft der gesneuvelden, de andere helft bekomt
Odin. Hare zaal heet Sessrumnir. Als zij op reis gaat, spant zij hare
katten aan en zit in den wagen. Tot de menschen leent zij het welwillendst gehoor als zij haar aanroepen; van haren naam stamt de
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eeretitel : Vrouwe (Freya). Zij vond veel smaak in liefdeliederent
de verliefden doen goed haar te aanroepen.
Tyr is een andere voorname god; hij is de stoutste en dapperste
en beschikt meermaals over de zege in gevechten, krijgslieden doen
wel hem te aanroepen. Hij gaf blijk van dapperheid toen de Asen
beproefden den Fenriswolf de kluisters Gleipnir te laten aanbinden.
De wolf geloofde niet dat zij hem weer loslaten zouden, en wilde als
pand Tyrs vuist in den muil krijgen. En toen de Asen hem niet wilden
loslaten, beet hij de hand of ter plaats die nu « wolfslid » heet, en
zoo is Tyr eenhandig en telt niet als vredestichter onder de menschen.
Bragi is een Ase beroemd wegens zijne slimheid en ook nog
bijzonder wegens zijne spraakveerdigheid en kunst in woorden. Hij
is opperbest beslagen in de dichtkunst. Bragi's vrouw heet Idun.
In haren koffer bewaart zij de appelen welke de goden verorberen
moeten als zij zich oud voelen, dan worden zij weerom jong en blijven
het tot aan Ragnarok. Daarmede werd Idun inderdaad een heel gewichtigen schat toevertrouwd.
Heimdall, wordt ook De Witte Ase genoemd, is door negen
meiden ter wereld gebracht, alien gezusters. Hij heet ook Gullitanni, want zijne tanden zijn van louter gouda zijn hengst heet Gulltopp. Hij woont ginder aan den hemelburcht bij de BisrOst, die hij
bewaakt tegen den aanval der Bergreuzen. Hij heeft minder slaap
noodig dan een vogel, ziet even goed bij nacht als bij dage, honderd
mijlen ver. Hij hoort het gras groeien en de wol op de schapen, en
alles wat gerucht maakt. Hij bezit den Gjallarhoorn en als hij blaast,
weergalmt het tot in de verste werelden.
_ Hod is een Ase, die is blind, doch sterk van gehoor. De goden
hadden het liefst als deze Ase niet moest genoemd worden, want er
bestaat eene wandaad die lang in 't geheugen van goden en menschen
zal blijven, en hij stichtte het grootste onheil dat ooit goden of menschen kan overkomen.
Widar heet een andere, zwijgzame Ase, — die met den dikken
Schoen. Sterk is hij zoogoed als Thor, en de goden hebben aan hem
een besten beschermer in nood.
Tot de Asen wordt ook nog gerekend een die twistzoeker der
Asen, aanstichter van alle bedrog en de schandvlek van goden en
menschen heeten mag. Zijn naam is Loki, zijn vader Farbauti —
een Reus — zijne moeder Laufey, zijne broers Byleist en Helblindi.
Loki is hupsch en schoon van aanzien, doch boos van aard, bezit
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eene looze, dubbele tong, betreedt noode den rechten weg, gebruikt
veelal geniepige streken om zijne schelmstukken uit te voeren, is
knap om met veinzerij zijne woorden te bewimpelen, en beschikt
over alle sluwe listen om zijn doel te bereiken. Hij bracht de Asen
voortdurend in zware verlegenheid om ze daarna door slimme vondsten weer uit den nood te helpen. zijne vrouw heet Sigyn, hun zoon.
Nafi. Hij had nog meer kinderen, die alle om 't even goden en menschen veel kwaad berokkend hebben, en nog veel meer ellende
zullen veroorzaken eer de wereld vergaat. Maar deze behooren tot
het geslacht der Reuzen, waarvan verder verteld wordt,
In Walhalle zijn ook nog menigvuldige Asinnen van verschillenden rang en staat, en onder hen zulke die goden en Einherjar het
noodige bezorgen, de tafel dekken en drank schenken. Dit zijn de
Walkuren. Odin zendt ze telkens er slag geleverd wordt, om te beslissen wie er de zege behalen zal, en om uit te kiezen degenen die
Hip zijn voor de dood.
In Walhalle is er nooit gebrek aan eten of drinken, dagelijks
wordt de ever Sahrimnir gekookt en zijn spek geraakt nooit opgegeten,
want 's avonds is hij weer levend om 's anderen daags opnieuw
geslacht te worden. De kok heet Andhrimnir en zijn ketel Eldhrimnir.
Odin wordt op zijn hoogzate bediend; 't geen hem voorgezet wordt
geeft hij aan zijne twee wolven Geri en Freki. Hij zelf heeft geen
behoefte aan spijs, want de godenwijn dient hem terzelfder tijde
als eten en als drinken. Twee raven zitten op zijne schouders en
fluisteren hem alles in 't geen zij zien of hooren, zij heeten Hugin
en Munin. 't Morgens vroeg zendt hij ze uit op de vlucht over heel
de wereld, en voor 't ontbijt zijn ze terug. Op deze wijze verneemt
Odin al 't geen er gebeurt.
De geit Heidrun, die op het dak der Walhalle staat en de jonge
loten der takken van den hoogvermaarden boom Larad afvreet,
geeft elken dag een vollen emmer mede, of honigwijn, en die emmer
houdt zooveel, dat al de Einherjar er volkomen hun gading kunnen
van drinken.
Er is ook nog het hert Eicdorn dat boven op de Walhalle staat
en de takken van den LAradboom afknaagt. Van zijn gewei druppelt
het zoo sterk dat het vocht tot in Hwergelmir doorzijpelt en daar
verschillende stroomen vormt welke door Asenland vloeien.
Met die menigte bewoners — goden, Einherjar geworden koningen, hertogen en de vele felle kampers en rekken, waarvan er nog
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altijd opnieuw binnenkomen, blijft er toch altijd ruimte genoeg
in Walhalle zonder dat er gedrumd of gestooten wordt, want er zijn
boven de vierhonderd poorten, waar achthonderd krijgers gezamenlijk
kunnen uittrekken als er met Fenrir te vechten valt. Odin beheert
heel dit leger en geeft zijne bevelen. Aan tijdverdrijf ontbreekt het
de bewoners niet : dagelijks na het opstaan, trekken de krijgers hun
wapenrusting aan en stormen naar buiten in de wijde hovingen om
er, in twee kampen verdeeld, den strijd te beginnen. Dat is nu louter
spel, want degenen die sneuvelen, staan na het gevecht weer op
zonder eenig letsel. En zoo gauw de tijd voor het ontbijt aangebroken,
keeren zij terug de poorten der Walhalle binnen waar hun gerecht
aan lange tafels opgediend wordt, en waar zij blijven spelen en drinken, laat in den nacht. En alzoo alle dagen opnieuw, door alle tijden,
zoolang tot de Fimbulwinter komt,
De Fimbulwinter wordt aangekondigd door vervaarlijke sneeuwjachten uit alle hemelsrichtingen, met geweldigen vorst en storm,
zonder dat de zon nog hitte uitstraalt. Drie zulke winters volgen
elkander op, en geen zomer er tusschen ; voordien zijn er nog drie
andere winters geweest waarin oorlog is uitgebroken over de heele
wereld. Broeders dooden broeders uit hebzucht ; uit die slachting
komt vader noch zoon, noch iemand der verwanten nog ooit terug.
Bijltijd, zweerdtijd, windtijd en wolfstijd heet het alsdan, eer de
wereld vergaat. De wolf verslindt de zon, zoodat de menschen in
duisternis omdolen; de andere wolf verslindt de maan ; de sterren
vallen uit de lucht, de aarde beeft, bergen en boomen scheuren aan
den grond af; boeien en kluisters vallen, ketens breken, zoodat de
Fenriswolf loskomt ; de zee beukt tegen de kust aan, daar de Midgardslang in razernij omwentelt. Het schip Naglfar — dat uit nagels
van gestorven menschen gemaakt is, komt los ( daarom mag men
niemand met ongesneden nagels laten sterven, want ieder die dat
doet bevordert daardoor de voltooiing van het doodenschip, waarvan
goden en menschen verlangen dat het nooit opgebouwd geraakt).
In dezen springvloed wordt het Naglfarschip vlot, en Hrym stelt
zich aan het roer. De Fenriswolf komt met wijdopen muil aanrennen;
zijn onderste kakebeen raakt de aarde en 't bovenste den hemel,
en nog wijder zou hij den muil opensperren, als er nog meer ruimte
was. De Midgardslang spuwt gift en stormt naast den wolf mede.
Boven haar barst de hemel, en tijdens deze beroerte komen Muspells
zonen aangereden. Surt rijdt voorop, voor en achter hem is laaiend
424

vuur, Zijn zweerd is zoo glanzend als de zon. Als deze bende nu over
BisrOst rijdt, stort de brug ineen. Muspells zonen rijden verder door
de vallei Wigrid en daar komen ook de Fenriswolf en de Midgardslang, Loki en Hrym. Op Loki volgen de bewoners van Hel. Muspells
zonen hebben hunne slagorde voor zich, en deze is schitterend. De
Wigrid-vallei meet honderd mijlen vierkant. Heimdall blaast den
Gjallarhoorn en roept daarmede alle goden op tot de vergadering.
Odin rijdt naar Mimirs bron en haalt raad bij Mimir. De wereldesch
Yggdrasil siddert en op aarde zoowel als in den hemel is alles met
schrik bevangen, De Asen gorden de wapens aan, en alle Einherjar
trekken op naar de vallei. Odin met den gouden helm aan de spits,
houdt de speer Gungnir in de hand en stormt recht op den Fenriswolf los, Thor vecht met de Midgardslang en Freyr kampt tegen
Surt : Freyr moet sneuvelen daar hij zijn edel zweerd niet heeft.
De hond Garm is van Gniphellir losgeraakt en vecht tegen Tyr,
en beiden sterven. Thor verslaat de Midgardslang, wijkt echter negen
schreden voor het gift van het gedrocht achteruit en valt dood op
den grond.
De wolf verslindt Odin en dat is de god zijn dood. Dan echter
komt Widar toegesneld en trapt met den eenen voet den wolf in
zijn bekkeneel. Widar bezit namelijk den schoen waarvan het leder
uit alien tijd tevoren verzameld is en wel uit de knipsels en stukken
door de menschen voor hun teen en aan de hakken uit hun schoenen
gesneden, daarom moet ieder die de goden goedgezind is en de
Asen ter hulp wil komen, deze knipsels en stukken altijd wegwerpen.
Widar

vat nu met de eene hand den wolf

bij 't bovenste kakebeen

en rukt hem den muil open, en alzoo komt het monster aan zijn dood.
Loki strijdt tegen Heimdall, en zij dooden malkander. Daarop zwaait
Surt vuur over de aarde en steekt de heele wereld in brand.
Eens de wereld verteerd door het vuur, alle goden en menschen
vergaan, wat schiet er dan van levende wezens nog over? Best was
het aisdan in de plaats des hemels to zijn welke Gimle heet. Daar
verblijven alle rechtveerdigen. Op Nastrand echter is een ruimere
maar ongeschikte zaal, wier deuren op 't Noorden uitgeven. zij is
met slangenlijven doorvlochten en de koppen dezer slangen slingeren
door de dakopeningen naar binnen en zij spuwen gift, waaruit diepe
stroomen ontstaan, waarin de meineedigen en de moordwolven in
waden moeten. 't Slechtst van al is het in Hwergelmir, daar foltert
Nidhogg de lichamen der dooden,
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Maar eindelijk heft de aarde weerom uit de zee op, met groene
beemden en golvende koornvelden, door niemand bedricht. Widar
en Wali leven, daar Surts vlam hem niet gehinderd heeft, zij woven
op Idaveld, waar eerstmaal Asgard gelegen was. Daarheen komen
ook Thors zonen Modi en Magni, die MjOink in hun bezit gekregen
hebben. Baldr ook en Hod keeren uit Hels rijk terug, zij zitten naast
elkaar en praten over hunne runen en van de oude gebeurtenissen,
van de Midgardslang en den Fenriswolf. En daar in 't gras worden
dan ook de gouden speeltafeltjes weergevonden die de Asen vroeger
gebruikt hebben.
In Hoddmimirs houtgewas zitten twee menschen verborgen voor
Surts vlammen : Lifthrasir en Lif, — morgendauw is het voedsel
waarvan zij leven.
Ondertusschen heeft de zon eene dochter ter wereld gebracht,
die niet minder schoon is als zij zelf, en deze beschrijft nu opnieuw
de hemelbane.

426

Grootheid
Eeuwen van eeuwen zijn voorbijgewaaid.
En de geslachten menschen die hun trots eens waren,
waar liggen zij begraven en gezaaid?
zij waren menigvuldiger dan al het, zand te zamen,
dat op de stranden van de aarde ligt.
Waar is de roem van hunne daden nu gevaren,
en wie herinnert zich hun namen,
wie ooit verlangt een aangezicht
terug te zien, wie moet zijn bloed bedaren,
als hij gebogen over de aarde ligt,
en weet, dat zij dat doode stof, eens levend waren?
Vergeten is
hun leven, liefde en dood.
Effen en grijs ligt de geschiedenis,
gelijk het water samenloopt
achter de steven van een boot.
Is het niet goed, zoo naamloos te verdwijnen,
is het niet grootsch, zoo ongeacht en klein
gelijk het gras te kiemen, zaad te dragen, en te kwijnen,
en toch te zijn, en toch geweest te zijn?...
ANDRE DEMEDTS.
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Vergetelheid
Ik huiver nu niet meer,
om wat ik mij verbeelden moet :
hoe in de grijze nevel van de tijd
dit streven, deze daden en geruchten.
gauw stollen zullen lijk 't gestorte bloed.
En niets meer zijn dan vage herinneringen,
voor wie, na ons, zijn droom beleven zal.
niemand moet tot vergetelheid zijn liefde dwingen,
de tijd sneeuwt alles in,
in eindelooze val.
Et keer mij voor het schrijnendst niet meer of :
hoe ik uw doode oogen voor het laatst aanschouw,
en mijn- en uw geraamte, zie ik nauw,
eer zij tot sfof vergaan,
elk in de aarde van zijn graf.
ANDRA DEMEDTS.
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De Zondaar
En in de late nanacht, als zijn blik ontwaart
hoe dat de maneschijn en 't eerste dagelicht
te zamen vloeien, tot de morgen klaart
over zijn aangezicht,
keert hij zich droef en somber naar de muur
en sluit zijn oogen weer,
iets schroeit zijn binnenste als een zuur,
een zekerheid maait als een zeis,
de droomen neer
die hij over zich zelf gekoesterd heeft,
een mensch te zijn, een man, een god,
nu is hij nog een iets dat leeft,
niet eens een worm, bijna geen iemand meer.
En zonder tranen schreiend doen zijn oogen zeer,
als open vleesch.
Om eene liefde die hij groot en trouw wou zien,
en nu verengde tot een zelferkennen en een vrees,
voor Wie eens zijn gelijke scheen
en nu weer is, zijn Heer.
ANDRE DEMETDS.
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Santarita
door A. J. D. Van Oosten.

In het voorbijgaan heb ik haar de kleine brief toegereikt, die
ik al twee dagen bij me droeg; zooeven, vijf minuten voor half negen.
Het onherroeppelijke is hiermede geschied, wij hebben het geen
van beiden kunnen voorkomen. Over haar bekend gezichtje zag ik
een schrik vallen, sterk genoeg om mij de zekerheid te ontnemen
dat ze vanavond zal komen. Hoe stellig heb ik me dat ingebeeld :
acht uur op het stationsplein en hoe beslist schreef ik het haar;
maar ze zal wel niet verschijnen.
Nu is het een uur later. De beklemming waaronder ik leefde
zoolang ik haar de boodschap niet gegeven had, is bij mij geheel
geweken; zij, Santarita leeft sindsdien onder een andere. zij zal
er wel alweer vertrouwd mede geworden zijn : hoe ze mij vanavond
zal ontsnappen — hoe het zijn zal als ze mij niet kan ontsnappen.
En de morgen gaat voort met zijn gewoon schrikbewind : het steeds
sneller aanvoeren van optelstaten en tabellen. Met de vermenigvuldigings-machine doe ik het mogelijke om den aanval op mijn
hersens te verzwakken. Een enkele maal denk ik nog aan het verschrikt gezichtje van het meisje, aan haar oogen.
In het middaguur zie ik haar niet onderweg en vergoelijk dat;
het is beter zoo, haar schuchterheid moet den tijd hebben om tot
rust te komen. Doch ik ontkorn niet meer aan de toenemende bestoking uit het fort der geheimzinnige ondergedachten, het zacht gedonder van den aanhoudend keerenden volzin : dat Santarita wel zoover
zij kan de vlucht voor mij zal nemen, na hedenmorgen.
Om over vijven sluit het bureau. Nu duurt het nog drie uren voor
zij komt; drie uren niet ten voile. Als ik er vroeger heenga kan ik
perronkaartjes koopen; dan kunnen we zonder wachten naar de
restauratie. Het is daar rustig en ik kan haar daar wat aanbieden zonder op te vallen. Dat is al wait ik er nog aan . doen kan, behalve het
of wachten.
Een poosje na achten bedenk ik, dat het ook we! zeer stom
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geweest is, haar hierheen te vragen terwijl het nog niet heelemaal
donker zou zijn. Maar ze zal wel komen.
Of misschien werkt een van haar kennissen aan het station.
Dan gaan we in geen geval naar de restauratie, laat ik dat eerst aan
haar vragen.
In het geheim beslissen mijn gedachten dat ik nog wachten zal
tot half negen, en niet langer.
Den volgenden morgen ga ik iets telaat langs haren weg, om den
indruk van vrees of schaamte die zij kan beloopen hebben, niet
te vergrooten. Ik ontmoette haar dan ook niet, maar ik liep ook
mijzelf mis. Den verderen dag dreinde de spijt om dat verloren uur
van gisteren in me na; tot er tegen den avond een nieuw gevoel
doorheen brak, een tegenzin om elken dag de kans te loopen haar
weer op mijn weg te ontmoeten. Voorzeker gebeurt dit, al zal
haar spottend vernuft het spel der teleurstelling langdurig en ten
einde tegen mij volhouden.
Den middag daarop, in het naar huis gaan voor de lunch :
Santarita op den hoek van haar straat. Zij kwam op me toe eer ik
wist wat ik zou doers : groeten of verdergaan en sprak mij aan eer
ik iets zeggen kon ; zij sprak met eenen zoeten klank en verontschuldigde zich over haar wegblijven, Maandagavond. De winkel waar
zij is sluit pas om acht uur en toen moest ze naar les. Ik maakte
verwarde excuses over mijn uitnoodiging zoo zonder haar te kennen,
zoo zonder kennismaking haar tot een gesprek te hebben aangezocht,
zij lachte daarom en ik wilde nog iets zeggen, maar zij keek opeens
schuw naar de straat. Wij stonden midden in het zonlicht en dicht
langs ons schoten de schaduwen der voorbijgangers. A vroeg wanneer
ik haar dan nu eens ontmoeten kon — en snel bepaalde zij het
op Zaterdag, 's avonds als de winkel dicht ging, op de brug.
Dat was alles. Tijdens de lunch draai ik jazz-platen, achter
elkaar jazz-platen, de muziek der plotselinge blijdschap. En terug
naar de zaak kom ik haar weer tegen; zij lacht stil en knikt naar me;
onder een ontzaggelijke spanning loop ik langs haar en groet en
gevoel een snel rythme van woorden : tot ziens Santarita ! tot ziens !
Tot tien uur, Zaterdagavond. Het deugt natuurlijk niet, het
lijkt natuurlijk naar niets om haar tot Zaterdag te laten wachten.
Ik zal vanavond naar haar winkel gaan en zien of zij naar mij uitkijkt.
Na het eten maak ik nog een kort briefje voor haar klaar, misschien
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zal ik haar alleen zien, niet kunnen spreken. Het duurt lang eer
't half acht is, ik kan de courant en de post niet onder de knie krijgen.
Voor den schrik van Maandagmorgen doe ik bij den brief een smal,
geslepen fleschje.
In de 6talage naast haar winkel stonden rijen gesorteerde bruine schoenen; dat is al wat ik van dit uur onthouden hel p. Ilc had
ook niet om den hoek moeten wachten, maar den uitgang moeten
blijven bewaken4 zij zal de andere straat ingegaan zijn. zij moest
natuurlijk weer naar les. Het is nu erg stil in de kamer.
Tusschen half tien en half elf kruis ik in de buurt van haar
straat; dit is het uur waarop lessen uitgaan, ik moet haar het briefje
toch geven. Het regent en de wind schiet op met vlagen die gevaarlijker zijn dan de vurigheid van een constanten storm. Bij een raam
hoor ik radio-berichten; in een portiek minnen elkaar een jongen
en een meid.
Tenslotte hang ik thuis mijn trench-coat te drogen tusschen
twee haken; ik zal haar morgenochtend het briefje wel probeeren
te geven.
Gejaagd neem ik het ontbijt en ben nog gejaagder op kantoor.
De rekenmachines ratelen en mijn hart ratelt ertegen in; onderweg
heb ik haar niet gezien, weer niet. 1k verscheur het briefje en maak
in het middaguur een nieuw klaar. Eer ik het inpak bekijk ik het
fonkelend fleschje, straks zal Santarita er zoo naar kijken — voorzichtig, dat de andere meisjes het niet zien.
In den middag bemerk ik dat ik bijna niet gegeten heb ; dat
kwam door mijn opwinding. Nu is ook mijn opwinding verdwenen;
ik ben ongerust. Het was gisterenmiddag, dat ik haar het laatst
gezien heb. Vorige weken ontmoette ik haar bijna iederen keer
en na gisterenmiddag loopen wij elkaar mis. Dat kan geen opzet
zijn van haar kant, zoo schuchter is geen vrouw; het moet een toeval
zijn dat lets beteekent. Driemaal achtereen mislukt mijn poging
om haar een briefje te geven, om haar een geschenk te geven. Het
heeft misschien ook geen zin; het is misschien zelfs gevaarlijk. Wie
weet wie op ons let.
a verscheur het briefje. De « Extrait double » zal ik wel geven
wanneer ik haar persoonlijk spreek.
Weer gaat de avond in over onze verwachtingen. Want ook
Santarita zal nieuwsgierig wezen naar teekenen van het verloop mijner
belangstelling. Door een onbedwingbaar gevoelen gedreven ga ik
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toch nog weer naar haar winkel en zie haar staan achter de toonbank, en hoe ze de gordijnen neer laat voor de deur, bij het sluiten. Ik
wacht triomfantelijk. Nu zal zij komen I Nu kan ik haar spreken !
Ilt zal haar even voor mij uitlaten gaan en dan inhalen, haar
van achter verrassen ; Santarita!
Maar zij komt naar buiten met twee andere meisjes. 1k kan nets
doen voor die weg zijn. Waarom moet dit nu zoo uitvallen?
Et loop achter het blok huizen om naar de straat langs welke
zij moet passeeren. Nog is ze niet alleen ; met hun drieen staan ze
bij een winkelraam. Terwijl ik langs ga, kijkt ze achter zich en weder
schrikt ze.
Nu gaan ze de straat in die naar haar wijk leidt ; weer loop ik
om en voor haar uit. Bij een bioscoop blijf ik platen kijken tot ze
naderen en van vlakbij groet ik, maar ze ziet het niet. Achter hun
aan ga ik mee en haal haar in op de brug over de spoorbaan, naar
beneden spring ik de trappen af vlak langs haar heen.
Et voel dat dit haar gekwetst moet hebben, zij wil niet achtervolgd worden ; och maar misschien lijkt dit maar zoo, ik redeneer
teveel met mijn gevoelens. Nu kan ik echter niet meer terug en ook
niet meer om loopen; het is nu een kwestie van ontzien. Om het
voor haar goed to maken sla ik de richting in naar mijn huis ; zij
zal begrijpen dat ik verder uit haar weg zal blijven — tot Zaterdag.
Den anderen morgen zie ik haar weer niet, en 's middags evenmin,
Is zij heusch bang geworden? Het kan nog wel toevallig zijn. Maar ik
moet haar nu toch spreken, ik moet haar toch mijn optreden verklaren.
Het is wel heel toevallig.
Dien avond is zij uit den winkel blijkbaar vroeger weggegaan;

of heeft zich zoo listig verwijderd dat het mij ontging. Haastig begeef
ik mij naar den hoek van de straat waar ik meen dat zij woont; en
vandaar langzaam terug in de richting van den winkel.
1k loop links langs de huizen op het trottoir. Zij komt recht
de brug af op het voetpad langs de spoorbaan. Alleen ! Nu kan ik
haar spreken. Nu komt alles terecht ! a sta stil en wil naar haar
toegaan. Zij ziet me en loopt opeens hard voor mij heen, naar huis.
Mijn lichaam reflecteert op de omkeering mijner gedachten
onwillekeurig keer ook ik naar huis. Op het klokje is het vijf voor
half negen; vijf minuten voor half negen en Santarita is voor me
weggevlucht.
.
Et moet iets hebben dat rust geeft ; het is moeilijk om dat thuis
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te vinden. Er staat me een affiche van de bioscoop voor oogen :
« Innocents of Paris ».
Chevalier, Chevalier.
A kan het probeeren.
De zaal is te klein en vol. rook.
Het geluid van de blikmuziek is verschrikkelijk.
En er is een happy-end. Zenuwachtig kom ik op straat.
Waar nu naar toe. —
Rust, rust. Naar huis maar.
Het is bij half elf, ik ga maar slapen. 1k ben niet iemand die
gekke dingen doet om een vrouw. Slapen; ik slaap het best wanneer
ik bang ben, als ik wakker wordt is het voorbij. San-ta-ri-ta.
Bij het opwinden breekt de veer van mijn klokje. Het is opeens
stil.
Als het morgenavond weer zoo gaat —
Als Santarita werkelijk verschrikt is —
Als zij niet komt —
1k zal morgenachtend enkele dagen verlof opnemen.
In den namiddag koop ik bonbons voor haar. Noch des ochtends,
noch in het middaguur heb ik haar ontmoet. Wij staan onverklaard
tegenover elkander.
Verrukkelijk zooals de dingen soms roekeloos van elkaar af
kunnen hangen; zooals ze soms af kunnen hangen van een bestemd
uur, waartegen geen verzet meer baat!
Hoe ook — de trekking gaat door. Om tien uur alles of niets.
Terwijl ik tegen den avond toevallig langs haar winkel loop,
komt zij naar buiten en zoekt iets in de etalage. Tegelijk zien wij
elkaar aan in de ruit; zij bukt snel, als voor een slag. Zonder omzien
gaat zij naar binnen. Wat heeft zij dan toch?
Waarop zal ik vanavond gaan staan wachten?
Wat begin ik ook eigenlijk met zulk een jong, vreemd meisje.
Zij zal onder mijn liefde hoogstens een verwend, vervelend wijfje
worden. Zij zal voor enkele dingen zorgen, maar onder alle artistieke
leugens, die ik rond haar spin blijft de onverwinbare aard van haar
volks-afkom.st bestaan : haar winkelmeisjes-karakter. Weg met die
gedachte. Santarita is lief!
De post heeft « Happy » gebracht, het magazine. Geborneerde
geestigheden van een infantiel humorist. De stompzinnige gezichten
van film-feeen. Auto-nieuws. Rommel.
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1k heb den tijd tot half Lien. Laat ik gaan kijken of er nieuwe
jazz-platen zijn.
De juffrouw komt binnen met de thee onder de muts ; het is
waar, het is Zaterdag vandaag. Et vertel haar dat ik morgen en Maandag de stad uit ben. Nu ga ik eerst platen hooren.
In de luisterkamer van de gramofoon-zaak is het rood en stil;
het meisje slooft zich af met stapels platen naar mijn tafeltje. De
nieuwste nummers. Hylton. Geef me zijn platen van de « New
Movietone Follies ». Uitverkocht, neen, zij heeft er alleen nog « Doing
the Derby » van. Dat is geen jazz; dat is dansmuziek. Niets lukt me
vandaag, maar laat hooren. Denk je in, dat dit straks alles voorbij
zal zijn.
« Zet die plaat maar af juffrouw en laat deze bij me thuisbrengen,
vanavond nog, voor half elf ».
Tot half elf zal ik op Santarita wachten. Laat ik me haasten,
dadelijk is het Lien uur ; het moet niet aan mij geweten kunnen worden.
Er speelt een klok, ver-weg, maar beslist. a wacht bij het hek
op de brug. Vlak achter me is het water, wat is water toch een vreemde
substantie. Daar gaan al meisjes uit haar winkel. Waar blijft Santarita
nu — Daar gaat ze ! Dat was ze niet, zij is kleiner. Et loop dichter
naar den winkel toe. Kom nu meisje.
Kom nu meisje.
zij, zij vertrapt het —
Als ik nu nog wegga heb ik niet op haar gewacht; nog heeft de
klok niet geslagen. Nog behoef ik de schande niet te dragen, bedrogen
te zijn geworden door een midinette. Weg ! ik ga weg !
Maar om half elf sta ik er nog.
Ilc redeneer teveel met mijn gevoelens.
« Doing the Derby » ligt op het tafelblad; met de nota. 0 juist,
dat is die plaat.
« Doing the Derby ». De gramofoon draait weer; de veer was
dus niet stuk. Neen, dat was in het klokje. Kijk, vijf over half elf,
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Lof der Vroolijkheid
(Vrij naar Ronsard).

De goede Bacchus, wien het voorhoofd werd gesierd
Met gouden horens, giet als vader van de druiven
Rivieren wijn omlaag langs oorden, waar men fuiven
Dankbaar, luidruchtig en in goed gezelschap viert.
Ceres, de graangodin, verandert korenvruchten
In vloeib're leeftocht voor de feestbereide maag.
Venus, Apollo en de Gracien zien graag
Op guile blijdschap neer uit de allerhoogste luchten.
En Amalthea stort den hoorn des overvloeds,
Beladen met het ooft van aarde's rijksten zomer,
Slechts neder op een berg van vreugden des gemoeds.
Aileen de grauwe Herfst, Doods eerste binnenkomer,
Draagt zijn zwartgalligheid en koorts en razernij
Zorgvuldig aan de deur der vroolijken voorbij•
ANTON VAN DUINKERKEN.
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De Geliefde.
(naar Rilke).

Roep mij, mijn jongen, roep mij luid
Laat nu je bruid niet zoo lang aan 't venster staan
in de oude cypressenlaan
gaat de avond niet meer
heen en weer.
En kom je mij niet in het huis, bij nacht,
met je woorden omsluiten
dan vloei ik uit mijn handen, ademloos zacht,
door de blauwe tuinen van den nacht
naar buiten.
LOUIS DE BOURBON.
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Hetgesloten huis.
Ik sta voor het ;gesloten huis
en daar is niemand die mij binnenlaat,
maar toch is dit het bleeke vaderhuis
dat in den kouden, kouden herfstwind staat.
1k sta voor het gesloten huis,
moet ik hier wachten tot mij iemand vindt,
die mij zal bergen voor den guren wind
diep in het bleeke, bleeke vaderhuis?
Iic sta voor het gesloten huis
en droom : daar rijst een man aan 't raam
die heeft in iedre hand een wonde staan
— 0, daar is Iemand in het vaderhuis,
LOUIS DE BOURBON.

438

K R 0 N I E K E N
I

Kroniek uit Amsterdam
door Anton van Duinkerken.
April 1933.
Twee Dooden,
Op 26 Maart stierf de priester-dichter Willem de Veer S. J.;
op 10 April stierf Albertine Steenhoff-Smulders.
In leeftijd verschilden zij acht beslissende jaren. Pater de Veer,
te Zoeterwoude geboren op 5 Maart 1863, behoorde nog tot de oude
dichtersschool der negentiende eeuw, ofschoon hij gevoelig was voor
den stylistischen invloed der jongeren, die in 'goo het maandblad
« Van Onzen Tijd » hebben gesticht. Albertine Steenhoff-Smulders,
geboren te Rotterdam op Allerzielendag van 1871, is van de oprichting of mederedactrice van dit maandblad geweest. Het verdween
in 192o. Daarna kwam weer een nieuwe generatie aan het woord,
die, zoover wij kunnen nagaan, voor geen der twee thans overleden
letterkundigen veel heeft beteekend. Mevrouw Steenhoff werd door
de jongeren in het algemeen wel gewaardeerd, maar tot heden toe
heeft niemand een samenvattende studie over haar werk geschreven. (1)
Pater de Veer is nogal heftig aangevallen in « De Valbijl », toen hij
in 1 9 24 den vierden, vermeerderden druk van zijn « Gedichten » in
het licht gaf bij de R. K. Boekcentrale te Amsterdam.
Een punt van overeenkomst tusschen de twee gestorvenen was
hun vereering van Pater Bernard van Meurs, den luimigen Jesuiet,
die het « Kriekende Kriekske » gedicht heeft in den Betuwschen
tongval, en die door zijn volksche voordrachten over « de vroolijkheid
en het lachen » en door zijn redacteurschap aan de « Katholieke
Illustratie » veel eenvoudig goeds gedaan heeft voor de cultureele
emancipatie der breedere katholieke volkslagen van Nederland. zijn
goedmoedige humor en zuiver dichterlijk levensgevoel werden door
Mevrouw Steenhoff geprezen in een opstel, dat men vinden kan
(I) Van Vlaamsche zijde wel; ni. door Dr J. Persijn. Red.
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in een der latere jaargangen van « De Katholiek », zijn vriendelijke
menschenliefde werd verheerlat door Pater de Veer in een voordracht, die hij lief drukken in een van zijn drie bundels « Lezingen
en Toespraken». Pater van Meurs dweepte met Nicolaas Beets en
was gevoelig voor de Duitsche romantiek ; de eerste tendenz werd
overgenomen door den moraliseerenden priester-dichter De Veer,
die met van Meurs een tijdlang heeft samengewoond in de pastorie
aan de Wijnhaven te Rotterdam; de andere .tendez vindt men gezuiverd terug in het geheele werk van Mevrouw Steenhoff, wier neoromantische proza-verhalen : 0 Jan van Arkel» (1908) « Jacoba van
Beieren» (1908) en « Een Abdisse van Thorn (1911) net haar legenden •« Uit het Bienboec » (1906) tot het beste katholieke proza van
hun tijd gerekend mogen worden. Maar het is vooral de warme,
vertrouwelijke toon van mildheid, die beiden het meest moet hebben
aangetrokken in het werk van Pater van Meurs. Zij hebben dezen
toon met hem gerneen. De oudere moralist en de jongere stemmingsdichteres onderscheidden zich meer door de aantrekkelijke kleur
dan door den technischen vorm van hun werk. Ze waren geen groote
vernieuwers. Ze waren goede menschen.
Geen van beiden heb ik persoonlijk gekend, maar over Pater
de Veer waren grappige vertelsels in omloop, die mij wel ter oore
kwamen. zijn eenen en eenigen verzenbundel, dien hij driemaal
kon laten herdrukken, had hij genoemd : « Uit mijn Lente ». De
confraters in de Societeit van jezus maakten zich wel eens een beetje
vroolijk over het bloemzoet romantisme van dit boekje, en dan
vroegen ze hem, wanneer nu eindelijk de nieuwe bundel kwam,
die getiteld zou zijn : « Uit mijn Hooitijd ». De nieuwe bundel kwam
nooit; het was altijd weer de oude, die werd « gewijzigd » en « vermeerderd » (maar ook wel een beetje verminderd, al verzweeg de
goedhartige dichter, dat hij de meest ouderwetsche versjes had weggelaten). De titel werd veranderd in « Gedichten». Bij alle verandering
echter bleef het motto van het lboek het zelfde, ontleend aan Nicolaas
Beets :
is de frissche, de manlijke geest,
Die zijn bloesems tot vruchten zag rijpen,
Hij is 't eens metterdaad en in eenvoud geweest,
Hij is 't nu, door zijn jeugd te begrijpen.

Nogmaals jong

440

Het klonk een beetje fier dit motto, doch het was niet slecht
gekozen voor een bundel, waarin de dichter inderdaad bewees, dat
hij de dingen eerder begreep dan waarnam. Zijn poezie was er wel
niet eene van abstracties, zooals de Dominicaner Pater Th. van
Hoogstraten getracht had to schrijven, maar ze was toch een soort
gedachten-lyriek, die doorgaans het nadeel vertoonde, dat de gedachte niet steeds lyrisch was en de lyriek wel eens bedenkelijk.
Een goede naleveteit was haar meest opvallend kenmerk, verder
droeg zij de blijken van haar dichters belezenheid in de werken
van Schaepman, Thijm, en in de Uhland-vertaling van Pater van
Meurs. De sonnetten verrieden eenigen invloed van de jongere school,
maar in plaats van hun religieuze stemming gaf de priester-dichter
liever een eenvoudige levensles, die wel eens herinnert aan de dichterlijke Jesuleten uit de traditie van Poirters. Vorm en emotie waren
doorgaans ongekunsteld. Pater de Veer vreesde de hoogdravendheid,
die trouwens kwalijk bij zijn aanleg paste, en sedert de Genestet
ook door het oudere geslacht doorzien werd. Stichtende eenvoud
was zijn poetisch ideaal, dat hij het zuiverst bereikte, wanneer hij
zonder veel beeldspraak moraliseerde of wanneer hij den lof tong
der lieftallige martelaressen, Sinte Agnes en Sinte Dorothea. Zijn
heiligen-balladen hebben een zekere frischheid en spreken tot de
volksche verbeelding. Typeerend voor zijn geest zijn de lofdichten
op Broere, Thijm, en Schaepman en het vers bij den tachtigsten
verjaardag van Nicolaas Beets, met wien hij zich verwant voelde.
Teekenend ook is het sonnet, dat hij schreef « aan Helene Swarth »,
de katholiek-gedoopte dichteres, die haar geloof verloor :
Ili hoor aldoor de diep gevoelde klacht
Die teeder zacht op wondre taalmuziek
Uw harpe ontvliet, — of, met bebloede wiek,
Een vogel treurde in stillen najaarsnacht.
Ontsluit 't geheim dier smarte, droef mystiek :
Heeft de aarde u nacht en nevelen gebracht
Voor 't licht der waarheid, weenende verwacht,
En maakt ontgoocheling uw harte ziek?
Wat zoekt gij naar den goeden Meester, dien
Gij hebt verlaten, kind ? 0, wil Hem zien,
Sla de oogen op, de Meester is nabij,
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En wacht u lang met goddelijke smart...
Korn, bleeke vrouwe, werp U aan zijn hart :
Gij vindt er liefde en licht en poezij.
Pater de Veer was een geliefd volksprediker, een bemind studenten-moderator, een werkzaam leider der vereeniging « Geloof
en Wetenschap », een goed conferencier. zijn laatste boekje « De
Priester », verschenen bij de R. K. Boekcentrale te Amsterdam,
die al zijn werken uitgaf, is samengesteld uit zijn conferenties op
een priester-retraite. Hij was mede-oprichter van het tijdschrift
« Lectuur », dat tegenwoordig « Boekenschouw » heet, en geredigeerd
wordt door Pater J. v. Heugten S. J. De bedoeling der oprichters
was, dat er een controleerend orgaan zou bestaan, waarin de verschijnende lectuur werd beoordeeld naar zedelijke normen. Allengs groeide
dit uit tot een bibliographisch en critisch voorlichtings-blad. Onder
redactie van Pater A. Gielen S. J. nam het deel aan den letterkundigen
partijstrijd tusschen oud en jong. Thans is het opengesteld voor de
medewerking van jongere schrijvers en vindt men er, naast de richtinggevende beschouwingen van den hoofdredacteur, vaste kronieken
over buitenlandsche letterer'.
Heeft Pater de Veer niet meer dan een bundel geschreven,
doch op de manier van den man, die nooit meer dan een borrel dronk,
en toch zat werd, omdat hij namelijk steeds « bijvulde », Albertine
Steenhoff Smulders heeft helaas de gelegenheid nooit gehad, haar
verzen te herdrukken. ze zijn nog heden verkrijgbaar in de oorspronkelijke uitgave bij de firma Dekker, Van de Vecht en Van Leeuwen
te Nijmegen en Utrecht. Het is merkwaardig, dat deze poezie minder
belangstelling trok dan die van Pater de Veer, terwijl ze toch beslist
beter is, en in het algemeen eenvoudig genoeg om bij eerste lezing
door den gewonen man te worden begrepen. De school van 'goo
werd nooit populair, misschien omdat ze minder verband hield
met het openbare katholieke leven harer dagen dan de dichtkunst
van de negentiende eeuw, misschien ook, omdat zij te zelden buiten
het isolement van het tijdschrift « Van Onzen Tijd » kwarn. Want
de medewerkers aan dit blad waren trouw. Men zag hun namen
niet vaak elders. Daarbij had het tijdschrift, grootendeels toch ten
onrechte, den slechten naam, een verzwakte weerglans van « De
Nieuwe Gids » te zijn. De bezieling, die ervan kon uitgaan, heeft
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in ieder geval slechts weinig bereiden grond gevonden, de Roomschen organiseerden zich en deden aan politiek, maar ze lazen geen
boeken. Zoo bleven de bundels « Verzen » (1904) en « Holland »
(1907) van Albertine Steenhoff-Smulders als onverkocht magazijngoed op den zolder der uitgeversfirma Van Leeuwen te Leiden en
ze verhuisden mee naar Utrecht, toen de zaak werd overgedaan
aan Dekker en Van de Vecht. Na 1907 heeft Albertine SteenhoffSmulders geen poezie meer gebundeld, en, meen ik, ook niet veel
gedichten meer geschreven. Haar poezie is jeugdwerk en heeft daar
al de frischheid van. De dichteres streefde naar zuivere gevoelsweergave zonder rethorische gezwollenheid en Onoprechte jubeltonen.
Godsvruchtige sternmingen, die het gemoedsleven van den geloovigen
katholiek verhelderen, leverden in « Van Onzen Tijd » de dichterlijke
bezieling. Ze zijn bij Mevrouw Steenhoff minder talrijk dan de
uitspraken van een zuiver en spontaan natuurgevoel en van een beminnelijke kinderliefde. Ze heeft heel lief over kinderen gedicht en
wist klankrijke regels te vinden om natuur-indrukken weer te geven.
Nu zij gestorven is, leest men haar verzen met ontroering, en dan
treft het, hoe weinig haar poezie nog verouderde. Het accent bleef
frisch, omdat het zoo natuurlijk was. De milde toon der stem, de
bekoorlijkheid der verbeelding, de warmte van het vrouwelijk gevoel,
de innigheid der katholieke godsvrucht maken haar werk aantrekkelijk,
en soms is het aangrijpend, zooals in haar gedicht aan den dood :
Zult gij zoo komen, stille bleeke man :
Opeens mijn huis doen beven van uw tred,
Wen ik blij lachend op het zonlicht let
En als mijn meester u niet denken kan ?
Terwijl ik zing en liefheb, met een slag
Verwoesten wat mij vreugde was of smart,
Uw kille handen op mijn gloeiend hart,
Mij doen verstijven met uw wreeden lach?
Niet zoo, niet zoo — maar als een afgezant,
Wel ernstig in zijn somber strak gewaad,
Maar van wiens voorhoofd toch een lichtglans gaat,
Een weerschijn van zijn schoon en heerlijk land.
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Maar als een moeder, die haar schreiend kind
— 't Wil slapen, maar het is in duister bang —
Met zoete kussen en met zacht gezang
Blijft sussen en zijn vreezen overwint.
Maar als een wijze, die de raadslen kent
Waarop ik lang en angstig heb gestaard,
En al de vreemde wond'ren openbaart
Onder de blanke plooien van zijn tent.
Mocht gij zoo komen : Engel van het licht,
Vertrouwde vriend, met stil geduld gewacht,
Al gevend waar 't onrustig hart naar smacht
In 't zalig schouwen van Gods aangezicht.
Sedert 192o was Mevrouw Steenhoff redactrice van het weekblad « De katholieke Vrouw », zij vertaalde eenige romans van Robert
Benson en schreef op lateren leeftijd prettige kinderboeken. zij stierf
to Baarn, na een lang ziekbed.
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II

Overzicht der Engelsche Letteren
Enkele belangrijke kritische werken.
Er zijn in den laatsten tijd enkele werken verschenen over
Engelsche Letterkunde, zoowel op zuiver letterkundig als op kultuurhistorisch, kritisch en technisch gebied, die een bijzondere
vermelding overwaard zijn. Daarom besteden we dezen keer onze
kroniek uitsluitend hieraan.
Eerst en vooral het boek van LOUISE DE RIDDER-BARZIN : q Le
pessimisme de Thomas Hardy » (1) Mevr. De Ridder heeft het zeer
omvangrijk oeuvre van Hardy (27 boeken en 4 artikels) van A tot Z
doorloopen en geeft ons in een drietal hfdst, haar bevindingen onder
die studie opgedaan. In een I e Hfdst. beschouwt ze het pessimisme
van Hardy ; in een 2e zijn opvattingen over de menschelijke natuur
en zijn determinisme ; in een 3 e zijn opvattingen over de menschelijke
samenleving en zijn weinig troostrijke sociologie. Dan krijgen we,
als een toemaatje, enkele hfdst. slotbeschouwingen over het pessimisme, een overzicht van den tijdgeest, de gedachtenwereld in Hardy's tijd en 4 goed gevulde bldz. bibliographie.
Mevr. De Ridder heeft in het Fransch gedaan wat anderen,
ook zelfs vrouwen, vOOr haar in andere talen hadden verricht. We
denken hier aan de werken van Helen Gawood : « Th. Hardy,
an illustration of Schopenhauer » (Igi I) en die van andere vrouwen
nog, als daar zijn : Hertha Korten, Lea Hermann e. a. zonder te
spreken van de tientallen andere werken in het Duitsch verschenen
over Hardy en waarvan geen enkel in de bibliographie te vinden is.
Onze indruk is dat dit boek van Mevr. D. R. dagteekenen moet
van een Total jaren terug; daarom hadden we graag hier of daar
een jaartal aangewezen gezien opdat de lezer geen verkeerde gevolgtrekkingen makers zou over het up-to-date zijn van dit werk. Wie
immers eenigszins vertrouwd is met de studie van den modernen
roman in Engeland, waarin Hardy zoo'n voorname plaats inneemt,
denkt eerst en vooral aan het eenig gezaghebbend werk over het
leven en de omgeving van Hardy van de hand van zijn echtgenoote
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Florence Emily Hardy (1928) en verder aan boeken als die van Duffin
(H. C.) (1922); Chew (S. C.) (1921); Fehr (Bern.) ( 1 923-2 5) ; Grimsditch (H. B.) (1926); Ward (A. C.) (1928); Wild (Fr.) (1928); Mc
Dowell (Arth.) (1931); Aronstein (Ph.) (i9i4); Macdonnell (A.)
(1894); Taufkirch (R.) (1912); Windle (B. C. A.) (Igo') enz. enz.
Zooals men ziet, een heele serie, zoowel oudere als jongere, waarin
heel wat heden ten dage nog gangbare opvattingen over Hardy's
werk, zijn philosophie, zijn wereldbeschouwing edgm. worden aangevochten en waarin ook de schr. van dit boek vaak het tegenovergestelde van door haar geuite meeningen niet alleen vermeld doch ook
bewezen zou hebben gevonden. Want er is, vooral in den jongsten
tijd, heel wat stof rond. Hardy opgejaagd en we zijn er zeker van
dat ook Mevr. D. R. deze jongste gegevens der Hardy-navorsching
goed had kunnen benutten.
We hebben een schrijver natuurlijk geen wetten te stellen voor
het gebruiken van zekere bronnen, bij voorkeur op and.ere, in casu
de Duitsche. Doch, onzes erachtens, doet het in een boek waar het
pessimisme zoo schering en inslag is, toch een beetje eigenaardig
aan, al de taalgenàoten van Schopenhauer verwaarloosd te zien en
geen, verwijzing te vinden Haar boeken als daar zijn de werken van,
0. Pliimacher, J. H. Witte, A. Bienengraber, J. B. Meyer, K. Hillebrand, J. Rehmke, Salinger, e. a. over het pessimisme. We m.eenen
dat de schr. daar sommige dingen zou hebben gevonden die niet
heelemaal strooken met die /van James Sully dien ze uitsluitend heeft
geconsulteerd.
Na deze bibliographische beschouwing een enkel woordje over
de technische zijde van het boek. Het 4e Hfdst. « Conclusions sur
le Pessimisme » hadden we liever aan den aanvang van het boek zien
staan evenals het 5 e : « Hardy et le mouvement des idees en Angleterre au XXe siecle ». We willen daarmee niet zeggen dat ze nu
komen als vijgen na Paschen. Doch de lezer had er alle belang bij,
vooral bij een voornaam schrijver als Hardy, den betrokken persoon
goed gesitueerd te zien. Zoo'n inleiding ware uitstekend geweest
voor het goed begrijpen van een hoop dingen en we denken dit
nuttiger dan achteraf de bedenking te moeten maken : « dat hebben
we elders nog gelezen! »
Waar de schr, het heeft over Schopenhauer meent ze de filiatie
van Hardy met hem te moeten afwijzen en Huxley en Spencer,
met een woord, meer kans op invloed te moeten geven. Doch met
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die eenvoudige verwijzing en enkele woorden, enkele biz. verder,
over deze twee wijsgeeren, is de zaak niet opgelost. Evenmin met
het gezegde dat « Hardy a pu etre influence par les idees qui flottaient
dans l'atmosphere intellectuelle qui environna sa jeunesse ». Bij het
pessimisme hebben we de filiatie Goethe-Byron-SchopenhauerNietzsche in het oog te houden. Byron is de sleutel voor Schopenhauer. We denken hier aan het mooie boek van William Rose : « From
Goethe to Byron ». Pessimisme moge het logisch gevoig zijn van
Weltschmerz, doch men is geen pessimist vooraleer men de objectieve ellende van de wergild, en niet enkel de subjectieve, heeft erkend.
Wie aan Weltschmerz lijdt beschouwt zichzelf ofwel als een uitzondering ofwel als een onder velen uitverkorene. Het lijden wordt dan
een voorrecht doch de pessimist beschouwt dat lijden als een wereldwet, en dat alleen kan philosophie zijn.
De schr. neemt ook, volgens ons, te veel haar wenschen voor
werkelijkheden. Zoo is het eerst en vooral een onvergeeflijke font
reeds op de eerste bladzijde van dit boek te zeggen dat men de voorname plaats die Hardy in de Engelsche Letteren inneemt pas heeft
beginnen te beseffen sedert hem den Nobelprijs werd toegekend.
Hardy heeft nooit, den Nobelprijs gekregen, hoezeer hij hem dan
ook moge verdiend hebben en hoe onredelijk het ook moge geweest
zijn een Echegaray of een Benavente boven hem te verkiezen. Verder
zegt ze p. 57 « Aujourd'hui que nous sommes t o u s deterministes
convaiacus... ». Misschien aan de Brusselsche Hoogeschool, doch
elders, Goddank, nog niet. En waar ze verder beweert dat Hardy
nooit heeft « d'incarnations de purs vices » en nooit « un etre foncierement mechant » heeft geteekend, verschillen we nogmaals in
onze opvattingen. We verwijzen haar vooral naar sommige gedichten
van Hardy. Kent de schr. dan niet « After the Club Dance »? Als
het meisje, dat haar zedelijk wangedrag vergoelijkt met den uitvlucht
dat de dieren niet anders handelen, geen « etre foncierement mauvais »
is, moeten we bekennen dat het verschil tusschen goed en kwaad
ons niet erg duidelijk meer is.
Al leek het er naar dat Hardy tegen het einde van zijn leven
iet of wat naar een beteren kant overhelde, zijn werk is op-en-top
onchristelijk. Ook de schr. xan dit boek staat op een volslagen onchristelijk standpunt. Het beste blijkt dat waar ze over de deugd
schrijft. « Les moralistes nous disent parfois que toute morale suppose
certaine renonciation de la part de celui qui vent s'y conformer »
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(p. zoo.} Daar ligt juist de ware grootheid van het Christendom
en had Hardy dit beter doorvoeld en vooral beleefd, hij zou een heel
wat gelukkiger mensch zijn geweest. Hardy's wereldbeschouwing,
waaruit zijn kunst is ontsproten en waarop ze berust, is een streng
monisme en determinisme, een pessimistisch geloof dat de menschen
de speelbal zijn van het « Noodlot », « Immanent Will », « Creative
Principle », « Untangible » of ook « Unsympathetic Cause », of hoe
Hardy dat ook noemen moge. zijn karakters zijn bestendig ongelukkig
en wel wanneer zij dat het minst verdienen. Dat had ook de schr.
van dit boek getroffen en daarom heeft ze getracht den oorsprong
en het verloop van dit steeds keerend gebeuren na te speuren. Daarin
is ze uitstekend geslaagd en we denken niet dat haar een bldz. in
Hardy is ontgaan om de besluiten te trekken die ze geformuleerd
heeft. Hardy doet zelfs vaak gewild de schaal overhellen onder het
gewicht van opeengestapelde toevalligheden. Hij was eerst bouwmeester en misschien is hij de eenige schrijver van den jongsten tijd die
de zoo voorname kunst bezit een verhaal goed te beginnen en te
eindigen volgens een streng wetenschappelijk bouwkundig plan, al
werkt hij dan ook liever van de zon of dan ernaar toe. Het vinden
van een fatalistische eenheid in al het geschapene, zoowel het
levende als het levenlooze, moest Hardy naar het pantheisme
voeren en vandaar fataal naar het pessimisme, ingeluid door de
darwinistische natuurphilosophie , want de slotsom van het conflict
tusschen geloof en wetenschap is gemeenlijk het pantheistisch
nihilis me.
Zoo is Hardy's leven en streven de weerspiegeling van wat er
in de zgn. « Victorian Period » (cf. onze bijdrage in Boekzaal 1928
p. I I I), zoowel in de philosophie als in de literatuur omging. En
daarom moet het werk van Mevr. D. R. ons welkom zijn. De meesten
doen het voorkornen alsof Hardy pas na 1878 zich ten voile ontpopt
als fatalist en pessimist. Niets is echter minder waar. Het idyllische
kan wel oogenschijnlijk de overhand hebben gehad doch het is bij
nauwer ontleding duidelijk dat het zijn philosophie enkel wat verdonkeremaant of verdoezelt wijl de tijden nog niet rijp waren. Op dit gebied valt uit het werk van Mevr. D. R. heel wat te leeren. De loci critici
zijn bijzonder talrijk en doorstaan den toets van de strengste kritiek.
We betreuren het echter dat de schr. aan dit boek geen alphabetische inhoudstafel heeft toegevoegd die het naslaan van het werk
van Hardy en de werken over hem zooveel zou hebben vergemakke448

lijkt. Een boek als het onderhavige blijft een ernstige vraagbaak over
Hardy omdat het, in tegenstelling met zooveel andere, heel het
veld bestrijkt, zoowel het proza als de poezie. en velen zullen het daarom jammer vinden dat ze per slot van rekening weinig gebaat zijn
met die overtalrijke verwijzingen die
. aan den voet van de bladzijden
worden aangegeven.
Moreel gesproken hebben we niet veel sympathie voor een man
als Hardy die geen greintje idealisme bezit en niets schijnt te vermoeden van het christelijk optimisme; die enkel wat opgemonterd
lijkt als het gaat over het bevredigen van sexueele verlangens (wat
zijn we hier ver van Spenser's : « Epithalamion ») en die zedelijk
wangedrag vergoelijkt met een beroep op het gedrag van de dieren.
Dit alles belet natuurlijk niet dat we dit boek van Mevr. D. R.
als wetenschappelijke navorsching een prachtwerk noemen en er
onze bewondering over uitspreken. Doch we zijn er tevens zeker van
dat het niet veel bewonderaars voor het werk van Hardy maken zal
en het enthousiasme van hen die maar oppervlakkig met Hardy hadden kennis gemaakt heel wat zal doen afkoelen, al moge de schr.
getuigenis afleggen van een diepe bewondering voor den meester die
haar toch de oogen niet doet sluiten voor zijn tekortkomingen.
We hadden reeds verschillende malen gelegenheid op het kritisch en wetenschappelijk werk te wijzen van ERIC PARTRIDGE (Schuilnaam voor E. V. Rien), o. m. in Leuvensche Bijdragen in onze studie
« Engelsche Oorlogsboeken en Oorlogsschrijvers » (XXIII, p. 1-30)
ook verschenen in Boekzaal 1931, p. 267-27o en 269-300, en in onze
bijdrage over « Slang en Cant » (XXIV, p. 67-102). Zijn jongste
boek « Literary Sessions » (2) is geschreven door den kritikus en bevat
15 bijdragen verschenen in verschillende tijdschriften, o. m. « London Mercury », « Contemporary Review », English Review » e, a.
Ze dagteekenen van 1925-32 doch het meerendeel is van de laatste
2 jaren en de andere werden up-to-date bijgewerkt. Van zuiver letterkundig standpunt uit beschouwd vonden we het best de studie over
den grooten Amerikaanschen satirist A. Bierce en de 4 andere studies
over 19e eeuwsche schrijvers : John Corry, R. E. Landor, R. H. Horne,
Mrs. A. Clive. Philologisch en semasiologisch zijn interessant de
korte nota's over Scurvy; Opium; Quacks en Poison. Zijn overzicht
van de Let. Kritiek sedert 1798 geeft wel een opsomming van een
hoop auteurs en boeken doch een klaar inzicht in de toestanden
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en een synthetisch besluit geeft het niet. De 20 blz. over « Best Sellers
in Fiction » is evenals het Hfdst. « Die Kunstformen der Massen
Zivilisation » in B, Fehr's : « Das England von Heute » gebaseerd
op het boek van Q. D. Leavis : « Fiction and the reading public ».
We vinden echter het hfdst. van Fehr en ook het boekje van M.
Sadleir : « Authors and Publishers », dat zoowat hetzelfde gegeven
behandelt, heel wat overzichtelijker en met meer persoonlijke overtuiging geschreven. Zeer terecht merkt de schr. op : « Het feit dat
de groote schrijvers slechts op een beperkt publiek mogen rekenen
behelst een ernstige kritiek op het lezend publiek in het algemeen. »
Daarom hadden we echter den schr. dezelfde gedachten willen zien
huldigen in het hfdst. « Literary Censorship » waar hij datzelfde
publiek, omwille van de Literatuur (met een hoofdletter) veel te
veel ter wille is met zijn opvattingen over zedelijkheid, pornographie
enz, die we heelemaal niet kunnen bijtreden. Partridge heeft een
frisschen levendigen stijl die ons kan meeslepen zelfs waar het over
lastige dingen gaat. Dat is niet iedereen gegeven en het verdient
dus wel een speciale vermelding.
Ook over den katholieken criticus P. Braybrooke hadden we
reeds meer dan eens gelegenheid 'n woordje te zeggen, o. m. in ons
artikel « Katholieke Engelsche literatuur » (Leuvensche Bijdragen
XXIV, p. I-30) waarin we zijn « Some Catholic Novelists » recenseerden en ook in dit Tijdschrift in een bespreking van zijn voorlaatste boek « Some Victorian and Georgian Novelists ». Wat nu het
onderhavige boek betreft : « The Amazing Mr. Coward (3), er is in
de laatste jaren in Engeland geen boek verschenen dat, om een stereotiepe uitdrukking te bezigen, meer in een leemte voorzag dan dit.
Want er is geen schrijver waarover meer geschreven en gewreven
wordt dan over Noel Coward. Men sla er de Engelsche tijdschriften
op na en men zal bevinden dat elk nummer een compensatie is voor
de afwezigheid in de officieele boeken. En het is eigenaardig dat het
succes van Coward (hij trok immers zoo wat 2 I/2 millioen Frs. voor
zijn stuk « This year of grace » en heeft nu een inkomen van 50.000
Pst, per jaar waarvan hij op het oogenblik een deel aan het opmaken
is in Egypte) niet hem maar wel zijn benijders naar den kop is gestegen, zoowat ze Coward een « lounge lizard », « chief of the Cocktail
School» edgm. noemen. Toch was 't al van het stuk « The young Idea »,
nu zoowat 1 o jaar geleden voor 't eerst opgevoerd (1-2-23), overdui450

delijk dat Coward voor groote dingen in de wieg was gelegd. Dat zijn
goede ster hem niet bedrogen heeft blijkt wel uit het feit dat men hem
vergelijkt o. m. met Shaw, O. Wilde, Sacha Guitry, enz. We meenen
dat B. Fehr het verkeerd voorheeft waar hij in Coward's werk niets
anders ziet dan « eleganter Ehebruch » (a). Het is dan toch wel zonderling dat juist een katholiek criticus op het werk van Coward vallen
moest ! Ook Hallie Flanagan schijnt niet veel te hebben vermoed van
de mogelijkheden of de werkelijkheden in het tooneel van Coward als
ze na het bijwonen van een opvoering van « The queen was in the
parlour » schrijven kon : « the theatre in London is dead ». (b).
J. W. Marriott integendeel roemt Coward om z'n « uncanny knowledge of the right play at the right time ». (c). En hun die Coward's
jeugd tegen hem uitspelen mag wel worden herinnerd dat Sheridan
zijn « Rivals » en Congreve zijn « Old Bachelor » schreven op 23
jarigen ouderdom. Braybrooke dient om dit baanbrekend werk te
worden gelukgewenscht. Hij heeft, veel ouderwetsche hoogleeraars
ten spijt, het beest bij de horens gepakt, en afdoende bewezen dat
Coward de tooneelschrijver is voor dezen tijd. H. James zei immers
al : « The adventures of innocence are not interesting ». Nu is het wel
waar dat de moderne vrouw, waarop C. het vooral gemunt heeft,
minder verschrikkelijk modern is in woord en daad dan ze op de
planken verschijnt en dat Naar verschijning op zich zelf niet zoo
verkwikkelijk is. Docii Coward meent het goed en we denken dat
uit deze belachelijk-making van slechte manieren ook een propaganda
voor goede manieren te halen is.
G. Moore heeft ergens geschreven : « No actor can be a dramatist; therefore Shakespeare could not have written the plays ». Wie
had ooit kunnen denken dat Coward een argument pro Shakespeare
worden zou. Want hij is niet alleen « author » doch tevens « actor,
composer and playwright » zooals de omslag herhaaldelijk vermeldt.
Er is geen oogenblik in het leven van Coward geweest dat hij niet
op de een of andere manier met het tooneel verbonden was. Daarom
is hij vandaag een van de schitterendste sterren aan den Engelschen
tooneelhemel en heeft op een leeftijd, waarop de meesten pas aan
een carriere beginnen te denken, een plaats veroverd die ons de
grootste verwachtingen doet koesteren voor de toekomst. Hoe jong
hij ook zij, Coward is verstandig genoeg om de noodige lessen te
trekken uit zijn mislukkingen. Hoe harder zijn publiek fluit bij een
mislukt stuk hoe harder hij 't doet applaudiseeren bij het volgend
451

werk want hij blijft niet bij de pakken zitten. We doers goed Coward
in het oog te houden want, laat er genieen zijn in de Engelsche
Letteren, zoo'n jong en alzijdig genie als Coward is hebben ze nog
niet gekend. Wie dit boek van Braybrooke doorleest zal van de eene
verbazing in de andere vallen (in den goeden zin van het woord !)
en sympathiek gestemd zijn zoowel voor den criticus die dit boek
aandurfde als voor Coward zelf, den man van 't na-oorlogsch tooneel
in Engeland « which, like a loving mother, cares for the child who
has given it so much ». (p. 163).
Evenmin als het mogelijk is de hedendaagsche Engelsche letterkunde ten voile te begrijpen zonder een goede kennis te hebben
van wat er in de laatste 5o jaar in de Engelsche wereld is omgegaan,
evenmin kunnen we den modernen roman volledig begrijpen zonder
een degelijke kennis van zijn techniek en het doel dat hij nastreeft.
Ten onzent hebben we voor die kennis van den roman de flinke bijdrage van den E. H. J. Eeckhout : « De roman : wezen, evolutie,
nieuwe strekkingen » verschenen in de Verslagen en mededeelingen
van de Kon. Vl. Academie (Juni 32); en in het Engelsch hadden we
reeds de gelegenheid te wijzen op het degelijk bock van Dr. Elis.
Nitchie : « The criticism of Literature » (Boekzaal No. 6781). Doch het
omvangrijkste en meest up-to-date werk op dit terrein is zeker het pas
verschenen bock van J. W. BEACH : « The twentieth Century Novel » (4),
waarvan de reclame-ondertitel luidt : « An authoritative, inclusive
and illumating treatment of the modern novel and its technique
which takes the reader behind the scenes with present day authors
and attempts to show how they achieve their effects ».
Dit is geen boek waarop de epigrammen van Lanceloot toepasselijk zijn doch wetenschappelijk werk van het zuiverste water en
de bovenste plank. De bedoeling van den schr. is vooral in te gaan
op het technische, zoo men wil : het mechanische in den modernen
roman; een studie zegt hij, die een zeer nuttige voorbereiding is
voor de letterkundige kritiek en tevens zeer belangrijk in zichzelf.
Hij gaat uit van de theories van H. James die hij dan door de heele
wereldliteratuur volgt tot rond 1920 wanneer de roman zooveel gaat
verschillen van James als deze zelf verschilde van schrijvers als Dicckens en Thackeray. En dan komt het expressionisme in de romankunst aan de beurt, wel de voornaamste brok van het heele bock,
al werd heel wat plaats ingeruimd voor wat daaraan voorafging.
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Schr. waarschuwt er echter uitdrukkelijk voor niet de conclusie
te trekken als zou wat we nu zien een verbetering zijn op hetgeen
voorafging. « A new device does not necessarily mean a technical
improvement ». Doch daartegenover staat dan weer : « We had better
be damned with our own people than be saved with the dead ».
Daarom is « native critical sense notoriously inadequate tot deal
with strictly contemporary work ». We zijn er te veel op uit te achterhalen wat onze medemenschen zeggen willen dan dat we nog tijd
en gelegenheid zouden hebben uit te maken of ze succes verdienen
en waarom. Daarom schreef Beach dit werk « to get at the effects
intended and the technical means bij which these effects are secured ».
We weten allemaal dat er, zelfs in het allermodernste kunstwerk
een verhouding bestaat tusschen het behandelde onderwerp en het
artistieke product anders zouden we de handigheid niet kunnen
waardeeren die werd aangewend in de keus van de stof en de interpretatie. Doch we vinden niet allemaal genoegen in de techniek
van een kunstwerk, d.w.z. in het naspeuren van die primaire en geheimzinnige verhouding die bestaat tusschen de natuur en de kunst.
Toch moest dit een genoegen voor ons zijn want de graad van ons
kunstgenot zal ook voor een deel afhangen van technisch goed begrijpen. Evenmin als we voorstander zijn van kunst om de kunst
zijn we te vinden voor techniek om de techniek. Doch alle genialiteit
is een mysterie. De verschillende faculteiten van den mensch : zijn
gevoel, verstand en verbeelding, zijn wel niet te herleiden tot een
technische formuul. Maar er bestaat toch een zeker verband tusschen
den scheppenden geest en de methodes die tot het bereiken van het
doel worden aangewend. Bij een modernen roman komt nog meer
kijken. Er is zoo'n wisselwerking tusschen de verschillende letterkunden, ondanks het verschil in het uitdrukkingsmiddel : de taal,
dat een studie over den modernen roman zich niet tot een land beperken laat. Dat een Amerikaan zich voor de taak gespannen heeft
zulks afdoende te bewijzen duidt er nogmaals op dat de Monroe-leer
op letterkundig gebied van geen tel is. Uit de manier van behandelen
en bespreken blijkt overduidelijk dat Beach niet alleen reusachtig
veel speurwerk heeft verricht doch tevens een ontzettende belezenheid bezit en al de besproken werken persoonlijk heeft verwerkt.
En dat zijn er heel wat. We telden b y., om van de bibliographie niet
eens te gewagen, ruim 40o moderne romans die in dit werk een beurt
krijgen, met verwijzing naar hfdst., bldz, en uitgave a, u. b, en daar453

van werden er meer dan zoo uitvoerig besproken en vergeleken.
In tegenstelling met andere Amerikaansche boeken van dit soort,
is hier geen zweem van vooringenomenheid al heeft Beach groot
gelijk ook de Amerikaansche literatuur van heden een goede beurt
te geven, iets waaraan de Engelschen een puntje kunnen zuigen,
want ze verdient dat zoowel om haar intrinsieke waarde als om haar
frischheid. We zien geen kans het reusachtig materiaal dat hier verwerkt ligt in de ruimte die ons gegeven is afdoende te bespreken.
Laat me daarom, om te bewijzen dat men hier waar krijgt voor zijn
geld, enkele namen noemen. Er komen zoowat 5o Engelsch-schrijvenden en omtrent evenzooveel anderen in voor. Onder de Engelschen vermelden we : Bennett, Conrad, Ford, Galsworthy, Hardy,
Huxley, Joyce, Lawrence, Moore, Priestley, Walpole, Wells e. a.
onder de mannen en D. Richardson, H. H. Richardson, A. D. Sedgwick, M. Sinclair, R. West en V. Woolf onder de vrouwen. Bij de
Amerikanen : Sh. Anderson, L. Bromfield, J. B. Cabell, Dos Passos,
Dreiser, Faulkner, Hemingway, Hergesheimer, H. James, S. Lewis,
Fr. Norris en Th. Wilder onder de mannen en W. Cather, A. Lowell,
Ev. Scott, E. Sidgwick, G Stein, E. Wharton onder de vrouwen.
De vreemde letterkunden zijn vertegenwoordigd als volgt. De Franschen met : Balzac, Daudet, Barres, Flaubert, A. France, E. Zola,
Gide, De Goncourt, V. Hugo, Huysmans, De Maupassant, Proust,
Stendhal, R. Rolland, e. a. De Duitschers met : M. Brod, Daubler,
Dublin, Th. en H. Mann, Wassermann, Werfel, Toiler, Hasenclever,
G. Kaiser e. a. De Russen met Tolstoi, Dostojefski, Toergenjef,
Gorki, Chekhov e, a. De Scandinaven met : Undset, Rolvaag, K.
Hamsun, Lagerlof, NexO, Pontoppidan e. a. Voor Italie troffen we
de namen aan van Pirandello en Fogazzaro , voor Polen : L. Reymont ;
voor Spanje : Ibanez en voor Nederland Couperus. Wie in de Amerikaansche bibliotheken heeft gesnuffeld zal over deze laatste keuze
niet verwonderd zijn want Couperus is, betrekkelijic gesproken,
zeker zooveel gelezen in het Engelsch als in het Nederlandsch, hoe
bedenkelijk we die keuze op zichzelf dan ook noemen zouden. Doch
vergeten we niet dat het in dit boek over techniek gaat en niet over
« vertegenwoordigende figuren » eener letterkunde.
Wanneer we dit boek vergelijken met dat van Drake : « Contemporary European Writers » kunnen we het verschil niet antlers uitdrukken dan met « dag en nacht ». Even grondig als Beach is even
oppervlakkig is Drake. Drake als een opeenhooping van allerhande
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gemeenplaatsen en zouden we onder gewoon vulgarisatiewerk moeten
rangschikken, of onder de « gossip-category ». Beach dringt diep door
in de dingen en is toch bevattelijk, wat van Duitsche werken over
het algemeen (by. Fehr, Rotter e. a.) niet kan worden gezegd. « Brevity
is the soul of wit », ook bij Beach. Doch dit had kunnen samengaan
met een korte zedelijke beschouwing hier en daar. Zoover staan
literatuur en moraal toch niet van elkaar dat men aan de laatste toch
wel of en toe denken kan. Nu komt alleen de techniek aan het woord
en de moraal blijft buiten bespreking. Daarom is bij de allermodernsten, als door zijn Lawrence, Huxley, Joyce e. a. voorzichtigheid gebodefi ondanks de loftuitingen op hun techniek. Dit wil niet zeggen
dat het werk van Beach niet voor argelooze lezers is. Het is speciaal
geschreven voor hen die de Engelsche en ook de 'Amerikaansche
letterkunde goed kennen. Dit moge blijken uit een voorbeeld uit
de honderd. Op bldz. 216 wordt een werk van H. James vergeleken
met dat van G. Eliot, Mrs. Hum. Ward, Dor. Canfield, A. S. M.
Hutchisnon, Hergesheimer en Swinnerton. Dit is een manier van
de zaken te verduidelijken die wel niet iedereen bevredigen zal doch
die wij persoonlijk verkiezen boven het hoogdravend geboom waarmee sommige Duitsche en ook Hollandsche critici zaken, die op zich
zelf al niet zoo gemakkelijk zijn, nog wat zoeken te bemoeilijken.
Als een schrijver ter illustratie van een thema gekozen wordt
boven anderen wordt die voorkeur afdoende gemotiveerd. Zoo b.v.
in het geval Dostojefski vs. Smollett, W. Scott, De Balzac en Th.
Hardy. En als contrast en ook om het gegeven beter te belichten
wordt wel eens een heel hfdst. gewijd aan een persoon die in dat
verband eigenlijk niet thuis hoort, by. Thackeray in de behandeling
van het dramatische in den roman. Het verkiezen van zekere schrijvers sluit ook geen veroordeelen van anderen in. Toch komt hier
en daar om het hoekje kijken dat Beach ook de schrijver is van « The
technique of Th. Hardy » en « The method of H. James ». « Waar
het hart van vol is... » Toch wordt onzes inziens niet te veel belang
gehecht aan James. Hij verdient een speciale belangstelling niet
alleen voor den Amerikaanschen roman doch ook om en invloed
op den « modernen roman » qua talis. Doch als men drukt op de
filiatie H. James : Wharton, Conrad, Proust, Lawrence, V. Woolf,
mocht toch ook erop gedrukt worden dat James slecht denkbaar
is zonder De Balzac, Flaubert, Stevenson, Toergenjef en Europa
in het algemeen dat in de achting van James voor zijn vaderland
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kwam. Iets wat Chevalley zeer juist doet opmerken dat James was :
« un Christophe Colomb A rebours ». Een andere vraag is natuurlijk
of de proportie wel gehandhaafd blijft als men aan James 4 Hfdst.
wijdt. En we hebben ook geen vrede met de bewering dat bij James
de intensiteit hem vrij maakt van de beschuldiging van gebrek aan
emotie. Hier treft Chevalley nogmaals juister waar hij zegt : « C'est
aux &pens de la vie que s'exerce la psychologie et s'applique le systeme de James » al overdrijft hij dan ook weer een beetje waar hij
James « illisible sauf pour les erudits et les specialistes » noemt.
Misschien zullen anderen weer iets weten of te dingen op het al of
niet aanwezig zijn van sommige « grootheden » in den modernen
roman. We mogen er hier wel eens op wijzen dat de Amerikanen
over het algemeen een zuiverder kijk op de zaken hebben dan sommige
critici ten onzent. We wijzen hier o. m. op de standaardwerken
van Chandler en Clark over het moderne tooneel, op de boeken
van Manly en Mrs. Marble over moderne literatuur , Gayley en
Kurtz en Mrs. Nitchie in de letterkundige kritiek, Prof. Thorndike
e. a. over de Engelsche comedie enz. enz.
In een werk als dit is natuurlijk gelegenheid te over om op zijpaden te wandelen. In dit boek zijn ze niet zoo heel talrijk doch dan
ook steeds uiterst interessant. Zoo b y . waar Beach Europa stelt tegenover Amerika (p. 106-107); waar hij het tooneel vergelijkt met den
roman P. 145-147 en 181-82), waar hij Dickens stelt tegenover
Thackeray (p. 149-151), waar hij het heeft over mystery-stories
(p. 209-210) enz. enz. Iedereen heeft voorkeuren in de letterkunde;
doch als men die voorkeur technisch rechtvaardigen moet staat men
zoo vaak tegenover de moeilijkheid der klare gedachten-formuleering.
Beach kan ons hierin heel wat helpen. Hij geeft ons het antwoord
waarom Proust te verkiezen is boven Meredith, Bennett boven Wells
enz. Hij trekt soms nog al hard van leer tegen sommige auteurs.
Toch vinden we zijn opinie by . over de romans van V. Hugo of
Cabell geen beeldstormerij en de harde oordeelen die hij soms nitspreekt, ook bij modernen, zijn een goed tegengif voor de huidige
betaalde reclame rondom sommige schrijvers. Meer dan een schr,
wordt op verschillende plaatsen besproken, hier b y . als schrijver
van psychologische romans, daar als realist en elders om zijn dramatische gegevens. Doch er is, Goddank, een omvangrijke en zeer
gespecifieerde alphabetische inhoudstafel zoodat we ook voor de
studie van een bepaalden schr. in zijn geheel geen moeilijkheden
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zullen hebben. In den literairen chaos van heden is een boek als dit
van Beach onmisbaar voor al wie aan letterkundige studie en kritiek
doet en het is tevens het actueelste dat we kennen (tot einde 1931).
Tolle et lege, doch in geen verloren half-uurtje.
Indien kennis der techniek van een schrijver nuttig is, ook zijn
curiculum vitae en de tijdsomstandigheden geven ons vaak goede
aanduidingen om nuttige gevolgtrekkingen te maken. Hierin nu komt
ons het laatste werk helpen dat we bespreken wilden : « A study of
the modern novel : British and American » door Mrs. Annie Russell
MARBLE. (5)
Volgens haar weerspiegelt de roman sedert 1900 een viervoudig
aspect van het moderne leven. Een eerste invloed was de jongste
wereldoorlog; een andere de « nieuwe psychologie », zoowel de philosophie van Nietzsche als de sociale kritiek van Ibsen en de complexen
van Freud. Een derden invloed zien we in 't veralgemeende streven
naar vrijheid van gedachte en uitdrukking en ten slotte komt dan
als invloed de film waarbij voor Amerika in het bijzonder te vermelden zijn : de auto, de radio, de moderne muziek, prohibitie enz.
Dit boek is van hetzelfde jaar als de nieuwe druk van Prof.
Manly's : « Contemporary British Literature » en « Contemporary
American Literature ». En in den korten tijd die sedert is verloopen is
er al heel wat veranderd. Doch we hebben hierbij te bedenken dat
men nergens zoo vlug leeft als in de Angelsaksische landen. We
mogen er de schrijfster geen te zwaar verwijt van maken dat we leemten hebben gevonden wijl haar bedoeling vooral is tot persoonlijke
kennismaking met de schrijvers te stimuleeren en niet volstrekt
volledig te zijn. Marble geeft zoowat 23o namen waarvan er slechts
95 in het kort en de anderen tamelijk uitvoerig behandeld worden.
Een derde daarvan zijn vrouwen. Vergelijken we Marble met Manly
dan vinden we bij de eerste voor Engeland 46 meer en voor Amerika
53, samen dus zoowat zoo. Nu kan men opmerken dat Manly erg
streng is, doch dat sluit niet in dat Marble te goedgeefs is. Meer dan
een schrijver die bij haar voorkomt zal zeker een plaatsje krijgen
in een nieuwen druk van Manly. Zoo o. m. John Buchan, W. J. Locke,
Donn Byrne, W. B. Maxwell, Wm. de Morgan, Cosmo Hamilton,
St. McKenna, « Elisabeth », A. P. Herbert e. a. Daartegenover staat
dan weer het onbegrijpelijke dat Masefield ,en Belloc het bij Marble
met een paar lijntjes stellen moeten. Die zijn toch heel wat voornamer
dan de dames M. Borden, E. H. Young en L. J. Milne die hier,
457

denkelijk, alleen « pour le besoin de la cause » staan. Wie onze talrijke
bijdragen over « De vrouw in de Literatuur » gevolgd heeft, zal ons
hier niet van vooringenomenheid beschuldigen.
Al geven ons Marble en Manly samen bescheid over meer dan
55o Engelsch schrijvende auteurs ,noch bij de eene noch bij den andere
troffen we aan : H. Williamson, 0. Onions, J. F. Powys, L. A. G.
Strong, Ev. Waugh, L. Golding, P. O'Donnell, S. O'Faolain, Laur.
Meynell, A. J. Cronin en een 20 tal anderen die we onder de « goede »
schrijvers van het oogenblik moeten rangschikken en die toch reeds
hun sporen hadden verdiend ten tijde van het schrijven van dit
boek.
De schr. verdeelt haar stof in V hfdst. : History and Romance,
Fantasy and Mystery, Characterization and Manners, Revolt and
Escape, Whimsicality and Humour. Deze indeeling wordt ook voor
de Amerikanen gehandhaafd in het 2 e deel van het boek en ze is een
tamelijk goed overzicht van de moderne scholen. Bij iederen schr.
die uitvoerig behandeld wordt krijgt elk wat wils. Eerst een résumé
van wat anderen over hem denken; dan een uitgelezen bibliographie
zoowel over als van den schr. wiens voornaamste werken met een
sterretje worden aangeduid, daarna een overzicht van zijn leven en
streven en ten slotte een korte doch substantieele bespreking van
de voornaamste werken besloten met een paar zeer stimuleerende
vraagjes. Hieruit blijkt dat het werk naast een informatieboek ook een
studieboek is dat voor het volledig bibliographsch gedeelte tot voor
enkele jaren terug best door Manly wordt aangevuld. Op het einde
krijgen we een flinke lijst van « books of general interest » en een
uitgebreide alphabetische inhoudstafel.
Laat het boek zijn tekortkomingen hebben, het verdient zijn
plaats neven het standaardwerk van Manly en Rickert, vooral voor
een hoop dii minores die sindsdien een aardig trapje hooger geklommen zijn in den letterkundigen hemel en sommigen zelfs de « mannen van den dag » zijn. De schr. neemt geen blad voor den mond
en geeft er vooral die auteurs van langs die tegen de « decency »
zondigen of « filth » hebben geproduceerd. Ze gaat uit van een streng
zedelijk standpunt, laat het dan protestantsch zijn, iets wat bij Manly
totaal ontbieekt (daar overigens uit den aard van het werk niet to pas
komt) doch dat we voor onze lezers wel even mogen vermelden.
Ook dit boek getuigt van een geweldige belezenheid en tevens van
een gezonde persoonlijke appreciatie. Het is sympathiek geschreven
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en niet vooringenomen. Want laat Belloc niet krijgen waarop hij recht
heeft, hij staat er toch in en naast hem andere katholieken als Chesterton, C. Mackenzie, Sh. Kaye-Smith, M. Baring, Ph. Gibbs, C.
Hamilton, Mrs. Belloc e. a. Wie de kortzichtigheid van andere
literatuur-historici kent (bv. Cousin) zal dit met ons in Marble
waardeeren en haar boek desgevallend de voorkeur geven.
Er wordt ook in den tegenwoordigen tijd veel gebruik gemaakt
van « schuilnamen » voor letterkundig werk. Het is daarom wellicht
gewenscht hier om te besluiten te wijzen op het even interessante
als noodzakelijke werk van dezelfde schrijfster : « Pen Names and
Personalities » waarin we veel ophelderingen vinden zullen over
letterkundige persoonlijkheden van vandaag, zelfs over de meest
moderne Engelsche en Amerikaansche auteurs. Na het doorbladeren van dit boek zal men tevens een van de redenen hebben gevonden
waarom men aan de « vrouw » op literair gebied niet die plaats toekent die haar toch rechtmatig toekomt. Wij zelf hebben deze lijsten
up-to-date bijgewerkt in onze bijdrage « In den doolhof der Engelsche
Letterkunde » verschenen in 0. M. 0. 1932 p. 212-215 en 249-255.
Liefhebbers verwijzen we daarheen.
Heusy, Paschen 1933.

Dr. RAPH. KREEMERS.

(I) Louise De Ridder-Barzin : « Le pessimisme de Thomas Hardy » 25 + 16,5;
193 bldz., 1932. Prijs, ing. ?? Travaux de la Faculte de Philosophie et Lettres de Bruxelles. Tome III.
(2) Eric Partridge : « Literary Sessions » 22 + 14; 201 bldz., 1932; Prijs Geb.
7/6. Eric Partridge Ltd. Museum street, London.
(3) Patrick Braybrooke : « The amazing Mr. Noel Coward D. 22 + 14,5; 168
bldz., 1932. Prijs Geb. 7/6. Denis Archer, London.
a) Bernard Fehr : « Die Englische Literatur der Gegenwart ».
b) Hallie Flanagan : « Shifting Scenes ».
c) J. W. Marriott : « The Theatre ».
(4) J. Warren Beach : « The twentieth century Novel » (Studies in Technique).
21 + 15; 569 bldz. Prijs Geb. 18/. The Century Cy. New York. Appleton et Co. Londo.
(5) A. Russell Marble : « A study of the modern novel : British and American ».
2,50 + 14; 440 bldz. Prijs Geb. $ 3,50. D. Appleton & Co. New York & London.
(6) A. Russel Marble : « Pen Names and Personalities » 21 X 14 ; 255 bldz.
D. Appleton, New York. $ 2,50 D. Appleton, London, 1o/6.
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III

Onze Zuidnederlandsche strijdliteratuur
in de 17 e eeuw.
BRABANT IN 'T VERWEER van Prof. Dr. MAURITS SABBE (I)
Met « Brabant in 't Verweer » verlaat prof. Sabbe de schitterende wereld der
Antwerpsche humanisten. Ditmaal bestrijkt zijn werkzaamheid het meest verwaarloosd
hoekje van onze reeds in zake literatuur- en cultuurgeschiedenis zoo poover bedeelde
zeventiende eeuw : de populaire, politieke en godsdienstige strijdliteratuur. Hiermede
worden bedoeld : « berijmde satiren en liederen, die de Roomsch-Spaansche Zuidelijke
Nederlanden, sedert den val van Antwerpen (1585) tot aan het sluiten van het Munstersche tractaat (1648) en ook nog daarna, de wereld instuurden om kond te doen van hun
politiek-godsdienstige opvattingen, hun antipathien en sympathien (bl. 5).
In de reeds uitgegeven Nederlandsche strijdliteratuur omtrent personen en gebeurtenissen uit den Tachtigjarigen Oorlog, komen de in Roomsch-katholieken en
Spaanschen geest geschreven pamfietten niet tot hun recht. De Nederlandsche Geschiedzangen van Dr. Van Vloten, het Nieuw Geuzenlied-boek van H. J. Van Lummel, de
Politieke Balladen, Refereynen, enz. van Blommaert, Het Geuzenliedboek naar de oude
drukken van Dr. E. T. Kuiper en Dr. P. Leendertz Jr., zoowel als Het oude Nederlandsche Lied van Van Duyse wekken bij ons den indruk op dat de bewoners der Zuidelijke
Nederlanden, in de XVIIe eeuw lijdelijk de groote gebeurtenissen ondergaan, welke
zich op eigen bodem en in den vreemde voordoen.
Het tegendeel is waar en de rijke schat politieke pamfietten, spotgedichten en schimpliederen, die prof. Sabbe op het spoor kwam, is daar om het te bevestigen. Geen enkele
gebeurtenis, geen enkel politiek feit, zoowel in het binnen- als in het buitenland, waarbij
Zuid-Nederland, Zuidnederlandsche edelen of de Spaansche vorsten betrokken waren,
blijft onvermeld of onbezongen in de volksliteratuur van dien tijd.
Prof. Sabbe beperkt zich tot de dertig laatste jaren van den Tachtigjarigen Oorlog
de jaartallen 1618 en 1648 — het jaar van de synode van Dordrecht en dat van het
vredestractaat van Munster — omsluiten deze rijke documentatie.
Tusschen deze twee jaartallen in worden de hier besproken strijdschriften ge-

(1) Uitgegeven door V. Resseler, Prinsstraat, 20, Antwerpen. — Het werk bevat
468 biz., formaat groot 4 0, met 58 platen in helio-bruin en oorspronkelijke Piantijnsche
initialen in kleurdruk. Het werd gedrukt in zeer beperkte oplage op extra-zwaar kunstdrukpapier en er werden ook dertig exemplaren getrokken op Japansch papier, genummerd op de pers en onderteekend door den schrijver. De gewone uitgave is bij inteekening verkrijgbaar gesteld tegen den prijs van i5o.— en de luxe-uitgave tegen 250.—
fr. per exempl.
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schaard rondom « eene of andere binnen- of buitenlandsche gebeurtenis, die de politieke drift onzer voorouders opwekte of rondom een of ander historisch personage
voor wien zij afkeer of vereering gevoelden ».
Als bijlagen werden een tiental der in het boek behandelde gedichten uitgegeven
met een lijst van de besproken strijdzangen. Er komen in den tekst verder nog 58 platen
in helio-gravure voor, met afbeeldingen van schilderijen, houtsneden, portretten van
enkele voorname historische personages dezer periode, en plattegronden van de belegerde en veroverde steden.
Het gaat natuurlijk niet op hier een grondige ontleding te geven van het ontzaglijke materiaal dat in dit lijvige boek opgestapeld ligt. We zullen dit onderzoek liever
beperken tot een bespreking van een drietal hoofdstukken, welke meer in 't bizonder
belang opleveren voor de geschiedenis onzer letterkunde of de betrekkingen tusschen
Noord en Zuid in de XVII e eeuw.
Het tweede kapittel : « Antwerpsche echo's van den strijd tusschen. Arminianen
en Gommaristen (1618-1621) behoort alvast tot deze kategorie.
De Brabantsche literaire belangstelling in deze zoo heftig bewogen periode der
Hollandsche godsdiensttwisten was buitengewoon groot; de synode van Dordrecht,
de verbanning der voornaamste Remonstrantsche predikanten en het drama dat er
op politiek gebied nauw mee samenhing : de terechtstelling van Oldenbarnevelt en
de gevangenneming van Hugo De Groot, dat alles werd druk besproken en gecommenteerd in de populaire strijdliteratuur dier dagen. De geest dezer polemische geschriften
was over 't algemeen vrij uitgesproken anti-protestantsch : zeer scherp anti-calvanistisch,
gematigder en welwillender tegenover de Remonstranten.
De belangstelling in Hollandsche geloofstwisten en al wat er mee samenhield
groeide voortdurend aan, voornamelijk nadat de vooraanstaande Remonstrantsche
aanvoerders zich te Antwerpen kwamen vestigen en van daaruit het Remonstrantsch
verweer leidden. Johannes Utenbogaert, Maurits' voormalig hofprediker, was er de
leidende figuur. Hij maakte van de gunstige gezindheid der Antwerpsche overheden
gebruik om geregelde samenkomsten te beleggen tusschen de te Antwerpen verblijvende
verbannen predikanten. Utenbogaert had er ook vaak geleerde discussies met vooraanstaande leden der Antwerpsche geestelijkheid en met enkele Jezuieten, welke vruchteloos poogden hem tot het katholicisme te bekeeren.
De regeering te Brussel volgde insgelijks met belangstelling de ontwikkeling der
feiten in het Noorden; ze was overtuigd dat deze geloofs- en politieke twisten de jonge
republiek onvermijdelijk naar den afgrond moesten voeren. Ze trachtte dan ook uit
de gerezen oneenigheid zooveel mogelijk voordeel te halen en wendde herhaaldelijk
pogingen aan om de uitgeweken Remonstranten in dien zin te beinvloeden. Vooral
Utenbogaert werd herhaaldelijk door de regeering der aartshertogen gepolst, maar
noch door geldelijke voordeelen, noch door mooie beloften, liet deze nobele mensch
zich overhalen om jets tegen zijn vaderland te ondernemen. Bij het einde van het Bestand
werd de toestand der predikanten te Antwerpen practisch onhoudbaar; ze weken uit :
enkelen gingen zich vestigen te Rouen, anderen keerden in state naar hun vaderland
weer.
Als type van de heftige anti-calvanistische strijdliteratuur, welke te dezer gelegenheid te Antwerpen uitgegeven werd, mag het in 1616 bij den courantier Abraham
Verhoeven gepubliceerd vlugschrift gelden : Een cluchtich Verhael van eenen Gepredes-

461

tineerden Cappuyn. Het bevat een schampere satire tegen het leerstuk der vorbestemming; omwille van de dartele volksluim en den vroolijken spot, die er nit spreken, bezit
het niet te onderschatten literaire verdiensten (I)
Even belangrijk voor de geschiedenis der betrekkingen tusschen Noord en Zuid
in de 17 e eeuw, is het elfde hoofdstuk : « Krakeel rondom een problematisch Esbattement — Het Verkeersspel » door Jan van der Veen — L. Vossius' Hemelspraken
van den H. Bloeddag ».
Naar aanleiding van Frederik Hendrik's mislukten veldtocht in Vlaanderen in
1631 beschuldigde de Deventer dichter Jan van der Veen er de Antwerpsche rederijkers
van een kluchtspel te hebben opgevoerd, waarin ze den spot dreven met den Hollandschen legeraanvoerder en het voorstelden alsof den prins bij deze gelegenheid, het
hart in de schoenen gezakt was. De Antwerpsche rederijkers logenstraften dit ten
stelligste en er ontspon zich, rondom dit problematisch esbattement, een poetisch
krakeel, een « kaatsspel », met « botten » en « weder-botten » tusschen Van der Veen
en de verontwaardigde « brave Retrosijns ».
Dit alles zou, op zich zeif, niet zoo'n bizondere beteekenis hebben, zoo we terzelfdertijd geen interessanten kijk verwierven op de verhouding tusschen een groep
Antwerpsche Rederijkers en den Nocordnederlander Van der Veen. Deze laatste, in
't nauw gebracht door de heftige logenstraffingen der retrozijnen, wil zijn tegenstrevers
bespottelijk maken, door, in navolging van Breeroo, een caricatuur te geven van hun
met dialectvormen en bastaardwoorden doorspekte rhetorische taal. Uit het antwoord
der Antwerpenaars kunnen we opmaken dat zij het Brabantsch van den Deventer dichter,
zoomin als dat van Breeroo, als echt erkennen. zij gaan er bovendien prat op de Hollandsche dichters zooals Cats, Heinsius, Hooft en Breeroo grondig te kennen en te waardeeren en beweren dat ze even goed naar taalzuiverheid streven als de Amsterdamsche
poeten.

Dit caricatureeren, door de Hollandsche dichters, van de met uitheemsche woorden doorspekte taal der Brabanders, mag, m. i. op dat oogenblik nog niet beschouwd
worden als een uiting van superioriteit tegenover de Zuidnederlandsche gewesten,
zooals prof. Sabbe met Dr. Verdenius aanneemt (b1.186-187). Bij ons insgelijks kunnen
dergelijke, alhoewel minder uitgebreide spotternijen aan het adres der Hollandsche
dichters aangewezen worden. Eerst en vooral het protest der Antwerpsche rederijkers,
welke bewezen het in zake taalzuivering niet te moeten afleggen tegenover de Hollandsche; vervolgens het spotten van Richard Verstegen (in 1617, 1624 en 1626) met het
« botte, plompe Hollandts » en de onverstaanbare woorden die de « Hollandtsche poeten »
in de plaats van die zoogezegde algemeen, gebruikte bastaardtermen willen doen aannemen ; ten derde : in een der Hemelspraken van den Brugschen H. Bloeddag laat Lambertus Vossius de Ketterye een soort plat Amsterdamsch dialect spreken, dat insgelijks
zou kunnen doorgaan als een bespotting der Noordnederlandsche schrijvers.
Op het laatste hoofdstuk : « Bij de Overwinningen te Calloo en te St. Omaars
(1638), moeten we nog even de aandacht vestigen, omdat twee der besproken satirische
gedichten : Den Hollantschen Cael-af van Calloo en Den Franschen Kraem-op van S.
Omer hoogst waarschijnlijk mogen beschouwd worden als de eerste dichtproeven van
den populairen volksschrijver Adriaan Poirters.
(I) Naar alle waarschijnlijkheid is het van de hand van den Antwerpschen pamfletschrijver Richard Verstegen.
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Het eerste kapittel : « Een verwaarloosd hoekje onzer literatuur — De orienteering der gemoederen in Zuid-Nederland » dat, als inleiding, aan den aanvang van
dit boek geplaatst wordt, kan evengoed als besluit van al het geboden materiaal aangezien worden. In algemeene trekken schetst prof. Sabbe hier de evolutie, welke de Zuidnederlandsche bevolking na den val van Antwerpen in 1585 doormaakte : hoe ze, onder
den drang der omstandigheden en door den invloed der geestelijkheid, welke de Spaansche Nederlanden weer met strijdbaar katholicisme doordrenkte, langzaam maar zeker
zou vervreemden van de noordelijke gewesten, waar de opstand statidgehouden had en
het ideaal van de nationale politiek verwezenlijkt was geworden. Vlaamsch-Brabantsch
werd als synoniem van rechtgeloovige katholiek tegenover Zeeuwsch-Hollandsch als
synoniem van kettersch-protestantsch geplaatst en gehandhaafd.
Ofschoon er op enkele beweringen van dit betoog inzonderheid op bl. 6 wel lets
zou of te dingen vallen, kunnen we toch volmondig het besluit van dit zeer verdienstelijk
werk onderschrijven : « In Holland is een nationale geest gegroeid uit den gemeenschappelijken strijd der verschillende provincies tegen Spanje, uit politieke overwinningen en economische successen gezamenlijk bevochten, doch het bindendste cement
van dat nationalisme was de gemeenschappelijke godsdienst. Hetzelfde is mutatis mutandis ook in Zuid-Nederland het geval. Het gevoel van samenhoorigheid van verschilllende gewesten kan evengoed uit gemeenschappelijken tegenspoed als uit gemeenschappelijken voorspoed groeien. Bij ons is het uit tegenspoed geboren, uit tezamen gekoesterde hoop op verbetering en uit gemeenschappelijke inspanningen op militair en economisch gebied. Maar sterker dan dat alles, was het katholiek godsdienstig gevoel,
dat Vlamingen, Brabanders en Walen, niet alleen samen bond, maar ook rondom hun
vorsten vereenigd hield. Een nationale geest met een besef van volkssouvereiniteit,
die naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid streeft, zooals in het Noorden, was zulks
zeker niet, dat geven wij gereedelijk toe, maar het was een collectief denken en voelen,
dat door de omstandigheden werd aangekweekt en versterkt en zich in verscheidene
gewichtige momenten onzer historische ontwikkeling, nl. de Brabantsche Omwenteling,
den Boerenkrijg en de Omwenteling van 1850 zeker niet onbetuigd heeft gelaten. »
We mogen prof. Dr. M. Sabbe dankbaar zijn om den Benediktijnerarbeid, die
hij met dit werk heeft geleverd. Het is een rijke bijdrage tot de kennis van onze zeventiende eeuw. Ook de drukker verdient onze gelukwenschen, omdat hij het aandurfde
zelfs in dezen crisistijd de traditie der glorievolle « Antwerpsche druckerye » met deze
uitgave voort te zetten.
Dr. EDUARRD ROMBAUTS.

463

Ringsteken
« Het is een heerlijk voorrecht, schrijver te zijn. Het woord te
mogen hanteeren, ter hercreatie van menschenzielen, is een verheven
bedrijf, een schoon vermogen ons door den Schepper geschonken.
Er is, in dit weidsche kunnen slechts een beperking, die onze afhankelijkheid aan den Creator van het heelal nadrukkelijk bepaalt : de
schrijver kan niet scheppen, hij kan echter nabeelden. De mensch
kan zich immers niets voorstellen buiten de werkelijkheid. »
Dergelijke hooge wijsheden worden doorgaans verkondigd door
jongelingen of door idealist-geborenen die ook idealist zullen sterven.
Het heeft op de schrijvers altijd den indruk gemaakt dien eerzame,
hard werkende boeren ondergaan, wanneer hun zoon, op vacantie
na zijn zesde latijnsche, het gedicht reciteert :
Hoe genoeglijk vliedt het leven
des gerusten landmans heen ....
Zij bezien den zoon en uit deernis met hem en met den dichter
zwijgen zij. Maar het bovenstaande citaat is niet van een jongeling,
vermoedelijk van een idealist en zeer zeker van den schrijver Herman
De Man. Wie bekomt nu van zijn verbazing wanneer hij iemand
die reeds meer dan duizend bladzijden boek heeft geschreven, hoort
spreken over het heerlijk voorrecht schrijver te zijn, het woord te
mogen hanteeren, een schoon vermogen hem door den Schepper
geschonken en van zijn afhankelijkheid aan den Creator van het
heelal bij dit alles? Zou deze schrijver dan de eenige ter wereld zijn,
die zich niet herinnert uit welke duistere en smartelijke omwoelingen
het werk ontstaat ? Zou hij nooit gezucht hebben onder wat Heiman
eens genoemd heeft den vervloekten slavenarbeid van het schrijven?
Zou hij nooit de waarschijnlijk pathologische behoefte zijn « heerlijk
voorrecht, schrijver te zijn » uit te oefenen, ondergaan hebben als
een doem? Zou hij nooit het hem door den Schepper geschonken (I)
schoon vermogen, dat de oorzaak is van een periodiek tot getormenteerdheid stijgende ongedurigheid, hebben willen ruilen met de
evenwichtige gemoedsrust van den normalen mensch?
(1) Men leze echter hieronder de kantteekening : Doem of Gave in het Juli-nummer.
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Wij zullen hem « Het &masque der schoonheid » sturen als
koortsafdrijvend middel. Wij houden het met de kleine ophorismen
die onlangs in de Nieuwe Eeuw verschenen :
Kunst :
een vliegende Winkel naast Gods warenhuis.
Kunst maken :
droomen tegen den keer in :
De kunstenaar :
onmisbaar paria.

Gelukkiglijk is nog niet iedereen illusieloos : Albert Kuyle
geeft een nieuw weekblad uit over film. Het heet « Zuiderfilm »
en lees maar in het volgende uit de inleiding hoe talrijk zijn illusies
zijn :
« Er is volop plaats voor een iedere week verschijnend tijdschrift, waarin dus de
actualiteit van het filmgebeuren, (en is er wel een kunst meer actueel?) op de voet kan
worden gevolgd. Een weekblad, dat daarbij door zijn inhoud en zijn stijl aantrekkelijk
wil zijn voor een groot publiek, zonder nochtans in het wekelijksch verkeer met die
nog te verwerven vrienden, te vervallen tot een nietszeggend praatblad, dat van alle
markten thuis is, en geen enkele beperking kent van moreelen of artistieken aard, als
het er om gaat de nieuwigheid en de sensatieverlangens van een groot deel der massa
te bevredigen. Zuiderfilm zal zich speciaal bezig houden met goede films. Goed van
inhoud en goed van vorm. Maar de leiding van dit weekblad gelooft, dat er veel meer
goeds en prettigs is te ontdekken in de massa films, welke steeds ontstaan, dan een
kwasi-deskundig publiek er momenteel in ontdekt, of er in meent te zien. Hoe wij ons
voorstellen die lijn te trekken? Och, dat zult u zelf in het weekblad moeten ondervinden.
Dit zeggen wij vooraf : voor critiek, voor op-- of aanmerkingen, voor ideeen en voorstellen, zullen wij altijd een open oor hebben. »

Als een der illusies van de redactie zouden wij aangestipt hebben
dat Kuyle impliciet meent dat er genoeg goede films zijn om er een
weekblad voor op na te houden, indien wij Henrik Scholte in Filmliga niet hadden hooren verzekeren dat er een « Amerikaansche
regeneratie » is :
« Er zijn regisseurs, die wij bier nog maar ternauwernood of van een toevallig
doorgelaten film kennen : Lewis Milestone, Howard Hawks, Mervyn Le Roy. Er zijn
sterren, die aan dit Europeesch firmament niet schitteren : Helen Twelvetrees, Helen
Hayes. Nu de Europeesche regisseurs in Hollywood hun woordje zoo'n beetje gezegd
hebben en hun toch altijd ietwat anders getinte sfeer op tal van films hebben gedrukt,
wier artistieke invloed (ook op Hollywood) meestal grooter was dan hun zakelijk succes,
vooral ook in Amerika, nu bovendien vier crisisjaren en de speciale verscherping daar-
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van in den laatsten tijd, die zelfs in de afgeloopen weken de geheele productie in Hollywood ernstig bedreigde, dwingen om te woekeren met het materiaal en bij wijze van
proef het afzetgebied van specifieke Amerikaansche films ook in Europa te vergrooten,
beginnen echter deze volvloed Hollywood-films los te komen ».
« Dat zij nog niet alien klassieke meesterwerken zijn, men vergete niet het argument
dat niet genoeg herhaald kan worden : « evenmin als eenige andere kunst ter wereld
heeft de film het recht elke week de productie van een meesterwerk te verwachten ».
Het relatief groote succes dezer werken geeft al reden genoeg om althans nu en dan in
de film zulk een daad te verwachten. Deze films bewezen tevens, dat er — buiten de
Europeesche kopstukken dus nog andere regisseurs in Hollywood leven dan de ceremoniemeesters van M.G.M., die tot voor kort slaafs navolgen wat onpersoonlijke sterren
hun tot meerdere eere van hun physieke aantrekkelijkheid dicteerden. Zij bewijzen ook,
dat er dus nog andere sterren zijn dan de reclame-produkten Ramon Novarro, Clark
Gable, Elissa Landi en alle verdere duur gekleede ledepoppen met eendere lammerengezichten.
« Het is een der typeerende eigenschappen van deze Amerikaansche films, dat
zij — de psychologie der persoonlijkheid geheel aan den acteur overlatend — veel « story »
trachten te geven....
« Het levensverhaal van ons dienstmeisje accepteeren wij daarom niet op het
witte doek, omdat het meestal voor dienstmeisjes en niet voor ons werd uitgewerkt.
De Amerikaansche film begint echter te spreken, « in terms of adult intelligence » :
het verhaal van ons dienstmeisje wordt aldus verhevigd en doorwerkt, dat het tenslotte
in zijn strakken en niet meer weezoeten en bewust simplistischen verteltrant de beteekenis krijgt van een drama, welker ontroering het critisch verstand.... niet meer ontkennen kan ».
* *

Jan Greshoff wijst in « Den Gulden Winckel » op het verschil
tusschen een mensch en wat die mensch schrijft :
« Ik heb tusschen mijn trouwe vrienden er een, die door de ijverige kleine letterknechten bij de cynische honden ondergebracht is. Daar helpt nu geen lieve vadertje
of moedertje meer aan, wat hij schrijve of doen moge, hij is en blijft : brutaal, schaamteloos, proleterig, godslasterend, liederlijk, vuilbekkend, et patati et patata. In werkelijkheid is dit weken bijna weerloos van teederheid, en ik ken in mijn omgeving weinig
menschen, die zoo op het sentimenteele of gevoelig zijn, zoo trouw en betrouwbaar,
zoo rechtschapen en onbaatzuchtig; een vriend uit duizend, een zoon als er niet wet
zijn, een model-echtgenoot. Kortom, een proper mensch, die — welke zijn fouten ook
zijn mogen — niets, werkelijk in het geheel niets, gemeen heeft met het algemeen geldig
geworden legendeportret door gewetenlooze scribenten in den handel gebracht.
« Ook het omgekeerde komt voor. Ik ken schrijvers als idealisten geklasseerd.
Zij zijn gegarandeerd zielsrein; verheven in alle uitingen en ze kunnen geen kwaad_
doen bij het publiek, terwijl ze inderdaad toch niets anders dan schrale, ijdele en hebzuchtige « Streber a zijn....
Is het in deze omstandigheden niet te begrijpen, dat men zoo nu en dan eens hunkert naar een gelegenheid om schoon schip te maken. En als het ons.te benauwd wordt
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in deze wereld van kwaadaardige ficties, dan trappen we rechts en links oms ons heen,
in de hoop ergens een luchtgat te maken. »

Dat lijkt ons niet juist gezien. Het publiek en de publicist hebben
alleen te maken met de geschriften. Wie zich schrijvend als cynicus
uit, is voor het publiek en den publicist een cynicus en daar kan
geen getuigschrift van vrienden en magen iets aan veranderen.
Greshoff kan niet eischen dat het kunstwerk of de formuleering er
uitzien zooals de maker zelf. Iedereen leidt een dubbel leven, de
kunstenaar een tiendubbel, en dit in alle oprechtheid. Was de melancholicus Moliere een huichelaar, was de gezellige en grapjassende
Van De Woestijne het ? Indien er schoon schip moet gemaakt worden
naar den zin van Greshoff, dan moet de kritiek in handen gegeven
worden van schrijversegaden en — kinderen.
Greshoff verdedigt verder de polemiek :
« Een opgewekt, gezond geestelijk leven, dat dus scherpe tegenstellingen vertoont
is zonder polemiek niet te denken. Vergeet men, dat die goede ouwe Gids Bens (lang
geleden!) de Blauwe Beul heette? De Nieuwe Gids polemiseerde, de Beweging polemiseerde. De Vrije Bladen polemiseerden, Forum polemiseert. Als het woedend twistgeschrijf ophoudt, is dat het teeken, dat de Nederlandsche literatuur Als actieve geestelijke beweging, opgehouden heeft te bestaan.
De zachtmoedige vraagt :
Maar waarom moet er dan altijd zoo'n onaardige toon worden aangeslagen;
waarom kan het niet in het nette blijven; zooals bij nette menschen onder elkaar in het
dagelijksche leven....
Ik antwoord :
Nette menschen blijven in het dagelijksch leven en onder elkaar alleen maar netjes

zoolang het debat hen au fond niet aangaat. Zet al die academische debatters eens aan
het verdeelen van een erfenis ! Moord en doodslag, mijnheer. En een taaltje uit het
Lam Groen.
Voor nege ntig procent der menschheid bestaat er maar een essentieel ding :
het geld. Overal kan men aankomen, maar als er naar de brandkast gewezen worth,
raken ze alle zelfbeheersching kwijt.
Voor tien procent van de menschheid vormen de geestelijke goederen het eenigste
bezit. Heeft die minderheid niet het recht om dat even hartstochtelijk en even onvoorzichtig te verdedigen als de « anderen » hun kous? »

Het is zeker zeer lastig aan te geven wanneer een polemiek persoonlijk wordt. Elk in het nauw gebracht polemist, elk slachtoffer
eener polemiek schreeuwt onmiddellijk : « persoonlijke aanval ».
Maar omdat nette menschen schandalig twisten om een erfenis,
mag een net polemist nog niet schandalig polemiseeren. Door om
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geestelijke goederen te vechten zooals anderen om hun kous, kan
men het geestelijke stuk vechten. Er is weinig geestelijks in een onverkwikkelijke polemiek. Een groote geestelijke waarde gaat er in verloren : de voornaamheid van onzen geest.
**
*

Wist u, die beweerde de literatuur « zoo wat bij te houden »,
hoeveel optische kwaliteiten voorkomen bij Shakespeare, hoeveel
visueele elementen bij Kloos, hoeveel auditieve bij Ruusbroec, hoeveel tastwaarnemingen bij Van Deyssel? Waarschijnlijk niet. Welnu
dan moet u abonneeren op « Onze Taaltuin » waarin Pater Van Ginneken de resultaten van zijn studie in die richting geeft :
« De sonnetten van Shakespeare zijn heel arm aan visueele en akoustieke qualiteiten, resp. 57 en 23, maar zijn epische gedichten (Venus and Adonis, Lucretia) met
117 opt. qualiteiten staan in visiueelen rijkdom onder Schiller maar boven Goethe
met 75. Ook hier, evenals bij Byron (Childe Harold), den jongen Schiller en Goethe
domineert het rood. Maar hier domineeren nu opvallend de lichte kleuren. Met Shakespeare's sonnetten werden toen die van Dante-Gabriel Rossetti vergeleken : die viermaal zooveel optische qualiteiten bevatten, en dus den jongen Schiller hierin evenaren
(151 netto op de io,000 woorden). (K. Groos — Ilse Netto, Englische Studien Bnd.
43, 1910—II »)
« TerwijI Shakespeare het in zijn Sonnetten stelt met 57 visueele indrukken op
de Io,000 woorden, stijgt hij in zijn epische werken Venus and Adonis en Lucretia
tot 118, Bernardin's Paul et Virginie, Spenser, Byron en Goethe met respectievelijk
71, 72, 85 en ± 8o achter zich latend. Maar Wagner's Ring der Nibelungen, Schillers
jeugdperiode en Rossetti's Sonnetten overtreffen hem respectievelijk met 122, 154 en
15o. Pindarus' Oden hebben er liefst maar 255. Een der nieuwste rijke Duitsche dichters
H. Rausch in zijn « Buch fill. Tristan » gaat nog hooger tot 275; terwijl de om zijn verbluffende en intense visualiteit wereldberoemde Richard Dehmel het slechts brengt
tot 234Maar ten onzent hebben wij daar b.v. Willem Kloos, die ons in zijn mooiste jeugdverzen op de io,000 woorden 267 visueele elementen suggereert; hebben wij den Pallieter van Timmermans met 297, Gorters Mei met 435, Boutens Carmina en Beatrijs
met 466 en last nost least Lodewijk van Deyssel's Apocalyps en fragmenten uit Frank
Rozelaar met niet minder dan 688 visueele qualiteiten.
Ook van Looy's Jaapje, W. Moens' Cellebrieven, Marie Gijsens Een uit velen,
Febers Gordel der Aarde, Marie Koenens De Moeder en Schaepmans Aya Sophia
mogen hier genoemd worden met respectievelijk 12o, 132, 134, 153, 250, 291 visueele
qualiteiten op de io,000 woorden.
«Ook bij dichters, wier auditieve verbeelding domineert zooals Schiller, Cornelis,
Chateaubriand en Poe, halen de auditieve qualiteiten — onze Europeesche alten zijn
nu eenmaal meer visueel — slechts amper dezelfde getallen als hun visueele qualiteiten.
Chateaubriand's Atala heeft op io,000 woorden 8o optische en 79 akoustische quali-
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teiten, de jonge Schiller resp. 151 en 168, Cornelius 92 en 136, Wagner 122 en 92, Richard Dehmel 243 en 147. Maar bij ons halen Timmermans Pallieter 208 en Boutens
Carmina 2og, L. v. Deyssel's Apocalyps 322 en Gorters Mei 323 gehoorsfeiten op de
Io,000 woorden. In zijn Frank Rozelaar daalt L. v. Deyssel tot 151. Schaepmans Aya
Sophia (« 't Is een Leven als een oordeel in die Aya Sophia » zegt Kloos terecht) heeft
er 142.
« Van de nieuwere schrijvers heeft Ida Boudier Bakker in Het Spiegeltje het
minste gezichtsfeiten. Dan volgt P. Molenaars Geertruide van Helfta met 39. Hendrik
de Man's Het wassende water met 45, Het proza van mevr. Roland Hoist met 53 en.
Brusse's Boefje met 62. Van de ouderen staat Anna Bijns geheel onderaan : met 19 optische qualiteiten. Voor het auditieve staat Ruusbroeck (Seven Sloten) in zijn geheel
onderaan met 8 akoustische feiten op de 1 o,000 woorden. Van de nieuwere volgt dan
het proza van mevr. Roland Hoist met 33, Kloos' Veertien jaar met 53, Eren's Heilige
Pelgrim met 66.
Als wij ons nu naar onze gouden eeuw richten, dan trekken vooral Hooft en Jan
Luyken onmiddellijk onze aandacht. In Hooft's minnedichten treffen wij toch 177
niet-overdrachtelijke optische qualiteiten aan met nog 63 overdrachtelijke. Dat brengt
dus onzen Drost van Muiden reeds heel dicht in de nabijheid van Richard Dehmel.
En zijn auditieve qualiteiten halen de 97 netto, waar hij Chateaubriand en Beatrijs
mee overtreft, maar °rider Hadewych blijft. In 't auditieve staat Jan Luyken vlak bij hem
met zoo akoustische qualiteiten op ro.000 woorden. Terwijl Hooft verder reeds 12
onoverdrachtelijke en nog 3o overdrachtelijke smaakqualiteiten vertoont, wint het hier
Jan Luyckens Duitsche Lier met een totaal van 48 smaakqualiteiten van alle door ons
getelde Nederlanders. De Max Havelaar volgt hierop met 38. Felix Timmermans Palieter met 31 en Jac. v. Maerlant's Strophische Gedichten met 26 en Vondels hekeldichten en Pascha met respectievelijk 16 en 13 smaakqualiteiten op de 1 o fr000 woorden; wat
altijd nog zoo opmerkelijk veel is, dat ik ook den smaakrijkdom in onzen nationalen
inventaris vrees te moeten opnemen. Ook in de temperatuur-qualiteiten wint de Duitsche Tier het met 3o eigenlijk J 40 overdrachtelijke van alle latere Nederlandsche
schrijvers en dichters. In dit opzicht volgen hem Boutens' Carmina met 47, Kloos'
jeugdverzen met 45, Tollens' Nova Zembla (met 45 koude ! + ro warme), van Deyssel
met 42, Karel van den Oever met 37, Felix Timmermans met 31 en Jacob van Maerlant
en Feber met elk 24 op de 1 o fr000 woorden, maar Ruusbroecks Chierheit overtreft
alien met 129 bruto.
In de reuk-qualiteiten wint het ten slotte heel begrijpelijk Felix Timmermans
met 27 reukqualiteiten; op een eerbiedigen afstand gevolgd door Vondels hekeldichten
met 14, en dan door Gorters Mei en Marie Koenens De Moeder met elk g reukbijzonderheden op de 1 o,000 woorden. Met Shelley's olfactorische verfijning hebben wij
niets vergelijkbaars gevonden.
En om ten slotte te eindigen met wien wij begonnen zijn : als wij de feiten van
den tast-, gewichts- en ruimtezin bij elkander optellen, steken weer Marie Koenen,
F. Erens, Gorter, Schaepman en Boutens met respectievelijk 378, 408, 409, 422 en
470 boven alle andere onderzochte Nederlandsche woordkunstenaars uit; maar ook
hier staat eindelijk weer Lodewijk van Deyssel als de extreme fijngevoelige bovenaan
met niet minder dan 626 tast-, zwaarte- en ruimte-waarnemingen op de ro,000 woorden. Pindarus met zijn wereld-beroemde ruimte-verbeelding haalt er met 231 slechts
ongeveer een derde van. »
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Een nieuw politiek gedicht van Anthonie Donker in De Gids :
BERLIJN 1933
In het brutale zonlicht waaien vlaggen,
Vereenigd zwart-wit-rood en hakenkruis.
— Een man steekt in zijn Schrebergarten plaggen.
Achter hem gonst de stad. Hier is hij thuis.
Duizenden juichen, als de Leider spreekt
van het Beloofde Land, het derde rijk.
— Een kleine Jood die om genade smeekt
wordt neergeknuppeld in een buitenwijk.
Vraag : hoeveel Duizend Duitschers doen hun best
Om de paradepas opnieuw to leeren?
Weervraag : zijn zij de redders van de rest,
Die in het Oosten van Berlijn krepeeren?
Men zegt : een nieuwe koers worth ingeslagen.
Maar het klinkt oorlogszuchtig in hun mond.
— Een invalide stelt naieve vragen :
Pact van Parijs, Locarno ? Volkenbond?
Einstein, Kollwitz en Mann zijn landverraders,
En wie van vrede spreekt is vleesch noch visch.
De kleine jongens vragen aan hun vaders,
Wat stempelen en Sturmabteilung is.
Het land van Goethe is het land van Goering.
Ministers schelden door de microfoon.
Europa's aether trilt van haat en scheuring.
Saujuden! — dat is thans regententoon.
Gezag, beleid bouwt een acropolis,
De Rijksdag : een geraamte, zwart verbrand.
Sinister beeld, templum diabolis
Temidden van een arm, rampzalig land.
Waar is in al dat woeden nog lets waars?
De ridders van het recht — zij werden schaarsch,
En de gestalte van een doodziek man
Ziet in de schaduwen des adelaars
zijn werk ten gronde richten — Stresemann.
PERTINA X.
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Kantteekeningen
STIJL
De heer S. Vestdijk heeft met G. H.
's-Gravenzande een onderhoud gehad
voor Den Gulden Winckel en daarin
o. a. het volgende verklaard :
« 1k heb vooral een afkeer van bepaalde
leuzen en acht die voor een klein land
fnuikend. Een prozaist met een « manier »
loopt veel eerder vast dan de eenzijdige
dichter. Men moest zich eens aanwennen
zijn stijl telkens opnieuw aan zijn onderwerp aan te passen, zelfs binnen het
kader van een werk, natuurlijk zonder
eclectisch te worden. Geen flitsende,
dynamische stijl, geen zinnetjes van vijf
woorden en dan punt, als het onderwerp
het niet eischt. Bovendien is deze stiji
veel volmaakter in de film gerealiseerd.
Men moet niet bang zijn voor den betoogenden, ouderwetsch-explicatieven stijl
waar dat te pas komt, niet voor memoires
of voor een roman in brieven. Geen stijl
van « nieuwe zakelijkheid » als het onderwerp (de « zaak »!) een dithyrambische
uitbarsting vraagt! Men behoort natuurlijk de procede's van het modernisme
te beheerschen, maar doelmatig, functionneel geadopteerd; een soort beweeglijke polymorphie van den stijl dus. Trouwens in mijn podzie heb ik dit ook nagestreefd, o p mijn manier, en geheel onopzettelij k.
— «Bent u van meening, dat het proza
der toekomst zich in die richting ontwikkelt» ?
« Zeker — voor zoover zooiets zich
voorspellen laat — en op verschillende
gronden. De litteratuur zou dan trouwens niets anders doen dan een ontwikkeling herhalen, die de wetenschappen

reeds lang vertoonen. Ook zij gaan van
starre, vaste normen naar bewegelijke. Ik
noem alleen maar de biologie, waarin
het soortbegrip die wijziging heeft ondergaan — de physica met haar relativiteitstheorie, haar nieuwe opvattingen over de
veranderlijkheid der elementen — en
zelfs de philosophie, waar, in de kennisleer, diezelfde evolutie van substantie
naar functie opgetreden is. » ,
Onze afkeer van leuzen kan slechts
grooter zijn dan die van den heer S.
Vestdijk, maar ons inzicht in den aard
van den kunstenaar is totaal anders. Volgens den heer S. Vestdijk is die persoon
een fijne slimmerik. Hij zegt bij zichzelf : nou ga ik dit hoofdstuk eens flitsend
en dynamisch schrijven in het volgende
dan weer ouderwetsch-explicatief. In het
derde hoofdstuk sterft de moeder en laat
negen kleine dutskens na. Wat vraagt
dit onderwerp? Vraagt het flits? Absoluut niet. Het vraagt droefheid, ontroering, het vraagt de treurmarsch van
Chopin. Goed, ik zal het derde hoofdstuk romantisch, sentimenteel schrijven.
In het vierde hoofdstuk komt de huissier
op om het gezin op straat te zetten. Dit
vraagt dan weer flits en ik zal hier ook
flits geven, want huissiers zijn zakelijk,
alhoewel niet nieuw; ik zal dus geen nieuwe zakelijkheid geven, maar gewone zakelijkheid. Maar zoodra dan de voorzitter van het Vincentiusgenootschap optreedt om hulp te bieden, zal ik betoogend, ouderwetsch-explicatief schrijven.
En dat alles zal ik doen omdat de wetenschappen mij reeds zijn voorgegaan. Vermits de biologie haar soortbegrip gewijzigd heeft en vermits de philosophische
kennisleer evolueert van substantie naar
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functie, wil ik mijnerzijds niet achterwege blijven en functioneel evolueeren
van flits via explicatief naar dithyrambisch, aller retour.
Onze opvatting : Le style c'est l'homme.
En ten tweede, voor den schrijver bestaat
het onderwerp tout court niet. Hij heeft
niets dan het onderwerp zooals hij het
door het prisma van zijn persoonlijkheid
ziet. En dat onderwerp kan slechts in
een enkelen stijl behandeld worden : den
W.
zijnen.
N'OUBLION S PAS !
« Laten we niet vergeten dat wij, die
door God, als wij inderdaad waarachtige
dichters zijn, werden opgesteld tot richteren over onze eeuw, de woorden der
waarheid juist smeden moeten uit liefde
en haat ». (Leo De Roover in Jong
Dietschland in een idioot en lasterlijk
artikel tegen onze letterkundigen.)
Geachte Leo De Roover,
Gij zoudt het nochtans moeten vergeten. Dat gij een dic:hter zoudt zijn,
iedereen weet van niet. Gij zijt niet aangesteld. Gij zijt nog minder aangesteld
door God. Gij zijt nog veel minder aangesteld door God als « richteren ». Gij
zijt nog duizendmaal minder aangesteld
door God als richter over uwe eeuw.
Het zou beter zijn d gt gij geen woorden
schreeft en u niet liet uitlachen. Als gij
ze schrijft, smeed ze dan niet, schrijven
is al te veel. Schreeuw zoo niet dat ge
de waarheid schrijft, dat doen alle kwakzalvers, en leugenaars.
Gij raaskalt over de onwetendheid onzer literatuur. Viezer dan zij riekt uw
pretentie.
OP HET SPOOR VAN 0 DER VL AMISCHE DICHTER JEF VAN
EYCK. »
In ons vorig nummer hebben wij mel472

ding gemaakt van ons eerste onderzoek
intake een geheimzinnige figuur, die zich
dichter zou noemen en die op geheimzinnige wijze aan Duitsche uitgevers inlichtingen zou verstrekken over den aard
en de waarde van sommige boeken. Sindsdien is eene maand verstreken en wij
hebben al dien tijd waarlijk niet gerust.
Onmiddellijk, inductief te werk gaande
bij wijze van eliminatie, bleven onze vermoedens rusten op een viertal personen,
die wij dan ook onmiddellijk onder geheime controol stelden, hun handel en
wandel nagaande en daarbij niet verzuimend hun correspondentie onmeedoogend
na te zien. Tusschen haakjes zij vermeldt
dat dit ons toevallig op het spoor gebracht
heeft van andere, met de betrokken feiten
niet in verband staande, duistere manipulaties. Voorloopig kunnen wij hier omtrent slechts meedeelen dat het gaat om
een samenzwering tegen de Vereeniging
van letterkundigen, en dit is in den schoot
der vereeniging zelf; vervolgens om verheling van literaire documenten, terwijI
een derde bij middel van een zeer ingewikkeld en haast onontwarbaar net van
intrigen en corrupties, zou gepoogd hebben... dock meer kunnen wij er voor het
oogenblik niet over loslaten. Men kan
zich echter over zeer korten tijd aan opzienbarende onthullingen verwachten.
En nu ter zake. Het viel een onzer op
dat het vierde sujet dat wij controleerden,
van dien Jef van Eyck wel lets meer
scheen te weten. Immers hij schreef in
een zijner brieven en in den stijl die dergelijke lieden kenmerkt : «Ik heb de brochure van Jef van Eyck gelezen. Wat kan
mij Willem van Oranje verdommen? Er
bovenarms op slaan, moeten wij, en al
de Vossen en Leuridans opknoopen voor
landverraad. Het is nu de tijd niet meer
om over Willem van Oranje te zeeveren,
ik heb een browning gekocht, dat is veel
beter. Hebt gij nog het lijstje van de
verraders die wij eerst zullen neerschie-

ten? Zoo ja, leer het snel van buiten en,
eet het op, want de Vossen en de Leuridans bespioneeren ons. Verbranden is
niet veilig ; opeten is deponeeren op de
eenige plaats veilig voor spionage.
Met dietschen groet. Heil!
Handteekening onleesbaar)
Dadelijk heeft een onzer zich naar het
adres in kwestie begeven, waar hij voorwendde gestuurd te zijn door een vriend
soldaat, die niet buiten de kazerne mocht,
om tien exemplaren te koopen van het
boekje van Jef van Eyck. zijn militaristische groet moet hem vrij goed gelukt
zijn, want hij werd wel scherp van het
hoofd tot de voeten gemonsterd, maar
kreeg toch de noodige inlichtingen. Er
werd hem toegesnauwd dat een dietsch
soldaat niet leest en dat wij maar iets
noodig hebben : de Daad ! Zeg hem dat!
De Daad ! Onze medewerker drong echter
aan, betuigend dat hij geen partijorder
wilde schenden, maar hij zou toch graag
eens kennis nemen van het geschrift. Is
het zoo geniaal, vroeg hij, als de duitsche
pers unaniem verklaart?
Unaniem is geen dietsch, werd hem
toegesnauwd, maar als ge 't vraagt, makker, ja, geniaal is het boekje. Het is alleen
maar, zie je, onze beweging is op dat
punt aangeland, waar het intellect uit
den booze is.
« Vlaanderens' diep vernederde oorden
vragen Daden maar geen woorden. »
Enzoovoorts.
Kortom onze medewerker kwam te
weten dat de brochure van Jef van Eyck
over Willen van Oranje verkrijgbaar was
ter drukkerij Internatia en hij begaf
zich onverwijld daarheen. Hij werd ontvangen door iemand met een langen zetterskiel. De man evenwel, die zelf naar
vermoed wordt de brochure gezet had
en dus wist dat Willem van Oranje vermoord werd (over de terechtstelling van

Balthasar Gerards wordt er niets in
gezegd) en die uit het feit dat er maar
tien exemplaren in omloop gebracht
waren, die de dichter Jef van Eyck ten
geschenke had gegeven, afgeleid had dat
het hier een geheim document betrof,
de man, zeggen wij, was dadelijk op
zijn hoede daar hij vermoedde dat het
de moordzaak Willem Van Oranje betrof.
Och meneer, zeide hij, den dag van
vandaag hoort ge van niets dan moorden
en branden. Gisteren heeft er in de
Oranjestraat weer een zijn vader vermoord,
maar het is voor die moord niet dat ge
komt?
Onze medewerker ondervond spoedig
dat de man hem voortdurend wilde afleiden, en toen hij tot diens geruststelling
zeide dat hij niet kwam voor de moordzaak
zelf, daar men overigens den moordenaar
van W. van Oranje reeds gesnapt had
(hoe verbleekte de goede zetter hier)
begon zegsman mateloos den lof te zingen
van Jef van Eyck, een man die geen vlieg
zou kwaad doen. Hij vreesde waarschijnlijk dat de mogelijkheid van Van Eyck's
medeplichtigheid aan de moordzaak van
Oranje overwogen werd en wilde dit
gevaar voorkomen.
Onmogelijk een boekje machtig te
worden. Hij mocht het niet verkoopen,
verzekerde de man. Onze medewerker
moest zich tot den schrijver zelf wenden.
Hem werd ten slotte een adres opgegeven,
waar Jef Van Eyck jaren geleden gewoond
had en toen onze medewerker vandaar
op het juiste adres was aangekomen, had
onze goede drukker tijd gehad om Jef
Van Eyck op te bellen, hem te waarschuwen dat hij gezocht werd, God weet
waarvoor en Jef van Eyck zelf had zijn
koffers gepakt en was vertrokken.
Daar wij weten waar en wanneer hij
vertrokken is, zal een onderzoek der afgeleverde spoorkaartjes ons hem spoedig
weer op het spoor brengen. In elk geval
deelen wij mede, dat wij niet van de
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politie zijn en de politie ook geen opdracht
zullen geven uit te vorschen welk schuldbewustzijn hem heeft doen vluchten.
Voorloopig, d.w.z. tot nader bericht,
volsta hier te weten dat de dichter Jef
van Eyck bestaat en dat hij zich de titels
van het dichterschap op den hals gehaald
heeft met eene brochure over Willem
X.
Van Oranje.
ZOO ZIJN ONZE MANIEREN.
We hebben in ons Maartnummer medegedeeld dat Wies Moens uit de redactie
van Roeping was getreden omdat buiten
zijn voorkennis een artikel van W. Melis
was opgenomen geworden, dat hoe nationalistisch het ook klonk, toch geen genade
vinden kon in de oogen van den dietschnationaal-solidarist W. Moens.
Het Aprilnummer van Roeping brengt
ons een nieuw staaltje van de redaktionneele praktijken van dit tijdschrift. Het
nummer opent met een verklaring van
de Redactie die we hier volgen laten :

« Tengevolge van een misverstand werden door dra. M. G. Schenk aan het
stuk Willem de Zwijger van Paul de
Mont (verschenen in het Maartnr. van.
Roeping) beduidende wijzingen aangebracht, waarmede de schrijver het niet
eens is.
Hij kan daarom hetgene wat verschenen
is niet beschouwen als de authentieke
versie van zijn stuk, doch als een bewerking ervan door dra. Schenk.
Het spijt de Redactie ten opzichte van
de heer de Mont, dat door een reeks
toevallige omstandigheden zijn stuk niet
volgens zijn volkomen redelike wens is
afgedrukt ».
Een zekere doctoranda M. G. Schenk,
die we nog niet ontmoetten in de literatuur, brengt in het manuscript van
P. de Mont die toch al een letterkundigen
naam heeft hoog te houden, beduidende
wijzigingen aan zonder voorkennis van
den schrijver, maar met goedvinden van
de redactie...
Zoo maar...

L.

NASCHRI FT.

We hebben in het Meinummer van dit tijdschrift onder den titel « Nos petits
vicaires » een stukje geciteerd uit het fransche weekblad « Voila », en een onzer redacteurs heeft daaraan een korte bedenking toegevoegd die aan duidelijkheid, over het
inzicht der redactie, niets te wenschen overliet. Maar in een land als Vlaanderen dat
eeuwen lang belust is geweest op boert, is het nog steeds gevaarlijk een beetje geestig
te zijn. Het schijnt inderdaad dat zekere lieden, wien de Boerenbond bizonder nauw
aan het hart ligt, ons dit citaat zeer euvel hebben geduid. Het moest nochtans voor
ieder duidelijk zijn dat we dat stukje hebben geciteerd als een model van franschen
onzin en idiot voorlichting.
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Verloren hoek der Podzie
GEDENKPENNINGEN VOOR VLAAMSCHE LETTERKUNDIGEN
Firmin van Hecke :
'k Was eenmaal dichter, ik, Firmin van Hecke;
Zoodra 'k bekroond was liet ik de muze verrekken.
Paul Kenis :
Denk niet dat het er geen is,
Het is we! iets, het is Kenis.
E. P. J. Boon :
Zeer eerwaarde pater Boon,
Heilig werk, maar niet even schoon.
Gerry Helderenberg :
't Is lang geen heldere berg, de berg van Hubert Buyle,
Hoe mystieker het wordt, hoe grooter gevaar voor builen.
Joris Eeckhout :
Joris bediedt onvervaard :
Maar dit is een Joris zonder zwaard.
En mocht het misschien blijken
Dat hij van hout is, toch niet van eiken.
Marnix Gijsen :
Zult ge in dit prachtig Huis, o Marnix Gijsen,
Op uw lauweren zitten to vergrijzen.
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IN MEMORIAM ALICE NAHON
Alice Nahon heeft in dit tijdschrift wellicht het mooiste vers laten verschijnen dat zingend in haar hart geboren werd : God moet me geren zien :
God zij dat ik een liedeke moest maken,
Ik zei dat ik niet kon,
Hij lee mijn wijfel-hand en wilde bij me blijven.
Zooals een moeder doet die 't kindeken leert schrijven,
En 't lied begon L.
Zoo is haar lied begonnen ; zoo heeft zij het, door het leven en het leed
verdiept, maar met denzelfden kinderlijken eenvoud verder gezongen.
Zij heeft geen zomer gekend en geen herfst ; zij is heengegaan nog voor
het einde van de Mei. Voor de groeve heeft onze mederedacteur Marnix Gijsen
haar werk en haar leven herdacht aldus :
" Haar lastig, ingewikkeld en zwaar leven heeft zij gedragen, jaren lang
met de knagende zekerheid, dat haar einde veel vroeger dan dat van hare weggenooten zou worden beteekend. Maar dien donkeren onderstroom van leed
heeft haar niet belet de glorie der natuur en de grootheid van het menschelijk
hart to verheerlijken met een desperado-moed die voor hen die haar van nabij
kenden, soms grootheid werd.
Die oneindige dankbare verbazing over de dingen eenvoudig en wonder
bestaan, die den dichter eigen is, heeft zij verwoord, eerst met een bijna overdadige teederheid, maar later, in haar " Schaduw „ vooral met steeds diepere,
wijzere en rijpere woorden. Zij was een dichter geworden wiens woord niet
enkel de licht ontroerbare harten kan raken, maar die ook een echo vond bij
wie de diepste geheimen van dit raadselachtige leven najagen. Zij heeft haar
tragisch opgejaagd hart verborgen achter simpele, ontroerende, zuivere woor
den. Van haar werk heeft men herhaaldelijk beweerd dat het was pretentieloos ,
zoo was het. Spontaan en onschoolsch, los van alle mode, dapper in zijn eenvoud, rechtstreeksch uit het hart als van een kind. En een kind was zij gelijk,
een schamel eerste-kommunikantenfiguurtje, was-bleek en door de ambre-kleur
der eeuwigheid geadeld, toen zij ons stervers zooals zij, afscheid had genomen,
Wanneer haar hart, moedig, krachtig tot in den dood, dit aardsch tehuis gebroken had. Bij dit graf weten we twee dingen met zekerheid : dat het leven voor
deze talentvolle jonge vrouw niet genadig, niet mild is geweest, maar dat de
zuivere rechtvaardigheid, die alleen bij God is, haar ziel genadig en liefderijk
zal zijn. Zoo liefderijk lijk zij in haar verzen zelf was voor de geteekenden, de
schaduwen, de vernederden en eenzamen dezer aarde, die haar woord met zooveel liefde, met zooveel dankbare ingetogenheid hebben aanhoord. „
Zoo is zij heengegaan, met de vertroosting dat God het gebed had verhoord dat zij Hem had toegezongen :
Gij die me leven hebt geleerd,
God leer me sterven.
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Boekbespreking
PATRICK BRAYBOOKE : « Some Victorian and Georgian Catholics » 202 blz. 20 x
14; 1932; Geb. 7/6, verlucht met zes portretten. Washbourne Oats, London.
Als vervolg op zijn boek van het vorig jaar « Some Catholic Novelists » waarin
Chesterton, Belloc, Ayscough, Mgr. Renson, Ph. Gibbs, Sh. Kaye-Smith en Kath.
Tynan werden behandeld krijgen we van den zeer productieven criticus en essayist
Braybrooke dit deel waarin hij zes interessante studies bundelt over vier katholieke
dichters en twee katholieke romanschrijvers : Coventry Patmore, Francis Thompson,
Alice Meynell, Alfred Noyes, Kanunnik Sheehan en Joseph Conrad. Aan haast al deze
schrijvers werden zoowel door ons als door anderen studies en artikels gewijd en we
moeten zelfs zeggen dat bij ons Alois Walgrave en J. Persijn zeker even goed het schitterend gehalte van het werk van een paar dezer auteurs hebben belicht. Toch heeft dit
boek van Braybrooke zijn bijzondere aantrekkelijkheid omdat we hier al die grootheden,
die ook door andersdenkenden als dusdanig worden erkend, samen vinden en zoo nog
duidelijker nadruk gelegd wordt op letterkundige prestaties in het katholieke kamp.
Patmore heeft men in Engeland veel te lang verwaarloosd, doch nu is hij aan de orde
van den dag en de studie over hem zal dus welgekomen zijn. De roem van dichters
als Noyes en Alice Meynell, die tot de besten behooren in de Engelsche letterkunde,
hoeft niet meer te worden bezongen doch het was een uitstekend gedacht van den
schrijver ook eens speciaal op het katholieke gehalte van hun werk te wijzen en zeker
is dat het geval voor Jos. Conrad, te meer wijl in het werk van R. L. Megroz : « Conrad's
mind and method » (1931) hier haast geen aandacht aan wordt geschonken. Alles samen
een prettig geschreven en mooi verlucht boek dat wel niet hoog vliegt doch enkele
scheeve voorstellingen recht ze en dat ons, de geloofsgenooten van den schrijver, toch
alleszins interesseeren moet en ons vooral leiden moet tot het genieten van het werk
van de behandelde schrijvers. Warm aanbevolen.
Dr. Raph. Kreemers.

G. THOMAS : « John Masefield » (Modern Writers Series N. 5) 261 bldz. 17,5 x
12; 1932. Thornton Rutterworth Ltd. London. Geb. 3/6.
Ondanks hun industrialisme zijn de Engelschen bij uitstek een landelijk en zeevarend yolk. Daarom trof de Labour Regeering den juisten toon toen ze in 193o Masefield tot « Poet Laureate » bevorderde. En als is zijn werk « volksch », als dichter heeft
Masefield niet die populariteit waarop zijn dichterlijk werk hem recht geeft. Daarom
moet een boek als het onderhavige welkom zijn wijl het tot een betere kennis van Mase
field als dichter veel bijdragen kan. Al is het vrij lastig bij M. den ervaren verteller
te scheiden van den lyrischen dichter en den exponent van geestelijke waarden, al komt
deze laatste vaak te onpas om het hoekje gluren, wijl deze drie elemen en uit een te
levendige spontaneiteit spruiten die zich moeilijk leent tot gave coOrdinatie, we moeten
zeggen dat M. vooral in zijn langere gedichten zijn grootste en meest individueele
bijdragen tot de literatuur heeft geleverd. Daarom had G. Thomas overschot van gelijk
het leeuwenaandeel van dit boek te besteden aan den « dichter » Masefield. Deze heeft
wel een 20 tal bundels gedichten op zijn actief doch schreef daarnaast een 20 tal deelen
proza en bijna even zooveel tooneelstukken. En toch ligt in dat eerste derde van zijn
omvangrijk oeuvre de waarborg voor de toekomst en de reden van zijn verkiezen boven
den in dit verband veel genoemden Kipling. G. Thomas weet echter ook de romans
en de tooneelspelen goed te ontleden en de quintessens ervan in enkele gepaste zinnen
te doen uitkomen en drukt er telkens ook op hoeveel de behandeling van sommige thema's uit de gedichten in romanvorm of op de planken zou hebben ingeboet, en vice
versa. Het is een werk dat om zijn formaat en het aantal pagina's misschien een boekje
is doch dat heel wat omvangrijker boeken in de schaduw stelt al kan de schrijver ons,
omdanks zijn hameren op dit gegeven, niet ten voile overtuigen van de « noodzakelijkheid » van het al te realistische in het werk van Masefield dat daarom een zeker voor-
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behoud vergt. leder boek over een levenden schrijver moet eindigen met een vraagteeken, vooral bij een man met zoo'n sterke vitaliteit als Masefield die ons nog aardige
verrassingen brengen kan. Toch is wat hier over het reeds gepresteerde gezegd worth
van uitzonderlijke waarde zelfs voor het begrijpen van het komende. Als de andere
deeltjes in deze serie (Noyes, Moore, Joyce, e. a.) van dit gehalte zijn wordt het een
prachtcollectie.
Dr. R. K.
A. C. WARD : « American Literature » 1880-1930. 19,5 x 13; X & 273 bldz. 1932.
Geb. 7/6. Methuen & Co Ltd. London.
Dit boek werd niet geschreven om den schrijversbond der V. S. met zijn 40.000
leden ter wille te zijn. Er wordt niet geschermd met quantiteit of massale bedrijvigheid.
3o Romanschrijvers, 27 dichters, g tooneelschrijvers, 7 critici, 8 auto- en biografen
en 5 geschiedschrijvers zijn de uitverkorenen. We blijven dus heel ver van de cijfers
van Manly (217) of Ar. Marble (204) doch 't strenge eclectisme dat hier wordt doorgevoerd is beter naar verhouding van de echte « grootheden » in Amerika. En dan nog
worden die enkele uitverkorenen, vooral voor 19oo, nu en dan zelfs wat hardhandig
aangepakt al vervalt de schrijver niet in de beeldstormerij van Mencken of Schmalhausen. Uit deze studie blijkt overduidelijk wat 'n weg er in de Am. Lit. sinds 1880
werd afgelegd. Op 5o jaar heeft ze zich heelemaal van Europa losgescheurd en den
overweldigenden invloed van zijn literatuur. Grooter tegenstelling dan tusschen dit
boek en het werk van Macy : « The spirit of Am. Lit. D is wel niet denkbaar, en al de
euvels die Macy aanklaagde zijn nu zoowat verdwenen. Het boek van Ward gaat niet
uit van een standpunt dat het onze is en er zijn nog al aanvechtbare dingen in doch over
't algemeen is het een frisch werk dat veel afgoden van hun voetstukken rukt en ten
onrechte onbekenden voor het voetlicht brengt al nemen we het den schrijver kwalijk
dat hij zich in 4 regels van Jack London afmaakt.
Dr. R. K.
MAURICE BARING : In my End is my Beginning. Tauchnitz Edition. Leipzig. Paris.
— M. 1.80.
Schrijver veronderstelt dat elk der vier jonge hofdames, die met Mary Stuart

opgroeiden, en haar leven deelden tot zij in Engeland gevangen werd, hare herinneringen

neerpent, en de gebeurtenissen die ze bijwoonden vertelt, volgens eigen opvatten en
begrijpen. Op die wijze geeft hij ons vier keeren het relaas van een zelfde periode,
gaande van de geboorte der jonge koningin tot aan haar vlucht naar Engeland. Doch
ieder keer dank aan nieuwe details, komt de figuur der ongelukkige koningin in een
klaarder licht te staan. Geen apologie, maar een nauwkeurig nagaan van al de feiten,
van het vreeselijk drama dat haar eindelijk het leven kostte. De arme Mary, zoo interessant, zoo sympathiek, trots haar feiten, zoo moedig en groot in 't ongeluk, kwam te
heerschen in een land diep verscheurd door de Hervorming. Ze was achttien jaar,
zonder ondervinding, en had te strijden voor haar geloof en voor haar kroon tegen sluwe,
doortrapte edellieden, zonder geweten, en zonder medelijden, die haar met ondank
en onraad omgaven, en haar eindelijk ten val brachten.
Een laatste hoofdstuk geeft ons de zoogezegde herinnering der trouwe meid die
haar gevangenis deelde, en haar tot het laatste oogenblik met hare toewijding bijstond.
T.
CLEMENCE DALF : Broome Stages. 2 vol. — Tauchnitz Edition. Leipzig. Paris.
— Elk boekdeel M. 1.80.
Deze roman, mengsel van waarheid en verzinsel, verhaalt de lotgevallen, gedurende twee eeuwen, eener dynastie tooneelspelers, de Broome's, die beurt om beurt
acteurs, managers, tooneelschrijvers en eindelijk film-stars aan het Engelsch tooneel
schonk. In de aderen der Broome's vloeiden wel eenige druppels grillig gypsiebloed,
maar ook hoog-adelijk bloed, door het huwelijk van Hilart, dochter van den eersten
Broome, met een authentieken hertog. Daardoor hadden zij een voet gekregen in de
hooge kringen, en dat gaf hun eene blijvende voornaamheid. De roman, alhoewel lang,
leest men zonder vermoeienis. Levendig en raak zijn al die verschillende Broome's,
zoo mannen als vrouwen, getypeerd, hun persoonlijkheid boeiend, hun lotgevallen
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interessant. En we krijgen een welgelukten kijk op het theater en het theaterleven in
L. D.
Engeland, gedurende de twee laatste eeuwen.
I. VIALATOUX. Philosophie economique, etudes critiques sur le naturalisme. —
Desclie de Brouwer. Paris, 1933.
Wij mogen met vreugde het verschijnen van dit boek begroeten. De katholieke
schrijver en philosoof, aarzelt niet aan een strenge kritiek te onderwerpen, geheel den
in eere zijnde positivistischen gedachtengang der 19 e eeuw, en meteen den principieelen
grondslag der liberale economie.
Wij noteeren eens te meer sedert vijftig jaren, de « revanche » der maatschappelijke
realiteiten en der spiritualistische grondbeginselen der katholieke leer, op de zoogezegde
« physica » van politiek en zedeleer.
.
Laisser faire, laisser passer, is werkelijk in spoedige liquidatie.
Wij vestigen de aandacht van den lezer, vooral op de inleiding en de critiek van
het sociologisch naturalism; verder op de 2 eerste hoofdstukken welke behandelen,
de materialistische illusie van het economisch liberalisme en de studie van wat onder
staathuishoudkunde moet worden verstaan.
Het boek wekt een dubbele fierheid : deze van een gegronde vernieuwing in de
gedachte, en deze van het herstel der menschelijke waardigheid bij het beoordeelen
J. B.
der economische verschijnselen.
HENRI FRANCOTTE : Histoire Politique de la Grece Ancienne. Pubfide d'apres
manuscrit de l'auteur avec une preface par Alphonse Roersch. — Albert De Wit.
Bruxelles.
Schrijver, destijds hoogleeraar te Luik, was beter dan wie ook voorbereid om dit
onderwerp te behandelen. Hij schreef het onder den oorlog, maar leefde niet lang genoeg
om zijn verschijnen, in 1922, bij te wonen. Ten ontijde gelanceerd, ontmoette het
boek de waardeering niet die het verdient, want het is een degelijk en boeiend werk.
Geen handboek voor scholen of colleges, maar wel een boek dat een plaats zou moeten
vinden in de bibliotheek van alle leeraars van Grieksche geschiedenis. Vloeiend en viot
geschreven, levendig en klaar, leest men het met belangstelling van begin tot einde.
Boeiend zijn de lotgevallen van dat kleine yolk, dat toch zoo groot was, zulk een rol
in de beschaving der menschheid speelde en zijne vrijheid zoo heldhaftig wist te verdedigen. Maar het verscheurde zichzelf in onverpoosde binnenlandsche oorlogen.
De heele Grieksche geschiedenis door, gaat de strijd in elke stad, en tusschen alle steden,
tusschen democratie en oligarchie, tusschen autonomie en hegemonie, tot dat het eens
T.
zoo fiere y olk, zijne glorievolle onafhankelijkheid voor goed verloor.

Grammaire de L'Academie francaise. — Firmin-Didot et C ie . Paris.
Werd er wel ooit een spraakleer meer afgekeurd en bedild dan deze? Haar verschijnen werd door de scherpste aanvallen begroet, en haar bewerkers op ontelbare
onjuistheden gewezen. Zijn al die critieken wel gegrond, en die dwalingen zoo erg
als men het ons wil doen gelooven? Het is nooit moeilijk stof tot vitterij te vinden,
en het kan wel aantrekkelijk zijn de ernstige Academie frangaise voor de vierschaar
te trekken, wanneer men er zelf niet in zetelt. Deze spraakleer is niet volmaakt in al
hare deelen; maar ze voldoet zeer goed aan haar doel : d. i. de Fransche taal aan Franschen en vreemdelingen op correcte wijze aan te leeren, de evolutie van grammatica
en taal na te gaan en den « bon usage actuel » vast te stellen. Dit alles op klare, bondige
T.
wijze. Het boek mag gerust aanbevolen worden.
CONSTANT LECLERE : La Formation d'un Empire colonial beige. — Vromant et Cie.
Bruxelles. 1932. — 18 fr.
Een zeer interessante studie, eerst verschenen in het 3° deel der « Histoire de
la Belgique contemporaine ». In deze 175 bladzijden wordt heel het tot stand komen
van onze colonie in al hare essentieelste feiten samengevat. Na een kort overzicht der
coloniale werkzaamheid onder voorvaders, die eeuwen lang slachtoffers waren van het
mercantiel egoisme van machtigere landen en van de internationale politiek, bestudeert
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schrijver de pogingen tot coloniale uitzetting van Leopold I. Na hem zocht Leopold II
te vergeefs een colonie te stichten eerst in China, dan in de Filippijnsche eilanden.
totdat zijn aandacht eindelijk op Congo gevestigd werd. Men weet met welken durf,
met welke onverdroten wilskracht hij te werk ging. Dank aan hem werd de « Association internationale Africaine » gesticht, die later moest overgaan tot het stichten van
den « Etat independant du Congo », waar hij alleen stond om een reusachtigen strijd
te voeren, en het succes slechts aan zijn genie en aan zijne volharding te danken had.
Eindelijk had hij de voldoening de « reprise du Congo par la Belgique » bij te wonen.
Dit alles wordt levendig uiteen gedaan, terwijI een laatste hoofdstuk gewijd is aan den
« Congo belge ».
Een zeer goed opgevat en volledig boek over onze colonie, en de werking onzer
landgenooten aldaar.
L. D.
M. A. M. DU CcEUR DE JEstn, C. D. : Le Bienheureuse Anne de Saint Barthelemy,
liberatrice d'Anvers. — Desclee de Brouwer et C ie . Paris. — 6 fr.
Eene brochure met portretten en platen versierd, een korte samenvatting van het
leven der gelukzalige, gevolgd door uittreksels van hare auto-biographie en een overzicht van eenige mirakels door hare bemiddeling verkregen. Dit werkje heeft voor doel
de gezellin der groote heilige Theresia beter te doen kennen; alsook de bemiddeling
van deze gelukzalige, door wier gebeden Antwerpen tweemaal gered werd, dikwijlder
in te doen roepen, en aldus hare heiligverklaring eindelijk te verkrijgen. Een heel goed
en handig boekje.
L. D.
JEANNE DANEMARIE : Visitation. Illustrations de Mme Franc-Nohain. — Desclee
de Brouwer et C ie . — Paris.
Nog een van die mooie kinderboeken, die voor doel hebben de grootsche mysteries
van het geloof vatbaar te maken voor de kleintjes. Het is voorzeker een der best gelukte
der reeds uitgekomen reeks. Vier zusjes, waarvan het oudste acht jaar is, geholpen door
een allerliefste jonge tante, voeren het bezoek van Maria aan Elizabeth op, en de kinderlijk ernstige overtuiging van hun spel, helpt ze een glim van de heerlijke schoonheid
van het bijbelsch tooneel te ontwaren.
Een boek voor kinderen van 8 tot in jaar.
L. D.

P. REG. GARRIGOU-LAGRANGE : Le Realisme du Principe de Finalite. (Bibliotheque
francaise de philosophie). — Desclee de Brouwer et C ie. Paris. 1932. — 2o fr.
In dit merkwaardig boek bestudeert schrijver eenige gewichtige grondbeginselen,
en vooral dit : « tout agent agit pour une fin ». Zonder dat principe kan er van geen
werkende oorzakelijkheid spraak zijn, en zijn ontologische en transcendente waarde
veronderstelt « le primat de l'étre sur le devenir », principe dat door Aristoteles en
Plato, zoowel als door de groote kerkvaders aangenomen werd. Schrijver denkt vooral
op twee primordiale toepassingen van dat beginsel, met betrekking tot de finaliteit van
ons verstand en van ouzen wil, en insgelijks op een gevolg van dat beginsel : « causae
ad invicem sunt causae, sed in diverso genere ». Zijn doel is te bewijzen dat het finaliteitsprincipe tot God leidt, evenzoo zeker als dat van efficiente oorzakelijkheid, waarmee
het nauw verbonden blijft.
T.
ADRIENNE THOMAS : Catherine Soldat. Preface de Jean Giraudoux. Traduction
de H. Kra et A. Pierkal. — Librairie Stock. Paris. — 15 fr.

Zoo 't schijnt heeft dit boek, in Duitschland, bijna even veel bijval als « Im Westen nichts neites ». 't Is het dagboek van een meisje uit een rijke, joodsche familie,
wonende te Metz, heelemaal Duitsch van opvoeding. Ze is pas 17 jaar als de oorlog
uitbreekt; tot dan had ze slechts gedacht aan flirteeren en vrijen, als een « schwarmerische Bachfisch ». Maar dan komt de oorlog : haar beminde, Lucien Quinn, trekt als
vrijwilliger op. zij biedt haar diensten aan voor de cantine van 't station, helpt, laaft,
verzorgt, troost, soldaten en gekwetsten. Al heel gauw verkoelt haar eerste oorlogsroes,
en ziet zij niets meer dan de wreedheid van dood en verminking. In groeiende wanhoop gaan de bittere jaren om, zonder een straal van opbeurend licht. Daarbij komt
zich de verschrikking voegen der vliegtuigen, die Metz onverpoosd komen teisteren,
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lijken en puinen achterlatend. Een na een sneuvelen al die blijde jongelingen, met wie
Catherine gedanst en geflirteerd heeft, toen ze alien nog gelukkig en zorgeloos waren;
en eindelijk ook Lucien, de meest geliefde van alien. Al zet zij hare taak voort, het
leven — eens zoo schoon, en vol beloften — is voor haar doelloos en leeg geworden.
De ziekte, die er schielijk een einde aan stelt, is eene verlossing.
De eerste helft van het boek, waarin Catherine hare menigvuldige schoolmeisjes
flirtages vertelt, alhoewel heel juist gezien, gaat dikwijls mank aan een gemis aan smaak
en kieschheid. Doch de tweede helft is boeiend en diep gevoeld, al is er geene
hoogere bezieling in te vinden, geen echte verheven opvatting van den oorlog, en
voorzeker geen diep patriotism. Spreekt het Duitsche gemoed zich echt in deze bladzijden uit, dan hoeven we voor geen nieuwen oorlog van dien kant te vreezen!
L. D.
Abbe EUGENE CHARLES. P. S. S. : L'Evangile de Maman. i vol. format album
22 + 27 de 196 pages. 40 illustrations en couleurs d'apres les tableaux de Leinweber.

I carte et 74 dessins documentaires. — Desclee de Brouwer et C ie, Bruges. — Cartonne sous couverture artistique : 5o frs.
Een keurig boek, uiterst wel geschikt als geschenk voor eerste communicanten.
Ook voor moeders die de wonderschoone geschiedenis van Jezus aan hun kindertjes
willen leeren. Het is een zeer goed commentaar van 't Evangelie, vatbaar voor jonge
verstanden, op historisch en doctrinaal, zoowel als op psychologisch en opvoedend
gebied. Schrijver kent de kinderziel, en zijn boek is een « oeuvre d'art et de foi, de pike
T.
et d'amour. »
JABONNE et JACQUES CHAPOULET : Les JumeauxT-As. (Coll. Benjamin). — Alcan.
Paris. — 8 fr.
Tweelingen, Pierre en Paul, gelijken zoo zeer op malkaar dat ze uit elkaar niet
te herkennen zijn. Dat geeft natuurlijk aanleiding tot allerlei koddige avontuurs en
verwikkelingen op 't college, gedurende hun dienstplicht, en later. Caricaturaal, naT.
tuurijk; maar knapen van 9 tot 15 jaar zullen er toch hartelijk mee lachen.

DESIRE DE CLERCK : « Koning Midas ». — Uitgave Vlaamsche Geluiden, Borgerhout.
Spijts het goede inzicht dat ongetwijfeld bij den schrijver aanwezig is, moet zijn
werk afgewezen. Zijn vertelling is al te onhandig om goede lezing voor het yolk te kunnen zijn. Voor den opgang onzer kultuur ware het wenschelijk, dat deze en soortgelijke
A. D.
uitgaven verdwenen.
ERIC VAN DER STEEN. « Droesem ». Schrift 2, Jhrg. 10 der vrije Bladen. — Abonnement 8o fr. per jaar.
Gushoff en A. J. D. van Oosten hebben dezelfde bittere en weemoedige inhoud,
in een schooner gedicht dan Eric van der Steen kunnen uitspreken. Deze laatste heeft
nochtans talent, dat bier en daar een persoonlijken tood,vindt. Hij dient zich echter te
hoeden voor de gemakkelijkheid waarmede hij de prosodie hanteert, en voor een paar
litteraire manieren die hij heeft — de onnoodige woordherhaling is er eene van — en
A. D.
die de gaafheid van zijn gedicht aantasten.

Chansons Provencales. Paroles de THEODORE AUBANEL. Musique de BOREL, avec
accompagnement de piano. — Maison Aubanel Pere. 7, place Saint-Pierre-Avignon.
— 15 fr.
Theodore Aubanel, tijdgenoot van Mistral, was een der beste Provencaalsche
lyriekers. Hij heeft menig gedicht geschreven, fijn van gevoel, en keurig bewerkt in
zijne zangerige taal. De beste, ongeveer een total, door Borel op muziek gezet, verschijnen in een album. Geen hoog dravende muziek, geen moderne ingewikkeldheid;
maar eenvoudige melodieen, heelemaal in harmonie met het gevleugeld vers en de
T.
klankrijke Provencaalsche taal, die op zichzelf reeds een tang is.
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MAURICE BARING : C. Roman. Traduit de l'anglais par Marthe Duproix. — Librairie Stock. Paris. — 21 fr.
C. wordt beschouwd als Maurice Baring's beste roman, met « Daphne Adeane ».
Zeker is het een interessant boek, en vooral de eerste heeft houdt de belangstelling
van den lezer gespannen. Het geheel nochtans geeft een weinig den indruk van eene
grisaille, trouw naar de natuur geschilderd, maar zonder veel kleur of relief. Het is
heel de geschiedenis van C. d. i. Caryl Bramsley, een jongeren zoon uit een adellijke
familie, van zijne kinderjaren af, tot aan zijn vroegtijdigen dood. Een leven slechts nu
en dan met schaarsche zonnestralen verlucht; en ook een leven zonder draagkracht,
zonder uitstraling, zonder doel, waarin de genereuze ingevingen der jonge jaren een
na een uitgedoofd worden, om slechts plaats te laten voor slenter, moedeloosheid,
hopeloosheid. C. heeft de wilskracht niet om zijne liefde voor Beatrice te verdedigen
tegen zijne eerzuchtige moeder, noch later om zich los te maken uit de netten van
Leila, een doortrapte kokette, die hem betooverd heeft. Als hij haar eindelijk naar waarde leert kennen, dan is het te laat. Om harentwil, heeft hij een tweeden keer de kans
om met Beatrice gelukkig te zijn, laten voorbijgaan. Door gemis aan wil, aan hooger
doel, heeft hij zijn leven verknoeid. Slechts heel op 't einde ontwaart hij een zwakken
glans van 't licht des geloofs dat Beatrice's weg beschijnt.
L. D.

Abbe JACQUES LECLERCQ : Essais de Morale Catholique. II Le Depouillement.
—EditonselaCithren.BuxlesGabriBeuchsn.Pari—15f.belgs
Dit zeer schoon werk volgt op « Le Retour a Jesus ». en toont ons den weg aan
om in vereeniging met God te leven : den weg der stilaan grooter wordende, en eindelijk der algeheele verzaking aan alles wat God niet is; den weg der heiligheid, die voor
ieder van ons open ligt, en wiens einddoel bereikbaar is voor ieder, die trouw wil
blijven en onvermoeid aan zelfverbetering werken.
Na enkele bladzijden gewijd aan 's menschen val, en aan de oplossing door het
christendom verkondigd, bestudeert schrijver den mensch op gebied van gevoel, wil
en verstand, om daarna tot de studie der askese over te gaan. Stap voor stap volgt hij
deze in hare trapsgewijze ontluiking, totdat de ziel, heelemaal los van de zonde, van
zichzelf en van de wereld, slechts aan God gehecht blijft, in volle liefde.
Een boek van hooge, ingeving, rijk aan gedachten; een diep menschelijk boek,
gesproten uit een echt priesterlijk gemoed, vol begrijpen en meevoelen voor onze moeilijkheden en miseries van moderne menschen. Aan vele zoekende zielen zal het een
T.
vasten steun en wijzen raad brengen.
ARMAND GERADIN : Des Apparitions a Banneux. — Editions Rex. Louvain. —
3 frs.
Een uitstekende brochure, verlucht met portretten en zichten. Heel het verloop
der verschijningen wordt er eenvoudig, maar zaakrijk in vermeld. Boeiend zijn deze
korte bladzijden, en uiterst sympathiek is het begenadigd kind, Mariette Beco.
T.
JEANNE VAN DE PUTTE : Mijn hart is niet hier.
Dit is een keus uit het werk van zaliger Jeanne Van de Putte, saamgelezen en toegelicht door E. P. Reypens en ingeleid door Prof. J. Persyn.
Ik gevoel me telkens onbehaaglijk wanneer ik zoo opvallend de verhoudingen
zie forceeren als weer is geschied in deze inleiding, waar « deze onstuimige » een « moderne Hadewych » wordt geheeten... Dergelijke onverdedigbare vergelijkingen kennen
alleen de schoonheid schaden van de realiteit die was : een zeldzaam-zuiver en dichterlijk, drieentwintig jarig meisje dat te Gode ging. Een verrassend sterke jonge geest
in een krank lichaampje; en een groot hart, dat te goed was voor deze verdorven wereld. Zij liet een lichtend spoor in onze herinnering na en zij nam iets mee van ons
dat van ons diepste zelf was. Maar deze herinnering en dit keurig boekje zijn ons een
Dr. L. D. S.
duurbaar bezit.
WILLEM ELSSCHOT : Lymen. 2e druk. Wereldbibliotheek, Amsterdam.

« Lymen » en « Villa des Roses » van Willem Elsschot (Alfons De Ridder) behooren tot het meest persoonlijke wat de vlaamsche prozaliteratuur in deze laatste vijf
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en twintig jaren heeft voortgebracht. En de enkele twintig jaar oude gedichten die Forum onlangs van hem gaf, waren van een opmerkelijke en bittere schoonheid. Lymen
is geschreven met een scherpe soberheid en een vaak navranten humor.
V.
MARY WEBB : Kostbaar Gif. Uit het Engelsch vert, door J. C. Bloem. Wereldbibl. A'dam. Pr. 2,75 fl.
We verwijzen naar ons Engeland-n r en de kronieken van Dr. Kreemers. De vertaling is uitstekend.
M. BOELGAKOW : De noodlottige Eieren. Vert. door Wladimir Aatskoy, met een
inleiding van Prof. Dr. N. Van Wijk. Uitg. J. Ploegoma, Eeist.
Een geestige en fantastische satyre, op de toestanden in het na-oorlogsche Rusland.
V.
ANTON VAN DE VELDE : De Vloek. Lyrisch-dramatische Cyclus. Met houtsneden
van Maria Aldernacht. Uitg. Gebr. Van Aelst, Maestricht.
Er zit dramatische kracht in deze korte, gedrongen, vaak eenvoudige versregels.
Dr. L. D. S.
ISRAEL QUERIDO : Simson, de Godgewijde. 2 e druk. Uitg. Schelten's en Giltay,
Amsterdam.
Simson was een held naar het hart van Querido; Simson de geweldigaard van de
daad; Querido de geweldigaard van het woord. Een schitterend boek.
V.
GERARD WALSCHAP : Jan Frans Cantre. Schrift 3 van De Vrije Bladen.
Een hulde die eilaas een rouwhulde werd. Het is een bondige, maar liefdevolle
karakteriseering van Cantre's werk. Zij is even typeerend voor Walschap's, als voor
Cantres werk.
D. S.

De Student voor de Vrede. Uitg. N. V. Servire, Den Haag.
Deze brochure werd geschreven door studenten van verschillende politieke en
godsdienstige overtuiging, en van verschillende universiteiten uit Nederland en Belgie.
Mgr. Prof. Dr. HOOGVELD en R. VAN SANTE, 0. P. : « Het Wezen der Volksgemeenschap » en « Vaderland en Vaderlandsliefde ».
Twee lezingen gehouden op den tweeden Dietschen Akademischen leergang te
Nymeghen in 193o; en uitgegeven door de N. V. De Delta, Amsterdam.
FRAY MAIER : Kennst Du Dich Wirklich. Verlag Herder en Co., Freiburg, Breisgau.
Deze « Wege zur Selbsterkenntnis and zur Gesundung der Seele » worden ingeleid
door universiteitsprofessor Dr. Franz Xaver Eggersdorfer.
HANS E. KINCK : Herman Ek. Uit het Noorsch vertaald door S. Van Praag. Uitg.
De Gulden Ster, Amsterdam.
In het Scandinavia-nummer van der Tijdschrift in 1929, schreef de J. Oskar Larsen : Kinck wordt niet veel gelezen; wellicht komt zijn uur nog. Kinck is een eigenaardig mengelmoes van een Skald die zijn toehoorders de prachtigste visioenen kan voortooveren, en een handelaar die zeer prozaisch bedriegt midden onder de poetische hemelvlucht. Maar hij is tegelijkertijd het genie, verscheurd door verlangen naar huis
en door de zucht de wereld in te trekken, gepijnigd door twijfel en door herinneringen.
Er is veel in zijn karakter dat aan Peer Gynt doet denken. In een voorrede, die in de
vertaling als narede wordt gegeven, heeft H. Kinck een verklaring gegeven over het in.nerlijk motief, den hoofdpersoon en den geestelijken achtergrond, evenals van den uiterlijken vorm van het boek, dat het algemeen menschelijk probleem behandelt van
de ontplooiing van den jongeling in de Noorsche atmosfeer. Een merkwaardig werk.
Dr. V.
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Dr. Jos. J. GIELEN : Belangrijke letterkundige Werken. Deel I Middeleeuwen
en Vroeg-Renaissance. Deel II (met de medewerking van P. A. Eggermont) Renaissance en Romantiek. — 1932 en 1933. Purmerend, J. Muusses.
Deze « leidraad bij de studie der Nederlandse Literatuur », al herinnert hij aan
een dergelijk, zeer bekend werk van Rijpma, bezit genoeg zelfstandige waarde dat hij
voor leeraars, studeerenden en verder alle belangstellenden in de letterkunde nagenoeg
onmisbaar mag heeten. In het eerste deel worden de meesterwerken der middeleeuwen
analogisch behandeld, nl. Karel ende Elegast, Beatrijs (vergeleken met Boutens' en
Teirlincks bewerkingen), Reinaert, Esmoreit, Elckerlyc, en daarnaast het middeleeuwsch
lied, het proza, de rederijkers, de hervorming, en de vtoeg-Renaissance. De ontledingen
zijn frisch en accuraat, verheffen zich niet te zeer boven den beganen grond, maar beantwoorden precies aan het beoogde doel : zonder te saai en te schoolsch te worden,
het letterkunde-onderwijs dienen in dezen zin dat het leidt tot een konkrete, heldere,
volledige en aangename wijze van behandelen der schoonste voortbrengselen van de
Nederlandsche literatuur.
Het tweede deel is ongeveer volgens hetzelfde plan samengesteld; als grootere
werken komen er in aan de beurt :
Granida van Hooft, De Spaansche Brabander van Brederoo, Gysbrecht van Aemstel en Gebroeders van Vondel, Het wederzijds Huwelijksbedrog van P. Langendijk,
Sara Burgerhart van B. Wolff en A. Deken, Julia van Rhynvis Feith, Het Huis Lauernesse van Bosboom-Toussaint, Vijf en Twintig Jaren van Isaac da Costa, Het Rijksmuseum van Potgieter, De Familie Kegge van Hildebrand en Max Havelaar van Multatuli.
Indien een bezwaar in 't midden mag gebracht worden, dan is het dat we hier
« des Guten zuviel » krijgen : onder die reeks van twaalf werken zijn er zelfs een paar
zeer omvangrijke die het niettemin met een vijftiental bladzijden moeten stellen, en
het hoofdstukje over het zeventiende eeuwsche proza is bepaald te beknopt. Naar mijn
bescheiden meening ware de studeerende beter gediend geweest met een grondiger
bespreking van een werk voor ieder genie : bij dengene die deze handleiding gebruikt
moet genoeg zelfstandigheid verondersteld worden dat hij op zijn beurt dan om 't even
welk ander werk naar het gegeven voorbeeld kan ontleden.
Ik wil echter den indruk niet wekken als zouden deze besprekingen oppervlakkig
zijn; sommige komen alleen wat al te zeer beknopt en gedrongen voor, zoodat ze zelf
nog heel wat studie vereischen. En misschien is dat na de zooveel uitvoeriger besprekingen in het eerste deel zoo gewild.
Dat alles hier van uit een Roomschen gezichtshoek bekeken wordt, doet niets
of aan de ruime visie op personen en werken, en komt zeer dikwijls het begrijpen ten
goede. En het dient herhaald : het werk is onmisbaar aan alle studeerenden in de Ned erlands che letterkunde.
T. D.
Dr. JOS. J. GIELEN, PR. WOLTERS, FR. S. ROMBOUTS, JOH. JANSSEN, Zr. M. THERESINA en J. AARTS : Pedagogische Geschriften. Deel I. Inleiding van Prof. Dr. Ferd.
Sassen. — 1932. Purmerend, Muusses. — 158 bl., fl. 1,75.
Deze bundel paedagogische geschriften is bedoeld als een historische inleiding voor
het juiste verstaan van de moderne opvoedkundige problemen. Hij omvat een vijftal
groote voorgangers in de geschiedenis van de katholieke opvoeding, nl. Fenelon (Traite
de !'education des fines), J. B. de la Salle (Conduite des ecoles chretiennes), B. Overberg (Anweisung zum zweckmaszigen Schulunterricht), L. Auer (Alte Ziele, neue
Wege), J. Lindworsky S. J. (Willenschule), met als slot en bekroning een bespreking
van de Encycliek « Divini illius Magistri ».
Ondanks de samenwerking van velen, draagt dit werk den stempel eener vaste
eenheid, doordat ieder der medewerkers blijkbaar naar een zelfde vooraf bepaald plan
geschreven heeft. Eerst een korte biographie van den behandelden paedagoog, waarbij deze vooral zorgvuldig gesitueerd wordt in den geest van den tijd, daarna telkens
een samenvatting van zijn werk, die ofwel gepaard gaat met de noodige critische beschouwingen, ofwel gevolgd door een critische bespreking. Aldus krijgen we een, in
haar beknopten vorm, volledige behandeling van eenige grootmeesters der katholieke
paedagogiek. Al degenen die zich, hetzij als studeerenden, hetzij als opvoeders, aan
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paedagogische vraagstukken, gelegen laten, zullen gretig naar dezen bundel grijpen :
T. D.
hij zal hen niet teleurstellen.
E. H. ALB. DECOENE : Problemen. — 1932. Leuven. Davidsfonds (Keurreeks
nr 7). — 143 blz.
Deze opstellen van den bekenden opvoedkundige, voor het groote publiek bestemd
en derhalve losjes geschreven, hebben gedeeltelijk den vorm van reisherinneringen,
en gedeeltelijk behandelen ze « problemen » waarvan het ontwikkelde publiek graag
echo's verneemt, als daar zijn het onderbewuste in de opvoeding, de opvoeding tot
verantwoordelijkheid, de verhouding tusschen natuur en genade.
E. H. Decoene zorgt ervoor dat, al blijft zijn boek prettige lectuur, zijn lezers geen
enkel oogenblik den diepen oergrond waarop alle paedagogiek moet gevestigd blijven,
uit het oog verliezen. Het is gezonde en gedegen geesteskost, maar ik ben ik nog steeds
zoo vrij het jammer te vinden dat zoovelen onder onze schrijvende Vlamingen zich
T. D.
te weinig bekommeren om taalzuiverheid en sierlijken vorm.
Etudes Carmelitaines. 18 e annee. Vol. I, Avril 1933. — Desclee de Brouwer et Cie.
Paris. — 15 frs. francais. — Les deux vol. avril et octobre, 25 frs.
Een uiterst interessant nummer. Het bevat artikels van Gabriel de Ste MarieMadeleine «La voie contemplative », van Prof. Jean Lhermitte « Origine et mecanisme
des Hallucinations », benevens een uitgebreide studie van B.M. Lavaud O. P. «Les
Phenomenes extatiques et leurs derives chez Therese Neumann », zeer belangrijk en
goed gedocumenteerd. — Verder drie artikels van Bruno de Jesus-Marie, Prof. Paul
Van Gehuchten en Prof. Etienne De Greef over « Les Faits mysterieux de Beauraing ».
Schrijvers schijnen voor doel te hebben de bovennatuurlijkheid der gebeurtenissen te
Beauraing terug te brengen tot auto-suggestie en illusie. Hun inkwest schijnt nog al
oppervlakkig geweest te zijn, en hun argumenten tegen de echtheid der verschijningen
zijn niet afdoende genoeg, om de vraag op te lossen. — Eindelijk eenige bladzijden
van Leon Mirot « Le Sêjour du Pere Bernard de Sainte-Therese en Perse ».
T.
Een nummer dat zeker met veel belangstelling zal gele g en worden.
LOUISE WESTKIRCH : Le Billet de Loterie. Traduit de l'allemand par Maurice Remon, 2 e edition. — Librairie Academique Perrin. Paris. — 12 fr.
Een meisje wint 2o.000 marken in een loterij. 's Anderendaags verdwijnt ze, en
eenige maanden later wordt haar lijk gevonden. Wie is de moordenaar ? Natuurlijk
worden al degenen die met haar in betrekking waren, een na een verdacht, en het Gerecht staat op 't punt een onschuldige te veroordeelen, wanneer het onwankelbaar
vertrouwen van Edda van Wilmerdorfs in haar verloofde, en de scherpe speurzin van
detective Printz, het raadsel eindelijk ontcijferen.
Een allerboeiendste detective-roman, die de aandacht tot de laatste bladzijde
L. D.
gespannen houdt.

ERRATUM : In het artikel van U. van de Voorde, getiteld het Demasque van
het Snobisme, en verschenen in het Meinummer van D. W. en B. staat op blz. 361
verkeerdelijk gedrukt : « niet de stijl, niet de levenshouding van Menno ter Braak zijn
vervelend of verwerpelijk, het is zijn genre dat niet deugt. Hij heeft (deze laatste inzonderheid is wellicht een ander waard) voor zijn intellectueel snobisme enz.
Dit moet zijn :
« Niet de levenshouding (deze laatste inzonderheid is wellicht een andere waard)
van Menno ter Braak zijn vervelend of verwerpelijk het is zijn genre dat niet deugt.
Hij heeft voor zijn intellectueel snobisme enz.
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Inhoud van Tijdschriften
DEN GULDEN WINCKEL (April). — J. Greshoff : Waar neutraliteit een
ondeugd wordt. — W. A. Kramers : Haast U! — G. Stuiveling : Troelstra als romanties
dichter. — G. H. 's-Gravesande : Een onderhoud met S. Vestdijk. — Reinier P. Sterkenburg : Duitsche Letteren. — Gerard van Eckeren : Kroniek van het Proza. — Johan
Schwencke : Exlibris en Gelegenheidsgrafiek. XXIX. Moderne vormen. — E. du
Perron : Een inleiding tot het Stierengevecht. — J. Greshoff : De Geschiedenis van
« l'(Euvre ». — Boekenschouw, — R. Blijstra : Toekomstmuziek.
REVUE GENERALE (Mars). — Charles Benoist : A l'ecole de l'experience
belge. Souvenirs inedits. — Alphonse-Jean Nassau : Madrouillette, Roman. — A.
Michel : A propos des « Deux sources de la morale et de la religion ». — J.-M. de Buck :
Le pessimisme religieux de Mauriac. — Et. de la Vallee Poussin : La Crise ministerielle
du 15 fevrier. — Adrien de Premorel : Les nuits de la Hulotte. — Joseph Ryelandt :
Mozart. — A. Mabille de Poncheville : Cassel, Mont sacre. — Ghislaine Houtart :
Souvenirs sur le Compte Albert Apponyi. — Fernand Baudhuin : La vie economique
et financiere. — Les Cinq : Personnalites er personnages : M. Renkin. — Charles
d'Ydewalle : La vie a Bruxelles : A l'Academie. — August Melot : Chronique de politique exterieure. — Revue bibliographique.
REVUE GENERALE (A pril), — Baron Beyens : l'Allemagne et la Belgique :
Hier et demain. — A. Cavalie Mercer : D'Ostende aux Quatre-Bras. — Baron Paul
Verhaegen : Le Centenaire des Conferences de Saint-Vincent de Paul et la Belgique.
— Alphonse-Jean Nassau : Madrouillette (fin). — J. Melot : A Geneve. Fin de conference. — Henri Davignon : Le theatre et l'art : le mystere de la croix - « Van Onzen
Tijd ». — Baron Pierre de Gerlache : Revue litteraire : La famille vue par Mauriac. —
Fernand Baudhuin : La vie economique et financiere. — Les Cinq : Personnalites et
Personnages : M. Paul Tschoffen, — Auguste Melot : Chronique de politique exterieure. — Revue bibliographique.
FORUM (Mei). — Joh. Andreas Der Mouw : Nagelaten verzen. — Menno ter
Braak : Hitler, Ebenbild des Herrn. — S. Vestdijk : Over de dichteres Emily Dickinson,
— F. C. Terborgh : De Grieksche. — Man Arnet : Ik en de saxophonist. — J. Greshoff :
De historische Hagenaar. — Menno ter Braak : Dr. Dumay verliest (5). — Panopticum.
LA NOUVELLE REVUE FRANCAISE (Mai). — Le dict de Padma, traduit
du thibetien par C. Ch. Toussaint. — Andre Gide : Feuillets. — Jules Supervielle :
Les bonhommes de cire. — Andre Suares : Napoleon. — Valery Larbaud : Le gouverneur de Kerguelen. — Andre Malraux : La condition humaine. — Chroniques. —
Propos d'Alain. — Reflexions par Thibaudet. — Notes. — etc.
DE GEMEENSCHAP (April). — Verzen van Gabriel Smit, Chr. de Graa
en A. J. D. Van Oosten. — Alb. Kuyle : Wij verrijzen. — Jacq. Schreurs : De Christo-
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foor. — Anton van Duinkerken : Rolandus' Bedevaart. — P. Vleminx : De inkeer. —
Kronieken. — Hagel.
DE GIDS (Mei). — Stemmen uit de redactie. — C. en M. Scharten-Antink :
Carnaval (IV). — Verzen van G. Stuiveling, H. Moulijn Haitsma Muller, J. J.
van Geus en J. B. Besancon.— W. F. Gouwe : de dienende plaats der kunst. — W. E.
van Dam van Isselt : Een mislukte aanslag op Enkhuizen in 1568. (Met een naschrift
van J. C. Warnsinck). — Dr. J. Ph. Vogel : Brieven van Kern aan Mathijs de Vries.
— Binnenlandsch overzicht. — Buitenlandsch overzicht. — Bibliographie.
LEVEN EN WERKEN (Mei). — E. C. Knappert : In de Knel. — Annie Salomons : Een verheugend Verschijnsel. — Len Verschoor : Gedichten. — Felix Rutten :
Phillippa van Gelder to Nancy. — Elisabeth Zernike : Het Buurmeisje. — Dr. P. Endt :
Boekenweek en : Wat men leest. — Annie Salomons : Herinnering aan Dr. L. Simons.
— J. Stam-Dresselhuys : De tuin aan het water. — B. C. K. Onze Bijlage. — B. C.
K.: Boekbespreking.
ROEPING (April). — Redactioneele Mededeeling. — Jac. Schreurs M. S. C. :
Vlinder. — Mr. H. Marsman : Tocht naar Grez. — Paul Vlemminx : Toekomende
Toekomst. — Mr. Dr. L. J. C. van Gorkom : Willem de Zwijger als Groot-Brabander.
— Dr. Jan Brans : Oranje en de eenheid der Nederlanden in den opstand tegen Spanje!
— Alex Campaert : Jeu de joie. — Willie Francissen : Aan een vriend. — Gerard Knuvelder : Hitler. — Ir. Hans de Goey : Standenmaatschappij en Korporatieve Staat. —
Gerard Knuvelder : Katholieke actie en politiek .— Kroniek : Ir. St. v. Schalk : Kans
op werk. — G. Knuvelder : Katholieke actie en politiek. — Boekbespreking.
NUOVA ANTHOLOGIA (z6 Marzo). — Alessandro Guiccioli : Nuove pagine
del 0 Diario inedito » 1850-1863 - I. — Alice Garrett : Triomfi e chiavitit dell'arte
contemporanea. — Giacomo Acerbo : Il problema dell' indebitamento dell'agricoltura
nei varii paesi. — Francesco Pastonchi : Favola ai Rotarian. — Carlo Calisse : Il Cardinale Pietro Gasparri. — Roberto Forges Davanzati : Fra archi e colonne alla ricerca
di not stessi. — Italo Zingarelli : La nuova Piccola Intesa. — Raul Radice : Vita comica
di Corinna - Romanzo - VI.
NUOVA ANTHOLOGIA (r Aprile). — Cesare Maria de Vecchi di Val Sismon :
Il principe Colonizzatore. — Angelo Ginocchietti : L'Ammiraglio d'Italia. — Filippo
De Filippi : II Viaggiatore e l'Esploratore. — Guelfo Civinini : Morti d'Africa. —
Alessandro Guiccioli : Nuove pagine del « Diario inedito » 1850-1863 - II. — Guiseppe
Piazza : Primo tempo nazionalsocialista in Germania. — Francesco Moroncini : Il retroscena del « Sodalizio » Ranieri-Leopardi. — Raul Radice : Cita comica di Corrina Romanzo - Fine.
NUOVA ANTHOLOGIA (16 Aprile). — Alfredo Panzini : La bella storia di
« Orlando innamorato » prima the diventasse « furioso » - I. — Arrigo Inglese : Il bastone
di bambiz. — Alessandro Guiccioli : Nuove pagine del « Diario inedito » 1850-1863 III. — .Carlo Anti : I Sovrani d'Italia in Egitto. — Diego Angell : Gerolamo Napoleone.

487

— Massimo Mila : Europeismo di Stravinski. — Beni&moni De Ritis : Roosevelt e it
S New Deal D.
DE NIEUWE GIDS (Mel). — H. W. Sandberg : Andree. — H. H. J. Maas :
Een hoekje Stad. — Willem Kloos : Nieuwe Gids-Correspondentie. — Joan C. Hol :
Zij, die de klappen gaf. — Eva Asscher : Een levensbeeld. — M. Kijzer : Het woord
in de hedendaagsche Nederlandsche Letterkunde en Wijsbegeerte. — Hermance Farensbach : Albert Vogel. — Helene Swarth : Stemmen. — Emmy Frensel Wegener :
Verzen. — Willem Kloos : Binnengedachten. — Willen Kloos : Albert Helman. —
Maurits Wagenvoort : Buitenlandsch Overzicht. — Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe :
Feiten en Fantasieen. — F. Erens : La cour de Belgique et la cour de France.

N. V. DRUKK. ERASMUS, LEDEBERG-GENT

Joakim's thuiskomst
door Johannes J6rgensen.
I.
De oude heer Zacharias, de rijkste wijnberg-eigenaar van Hebron,
zat aan zijn schrijftafel en vulde een check in op een bank in Babylon.
Geen kleinigheid — loo talenten, uit te betalen aan zijn zoon, Mr.
Joakim ben Zacharias, in de straat die leidt naar den tempel van
Astarte, Babylon.
De deur ging open — instinctmatig legde de oude heer Zacharias
het laatste nummer van den « Hebronsche Courant » over den nog
niet heelemaal ingevulden check. Maar vrouwe Sara's scherpe bilk
speurde dadelijk het tipje van het papier, dat onder het dagblad
uitstak.
0 Zendt ge weer een check naar Joakim? » vroeg de wederhelft
van den ouden heer Zacharias.
De oude heer Zacharias streek verlegen over zijn baard.
« Ja, Sara ! » bekende hij eindelijk.
« Laat eens zien?.... ioo talenten ! Dat is een heele som, Zacharias ! Waar denkt ge die vandaan te halen? »
« We konden misschien den kleinen wijnberg verkoopen — die
daar ligt langs den weg naar Beersaba... » sloeg de oude heer Zacharias voorzichtig voor.
Vrouwe Sara aarzelde even, en bekeek haar man zonder iets
te zeggen. De oude heer Zacharias frommelde aan den check. Buiten
in de straat ging een waterdrager voorbij en ventte frisch water —
de kleine koperen bekers rammelden tegen de met water gevulde
geitenhuid. Zoo gingen eenige minuten.
« Lijk ge wilt, Zacharias » zei toen vrouwe Sara koud-weg.
Toen de oude Heer Zacharias eindelijk weer alleen was, vulde
hij den check verder in. Het gebeurde met een zucht, maar, het
gebeurde. Sara kon zeggen wat ze wilde — of beter gezegd, niets
zeggen. Joakim was toch vleesch van zijn vleesch, bloed van zijn
bloed — en als hij nu moederziel alleen stond ginder verre in die
groote, vreemde stad — en schulden gemaakt had — en de politie
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hem op de hielen zat — en niemand had die hem steunen kon —
wie was dan in de eerste plaats verplicht hem te helpen, zooniet zijn
eigen vader?
De oude heer Zacharias haalde Joakim's brief te voorschijn.
« Mijn goede, lieve vader » zoo begon hij. Hoewel hij hem bijna van
buiten kende las hij hem nog eens door. De arme, arme jongen —
hij moest en hij zou geholpen worden — was het geluk van zijn kind
hem niet meer waard dan een armzaligen wijnberg?
Wel was het waar — Sara had het meer dan eens gezegd, daarom
oordeelde ze dat het nutteloos was hetzelfde te blijven herhalen, —
wel was het waar dat dit de eerste check niet was die gezonden werd
aan den jongen heer Joakim ben Zacharias in Babylon... De oude
heer Zacharias zou dan ook een brief schrijven, — een goeden,
hartelijken brief — alles aan zijn Joakim klaar uiteen zetten — dat
hij wel heel graag zou voortgaan hem te helpen — maar of het toch
niet een beetje anders kon worden — de eene wijnberg na den
anderen werd verkocht — er bleef haast niets meer over van het
groote eigendom van vOOr dertig jaren, toen de kleine Joakim ter
wereld kwam — « en ge wilt toch uwen ouden vader niet tot den
bedelstaf brengen, nietwaar mijn beste Joakim? »
II.
Er kwam een Jong Israeliet gegaan langs den weg die leidt van
Babylon naar Hebron. — Hij kwam de tuinen van Salomo voorbij —
eens het schoonste, heerlijkste buitengoed aan den westkant der
Jordaan. — nu groeiden er slechts dorens en kreupelhout — in de
puinen woonden nu adders en hagedissen.
Het was een heete dag, de weg was lang en stofferig — had hij
maar een rijdier. Ach! toen hij woonde in Babylon, de gelukkige,
lustige jongelingsjaren in Babylon, toen bezat hij muildieren en kleppers, en een van de fijnste dromedarissen van heel de stad bezat hij
— die loopen kon, snel als de wind over de woestijn...
Maar nu ging hij te voet — en zijn sandalen waren door —
de eene riem was gebroken en de stukken aaneen gelapt — wat was
die weg toch lang en vermoeiend — het was hem totaal ontgaan
dat het zoovele kilometer was van Jeruzalem tot Hebron.
Bij de bron van den diaak Philippos ging hij zitten, dronk van
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het water, en haalde dan het nieuwe Testament te voorschijn. Het
verhaal van den Verloren noon las hij natuurlijk — de Verloren
zoon — en zijn vreugdevolle thuiskomst. De vader, die hem kwam
te gemoet geloopen, het gemeste kalf dat geslacht werd, wijl hij zelf
kon baden, gezalfd werd — dan komt moeder met het nieuwe gewaad,
en vader komt met den ring — in plaats van den ring die Joakim al
lang verpand heeft in Babylon — een nacht dat hij geld vandoen had
om naar den tempel van Astarte te gaan.... Ja, die oude vader Zacharias (Joachim is geroerd bij de gedachte) — die goede oude vader !
Gesterkt door de rust, door den frisschen dronk en de aangename
gedachten, steekt de jonge man zijn Nieuw Testament op zak —
stapt weer flinker door — en krijgt kort nadien Hebron in 't zicht.
Hoog boven de vierkante blokken der huizen verheft zich de moskee
met Abraham's graf — Abraham — El Khalil — « de vriend Gods ! »
Lang is het geleden sinds Joakim ben Zacharias nog aan El Khalil
gedacht heeft.
« Maar wie we daar hebben I » roept plots een man die in de stadspoort zit en praat met drie, vier anderen. — « Zijt gij dat, Joakim?
Welkom thuis ! »
Joakim blijft staan, herkent den andere niet goed. Het is een
jonge man, van zijn ouderdom. De anderen zijn oude, plechtige Sheiks,
die onverstoorbaar hun aandacht blijven wijden aan hun waterpijp.
« We zijn toch samen naar school geweest en hebben samen
Aleph Beth geleerd bij Rabbi Mozes I » insisteert de man; hij heeft
zich nu opgericht en geeft Joakim, de hand, En nu dunkt het Joakim
ook dat hij den ouden schoolmakker moet kennen. « Zijt gij Ruben
niet? » vraagt hij. Ja, 't is Ruben — arm in arm stappen de twee
jonge lieden Hebron binnen. Groote veranderingen zijn er niet
gebeurd — « en gijlie hebt nog altijd die gekke gewoonte de wijnstokken over den grond te laten kruipen lijk pompoenen I » merkt Joakim.,
licht verachtelijk. « In Babylon worden ze omhoog geleid. » « Ja,
de zwevende tuinen » valt Ruben ijverig in — hij wil toonen dat hij
ook wel iets afweet van aardrijkskunde.
Maar plots blijft Ruben staan.
« Ja, dat met uw vader, dat weet ge toch? » vraagt hij voorzichtig.
« Met mijn vader ? Wat is er met hem? Hij is toch niet dood? »
De onrust sloeg Joachim ben Zacharias om 't hart bij de gedachte.
Ge gaat toch niet sterven juist als uw verloren zoon weer thuis komt 1
Zoo iets doet een gecultiveerd mensch nu eenmaal niet. Dat is tactloos
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— dat is eenvoudig-weg harteloos I En zoo oud is vader toch ook
niei — rond de 65!
« Nee.. » zegt Ruben langzaam. « Dood is hij niet. Was hij het
maar ! »
Nu wordt Joakim ben Zacharias kwaad.
« Mag ik u verzoeken voor uw raadsels verschoond te blijven! »
snauwt hij Ruben toe. — « Waar zijn mijn ouders? »
« Ja, uw moeder rust in vrede. Ze stierf twee jaren geleden.
We zegden juist verleden Sabbatdag Kadosch voor Naar. »
« En vader? »
« Uw vader? » (Ruben ademt diep). « Uw vader — ja, ge weet
wel dat uw verblijf in Babylon — ja, veel geld gekost heeft.... »
« Nu, veel geld — dat hangt er van of hoe ge 't opneemt. Vader
is toch rijk... »
.« Uw vader was rijk, wilt ge zeggen ! » zegt Ruben plots, heel
ernstig.
« Was rijk I » roept Joakim. « Heeft hij dan gespeculeerd, domme
streken uitgehaald, liefjes onderhouden? Ja, dat was nog juist iets
voor hem, dien ouden huichelaar I »
« Joakim, » zegt Ruben, en nu is hij zoo ernstig als wanneer hij
van dienst is in de synagoog en de rabbijnen den Thora-rol toerijkt,
« Joakim, uw vader heeft moeten verkoopen al wat hij bezat, om uw
schulden te kunnen betalen in Babylon. Uw moeder heeft dat zich
zoo aangetrokken dat ze er den dood bij gehaald heeft. »
Een oogenblik staat Joakim ben Zacharias onbeweeglijk. Dan
wordt hij rood tot in den pals.
« Dat zal ik hem betaald zetten, den oude ! » roept hij. « Waar
zit hij nu? In 't oud-mannenhuis? »
« Ja, » antwoordt Ruben langzaam, « uw vader is in 't oudmannenhuis. »
Maar Joakim ben Zacharias luistert al niet meer. Zonder afscheid
te nemen haast hij zich in de richting van het oud-mannenhuis.
't Is een schoone dag, en al de oude mannetjes zitten in de zon
op een bank tegen den muur. Een rei kromgebogen, gerimpelde,
witgebaarde ouderlingen, erbarmelijk om aanzien. Een van hen staat
recht — overschaduwt de oogen met de hand — doet een paar schreden — wankelt — breidt de armen uit...
« Joakim, mijn noon, zijt ge eindelijk gekomen ! »
Joakim ben Zacharias vertraagt zijn gang, nadert langzaam zijn
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vader. Maar hij werpt zich niet in de uitgestrekte armen, gaat enkel
heel dicht tot bij den ouden man.
« Nu, is het zoo dat ge me ontvangt I » sist hij hem in 't aangezicht. — « Hier kom ik thuis als verloren zoon, en zoo hebt gij alles
verkorven! Waarvan moet ik nu leven? Ge zijt me 'ne fijne vader,
gij ! »
En uit heel zijn verergerde ziel spuwt hij den oude in 't gelaat,

493

Grenzen der Litteratuur.
door Raymond Brulez.
Waar begint en waar eindigt de litteratuur ? Wat is haar domein
— of liever haar werkterrein ? Wat is haar wezen, haar doe!? Wat
mag men van haar verwachten en wat is onbillijk van haar te eischen?
Dit zijn dus de vragen waarover ik wil trachten enkele beknopte
beschouwingen te geven.
Ilt zal U maar van den beginne af waarschuwen : de litteratuur
is een moeilijk, niet duidelijk af te grenzen begrip. Ilt zelf zou natuurlijk niet beter vragen dan dat het anders ware. Mijn taak- zou
er des te meer door vergemakkelijkt zijn. Maar, helaas, dit is nu
eenmaal niet het geval en U zult U, zoowel als ik, bij dit felt
moeten. neerleggen. Toch kunnen we probeeren om enkele begrippen hierover te onderzoeken en in zekere mate te omlijnen.
Ware de litteratuur als een aquarium zoo zou ik U dadelijk
kunnen zeggen waar ze begint en waar ze ophoudt, te weten : aan
de glazen wanden die water en lucht scheiden en door de welke
wij de cabriolen van snoeken, hippocampen en ander garnaal kunnen nagaan. Maar helaas de litteratuur is geen bokaal en de heeren
literatoren zijn geen goudvischjes. De litteratuur gelijkt veeleer
aan de zee die op het eene punt de kust afknaagt om op een ander
plaats vroeger bevloeide vlakten weer te verlaten. Zij is als een stroom
die plots van richting, van bedding kan veranderen. Ze is in bestendige wording en verwording zoowel in de ruimte als in den tijd.
Et wil U dit door een voorbeeld duidelijker trachten te maken :
Klabund heeft een Geschiedenis der Letterkunde geschreven
waarin hij al de litteraturen der wereld behandelt, zoodus ander
meer ook de Latijnsche. Hier noemt hij ander de litteratoren : Julius
Caesar. Ge kent alien dezen Romeinschen veldheer die Gallie veroverde en van dezen veldtocht een relaas gaf in zijn a De Bello Gallico», waar hij ter loops een zeer vleiend oordeel over- den moed
onder voorvaderen velt. 'goo jaar nadien schrijft een ander befaamd
veldheer, de Duitscher Ludendorff eveneens een relaas over de aanzienlijke rol die hij in den wereldoorlog gespeeld heeft. Welnu
Klabund denkt er geen oogenblik aan deze « Kriegserrinerungen »
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van zijn landgenoot in zijn. Litteratuurgeschiedenis te vermelden..
En nochtans Ludendorff is even boeiend als Caesar. Hij ook handelt
over het karakter der volkeren die hij bevocht — en terloops moge
gezegd worden dat Ludendorff de Serviers als de dapperste aller
Bondgenooten beschouwt —, U ziet dus wat er gebeurde : in den
en hetzelfde boek wordt een verschillenden maatstaf gebruikt naar
gelang de auteur de oude als wel de moderne boeken behandelt.
Wat als «litterair » gold voor de eerste eeuw, geldt niet meer voor
de twintigste. Maar ook het tegenovergestelde kan geschieden :
wat vroeger niet voor een «litterair » onderwerp kon doorgaan, is
het mettertijd geworden. Ge hebt alien het Fransche klassieke
drama bestudeerd. Waarschijnlijk zult ge opgemerkt hebben dat
Racine, Corneille, zelfs Voltaire, als dramatisch, zoodus als «litterair»
alleen de lotgevallen van koningen, prinsen, edellieden beschouwen.
Het tragische in het lot van den kleinen man was geen «litteraire»
stof. Stel daarnevens Heyermans visschersdrama « Op Hoop van.
Zegen», dan ziet ge dat hier de grenzen der litteratuur niet ingekrompen zijn, maar zich verruimd hebben.
Hoe bezwaarlijk het ook moge vallen, toch willen we pogen
een bepaling der litteratuur op te stellen. We zullen te werk gaan door
eliminatie. Die methode kan hier diensten bewijzen en, om te beginnen, wil ik U een drastisch voorbeeld geven. Het spreekt van zelf
dat alle drukwerk geen «litteratuur» is. Wanneer ik U de vraag stel :
« Is « Eline Vere» van Louis Couperus, of «Anna Karenine» van Tolstoi
litteratuur, dan zult ge alien akkoord gaan om mij te antwoorden
«Stellig I Dat lijdt geen twijfe11...» Vraag ik U nu : «Zijn de «Raadgevingen van een Beursman», zijn « Tweehonderd Maaltijden» litteratuur?»
dan hoor ik U verontwaardigd antwoorden « Hoe zou dat ! een kookboek!... » Als ik U nu vraag « Waarom verdienen de twee eerste boeken wel en de twee laatste niet het etiket «litteratuur», dan kunt ge
mij antwoorden : « omdat de beide romans het leven van menschen
behandelen en het kookboek alleen het bereiden van schotels behandelt... » Het onderwerp van het boek zou dus het criterium zijn
dat moet uitmaken wat wel en wat niet litteratuur is,,. Ik kan U
hierop tegenwerpen dat de kookkunst wel degelijk een letterkundig
werk geleyerd heeft. De Franschman Brillat Savarin heeft een schitterend essay geschreven over «La physiologie du Goilt». Maar zoo
het dus niet het onderwerp is dat het eene werk tot litteratuur stempelt en aan het ander werk deze eer weigert, wat is het dan wel?
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Welnu, wij gaan uit van de volgende vaststelling : Het litteraire werk richt zich tot een ander belangstellingscentrum dan het nietlitteraire. Met de « Tweehonderd Maaltijden » te lezen zult ge allemaal knappe huisvrouwen worden, met de raadgevingen van den
Beursman te volgen, loopt ge kans zoo rijk als Cresus of wellicht
straatarm te worden. Met de boeken van Tolstoi en Couperus te
koopen wordt ge eerst en vooral twee honderd frank armer aan geldmiddelen, maar ge verrijkt U met een schat van gevoelens en gedachten welke een eigene waarde bezitten die niet met cijfers uit te drukken is. Hier hebben we dus een eerste toetssteen, een eerste criterium,
een eerste kenmerk van de Litteratuur : haar onbaatzuchtigheid.
De literatuur richt zich niet tot materialistische verlangens. Ze kan
noch de vraatzucht van Lamme Goedzak noch de geldzucht van Harpagon bevredigen. Zij richt zich alleen tot de intellectueele belangstelling, die weliswaar niet zoo algemeen verspreid is als de materialistische beslommeringen, maar dan toch bij enkele menschen
aanwezig blijkt. Zij voldoet aldus aan een ideeele behoefte, zij heeft
een bestaansreden.
Maar laten wij het ontstaan van een litterair produkt nagaan
en aldus zullen we beter zijn wezen kunnen analyseeren. Wij zullen
het gebied der litteratuur binnendringen tangs den gemakkelijksten
toegang, langs daar waar de tegenstelling tusschen wat al of niet
litterair is het meest opvallend blijkt : langs de zijde der poezie.
Wat is dus potzie ?
Laat ons veronderstellen dat, als belooning voor uw vlijt, uw
ouders U toelaten uw vacantie in het buitenland door te brengen.
Ge verblijft dus in het bekoorlijke Thuringen. Ge doet er mooie
wandelingen in de bergen. De avond valt. Ge overweegt dat het
kouder wordt. Ge trekt uw mantel aan, ge haast U naar het dal om
tijdig in het hotel te zijn voor het souper. Laat ons aannemen dat
ge er een dagboek op na houdt en dat ge deze gewaarwordingen eenvoudig weg, natuurgetrouw zooals ik ze vermelde, neerschrijft,
registreert. Dan is dat precies nog Been litteratuur.
Maar op dezelfde bergen wandelde eens Goethe en schreef
het volgende eenvoudig gedicht :
Ueber alien Gipfeln
1st Ruh,
In alien Wipfeln
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Sparest du
Kaum einen Hauch;
Die Vogelein schweigen im Walde.
Warte nur ! Balde
Ruhest du auch.
In weinige trekken, met een soberheid van middelen die ongeevenaard is gebleven geeft de dichter hier een landschap en tevens
een stemming weer : de rust van het bergwoud bij den vallenden
avond, stemming die culmineert in de gedachte van den nakenden
dood. Ge hebt dus drie bestanddeelen : Primo, het beeld : de bergen, de boomen, secundo, het gevoel : de avondrust, de stilte, tertio,
de gedachte : het « memento mori », het vermaan van den dood.
Daar waar uw gewaarwordingen zich tevreden stelden met enkele banale overwegingen zooals : 't wordt frisch, ik ga m'n mantel
aantrekken, 't wordt laat, ik moet me haasten om op tijd voor het
souper in het hotel terug to zijn, daar stijgt Goethe's schepping in
dit nochtans rudimentair gedicht tot een aangrijpende synthese
van beeld, gevoel en gedachte.
Een ander voorbeeld, een gedicht van den Franschman Jules
Laforgue :
« COMPLAINTE DE LA LUNE EN PROVINCE »
Ah ! la belle pleine Lune,
Grosse comme une fortune !
La retraite sonne au loin,
Un passant, monsieur l'adjoint;
'Un clavecin joue en face,
Un chat traverse la place.
La province qui s'endort I
Plaquant un dernier accord,
Le piano clot sa fenetre.
Quelle heure peut-il bien etre?
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Calme Lune, quel exil!
Faut-il dire : ainsi soit-il?
Lune, 8 dilettante Lune,
A tons les climats commune,
Tu vis hier le Missouri,
Et les remparts de Paris,
Les fiords bleus de la Norvege,
Les poles, les mers, que sais-je?
Lune heureuse 1. ainsi to vois,
A cette heure, le convoi
De son voyage de voce I
Its sont partis pour l'Ecosse.
Quel panneau, si, cet hiver,
Elle tat pris au mot mes vers !
Lune, c. vagabonde Lime,
Faisons cause et mceurs communes?
0 riches nuits I je me meurs,
La province dans le cceur 1
Et la lune a, bonne vieille,
Du coton dans les oreilles.
Hier bij dezen helaas jong gestorven Franschman vinden we nog
ems dezelfde volgorde als bij den ouden Goethe : de evocatie van
een nachtelijk landschap weergegeven door eenige welgekozen
typische details « la retraite sonne au loin,... un passant monsieur
l'adjoint. Un clavecin joue en face, un chat traverse la place... »
Dan, net zooals bij Goethe, komt het gevoel op van den dichter die
denkt aan degene die hem verliet om een ander to huwen. Smart
die culmineert in het aangrijpende « 0 riches nuits ! Je me meurs,
la province dans le cceur!... » Maar het gedicht sluit niet op dit for498

tissimo. Het gevoel doet als een buitelsprong. De wanhoop keert
zich om in gelatene ironie. « La lune a, bonne vieille, du coton dans
les oreilles... » De maan, als een oud doof vrouwtje trekt zich de
klacht van den dichter niet aan. De eindklank alhoewel onuitgespro ken is ook bier dus een gedachte : « Elk blijft alleen met zijn Teed... »
In dit laatste gedicht vinden wij een element dat niet aanwezig is in Goethe's gedicht. Wij bedoelen : de vergelijking, de vergelijking van de maan met een oud vrouwtje. Welnu, de vergelijking,
de metafoor is een stiilfiguur van zulke enorme beteekenis voor de
litteratuur dat wij deze even moeten nader beschouwen.
Bij middel der vergelijkingen, metaforen en allegorien legt de
schrijver tusschen voorwerpen, personen, natuurverschijnselen, gebeurtenissen, enz., banden welke den gewonen niet-litterairen mensch
ontsnapten. Hij verwijst aldus naar een soort oorspronkelijke verwantschap van alle wezens en verschijnselen in de natuur. Hij vermindert hierdoor de eenzaamheid waarin, op het eerste zicht, alles
ons lijkt to verwijlen. Hij toont ons duidelijker de intieme structuur
der dingen. In deze evocatie, vrucht eener gevoeligere verbeelding
dan de normale, schuilt voor de meeste lezers een bijzondere bekoring, eene bekoring die misschien de meest scherpe is van al de genoegens die de litteratuur ons kan bezorgen. Doch beter dan door een
abstracte formuleering wit ik U mijn bedoeling door enkele voorbeelden doen vatten.
Een Vlaamsch auteur schrijft ergens den volgenden zin : « Bloeiende distels die zijn als Chineesche pagodetorentjes met witte zomerbezoekers op de verschillende verdiepingen ». De vergelijking is duide-

lijk. Ge hebt alien reeds bloeiende distels gezien en allicht in afbeelding ook Chineesche pagodetorentjes. Welnu, de vergelijking
is gebouwd op de volgende analogie : de bladeren van de distels
hebben dezelfde kromming als de daken der pagode en de witte
bloesems langsheen den stengel doen denken aan de toeristen die
in witte zomerkleederen van uit de verdiepingen kijken. Wat bereikt
de schrijver met dit beeld? Vooreerst verrassing bij den lezer. Het
beeld is nieuw, oorspronkelijk. Maar er is meer. Zonder dat hij
het uitdrukkelijk vaststelt, wijst de schrijver op de architectonische
structuur van deze plant welke aldus de schoonheid, de aesthetische
waarde krijgt eener Oostersche pagode. De zoozeer misprezen distal wordt door de vergelijking omgetooverd in een kunstelement.
Deze vergelijking, alhoewel ze u misschien gezocht zal lijken, is
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nochtans tamelijk eenvoudig. Ze geeft een impressie, een visueelen
indruk weer zonder meer. Maar er zijn vergelijkingen die verder
doordringen dan de eenvoudige gewaarwording van een der vijf
zintuigen. Dezelfde auteur schrijft ergens : « In den hemel krioelden
de sterren, de bacillen der metaphysica ». Ik betwijfel of ge dit beeld
dadelijk, althans volledig, begrijpt. Hier is wel wat uitleg noodig.
Ge hebt alien reeds een schoonen sterrennacht bewonderd. Ge
hebt ook reeds, zooniet in werkelijkheid, dan toch in afbeelding,
een plaatje gezien van een microscopisch onderzoek van een of ander ziektekiem. Welnu de eerste indruk van den schrijver is deze :
i n de ronde hemelwelving krioelen de sterren zoo dicht bijeen als
de bacillen onder het ronde oogglas van een microscoop. Tot hiertoe hebben we dus nog uitsluitend met een impressie, met een visueel beeld te doen, net zooals in de vergelijking van de bloeiende
distel met het Chineesch pagodetorentje. Maar de schrijver gaat
verder. Hij zegt niet : In den hemel krioelden de sterren als bacillen.
Hij schrijft : « In den hemel krioelden de sterren, de bacillen der metaphysica. » Die « bacillen der metaphysica » daar ligt het hem juist
om te doen. Nu hebt ge stellig reeds gehoord van de bacillen van
de cholera, de vlektyphus of de griep maar zeker niet van de R bacillen der metaphysica ». Welnu, ik denk dat het beeld voor U nu
stilaan begint op te helderen. De schrijver aanschouwt de metaphysica als een soort koorts, een soort ziekte welke zou ontstaan
zijn door het aanschouwen der sterren. Het zien der hemellichamen
heeft bij den mensch de obsessie verwekt over den oorsprong der
wereld, het goddelijk wezen. Dit is trouwens wetenschappelijk
juist. Het eerste stadium der wetenschap is de astronomische bespiegeling. Het zijn dus de sterren die de kiemen, de bacillen waren der
metaphysica. Hier hebt ge dus een typisch voorbeeld van een, visueele, sensitieve vergelijking die overgaat naar een ideetle vergelijking of gedachtebeeld. Ten slotte wil ik U nog even wijzen op de
« verwantschap van alle wezens en natuurverschijnselen » welke door
de metafoor tot het bewustzijn gebracht wordt. In deze vergelijking
van sterren en bacillen worden het oneindige groote en het oneindige
kleine geconfronteerd. De gravitatie die de sterren ordent is dezelfde
wet die de bacillen schikt. Het Universum, het Heelal wordt aldus
tot een enkel lichaam, reusachtig stellig maar toch harmonisch.
Het gebruiken van beelden en vergelijkingen is geenszins een
artificieel, een kunstmatig element. Marcel Proust gaat zelfs zoo vet'
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te verklaren : « Je crois que la metaphore seule peut donner une sorts
d'eternitg au style... »

Daar waar de schrijver in harmonisch evenwicht een belangwekkend dramatisch gegeven behandelt met even scherpe vizie als
bonte fantasie, bereikt hij wat wij zouden kunnen noemen « zuivere
litteratuur ». Om u een voorbeeld te geven van dergelijke « zuivere
litteratuur » is het geenszins noodig namen van beroemde genieen
op te roepen. Gij alien kent de Sprookjes die door de gebroeders
Grimm uit den volksmond werden opgeteekend. Welnu, voor mij
blijft de aanvang van het sprookje « Sneeuwwitje » een ideaal model
van « zuivere letterkunde ». Sta me toe de eerste zinnen er van voor
te leven :
« Het was midden in den Winter en de sneeuwvlokken vielen
als veeren uit den hemel. Een koningin zat te naaien aan een venster
dat een raam had van zwart ebbenhout. En terwijl zij naaide en naar
de sneeuw blikte, stak zij zich met de naald in den vinger en er vielen drie bloeddroppels op de sneeuw. En daar het rood zoo mooi
deed op de witte sneeuw, dacht zij bij zichzelve : « Had ik een kind
zoo wit als sneeuw, zoo rood als bloed en zoo zwart als het hout
van het raam ». Kort daarop kreeg zij een dochtertje. Het was zoo
wit als sneeuw, zoo rood als bloed en haar haartjes waren zoo zwart
als ebbenhout. Het werd daarom « Sneeuwwitje » genoemd. En toen,
het kind geboren was, stierf de koningin »...
a weet niet of U zoo geestdriftig zijt als ikzelve. Maar, voor
niijn part vied ik in dit korte alinea alles wat ik van « zuivere letterkunde » eisch : Een dramatisch gegeven bondig en pakkend uitgewerkt :
het verlangen naar het kind dat, wanneer het vervuld wordt, aan de
moeder het leven kost; Stemming : de winterdag met de mijmerende,
achteloos naaiende koningin. Plastiek : Het besneeuwde landschap
met een minimum van middelen door de verbeelding opgeroepen,
het landschap dat we nochtans zoo duidelijk zien als ware het door
een Breugel of een Valerius de Sadeleer geschilderd. Verder de verrukkelijke zachtvloeiende ritmus der eenvoudige zinnen. Waarachtig, dit is voor mij perfekte, klassieke kunst ! Wat nu in het bijzondere de vergelijkingen betreft, zoo wil ik trachten U even te
toonen hoe prachtig dit gegeven bewerkt werd. Opzettelijk geef ik
dus een andere behandeling van het thema en zeg :
« Aan een klavier waarop een roode geranium bloeide zat een
jonge vrouw. zij dacht : « Had ik een kind zoo zwartharig als dit
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klavier, zoo wit als de toetsen, en zoo rood als deze bloem, enz... »
Waarom is deze « modernistische » bewerking van het gegeven
oneindig logger en minderwaardiger dan deze van het oorspronke1 ijk verhaal? Omdat de termen der vergelijkingen : het ivoor, het
klavier, de bloem niet « meerui4schen... » En nu pas bemerken wij
hoe rijk de vergelijkingen van het verhaal zelve waren. De sneeuw
wekt niet alleen den indruk der witte kleur, maar doet ons onbewust
ook denken aan Naar vergankelijkheid; het beeld ruischt mede in
harmonisch verband met het thema van den flood. En het beeld van
het « bloed » bergt in zich tevens het mysterie van het leven.
Maar ik mag niet langer verwijlen op dit nochtans zoo vruchtbaar terrein der metaforen en allegorien. Meer nog, ik stel nu de vraag
Moet men uit het voorgaande besluiten dat de toetssteen van de
litteratuur is : een bloemrijke stijl? Moet als onlitterair verwezen
worden alle schriftuur waarin men geen vergelijkingen en metaforen
aantreft ? Dergelijke conclusie ware even onrechtvaardig als onjuist.
In Goethes « Ueber alien Gipfeln ist Ruh » dat ik U daareven voorlas, is geen enkele vergelijking te bespeuren. De meest aangrijpende
gedichten kunnen vrij zijn van alle metaforen. Zij kunnen zelfs een
plastisch beeld opwekken zonder tot het middel der vergelijking
te grijpen. Wanneer Boutens schrijft « Boven de Westertrans straalt
Venus aster plotseling en puur » zoo bereikt hij met deze twee woorden « plotseling en puur » de treffendste evocatie die ik ken van het
verrassend verschijnen van de heldere avondster. Tic ga verder. Ik
beweer dat het stijlschoon geenszins een onmisbare vereischte,
een « conditio sine qua non » is van een goed kunstwerk. Het kan
zelfs voorkomen dat een belangrijk litterair werk, van aesthetisch
standpunt beschotivird, heel zwak blijft. Ilc wil deze bewering die
U misschien gewaagd lijkt met een voorbeeld staven. Ge kent wellicht alien de middeleeuwsche sproke van Zuster Beatrijs. Welnu,
daarin komt een beschrijving voor van een bosch. Luister even
Dus quamen si...
Smorgens aen een foreest,
Daer stonden scone bloemkine
Op dat groene velt ontploken
Die scone waren ende zoete roken.
Die locht was claer ende scone
Daer stonden vele rechte borne..
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U ziet : het is de onbeholpenheid zelve ! «Scone bloemkine, die
scone waeren, de lucht was claer ende scone. » Driemaal hetzelfde
banale hoedanigheidswoord in twee verzen 1 Er is niemand onder
U die het niet tienmaal beter zou maken. Van stijloogpunt beschouwd
krijgt de auteur van de sproke van « Zuster Beatrijs » : een groote
nul. En nochtans blijft zijn werk wellicht de meest waardevolle
schat onzer Middeleeuwsche letterkunde. Hoe kan dat? Wel : omdat wij hier, splits de onbeholpenheid van den stijl, in onmiddellijke aanraking komen met de bewogenheid van een menschelijke
ziel; omdat wij hier meeleven met een pover vrouwenhart in den
strijd met het Noodlot. Dus moeten wij onze bepaling der litteratuur verder, ruimer omschrijven. Litteratuur is niet alleen de spiegel van het aesthetisch aspect van Natuur en Leven, maar ook de
directe weergave van het Leven in al zijn dramatische aangrijpendheid en in al zijn bonte schakeeringen. Hier verruimen wij de grenzen
der litteratuur zoozeer dat ge stellig gerechtigd zijt mij de vraag
te stellen : « Maar zoo geheel de Natuur, geheel het Leven aldus
tot « litteratuur » verheven worden, zoo zal b. v. een eenvoudige
stenografie van een gesprek ook litteratuur moeten zijn? Dan zouden met zich uit te zetten de grenzen van de litteratuur zoodanig
vervagen dat ze onnaspeurbaar worden? » Uw tegenwerping is
gegrond. Ze wijst op het defect, het « lek » — zoo ik me zoo mag
uitdrukken — waar de inhoud van de litteratuur dreigt uit te loopen
in de doodgewone journalistiek. En zoo wij het begrip « litteratuur » dan toch als een eigenwaarde willen behouden, moeten wij
dus noodzakelijk trachten een scheidingslijn te trekken tusschen
journalistiek en litteratuur. Laat ons weer onze toevlucht nemen tot
een voorbeeld. Ge leest in de krant een gemengd nieuws : een moord
b. v. Het bericht geeft U : de tijd « gisteren nacht om elf uur »...,
de plaats « in de X-straat », den aard van de misdaad mitsgaders de
oorzaak « diefstal is de drijfveer van deze lage moord », verder enkele
sympathieke bijzonderheden over het slachtoffer en onsympathieke
over den Bader (zoo hij ten minste gekend is). Maar zoo de krant
niet tevens clichés geeft van slachtoffer en moordenaar zoo zult
ge U absoluut geen idee vormen van de hoofdpersonen van het drama. En dan spreek ik nog maar van hun physisch voorkomen. Hun
psychologisch portret, laat staan hun onderbewustzijn, blijft voor
den journalist natuurlijk een gesloten boek. Wat is er eigenlijk gebeurd ? De journalist heeft, alhoewel het hier om een welbepaald,
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een concreet geval ging, « de moord van de X-straat » en geen andere
moord, zich tevreden gesteld met den lezer het abstracte begrip
« misdaad » voor te schotelen. Maar de bijzondere structuur van de
misdaad van de X-straat, hetgeen aan deze misdaad een speciale
beteekenis verleent die haar onderscheidt van al de moorden die
er sinds Cain op deze rampzalige aarde bedreven werden, kortom
— vergeef mij het woord — het aesthetisch, het « literair » aspect
van den moord heeft hij verwaarloosd. Waarom? Deels uit plaatsgebrek (want, ge begrijpt, moest men de psychologische structuur
van alle misdaden en ongevallen geven, men U dagelijks een Bijbel
aan huis zou moeten bestellen) en vooral uit onvermogen. Maar leg
nu nevens de kolom kopij van den journalist de achthonderd bladzijden van Dostojefski's « Schuld en Boete » zoo ziet ge dadelijk
wat een gemengd nieuws « een moord waarvan diefstal de drijfveer blijkt te zijn » wordt, wanneer het door den litterator behandeld
is. Maar ik druk er op : dit verschil is niet alleen quantitatief maar
vooral qualitatief, een onderscheid van hoedanigheid dus. De schrijver speelt als het ware de rol van een vergrootglas, van een telescoop
die de aandacht van den lezer vestigt op zulke bijzonderheden van
het geval die hem anders zouden verholen blijven. Hij ontsluiert
den bouw, de intieme structuur van het dramatisch gegeven. Maar
de schrijver werkt ook als een zeef : hij kiest de bijzonderheden uit;
hij geeft slechts deze waarop het aankomt, hij ontdoet het geval
van zijn overtolligheden.
De schrijver, de kunstenaar is, zooals zijn naam zelve zegt,
« iemand die jets kan » hetwelk naar verondersteld wordt de leek niet
vermag te doers. Hermann Bahr geeft van den schrijver een goede
bepaling in zijn dialoog « Marsyas ». « De schrijver » zoo zegt hij
« heeft fantasie en talent. Door talent versta ik dit geheim vermogen
hetwelk zekere menschen bezitten om wat zij ondergaan of gewaarworden, wellicht zonder dat zij het zelve weten of willen; gemagnificeerd weer te geven in een vergrooting die ten slotte buiten verhouding staat met de aanleiding. Dit is een ongelooflijke gevoeligheid der zintuigen die op den minsten prikkel reageeren met een
bijzondere heftigheid, eene fantasie die tot het monsterachtige kan
gaan, en een onzinnige bravoer in het weergeven, bravoer die vecht
om de sterkste uitdrukking, die deze nog overtroeft en haast tot een
ware bezetenheid verwordt... »
Marcel Proust, oordeelt ongeveer als volgt over het onderscheid
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van litteratuur en niet-litteratuur : De auto en het vliegtuig gebruiken
denzelfden motor en dezelfde brandstof : de benzine. Maar bij de
auto blijft de voortbeweging horizontaal terwijl het vliegtuig naar
het verticale streeft. Welnu, aldus verhoudt de letterkunde zich tot
de niet-litteratuur. Beide gebruiken dezelfde grondstof : a het leven.
Maar terwijl de niet-litteratuur, net als de auto aan de baan, aan het
leven vastgehecht blijft, maakt de litteratuur zich los van het leven,
overvliegt het en beheerscht het. Het is dus de « stijgkracht » van
het vliegtuig, het scheppend vermogen van den auteur die hem tot
kunstenaar makers. Op het « overvliegen » komt het aan. Het onderwerp zelve is natuurlijk van belang, maar daarom toch niet van overwegend belang. Het overvlogen landschap kan banaal of schilderachtig zijn. Het is nu niet precies hetzelfde zoo men de trotsche Alpen
als wel de aardappellanden der Polders overvliegt. Zoo ook zijn er
dankbare en ondankbare onderwerpen voor den litterator. Maar ik
herhaal het : hoofdzaak blijft het scheppend vermogen van den
schrijver, zijn fantasie, zijn opmerkingsgave, zijn plastische kracht;
kortom hetgeen hij rond het onderwerp weeft. Stendhal vertelt in
« Le Rameau de Salzbourg » over een merkwaardig natuurkundig
verschijnsel dat hij « cristallisatie » noemt. In de zoutmijnen van Salzburg in Oostenrijk, werpen de mijnwerktrs in de verlaten schachten
ontbladerde takken. Twee of drie maand later hebben de zoutdampen welke deze takken bevochtigen, ze gansch met kristallen
bedekt die in de zon fonkelen als diamanten. Aldus gaat ook de schrijver te werk. Hij dompelt het onderwerp onder in de mijnschacht
van zijn fantasie en wanneer hij het werk aan het daglicht brengt, is
het overtogen met de cristallisatie der schoonheid, de distel is omgetooverd in een Chineesche pagode...
Het litterair werk moet dus beschouwd worden als een bijzondere evocatie van de natuur of van het leven, evocatie welke op
twee plannen geschiedt : het gewoon, uitwendig plan, zichtbaar voor
iedereen — zoodus de doodgewone feiten, gebeurtenissen zooals de
journalist ze ook beknopt weergeeft zonder artistieke pretentie —
en ten tweede het innerlijk plan, daar waar de gevoelens en gedachten
leven en handelen. Beide plannen zijn noodig in het kunstwerk.
Daardoor wordt de litteratuur het beste middel om het leven in
zijn volledige werkelijkheid te bereiken. Want in het gewone leven
vatten wij zelden, om niet te zeggen nooit, de schijn en de innerhike werkelijkheid in Uri zelfden blik. De verbeelding, de intuitie,
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het ontledend en scheppend vermogen van den schrijver kan dit
kunststuk verrichten. 1k vermoed dat deze twee plannen U wellicht niet heel duidelijk voor den geest staan. Ik wit trachten het
U nader te doen vatten. Daarom zullen we onze toevlucht nemen tot
de beroemde allegorie van de Spelonk welke Plato in een zijner werken aanhaalt. Plato vertelt this het volgende : « In een spelonk, verlicht door een groot vuur, zitten' gekluisterde gevangenen. Zij zijn
onbeweeglijk en keeren den rug naar het licht. Tusschen de gevangenen en de lichtbron worden voorwerpen bewogen, gaan personen voorbij. De schaduwen van deze voorwerpen en van deze
personen teekenen zich of op den wand van de spelonk en de gevangenen die nooit iets anders dan schaduwen gezien hebben, nemen deze voor werkelijkheden. Zij vlechten verhoudingen tusschen
deze schaduwen en zijn fier over hunne wetenschap die slechts een
schijnwetenschap is. Maar men maakt een der gevangenen los.
Men dwingt hem het hoofd te wenden. Verrast door het licht bevan wat hij thans ziet. Hij is overtuigd dat wat hij
grijpt hij
hij nets van
vroeger zag meer werkelijk was dan wat hij nu gedwongen wordt te
aanschouwen. Maar eindelijk, uit de spelonk gekomen, ziet hij de
ware voorwerpen en personen waarvan hij slechts de schaduwen
kende. Dit is de allegorie van de Ziel die eerst slechts de sensatie,
de gewaarwording der dingen kende en thans ertoe gebracht wordt,
op een tweede, het ware plan, den achtergrond der dingen, de gedachten, de ideeen te ontdekken. Ideeen die voor Plato zijn : het
Schoone, het Ware, het Rechtvaardige, het Goede...
Welnu, de schrijver is degene die U van uw boeien ontdoet,
die U verplicht het hoofd te wenden om den waren achtergrond der
dingen, der zielsbewegingen, der gebeurtenissen in te zien. Gij
stelt U tevreden met eenvoudige, rudimentaire sensaties, maar in het
verloop van wat schijnt een enkelvoudige gewaarwording te zijn
zit een wonderlijke verborgen tweede wereld waarvan ge bewust
kunt worden dank zij het toovermiddel der kunst. En zoo is het
dat b. v. Marcel Proust er toe komt honderd bladzijden te wijden
aan wat hij noemt « Petite esquiA d'un chagrin et des progris irrigullers de l'oubli. » — « Kleine schets van een verdriet en van de
onregelmatige vorderingen van het Vergeten ». De litteratuur wordt
hier dus tot een wetenschap die zich als task stelt het meest grandiose werkterrein te beoefenen dat men zich maar denken kan
de kennis van het menschelijke hart. Het opsporen der wetten die
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het ontstaan, de ontwikkeling en het verloop der menschelijke gevoelens beheerschen.
U ziet : de Litteratuur is aldus meer geworden dan een « Sesam open U » om in het Rijk der Schoonheid binnen te dringen.
Ze is nu ook een wetenschappelijk studieapparaat om de waarheid
te ontdekken der menschelijke Ziel. Zoolang zij zich uitsluitend en
alleen toelegde op het cristalliseeren der Schoonheid, bleef zij « Zuivere Litteratuur » maar nu betreedt zij een terrein dat Naar betwist
wordt door een andere geestelijke bedrijvigheid en wel de Philosofie.
Hier dreigt meteen de grens weg te vallen tusschen twee begrippen
die wel verwant zijn, maar toch elk een eigene wezenheid bezitten.
Het zou ons te ver leiden moesten wij tot een nauwkeurige grensafbakening der Philosofie en der litteratuur willen overgaan, maar dit
kan althans gezegd worden om beide te onderscheiden : waar de
Philosoof een « waarheidzoekende » is in het abstracte, het algemeene,
blijft de litterator de « waarheidzoekende » in het concrete, het bepaalde geval.
Maar tusschen de 'dean die Plato bij het vuur van zijn Spelonk aantrof, zijn er benevens het Schoone en het Ware, ook nog het
Rechtvaardige en het Goede. Hebben deze twee laatste ook geen
rol te spelen in de litteratuur ? De domeinen waar het Goede en het
Rechtvaardige heerschen zijn naar U weet : de Zedeleer, de Godsdienst, het Recht, de Sociale Wetenschappen en de Politiek. Welnu,
me dunkt het ware onbillijk uit de Litteratuur principieel zulke werken te verbannen die uitgaan van deze Ideeen, althans wanneer deze
Ideeen tot aesthetische gestalten geworden zijn. Moesten we het toch
willen doen, zoo zouden we — om ons tot enkele voorbeelden te
bepalen — werken moeten verwerpen als Multatuli's «Max HavelaarD
die een sociaal doel beoogde : een rechtvaardige behandeling van.
den Javaan. We zouden de godsdienstige poezie van zuster Hadewych, we zouden de politieke antispaansche liederen der I6e eeuw
moeten verwerpen. Daarvan kan geen sprake zijn. Ook van de zijde
van het Goede en het Rechtvaardige is verrijking der Litteratuur te
verwachten.
Maar er dient hier een belangrijk voorbehoud gemaakt te worden. De deuren der Litteratuur kunnen voor deze laatste niet zoo
wijd opengezet worden als voor de Philosofie. En zoo ge u ergert
aan dit verschil in behandeling, dan wil ik U dadelijk het waarom
hiervan zeggen. De Philosophie beschouwt de verschijnselen die507

ze bestudeert, zooals ze zijn, niet zooals ze zouden dienen te zijn om
aan persoonlijke voorkeur te beantwoorden. Het wezen der Philosofie is dus duidelijk verwant met dit der litteratuur die eveneens een
getrouwe spiegel van het Leven en van zijn zin wenscht te blijven.
Ethica, Politiek, Sociologie beschouwen en behandelen de verschijnselen van het leven naar een vooropgezet stelsel en zijn maar al te
zeer geneigd deze te misvormen om ze te doen passen in het kader
van hun ideaal. Hierdoor ontstaat dus een vervorming, een vervalsching van het onderwerp, vervalsching die van moreel of politiek
standpunt misschien kan goedgekeurd worden (ik wil dit geenszins
betwisten), maar. van litterair standpunt onduldbaar is.
Is het U nooit gebeurd gansch alleen een partijtje dam of schaak
te spelen, zoodus gelijktijdig zwart en wit ? Welnu, dan hebt ge, zoo
ge loyaal waart, strikt de regels van het spel gevolgd. Ge hebt uit
ieder pionstuk de mogelijkheden gehaald die het spel bood zonder
te denken wit (de braven) met de overwinning te beloonen en zwart
(de slechten) met de nederlaag te straffen. Dergelijk fair play eischen
wij ook van den kunstenaar. Wij verlangen van den litterator een boeiend spel, in casu b. v. : een levensconflikt waarbij hij uit zijn personages, zooals gij uit uw pionstukken, alles haalt wat er in steekt,
zonder U op voorhand of te vragen in welken zin het spel zal afloopen. De kunstenaar moet zich uitsluitend bekommeren om die wetten welke de wetten der litteratuur zijn, zoodus van de Schoonheid
en de Waarheid, te weten : een belangrijk gegeven, een logische
gang der handeling, een knappe bewerking.
Toen de eerste deelen van Proust's langen roman « A la recherche du Temps perdu » verschenen, schreef een enthousiaste lezer
aan den auteur dat hij wel hoopte dat, in het verder verloop van het
verhaal, Swann, een der hoofdfiguren, toch steeds een sympathiek
personnage zou blijven. Proust antwoordde hierop dat dit geenszins
in zijne macht lag; dat Swann diende te handelen volgens de wetten
die de ontwikkeling van zijn karakter beheerschten en den loop der
gebeurtenissen waarin hij zou geplaatst worden en niet volgens
den persoonlijken voor- of afkeur van den auteur, laat staan, volgens
de grillen van den lezer. In de verhouding van den schrijver tot
zijn werk is de schepping het overheerschende element, de auteur
het ondergeschikte. Het werk, het waarachtige litteraire werk, leeft
zijn eigen leven onbekommerd om den schrijver en dikwijls ten
koste van zijn beste krachten.
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Maar om terug to keeren tot het punt der sympathieke en onsympathieke figuren in een litterair werk, zoo moeten wij vaststellen
dat een der belangrijkste verwijten die men aan de doorsneelitteratuur kan richten, deze is : dat de meeste personnages volgens verstarde
karakters handelen. De zoo % Brave Hendrik behoudt zijn ioo %
degelijkheid van het eerste hoofdstuk tot het laatste, de loo %
boef idem. Dergelijke opvatting beantwoordt echter geenszins aan
de werkelijkheid van het Leven. De getrouwe waarneming van het
Leven leert ons inderdaad dat niets stilstaat en allerminst de evolutie
van een menschelijk karakter. Niet alleen groeit het karakter in de
richting van zijn aanvankelijken aanloop zoodat, b. v. de spaarzame
gierig, de voorzichtige bedeesd, menschenschuw worden, maar er
kan zich ook plots een radikale omkeer voordoen. Harpagon krijgt
een bui van mildheid en gij hebt wellicht alien reeds gehoord van
den plotsen moed van den bedeesde. Goethe's Faust, na een leven
van ingetogen studie, verkoopt zijn ziel aan den duivel. De bediende
gekluisterd in zijn kantoor droomt van avonturen. De onbeschaafde
verlangt naar de zegeningen der kultuur, de hypergecultiveerde
daarentegen wil terug naar het eenvoudige natuurlijke leven. Kortom het gaat hier om wat de Franschen vastlegden in de spreuk
« Tout tend vers son contraire ». Men wil de tegengestelde pool bereiken van wat men is of bezit. Deze psychologische wet is een der
belangrijkste en vruchtbaarste die men zich kan denken voor de
litteratuur, zoodat het geenszins een paradox was wanneer Proust
verklaarde dat de ideale roman deze is : waar de personnages in het
laatste hoofdstuk precies het tegenovergestelde doen van wat men
mocht verwachten op grond van de inleidende schets van hun karakter in het eerste hoofdstuk.
Welnu, deze wetmatigheid der « Litteratuur zonder meer », der
« Zuivere Litteratuur » kan, om begrijpelijke redenen, niet aanvaard
worden door de « Litteratuur met bijbedoelingen », door de « Tendenzliteratuur ». Deze laatste kan zich niet neerleggen bij de -vaststelling van het betrekkelijke, het relatieve, het ' vlottende die de belangrijkste vaststelling is die men verkrijgt door objectieve beschouwing van het Leven. De Tendenzlitteratuur wil bijdragen tot het
vestigen van een bepaald, wel omlijnd, vast stelsel dat op onwrikbaren grondslag moet berusten. Zij moet de ontwikkeling van het
menschelijke karakter ondergeschikt maken aan de overwinning
van haar systeem, de loop der gebeurtenissen mag haar ideologische
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constructie niet aan het wankelen brengen. Ge ziet duidelijk de tegenstelling : daar waar de zuivere litteratuur uitgaat van de onpartijdige,
onvooringenomen waarneming van het leven, waaruit zij enkele
wetten tracht af te leiden, legt de tendenzlitteratuur juist den tegenovergestelden weg af. Zij gaat uit van een vooropgezet, abstract
stelsel en tracht het leven naar dit stelsel te boetseeren. We kunnen,
geen oogenblik in twijfel verkeeren nopens de vraag welke van beiden
— van het standpunt der waarheid beschouwd althans — het bij
het rechte eind heeft.
De waarheid, de eerlijkheid tegenover onderwerp en personnages,
kortom het « fair play », hoofdeischen der zuivere litteratuur, daaraan zal de tendenzschrijver zich nooit willen onderwerpen en ik
wil bier niet onderzoeken of hij — van zijn standpunt althans —
niet volkomen gelijk heeft. Maar zijn wegen zijn andere dan deze
van den letterkundige.
Men begrijpe mij echter niet verkeerd. Het ligt geenszins in
mijn bedoeling den letterkundige te verwijzen naar de afzondering
van den « ivoren toren » en de zalige uitsluitende contemplatie der
maan, der sterren en der allerindividueelste emoties. Integendeel,
de kunstenaar moet midden in het Leven staan, Hij blijve in gedurig
en intiem contact met de groote gebeurtenissen van zijn tijd, niet
met de zoo verwaande als ijdele hoop deze op beslissende wijze te
gaan beinvloeden, maar om den zin ervan te ontdekken en in het
licht de stellen. De letterkundige doorgronde de gedachtenstroomingen die de wereld aan het gisten brengen. Maar daar waar sociale,
politieke en ethische conflikten zich voordoen, zal het — steeds van
het standpunt van het belang eener ware en duurzame kunst beschouwd — nuttiger blijken dat de litterator, liever dan zich als een
voorvechter in het strijdgewoel te werpen, veeleer optrede zooals
de voorzitter van een Engelsche rechtbank die, voor , dat de jury
het vonnis gaat vellen, op objectieve wijze de groote lijnen van het
geding ontwart en onpartijdig de argumenten van beschuldiging
en verweer samenvat.
De kunstenaar mag zich niet beperken tot een min of meer
schilderachtige weergave van de stof die hij aanpakt. Hij moet dezen
chaos ordenen en tot het filosofisch substratum, tot den geestelijken
ondergrond van het gegeven doordringen. Hij moet, uit de conflikten van zijn wereld en zijn tijd de essentieele waarden, de eeuwige
motieven ontwikkelen, de wetten die gelden voor altijd. Daarbij
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mag hij zich niet van de wijs laten brengen noch laten, hypnotiseeren
door tijdelijke leuzen en verbluffende slagwoorden. En zoo wij deze
eischen stellen dan is het omdat wij verlangen naar een litteratuur
die too % gaaf blijft, niet alleen in het heden, maar ook doorheen
de toekomst, eene kunst « sere perennius », duurzamer dan brons,
zooals Horatius met rechtmatigen trots van zijn eigene poezie kon
getuigen. Wij willen een kunst die niet afbrokkele. En wat zal
joist eerst afbrokkelen tenzij precies de hyperactueele kant, deze
gebeurtenissen die ons, op het oogenblik zelve, zoo buitengewoon
essentitel lijken, omdat wij als bijzienden ze niet van dien afstand
kunnen beschouwen die noodig is om ze met hun juiste waarde te
situeeren te midden der andere elementen. En nochtans deze actualiteit die ons verblindt is niets anders dan het momentane, dra verdwenen, wisselend uitzicht van eeuwig terugkeerende toestanden,
conflikten en omwentelingen.
Onlangs ontdekte men dat Shakespeare bij het schrijven van
zijn a Hamlet » politieke bijbedoelingen had. De moeder van Hamlet,
de koningin die haar echtgenoot laat vergiftigen om diens broeder
Claudius te huwen, zou niemand anders geweest zijn dan de koningin van Schotland Maria Stuart. Welnu, het spreekt van zelf dat
deze ontdekking niets toevoegt aan de waarde van deze tragedie.
Ze verwekt veeleer een zeker onbehaaglijk gevoel. Wij hadden eigenlijk Shakespeare te hoogstaand geacht om zijn kunst op dergelijke
perfiede wijze te laten misbruiken voor de politieke doeleinden der
koningin van Engeland. Wij krijgen denzelfden indruk van wrevel
wanneer we bemerken dat b. v, een Ilya Ehrenburg (precies een
schrijver naar het hart der « actualisten »1) met een schandaalboek
als « Die Heiligsten Giiter » niet den ideeelen ondergrond der hedendaagsche sociale conflikten zoekt te belichten, maar zich vergenoegt
zoo misselijke als eenzijdige aanvallen tegen gemakkelijk te erkennen personen uit te voeren. Welnu, de vraag of de beschuldiging die Shakespeare's « piece A clef » ten gronde lag, gefundeerd
was, kan voor de tijdgenooten van den auteur zeer belangrijk geweest zijn, maar de volgende eeuwen tot op dezen dag hebben dit
drama meegevoeld en bewonderd niet om wille van de politieke tendenz en perfiede allusies die zij niet eens konden vermoeden, maar
wel omdat zij in de lotgevallen van den prins van Denemarken een
eeuwigheidswaarde ontdekten : het tragische beeld van den twijfelenden, aarzelenden, hyperscrupuleuzen mensch.
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Het zwaartepunt deter eeuwige motieven ligt dus in het hart
en in den geest van den mensch zelve, van aft den Odusseus van
den Griekschen Homeros tot aan den Ulysses van den Ier James
- - sociale en politieke gebeurtenissen waarin hij
Joyce, en niet ninde
verkeert. Deze laatste zijn slechts eene omkleeding. Zij spelen in
het kunstwerk een rol die, welbeschouwd, nauwelijks belangrijker
is dan de min of meer schilderachtige plunjes die de personnages
aantrekken. Of de mensch labeurt met de spade op Adams akker
of met een traktor in een Russisch kolkhoz of sovkohz, vormt slechts
een wisselende mise en scene van de eeuwige tragedie van 's menschen
lot. Spade en traktor zijn maar rekwisieten. Op het labeuren komt het
aan, op de eeuwige wet : in het tweet uws aanschijns zult gij uw brood
verdienen. Of de jonge krijger verbloedt onder de lansstoot van
Achilleus of verstikt wordt door mostaardgas verandert slechts de
omlijsting van het geval. De tragische kern ligt in het voorbarig
overlijden van een jong mensch die vermoedelijk liever nog wat
van het leven zou genoten hebben in stede van het bezit van Helena
van Troje of de petroleumconcessies eener Europeesche mogendheid
te verdedigen.
Is de schrijver niet tot dezen eeuwigen kern doorgedrongen
dan heeft hij feitelijk niets bereikt en alle geleuter met evokaties
van sociale middens of politiek geharrewar vermag aan zijn fiasco
niets te veranderen. Hoezeer had Theophile Gautier gelijk toen hij
vaststelde :
L'art robuste
A seal eternite
Le buste
Survit a la cite !
De Kunst overleeft den Staat en,.. de staatkunde I
Jammer genoeg is deze waarheid kort na den oorlog schromelijk miskend geworden. Om ons tot Vlaanderen te beperken, is het
niet bijzonder kenschetsend voor het aanmatigend indringen der
politiek in de litteratuur dat, van drie belangrijke jongere tijdschriften,
wij bedoelen « Ruimte », « Ter Waarheid », « Pogen », de leiders respectievelijk waren : van het eerste, een socioloog, later Kamerlid,
van het tweede een Kamerlid, later stichter der Dinasopartij, van
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het derde weliswaar een dichter van humanitaire poezie, maar die
weldra zijn pacifistische en internationalistische lyriek zou vaarwel zeggen om de tweede aanvoerder te worden der nationalistische,
fascistische partij ?
Zoo wij zoo sterk den nadruk leggen op dit punt dan is het
omdat de driestheid van hen die wij « actualisten » zouden willen noemen, er niet minder op geworden is (i), Door « actualisten » bedoelen wij dus deze die als een sacrosanct, onaantastbaar dogma
zouden willen opleggen : dat de kunst geen andere rol heeft te spelen
dan mee te huilen in het haatkoor der sociale en internationale conflikten. Van deze driestheid vond ik onlangs nog een typisch staaltje
bij een kritikus die de opvoering van een tooneelstuk van Manuel
de Falla veroordeelde met de volgende potsierlijke jeremiade :
« Intusschen doppen de werkelozen in alle landen, vecht men in
China, staat de Reichstag in lichte laaie en is de Volkerenbond een
machteloos lichaam... » Het verwondert mi.j dat hij er nog niet bijvoegde ... en beeft de aarde in Californie, want zoo de apodiktische

kritikus van den kunstenaar eischt dat deze ingrijpe in den stand van
de arbeidsmarkt, de Oostersche strategie, de politieke rust van Germanje en andere Staten, dan kan hij met evenveel billijkheid hem
opleggen : het geweld der natuurelementen te breidelen. We zouden
nog meer staaltjes kunnen aanhalen van dergelijke zoo onnoozele
als aanmatigende kritiek die het brutaal vertikt ad rem te blijven.
Zoo zagen wij een psychologischen roman veroordeeld met het argument... « dat dergelijk boek de Vlaamsche Beweging niet bevordert... »!
Inderdaad ! En in die voorwaarden kan men evengoed aan de algebra verwijten dat ze niet bijdraagt tot de bestrijding van het alkoholisme... Intusschen is de brand van den Reichstag gebluscht,
de oorlog in China krijgt zijn beslag met een min of meer rechtvaardig en duurzaam vredestraktaat en de Volkenbond zal voortsukkelen
of ter ziele gaan... maar de Kunst zal blijven « aere perennius »,
duurzamer dan brons...
Moest de litteratuur toegeven aan de eischen dezer « actualisten » zoo zou zij bedreigd worden door een gevaar dat niet mag
onderschat worden, het gevaar : dat zij haar zelfstandigheid zou

(1) Zij culmineert in de verklaring van Goebbels destijds volgeling van den
esoterischen dichter Stefan George, thans, Reichsminister voor... Propaganda
" Absolute Kunst heeft geen bestaansrecht meer ! .."
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verliezen, dat ze zich late verleiden door pseudo edelmoedige leuzen
als « De Kunst, de Literatuur, moeten dienen, ze moeten in dienst
staan van het Goede en het Rechtvaardige » (waardoor natuurlijk
bedoeld wordt een welbepaald ethisch, politisch of sociaal baatzuchtig doel). In den grond komt dit hierop neer dat de politiek, de ethica,
de sociologie eischen dat de Litteratuur zou dienen als een papieren
camouflage, een kleurig festoen op het schamel kraam hunner stellingen, als barnumreklaam en boerenbedrog; of als een woordentonikum om den liver der zedelijkheidsapostels aan te vuren en den
wankelen cooed der sociale en nationale strijders te « stalen ». Maar
de ware litteratuur leent zich niet tot stoffeering en weigert beslist
kwakzalversdrankjes te stooken.
Hier staan wij op een gebied waar de grenzen der Litteratuur,
der Politiek, der Zedeleer niet rakelings glijden langsheen malkander,
maar zich veeleer doorsnijden als cirkels, zoodat een onderwerp gelijktijdig tot twee of meer deter vakken kan behooren. Het is dus
noodig hier onze opvatting zoo nauwkeurig mogelijk te omschrijven.
Welnu, wij verklaren dus het volgende : wij verwerpen geenszins
het kunstwerk ontstaan uit deernis om moreele verwording, uit
verontwaardiging over sociale ellende of politiek onrecht; maar wij
verwerpen wel het werk dat strekt tot het opdringen van een dogma,
van een stelsel. Zeker is het niet gemakkelijk te zeggen waar, in een
hybridisch werk, de grens ligt tusschen litteratuur en tendenz. Wat
ons betreft : zoodra wij m,erken dat de preek of de meeting aanzet,
voelen wij ons onweerst,anbaar geneigd den auteur in den steek te
laten. Zoo we een politieke overtuiging willen opdoen of gesticht
worden, dan wenden we ons rechtstreeks tot de ongecamoufleerde
bron. Maar wij willen om den drommel niet dat een would-be litterair werk ons politieke knollen of wormstekige ethische nootjes voor
de gouden vruchten van den tuin der Hesperiden opsolfert. wij
herhalen het dus : zoo vruchtbaar sociale, ethische, politieke gegevens kunnen zijn als bron, 'als kiem van een kunstwerk, zoo misleidend worden zij wanneer zij zich willen opwerpen tot doel, tot tendenz. Zoozeer wij het toejuichen wanneer de letterkunde zich verrijkt met elementen afkomstig uit bedoelde sferen, zoozeer stellen
wij ons schrap zoo dit moet leiden tot een soort dienstvaardigheid,
tot een soort knechtschap, kortom tot tendenzlitteratuur ten bate
van, gelijk welke richting. Men kan geen twee heeren dienen. De
Muze is een gewillig dienstmeisje, maar wanneer de Aesthetica ofte
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Schoonheid « zus » beveelt en de Politiek of de Ethica « zoo »; dan
begrijpt ge dat van het gansche werk niet blister veel in huis zal
komen.
Maar er is meer. Zoo wij met zoo fellen, haast bitteren nadruk
hierop weerkeeren, dan is het omdat, in waarheid, de passende verhoudingen schandelijk miskend, de rollen op perfiede wijze omgekeerd werden. Welnu, indien er werkelijk een « meester » en een
« knecht » moeten aangewezen worden, dan zeggen wij dat het het
Leven is dat in dienst moet staan van de Kunst en niet omgekeerd.

Zoo er een doelmatigheid, een finaliteit te ontdekken valt in deze
wereld, dan is het deze : dat de geanimeerde schepping streeft naar
zelfbevestiging, zelf bewustzijn, zelfkennis, van of de meest schamele
rudimentaire wezens als het hondsgras en de zeester die met hun
loten en voelsprieten blindelings hun omgeving betasten, tot aan
den Freudiaanschen mensch die zonder schromen de ontstellende
structuur zijner gedachten en hartstochten ontleedt, tot aan dit eindpunt van volmaakt bewustzijn en kennis dat de geloovige « God »
noemt. Zin van het Leven is zijn bewustwording. En deze bewustwording vindt bij den mensch haar meest sublieme bekroning in
de philosophie en in de kunst.
Daarom willen wij dat de litteratuur blijve een autonome, zelfstandige bedrijvigheid; bedrijvigheid die heeft te gehoorzamen niet
aan vreemdsoortige berekeningen van politieken, sociologischen of
ethischen aard, maar aan de eigene wetten van schoonheid en dramatische bewogenheid, aan psychologische waarheid. Door kruising
van litteratuur en tendenz ontstaan meestal afschuwelijke, hybridische
monsters. Wij denken aan een bastaardwezen dat zou gesproten zijn
uit de vereeniging van kemphaan en albatros... Ses ailes de geant
1' empechent de marcher en zijn zware vechtsporen beletten hem het
leven te overvliegen... Deze hybridische werken, naarmate zij sterker
den litterairen kant uitwillen, worden fataal onwetenschappelijker en
naarmate zij meer tendentieus zijn, blijken ze ook minder literair.
Wij willen dit door een voorbeeld staven, dat we dan nog zullen kiezen op een terrein dat voor onze thesis nochtans het minst voordeelig is. Inderdaad zoo we verklaren dat we den antialkoholischen
tendenzroman verwerpen, dan kunnen we allicht op de instemming
rekenen van al de vrienden van Bacchus en Gambrinus — en deze
zijn talrijk; maar zeggen we daarenboven dat we ook den pacifistischen tendenzroman veroordeelen, dan moeten we op niet veel bij515

val rekenen. Welnu, zoo we de drie romans : « Die Waffen nieder »,
« Im Westen nichts neues » en « Les Croix de Bois » vergelijken, dan
stellen we vast dat Bertha von Suttners boek litterair heel wat minder
is dan Remarque's werk, maar stellig doeltreffender als tendenz.
Dorgeles daarentegen staat op zijn beurt litterair hooger dan Remarque, maar van een pacifistische tendenz kan bij hem ternauwernood nog gesproken warden. Men kan dit feit zelfs bij een en denzelfden schrijver vaststellen. « Le Feu » van Barbusse geeft een natuurgetrouwer, echter, spannender beeld van den oorlog dan zijn
« Clarte », waar de tendenz daarentegen heel wat meer aangedikt
werd. Kortom men zou kunnen zeggen dat in een hybridisch werk
tendenz en litteratuur complementaire waarden zijn die in omgekeerde
evenredigheid blijven, zoodat b, v, in een boek dat voor go % tendenz is, waarschijnlijk niet meer dan io % litterair zal blijken en viceversa. Zander aan deze vaststelling de beteekenis eener strenge wet
te willen toekennen moet er nochtans de conclusie uit getrokken warden : dat de beste uitkomst voor den politikus, den ethicus, den socioloog nog steeds blijft een degelijk min of meer wetenschappelijk
traktaatje te schrijven, zonder aanspraak te maken op litteraire gelding.
De litteratuur harerzijds heeft, als kunstuiting, niets te winnen en
alles te verliezen met zich te laten omsmeden tot een wapen voor
een of ander vergankelijke partij. De Kunst is een edel metaal...
Ze is goud 1 Niet van goud maakt men kogels, maar wel van het
gemeene load. Uit goud smeedt men kronen en het onvergankelijk
beeld van Aphrodite, de Godin der Schoonheid!...
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Glorie van Paschen
Van hemelsch dauw zijn de zoomen
der aarde blinkend wit
nu Christus Koning gekomen
is tot Zijn eeuwig Bezit.
De heuvels dragen den vrede
der nieuwe zaligheid
tot een schoonere Hof van Eden
ligt de wereld gewijd.
Boven de toppen der boomen
breekt het licht elk verschiet
ontsprongen zijn alle stroomen
in een juichend nieuw lied.
De schepselen komen en knielen
voor den Heer van leven en dood
alle geloovige zielen
prijzen Hem uit hunnen nood.
De Heiligen Gods vereeren
Hem in hun bede en gezang
heerlijk roemt hunnen Heere
aller Engelen rang.
Onder het algemeene
lof van alles wat leeft
sta dit weinige van dengene
die het geschreven heeft.
Paasch-Zaterdag, 1933.

A. J. D. VAN OOSTEN.
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Melissenda en de Valsche Messias
DE LOTGEVALLEN VAN EEN ROMANCE
door Lou Lichtveld,

I.
SPAANSCH IN DE ORIENT.

Een der kostbaarste en meest karakteristieke rijkdommen van
de Spaansche Letterkunde is de schat van romances, van assoneerende
lyrisch-verhalende gedichten die reeds in de late middeleeuwen op
het Iberische schiereiland gemeengoed waren, en dit grootendeels
bleven tot op de huidige dag. Dit laatste is op zichzelf reeds een
merkwaardig verschijnsel, daar het niet alleen veel zegt omtrent
• het conservatisme waaraan Spanje zoowel zijn opkomst als zijn neergang te danken heeft, maar ook omtrent de zin voor potzie, voor
epiek, waarin dit yolk door geen enkel ander van West-Europa
overtroffen wordt.
Afgezien van datgene wat de Spaansche romances gemeen
hebben met de volkspoezie van andere landen, — met name de Fransche romances, de Schotsche en Iersche balladen, de Scandinavische
viser, — is- hun verbreidheid grooter dan men bij oppervlakkige
kennismaking zou zeggen. Reeds vroeg was hun letterlijke inhoud
zoo diep in het geheugen van elke Spanjaard gegrift, dat deze niet
vergeten werd toen de eerste Conquistadores zich onderweg bevonden naar het legendarische goudland, en een nieuw wereiddeel
veroverden. Noch de wonderen der Azteken, noch die der Incas,
noch de bloedige avonturen in het Noorden, doofden bij officieren
en manschappen of bij de latere kolonisten de herinnering aan de
romances die men in het moederland zong. In de kronieken en reisverhalen der Veroveraars zijn telkens citaten te vinden uit de romancepoezie, en menige daarin vermelde anecdote is gebaseerd op het te
pas of te onpas aanhalen van het een of ander romance-fragment,
op gelijksoortige wijze als Cervantes dat later zoo menigmaal in zijn
« Don Quichote » deed. Doch wat weer zegt : tot op heden leven
in Latijnsch Amerika tal van oude Spaansche romances geheel of
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gedeeltelijk voort naast later ontstane specifiek Amerikaansche, die
overigens juist eenzelfde type vertoonen.
In de loop der eeuwen hebben de oude teksten allerlei omvormingen, aanvullingen, verminkingen en variaties ondergaan, gelijk
trouwens ook in Europa; — het duidelijke bewijs dat ze werkelijk
gemeengoed en volkspoezie waren.
Terwijl deze verbreiding naar het Westen ons alleszins begrij pelijk voorkomt, lijkt het haast een wonder, dat dezelfde romances
ongeveer terzelfdertijd ook Oostwaarts verspreid werden, en zich
eveneens, maar dan vaak met de meest rigoureuze letterlijkheid,
gehandhaafd hebben tot deze dag.
In de tijd toen in Spanje Oostersche en Westersche rassen
naast elkander leefden, waren de romances niet alleen geliefd bij
het Arische deel van de bewoners, maar minstens evenzeer bij de
Joodsche bevolking die, doorvoed van Bijbelsche stof, uiteraard
groote affiniteit moest gevoelen met de episch-lyrische romancepoezie, en zelfs bij het Moorsche deel, dat zelf een belangrijk aantal
der personnages en situaties opleverde welke door de Romance
worden bezongen. VOOr hun gewelddadige « bekeering » en daarmee
gepaard gaande verdrijving onder Ferdinand en Isabella, namen de
Joden een eigenaardige intermediaire positie in tusschen de Christenen en de Mooren. Ze voelden zich met de laatsten in meer dan
een opzicht verwant, maar ze sloten zich gaarne, voorzoover hun
godsdienst dat toeliet, bij de heerschende Christenen, bij het ras
in opkomst aan. Hun positie was geenszins die van proletariers;
juist het feit dat zij een bezittende en invloedrijke klasse vormden,
is oorzaak geworden van de krasse maatregelen welke men onder
de leuzen van geloofsijver tegen hen getroffen heeft.
Deze West-Joden, ten nauwste met de Spaansche cultuur verbonden, vormden in alle opzichten een verfijnd en superieur ras,
en nog heden is het uiterlijke en innerlijke verschil groot tusschen
de Noordelijke Joden, de Asjkenazim, en de Zuidelijke, de Sefardim.
De belangrijkste anthropologen van deze tijd die hen beschreven,
hebben slechts groote lof voor hun afstammelingen. Dat de
Spaansche cultuur de Sefardim werkelijk in het bloed moet gezeten
hebben, blijkt hieruit, dat hoe ver zij na een uiterst vijandige behandeling ook wegzwierven, zij nooit het contact met Spanje geheel
verloren, en zoowel tijdens als na hun laatste Diaspora de Spaansche
omgangstaal trouw bleven. Of men zich in Marokko, in Klein Azle
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of in de Balkan onder de Sefardim bevindt, overal kan men tot zijn
verbazing een Spaansch hooren spreken, dat weliswaar niet volkomen
zuiver is, maar toch grootendeels verstaan kan worden door ieder
die deze taal kent. Aan de groote ontwikkeling die het Spaansch
in de 15 e en 16e eeuw doorgemaakte, heeft het jodenspaansch
echter verder geen deel meer gehad. Hun eenigszins arme en archaIsche woordenschat is naar gelang de omstandigheden met Hebreeuwsche, Arabische, Turksche of andere Orientaalsche woorden en
zegswijzen aangevuld. Doch karakter en algemeen aspect van hun
taal is uitgesproken Spaansch, hoewel gevreesd moet worden dat
dit — door veranderende politieke en sociale omstandigheden vooral,
— niet lang meer het geval zal zijn.
Wanneer cijfers in dit verband een denkbeeld kunnen geven,
dan moet het ongetwijfeld veelzeggend zijn, dat bij het begin van
onze eeuw te Constantinopel nog 52.000 Spaansch-sprekende joden
gevonden werden, te Saloniki 5o.000 en te Smyrna 22.000.
Met het behoud van deze taal ging gepaard het behoud van de
herinnering aan de oude romance-poezie, zoodat zich op het oogenblik zelfs het eigenaardige geval voordoet, dat menige romance die
op het Schiereiland geheel of gedeeltelijk verloren ging, onder de
Joden van Noord-Afrika of de Orient nog grootendeels intact wordt
teruggevonden. Evenals de Sefardim in tal van opzichten de uitspraak
en de woordenschat van het Spaansch uit de tijd der « Katholieke
Vorsten » trouw bleven, evenzoo hebben ze een zeer groot deel van
de romance-schat trouw geconserveerd. In Tanger zoowel als in
Sofia,in Weenen zoowel als in Adrianopel, in Smyrna zoowel als in
Saloniki, in Bosnie zoowel als in Fez, warden nu reeds eeuwenlang
Spaansche romances gezongen en gereciteerd; en sommige van deze
gezongen hebben zelfs een heel bizondere rol gespeeld in het leven
van deze prachtige, vitale bannelingen.
Toen tegen het einde van de I5 e eeuw de Spaansche joden bij
duizendtallen naar Oran, Algiers en Fez emigreerden, kwam een
groot aantal van hen in ellende of gevangenschap om; andere weken
uit naar Portugal of Italie. Deze laatsten namen spoedig de taal der
omwonenden aan, terwijl zij die naar Portugal vluchtten, zich met
de Portugeesche joden vermengden en later zich meerendeels in
Holland vestigden. Dat zij hun taal trouw bleven, is bekend. Tot in
de vorige eeuw gebruikten de Amsterdamsche Sefardim nog het Portugeesch, evenals hun stamgenooten die zich te Hamburg vestigden.
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Zeer veel van de naar alle windstreken gevluchte Spaansche
joden gaven echter gehoor aan de uitnoodiging van Sultan Bajazet II,
om zich in volkomen vrijheid en ander het genot van belangrijke
privileges, in zijn rijk te komen vestigen. Vreemd genoeg, waren ze
aanvankelijk nogal separatistisch gestemd, zoodat in het begin van
de 16e eeuw te Constantinopel bijvoorbeeld, wel zes verschillende
Sefardische synagoges werden aangetroffen : een Castiliaansche,
een Aragoneesche, een Cordobaansche, een Barceloneesche en nog
twee Portugeesche ; Salonikl telde toen niet minder dan vijf van zulke
gemeenten, en ook dit is teekenend : vele Sefardische families weten
zich tot op de dag van heden nog te herinneren uit Welke streek van
Spanje zij afkomstig zijn. Uit eigen aanschouwing ken ik de uiterlijke
levensomstandigheden en het milieu der Sefardim van Tunis, Algiers
en Marokko. zij geven daar de reiziger een sterken indruk van zuiver,
geconcentreerd en patriarchaal leven. Van innerlijk geluk dat tegen
het ontbreken van materieele rijkdom ruimschoots opweegt. In de
synagogen zitten steeds vele baardige geleerden in serene rust bijeen;
het jodendom heeft er een volkomen oudtestamentische kleur ; het
Orientaalsch karakter is er zoo mogelijk nog duidelijker dan bij de
Arabieren. Wij mogen aannemen dat in Klein Azie en de Balkan
hun toestand weinig hiermee zal verschillen. (la)
Van verschillende zijden heeft men verzamelingen aangelegd
van Spaansche romances die nog onder de Sefardim worden gevonden,
en een van de eersten die zulk een collectie publiceerden, de Joodsche
geleerde Abraham Danon uit Adrianopel heeft naar aanleiding
van een der vele manuscripten waarin de beginregels van Spaansche
romances zijn genoteerd als aanwijzingen van de melodieen voor
berijmde hebreeuwsche litanieen (« Juncos »), de volgende opmerking
gemaakt : « Wanneer men ziet hoe onze hebreeuwsche dichters van
deze tijd (d. i. 1641) zich wendden tot die levende bronnen der oude
melodie, kunnen wij ons niet verwonderen over de onweerstaanbare
aantrekkingskracht die de valsche Messias Sabbatai Zewi op zijn
geloovigen uitoefende, wanneer hij met mystieke toespelingen de
romance zong van Melisende, de dochter van de keizer. » (2)
In Danon's verzameling komt nu een brokstuk voor van een
romance ,waarvan « Melisselde » de heldin is. En deze romance bleek
later nauw verwant met een ander, waarin « Melisera, de dochter
van de keizer » de hoofdpersoon was, en die te Tanger, Adrianopel
en Sofia aangetroffen werd door Menendez Pidal. Deze coincidentie
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was blijkbaar de overigens zeer accurate en hoogstaande literatuurkenner voldoende om toen snel te concludeeren : « Dit is de romance
van Melisenda, des keizers dochter, met de koraalroode lippen en
het melkwitte vleesch, die met mystieke toespelingen door de valsche
Messias Sabbatai Zewi gezongen, zulk een onweerstaanbare aantrekkingskracht op de menigte uitoefende. » (3)
De voorzichtige, gelijk wij straks zullen zien, alleszins gefundeerde uitlating van Danon, is bij M.-Pidal een haastige identificatie
geworden, waarvoor hij Been enkel argument te berde brengt. Ook
in andere werken, b.v. « L'epopee Castillane » heeft M.-Pidal deze
meening zonder nadere bewijsvoering herhaald. (4) Anderen hebben
zijn opmerking domweg nageschreven, en zoo vinden wij in het
best-gereputeerde speciaalwerk over dit onderwerp, R. Gil's « Romancero judeo-espariol » als aanteekening bij de geciteerde tekst van
M.-Pidal de klakkelooze bewering, met een beroep op laatstgenoemde,
dat zijn tekst het befaamde lied van Sabbatai Zewi moet zijn, etc. (5).
Nu is het zoowel bij lezing van de tekst die Danon geeft, als
bij die van M.-Pidal zelfs met de grootste fantasie ter wereld niet
wel mogelijk te zien, op welke wijze een valsche Messias dit gezang
als lokmiddel met mystieke beteekenis gebruikt kan hebben. Is het
wel werkelijk het geval geweest? Wie was die Sabbatai Zewi dan precies ? Wat weten wij van de romance die hij tong?
Ziedaar eenige vragen, wier beantwoording ons kennis doet
maken met een brok cultuur- en literatuur-geschiedenis, dat op zichzelf al romantisch genoeg is.

II.
DE GODSZOON VAN ISMIR.

Sabbatai Zewi was een Sefardische Jood en werd in 1626 geboren te Ismir, het oude Smyrna. zijn jongste levensbeschrijver,
Josef Kastein, heeft in zijn overigens voortreffelijke en indringende
monografie verzuimd het Spaansche karakter van de Sefardim in
het algemeen, en van Sabbatai's omgeving te Ismir in het bizonder,
voldoende te belichten (6). Er was nauwelijks een eeuw verloopen
sinds Sabbatai's voorzaten Spanje verlieten. Van de klassieke Hebreeuwsche boeken die hij bestudeerde, Bijbel, Talmud en Kabbala,
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met hun tallooze kommentaren, waren juist in de Orient zeer veel
Spaansche vertalingen gedrukt. In Sabbatai's tijd was het Spaansch
voor de Sefardim niet slechts omgangstaal, maar ook litteratuurtaal.
Alle authentieke bronnen zijn het eens over de uiterlijke schoonheid van de valsche Messias. Zij vermelden ook, dat hij een prachtige
stem had, en uitstekend kon zingen. Zijn levensgeschiedenis komt
in het kort op het volgende neer :
Na reeds op jeugdige leeftijd zijn Talmud-studies voltooid te
hebben, gaat hij zich verdiepen in de Kabbala en genet spoedig
een groote roep als Chacham, wijze. Een groote kring van aanhangers
schaart zich om hem heen, zijn stem werkt als een toovermiddel
om anderen te beheerschen.
Omstreeks deze tijd wordt Ismir een belangrijk handelscentrum,
waar zich vele Engelschen, Franschen, Hollanders en Italianen
vestigen. Sabbatai's vader wordt een invloedrijk man, en zijn bewonderaars haasten zich de snelle bloei van Smyrna aan zijn heilige levenswijze toe te schrijven.
Sabbatai wordt door zijn vader uitgehuwelijkt, maar reeds na
enkele weken beklaagt de jonge vrouw zich bij het Rabbinaatsgerecht
dat haar man haar nog niet genaderd is. Zij krijgt een scheidsbrief,
en Sabbatai gaat voort een eenzaam leven te leiden. Dan wordt hij
ten tweeden male uitgehuwelijkt, en de geheele geschiedenis herhaalt zich. Sabbatai rechtvaardigt zich met te zeggen dat geen van
deze beide vrouwen door den hemel voor hem bestemd was.
In Smyrna worden tusschen de Talmudjoden en de Puriteinen
uit Engeland groote discussies gevoerd over de komende dingen.
Ze hebben veel met elkander gemeen, vooral de ultra-republikijnsche
Levelers, die zelfs Cromwell te ver gingen, en de fervente Kabbalisten.
Beide groepen verwachtten spoedig een Messias en het Duizendjarig
rijk. Volgens een geheimzinnige mededeeling uit de Sohar, het voornaa'mste Kabbalistische werk, zou zijn komst in 1648 moeten plaatsvinden. De Christelijke sectariers hadden op grond van de Apocalyps
berekend, dat in 1666 de wederkomst van Christus en het begin van
het Duizendjarige rijk moest vallen. Het was een herleving van oude
Chiliastische denkbeelden. Sabbatai Zewi ziet hoe de wereld om hem
heen op een Messias wacht. Waarom zou hij, de jonge schriftgeleerde, niet de geroepene zijn?
In een andere uithoek van de wereld spelen zich verschrikkelijke
tooneelen af, groote pogroms in Polen, waarbij de Joden met tien523

duizenden geslacht worden, velen als ware martelaars voor hun geloof
sterven. Vluchtelingen dagen op in alle Joodsche centra van WestEuropa en Turkije. Overal worden inzamelingen gehouden om de
joden vrij te koopen die door de Tartaren gevangen zijn. Het laatste
centrum in de Diaspora is uiteengeslagen, het schijnt dat het joodsche lijden zijn toppunt heeft bereikt. Dat wil dus zeggen : thans
is de Verlosser het meest nabij. Meer dan ooit zijn aller gedachten
op de Messias gericht, en op het wonderjaar 1648. Sabbatai Zewi
verwacht elk oogenblik dat zijn leerlingen tegen hem zullen zeggen :
Gij zijt de Messias. Maar niemand spreekt. Dan deelt hij het hun
maar zelf mee; in diep geheim.
Intusschen verloopt het jaar 1648 zonder dat er iets bizonders
gebeurt. Sabbatai voelt dat er toch iets gedaan moet worden, wil hij
niet de groote kans van zijn leven ongebruikt laten voorbijgaan.
Daarom onderstaat hij het in de voile synagoge het leesgestoelte te
beklimmen, en luidop de Sjem ham' forasj, de voile naam van God
uit te roepen, die alleen door de hoogepriesters in de tempel van
Jerusalem mag worden uitgesproken. Men is geschokt, maar begrijpt
deze daad niet. Slechts een enkeling verstaat de bedoeling van deze
geste : den Messias is alles geoorloofd I De kring om Sabbatai
breidt zich uit, zoowel onder de invloedrijken als onder de armen.
De rabbijnen en hun aanhang zijn echter niet overtuigd; hun
vijandigheid tegenover Sabbatai groeit van dag tot dag, en als represaille spreken ze tegen den onruststoker in hun gemeente de groote
banvloek uit. De nieuwe Messias echter geeft geen kamp ; daar zijn
vader en zijn broeders eveneens aan hem gelooven, is hij in staat
om rijkelijk van geld voorzien te vluchten, en komt hij in een reeks
van Grieksche steden en tenslotte in Saloniki, de stad die met haar
dertig synagogen hoofdzetel der Kabbalisten was.
Daar geeft hij aanvankelijk geen vat op zich, tot hij een keer de
rabbijnen der stad op een schitterend gastmaal uitnoodigt. Terwijl
het feest in voile gang is, neemt Sabbatai plotseling een Thorarol
in zijn armen, als ware het een mensch, en verlangt van de rabbijnen
dat ze hem met de Thora, de heilige wet, in het huwelijk zullen verbinden.
De rabbijnen nemen hem deze romantische vertooning hoogst
kwalijk en willen boos vertrekken. Sabbatai beroept zich op de profeten die gezegd hebben dat de Schrift de echtgenoote zijn moet
van wie de waarheid lief heeft. De anderen halen de schouders op;
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slechts een van hen blijft achter en vraagt Sabbatai naar de ware
beteekenis van zijn daad. Sabbatai bekent dat hij de Messias is, en
vindt een nieuwe, toegewijde aanhanger. Maar de rabbijnen dwingen
hem ook deze stad te verlaten, en hij komt nu te Constantinopel,
wint er aanhangers, maar moet weer voor de in het harnas gejaagde
rabbijnen vluchten, na van een van zijn adepten daar een valsch
document te hebben ontvangen, waaruit blijken moet dat de naam
van de Messias « Sabbatai Zewi » is!
Wij mogen niet vergeten dat Sabbatai in een tijdperk leefde
dat vele valsche messiassen en profeten kende. Reeds in het midden
der 16 e eeuw traden ze onder de Christenen van Duitschland, Frankrijk, Holland, Engeland en Polen op. In 1654 begint in Engeland
de Quaker Jacob Naylor zijn prediking. Drie jaar later doet deze
te Bristol zijn « Intocht in Jerusalem ». Een ieder is, geloovig of niet,
met het probleem van het naderende Godsrijk bezig.
Acht jaren zwerft Sabbatai nu rond. In 166o duikt hij te Kairo
op, waar hij rijke en machtige aanhangers werft. Daar komt hij ook
tot het besef, dat hij slechts vanuit Jerusalem de ware populariteit
kan bereiken. Op weg erheen komt hij in Gaza, waar hij wederom
belangrijke aanhang vindt en luide door een helderziende geleerde
begroet wordt als « Koning... die komt in de naam des Heeren. »
Drie jaar blijft hij vervolgens te Jerusalem; hij weet waarom hij nog
wacht. Nu het jaar 1648 vergeefs verloopen is, moet het wonder maar
gebeuren volgens de christelijke berekening, in 1666. Hij gebruikt
de tijd van afwachten om zich onder de armen geliefd te maken
Op zijn weg verdeelt hij steeds geld en suikerwerk onder de kinderen.
En voor de vrouwen zingt hij niet slechts vrome psalmen, maar
ook liederen van een omsluierde erotiek, waaraan hij een bizondere
mystieke beteekenis toekent, wanneer men er over interpelleert. In het
bizonder is daarbij een spaansch liefdeslied van « Melisselde, de dochter
van den keizer », waarover straks meer.

Wanneer Sabbatai korte tijd met een charitatieve zending naar
Kairo is geweest, keert hij voor de derde maal gehuwd te Jerusalem
terug. Op fantastische wijze is hij aan zijn « ware » echtvriendin
gekomen. Deze, Sarah genaamd, stamt uit Polen. Men weet slechts
dat haar ouders stierven toen zij ongeveer zes jaar oud was. Daarna
werd zij in een klooster opgevoed. Het jonge Joodsche kind groeit
in het Poolsche nonnenklooster op tot iets zonderling gedeformeerds.
Als ze er tier, jaar geweest is, ontsnapt ze heimlijk, laat zich door haar
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rasgenooten verbergen. Zij vlucht van schuilplaats tot schuilplaats,
een vreemd wezen vol erotische aantrekkingskracht, en komt te
Amsterdam bij haar broeder terecht. Daar geeft zij te kennen dat er
in de wereld een Messias verschijnen zal, en dat zij bestemd is tot
zijn bruid. Niets en niemand vermag haar terug te houden een dooltocht door de wereld te beginnen, om deze Messias en bruidegom
te zoeken.
Van Amsterdam trekt zij door Holland, Duitschland, Zwitserland naar Italie. Overal brengt haar schoonheid de mannen in opwinding en.., zij wijst niemand af. Zij schenkt al wat een vrouw te vergeven heeft, maar blijft nergens lang, trekt steeds verder. Haar gedrag
verklaart zij met te zeggen : daar ik niet mag trouwen voor de Messias
mij eens tot zich neemt, heeft God mij toegestaan mijn bloed te
bevredigen waar ik kan en wil.
Deze mengeling van erotiek en godsdienst, die Kastein terecht
aan sommige heksenprocessen doet denken, komt eindelijk te Livorno,
waar zij een trouwe aanhanger van Sabbatai ontmoet, Het bericht
van deze discipel hierover bereikt Sabbatai juist als hij te Kairo is,
en aanstonds verklaart de fantast van Ismir dat dit de vrouw is,
die hem in zijn kwaliteit van Verlosser is voorbestemd. Boden worden
gezonden om Sarah te Livorno af te halen, en deze volgt hen onmiddellijk. Dan wordt te Kairo de bruiloft met groote praal gevierd;
men maakt er geen geheim meer van, dat het de Messias is die in
het huwelijk treedt. Dan is het trouwens ook reeds anno 1665.
Teekenend is het feit, dat Sabbatai evenmin als met zijn twee
vorige vrouwen ooit gemeenschap heeft gehad met Sarah; noch
voor het huwelijk, noch . erna. Hij besloot haar te huwen zonder
haar ooit gezien te hebben. Erotiek in de gangbare zin, speelde geen
rol in zijn leven. Hij geeft er ook niets om dat Sarah haar vroeger
leven voortzet met de jongemannen uit zijn omgeving. Hun geheele
leven gaan zij zonder contact naast elkaar. Sabbatai motiveert zijn
keus met te zeggen : « Ook aan de profeet Hosea heeft God bevolen
een deerne tot vrouw te nemen. » Hij getroost zich niet eens de moeite
haar anders te zien dan zij is.
Te Jerusalem teruggekomen, begint Sabbatai op aanstootelijke
wijze zijn verachting te toonen voor de strenge voorschriften van,
het Jodendom.. Aanhang en oppositie beginnen, zich ook daar duidelijker af te teekenerx. Van groote beteekenis is zijn ontmoeting in
deze stad met de Sefardische jood Samuel Primo, die zijn secretaris
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wordt, en zonder wie hij niets meer doet. Sabbatai heeft in heel zijn
loopbaan geen regel zelf geschreven; alles stamde uit het geslepen
brein en de diplomatieke pen van Primo. Terwijl de valsche Messias
een dweeper was, bleef de ander steeds een koel en nuchter verstandsmensch. Primo wordt ook de kracht die hem voortdrijft, die zijn
weifelachtige natuur dwingt de gevaarlijkste consequenties te trekken.
Het komt te Jerusalem tot groote conflicten, en op aanklacht
van het rabbinaat aldaar geeft het rabbinaat van Constantinopel
aan de gemeente van Ismir bevel, Sabbatai onschadelijk te maken,
voor het geval hij zich daarheen begeeft. Sabbatai laat zich echter
niet meer afschrikken, hij reist joist nu naar zijn geboortestad, wordt
eerst geestdriftig te Aleppo ontvangen, en komt dan eenige weken
voor Nieuwjaar 1666 onder begeleiding van een prachtige eere-escorte
te Smyrna aan.
De rabbijnen van deze stad kennen de profetieen zoo goed als
ieder ander. Zij weten dat Sabbatai niet uit de stam van Benjamin is,
dat de tempel nog niet werd herbouwd, dat Sabbatai evenmin uit
het geslacht David en te Bethlehem geboren is ! Honderd namen
draagt de Messias in de Schrift, maar nergens is vermeld dat hij
Sabbatai Zewi heeten zal. Er is ook geen regel schrift die zijn wijsheid
bewijst; hoe kunnen zij dan in hem gelooven?
Doch de massa gelooft; zij ziet in hem de goede herder. Ismir
juicht bij zijn intocht. Met de autoriteit van de geleerden is het gedaan ;
niemand stoort zich aan de ban en het doodvonnis die over Sabbatai
zijn uitgesproken. Maar er is tumult en groote onrust in de stad.
Door zijn eigen broeder wordt Sabbatai aangevallen met een zwaard;
hij i blijft onbeweeglijk staan, kijkt zijn broeder slechts aan, en deze
wijkt terug, valt voor flood ter aar de. Voortaan gelooft ook hij aan
de Messias. Op dergelijke wijze gaat het met velen.
Twee incidenten te Ismir verdienen bizondere aandacht. Het
eerste : dat Sabbatai te kennen geeft, dat God hem openbaarde dat
hij, om de waardigheid van Messias werkelijk deelachtig te worden,
eindelijk zijn vrouw Sarah moest naderen. Ook Sarah zou zulk een
bevel ontvangen hebben. En hij onderstaat het de menigte volgens
Orientaalsch volksgebruik de . zichtbare bewijzen van Sarah's maagdelijkheid te toonen. Er is weliswaar geen twijfel omtrent het vroegere
gedrag van zijn vrouw, maar Sabbatai heeft het noodig wonderen
te doen, en hij kent geen erotiek dan met een religieuse, my. stificeerende
beteekenis. Hierbij sluit aan, dat hij de gebruikelijke isoleering der
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Joodsche vrouw volkomen ophief. Hij stelt — klaarblijkelijk onder
invloed van Sarah — beide sexen volkomen gelijk. De vrouwen mogen
zelfs het leesgestoelte in de synagoge bestijgen, en aan alle optochten
en feesten deelnemen. Dit geeft het gevoel dat een nieuwe tijd is
aangebroken, temeer daar Sarah zich nog steeds met iedere man
afgeeft. Door de vrouwen te winnen weet Sabbatai de mannen te
beinvloeden. Zonder zich aan de rabbinale wet te storen, komt hij
ook herhaaldelijk samen met zijn gescheiden vrouwen. Hij geeft
de verlossing van de vrouw aan als zijn bizondere taak.
Het tweede voorval is dit : Verschillende van zijn tegenstanders
moesten vluchten voor de woede van het yolk. Maar niet alle. Een
van hen, die zich verscholen hield, vertrouwt op de godsvrede van
de Sabbath en begeeft zich naar de Portugeesche synagoge om de
dienst bij te woven. Terwijl Sabbatai elders de godsdienstoefening
leidt, ontvangt hij bericht dat zijn vijand Pegna zich in de Portugeesche synagoge bevindt. Hij zendt het bevel Pegna naar buiten te
gooien, de voorganger der Portugeesche gemeente weigert dit echter.
Dit is genoeg om Sabbatai in een hysterische woede te brengen.
Zonder zich aan de Sabbath te storen, stormt hij met vijfhonderd
menschen naar het Portugeesche bedehuis dat men bij de nadering
van het tumult gesloten heeft. Sabbatai hamert met de vuisten tegen
de deur en eischt dat men hem zal opendoen. Men antwoordt dat
Pegna reeds gevlucht is. Sabbatai blijft bij zijn eisch. Die binnen
zijn later' niet toe dat hun gebouw ontheiligd wordt. Dan grijpt de
Messias zelf naar een bijl, en met de bende die hij bij zich heeft,
bestormt hij de synagoge en dringt weldra binnen. Hij vermoedt
dat er onder de aanwezigen in het gebouw nog tal van heimelijke
vijanden zijn, en bestijgt daarom de kansel, begint te razen en te tieren,
zegt dat voortaan zijn gebeden moeten uitgesproken worden, haalt
een band van de Pentateuch uit zijn zak en roept uit, dat deze heiliger
is dan de heele Thora. In een paroxysme van traditiehaat verkondigt
hij : « Wat heeft Jezus van Nazareth u gedaan, dat gij hem zoo mishandeld hebt ? Trots alles zal ik hem onder de profeten opnemen. »
Vervolgens begint hij zijn tegenstanders, vooral de rabbijnen, uit
te schelden met al de namen der onreine dieren. Dan gaat hij naar
de heilige kast en neemt de Thorarol eruit, draagt deze rond in de Synagoge en zings daarbij het lied van de Spaansche Koningsdochter Melisselde. En wanneer enkelen hem begriploos aanzien, verklaart hij hen,
dat dit lied in betrekking staat tot de Psalmen en het Hooglied. Slechts
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aan hems den Messias, is de geheime beteekenis ervan bekend.

Over de rest van Sabbatai's geschiedenis kunnen wij kort zijn.
Vrouwen en zelfs kinderen geraken te Ismir in religieuse extase,
waarbij zij getuigenis afleggen van de nieuwe Messias. Deze verdeelt
alvast bij decreten zijn toekomstig wereldrijk onder verschillende
aanhangers, en verlaat tenslotte enkele dagen voor Nieuwjaar 1666
zijn geboortestad om naar Constantinopel te varen. Daar heeft hij
inmiddels reeds een internationale aanhang, want de Messiaansche
gedachte is in Europa levendiger dan ooit. Korte tijd zijn aller oogen
op hem gericht. Ook in Amsterdam heeft hij tal van vurige adepten;
en zijn berichten over de grondvesting van het Duizendjarig rijk
soms geen waardevolle handelsberichten ? Er wordt weinig geluisterd
naar de enkele sceptici die zich op de beurs een « lau aleichem »
laten ontvallen. Met tienduizenden verkoopen de joden overal hun
eigendommen om gereed te zijn hem te volgen.
Veertig dagen bleef Sabbatai's schip, door storm en tegenslag
gehinderd, onderweg. Toen hij eindelijk op een verlaten plek bij de
Dardanellen wilde landen, werd hij gevangen genomen op bevel
van de grootvizier, die door de Turksche kadi van Ismir gewaarschuwd was voor de slechte invloed van de Messias op de rust van
de Joodsche ingezetenen. Sabbatai wordt in de gevangenis geworpen,
verhoord, vastgehouden, maar betrekkelijk goed behandeld, wat
verschillende onbescheiden bronnen toeschrijven aan 's grootviziers
voorliefde voor schoone mannen.
Sabbatai mag tegen betaling van veel geld zelfs bezoek ontvangen, mag dagelijks in zee gaan baden en krijgt dan een militaire escorte
mee om hem te beschermen tegen zijn woedende haters. In zijn
gevangenschap naderen hem gezanten uit alle landen. Hij wacht
nog steeds op het groote dat met hem moet gebeuren. De beweging
om hem heen neemt toe, zelfs wanneer hij in de vesting Abydos is
opgesloten. Hij is trouwens dan nog in de gelegenheid Primo hoogdravende edicten de wereld in te laten zenden. Ook een bekende
Poolsche Kabbalist dringt tot hem door, geraakt met hem in een
groot dispuut, waaruit Sabbatai zich niet weet te redden. De ander
is thans overtuigd dat hij niet met de Messias te doen heeft, en kent
nu nog slechts den doel : de Sabbatiaansche beweging te vernietigen.
Hij weet door te dringen tot in het paleis van de Sultan te Adrianopel,
en klaagt daar met heldere, koele argumenten Sabbatai aan.
Een der raadslieden van de jonge sultan Mehnied IV heeft
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daarop een listig plan, zoo menschkundig bedacht, dat het ondanks
zijn schijnbare onmogelijkheid toch slaagt. Deze raadsman, zelf
jood en overgegaan tot de Islam, kent de weg tot het joodsche hart.
Men laat Sabbatai naar Adrianopel komen, Sarah, Primo en een paar
vrienden mogen hem vergezellen. De sultan laat weten dat hij hem
wil ontvangen; maar hoe moet hij zich gedragen, wanneer Sabbatai
werkelijk de Messias is? Men vraagt hem beleefd maar dringend
om bewijzen van zijn goddelijke positie.
Sabbatai weet geen antwoord te geven. Daarop wordt met de
galg gedreigd; wanneer hij werkelijk de Messias is, zal niemand
hem immers letsel kunnen toebrengen? Sabbatai is verpletterd, niet
in staat tot iets antlers dan verloochening van al wat hij gepredikt
heeft. Vergeefs wil Primo hem tot het aanvaarden van de marteldood
bewegen. Sabbatai laat zich uit pure angst ertoe brengen, openlijk
tot de Islam over te gaan.
Hiermede is zijn geschiedenis ten einde. Voortaan heet hij
Mehmed Effendi; Sarah's naam wordt Fatima Radini, en er komt
nog een tweede vrouw, een mahommedaansche slavin, de schoone
familie aanvullen.
In gelijk tempo als zij ontstaan was, stort de Sabbatiaansche
beweging weer ineen. Nog blijven enkelen, zooals de profeet van
Gaza, haar trouw, en ook Sabbatai roert zich nog... met bizondere
vergunning van de Sultan om onder de Joden proselieten voor de
Islam te waken. Maar noch zijn nieuwe, noch zijn oude vrienden
vertrouwen hem, nu onder zijn invloed honderden joden de Talmud
met de Koran verwisselen. Tenslotte wordt hij in 1673 naar een
kustdorp nabij Scutari verbannen, daar de sultan volkomen rust
wenscht in zijn rijk. Hij wordt streng bewaakt, mag haast geen bezoeken meer ontvangen, sterft reeds na twee jaar, met als eenige wensch,
niet op het Musulmansche kerkhof begraven te worden. Eeuwenlang
kan er nu getwist worden of hij alleen maar Mesjumod, renegaat
was, of veeleer mesjugoh, stapelgek.
En welke beteekenis heeft het lied van Melissende, de dochter
van de Keizer voor deze zonderlinge mensch gehad?
( Slot
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volgt )

K R O N I E K EN
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Italiaansche Letteren.
DANTE ZOOALS HIJ HEDEN GEZIEN WORDT.
door Arrigo Levasti.
Twee boeken over Dante zijn terzelfdertijd verschenen : het
eene, « Dante » door Michele Barbi (Sansoni, 1933, Florentie) verscheen eerst onder vorm van studie, in de Enciclopedia Italiana
Treconi, om daarna een weinig gewijzigd, als bock uitgegeven te
worden, met bijvoeging van twee nieuwe hoofdstukken over Francesca en over Farinata. Het werk van Barbi, een « Dantist » van beroep, is een echt voorbeeld van onfeilbare eruditie en van sobere
inlijsting; subtiel maar stevig is de lijn, de kleur fijn en toch warm.
Al het juiste en nuttige dat over Dante kan gezegd worden als
mensch, schrijver, dichter of ziener, wordt door Barbi gezegd. Hij
bezit een diepe kennis van Dante's oeuvre zoowel als van heel de
literatuur over den dichter, en gaat te werk met sterk onderlegde
synthesen; iedere periode wordt ingegeven of door een gedachte
van Dante zelf of door eene goed bevestigde ontdekking, ofwel
door een volhardend mediteeren over de nieuwe en vroegere uitleggingen van Dante's gedicht. Blijft eene vraag open omtrent zekere beteekenissen, Barbi zal het zeggen, bestaat er eene oplossing
van eenige waarde, hij verzwijgt ze niet, al komt ze met de zijne
niet overeen. Is het wel mogelijk ons in 14o bladzijden, bibliographie inbegrepen, een bekoorlijker portret van Dante en een, juister
begrip van zijn werk te geven?
Een studie over zulk ontzaglijken dichter als Dante, over wien
duizenden boekdeelen geschreven werden, is niet altijd beslissend,
maar wel altijd gevaarlijk : of wel valt men in gemeenplaatsen,
of wel in onzinnige interpretaties. Geene geringe moeilijkheid is
het de juiste maat te vinden voor Dante, gelijk voor alle grooten.
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Over 't algemeen nemen adjectieven de plaats der gedachten in;
ofwel beproeven we den dichter in het kader van ons eigen systeem te doen treden, en nemen niet aan dat hij een andere wereld
als de onze zou bezitten. We worden door zijne grootheid overweldigd, of trachten deze op een of andere wijze te beheerschen : in
het eene geval worden we in de Danteske routine meegesleept en
herhalen, min of meer, wat iedereen reeds weet ; in 't ander geval
zoeken we Dante's wereld in ons eigene gedachten te incrusteeren,
en door eene natuurlijke onvereenigbaarheid van gedachten, gelukt
het ons niet de wereld van den grooten dichter binnen te dringen,
noch te begrijpen. Om Dante — en in 't algemeen al de grootste
kunstenaars — te begrijpen zou men zoo groot als zij moeten zijn,
en een gestel met het hunne verwant moeten bezitten, wat bijna
onmogelijk is. Daarom moeten wij ons ermee vergenoegen den dichter approximatief te verklaren, en studien zooals deze van Barbi waardeeren, omdat ze — al hebben ze geen hooge vlucht — ons een
betrouwbaar uitwendig leven van Dante geven en een goede vingerwijzing voor zijne innerlijke ontwikkeling, zonder de pretentie te
hebben de mysterieuze afgronden, die de bron der geniale kunst
zijn, te doorpeilen.
Het tweede boek over Dante : Giovanni Papini : Dante Vivo
(Libreria Editr. Fiorentina, 1933, Florentie) is het tegenover gestelde van Barbi's boek. Geen buitengewone eruditie, geen minutieuze berekeningen, geen nauwgezette samenhang. Papini is niet
de man van een schrijver, noch heeft hij er ooit aan gedacht heel zijn
leven te wijden aan 't bestudeeren van Dante's werk om er al de
mogelijke kennis uit te halen. Hij leest hem, bemint hem, voelt
hem, doet hem herleven, en heeft het boek « van een kunstenaar
over een kunstenaar, van een katholiek over een katholiek, van een
Florentijn over een Florentijn » willen schrijven. Grootsch ondernemen dat geprezen moet worden, al wordt het in het boek niet
heelemaal verwezenlijkt. Het werk bevat vijftig hoofdstukken,
waarvan zeven tot inleiding dienen, twaalf het leven betreffen, zestien de ziel, elf het werk en vier 's Dichters lot. Bijna alle, zijn ze
behendig, eenige vol leven, sommige schitterend, deze paradoxaal,
gene geestdriftig; en we vinden er polemiek in, en krijgen den indruk van veel belezenheid, terwijl de neiging tot gewaagde thesissen niet ontbreekt. Niet altijd bestaat er een band tusschen de
verschillende hoofdstukken, alsof ze op verschillende oogenblikken
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en onder verschillende invloeden werden geschreven. Had schrijver
zijn natuurlijken overvloed kunnen intoomen, hij zou ons een meer
homogeen en levend boek geschonken hebben. Zijn voornemen een
« levenden Dante voor te stellen, een moreel en geestelijk beeld,
een proef van inwendige navorsching, lets dat waarlijk ook heden
voor ons, van tel zou zijn » is voortreffelijk. Doch, laat het ons onmiddellijk zeggen, ook in dit boek vinden wij Dante « in verhevenheid en in diepte, Dante als mensch, dichter, ziener, Dante levend
en in zijn algeheelheid » niet terug. Daarbij zal ik nog zeggen dat
het boek op verschillige plaatsen een neiging toont om Dante als
eerlijk man, als katholiek en als warmhartig mensch te onderschatten.
Papini pluist gaarne Dante's zondige kanten uit, en trekt partij uit
zijn falen als katholiek om te verklaren dat zijn liefde « meer intellectueel dan uit het hart is. » Men zou zeggen dat terwijl Papini
Dante's trekker teekent, een zijner oogen gericht blijft op den spiegel waarin hijzelf wordt weerkaatst, en dat hij ieder van zijn eigen
eigenschappen vermengt met die van Dante, iets dat trouwens dikwijls gebeurt met moderne kunstenaars die zich aan biographies
wagen.
Wanneer iemand in beroering komt tot in zijne diepste wezen
voor vrienden en vijanden, wanneer hij een heete, verteerende geestdrift voor menschen en zaken voelt, dan komt het me ongerijmd
voor van intellectualisme te spreken. De haat kan onstuimig en
grootsch als de liefde zijn, hij kan de eigen broer, ja somwijlen
het echte kind der liefde zijn. Dan schiet hij op uit een zeer vurige
liefde, niet uit een wikkenden geest. Er bestaat een heete, woeste
haat die in liefderijke harten opvlamt tegen slechte, bedorven, schadelijke menschen of zaken, en geen uitstaans heeft met den intellectueelen haat, die koud, ongenadig, vastberaden is, en dikwijls
zijn oorsprong vindt in persoonlijke redenen of in eigen belang.
Papini merkt heel juist op dat « de liefde voornamelijk het goede
voorheeft van het beminde wezen, en dat dit soms bereikt wordt
door middelen die, op een gegeven oogenblik, den schijn hebben
van het kwaad. Strenge lessen, onmeedoogende verwijten, verachtende scheldwoorden kunnen volgens het oogenblik en uit bepaalden hood, een blijk van echte liefde zijn, als ze voortkomen uit een
diep verlangen den evennaaste te helper, hem tot de noodzakelijke
waarheid, tot de rechtvaardige wegen der zaligheid terug te brengen. »
Dit alles is volkomen juist, maar wat heeft het intellectueele
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daarmee te maken? Een liefdevol hart kan insgelijks aanvallen,
verwijten, straffen, maar vergeet toch de christelijke liefde niet.
Ernstige liefde bestaat niet uit gemakkelijk en schielijk aanvaarden,
uit gedurige teruggetrokkenheid; het is niet immer rooskleurig en.
sussend. Hij die oprecht bemint moet « peen » kunnen zeggen, afkeuren, de taken in 't klaar trekkers, maar terwijl hij het doet moet
hij zich weeren tegen innerlijke knaging en opvreten van zijn hart.
De christen mensch die karakter heeft, is verplicht vrij en sterk te
spreken, en indien de liefde het hem ingeeft, zal hij een liefdewerk
verrichten; worden scheldwoorden en verwijten hem integendeel
ingegeven uit een sadisch behoefte tot afbreken of door eigen belang,
dan komen ze voort uit -verwaandheid of ambitie, nijd of egoistisch
zelfbehagen. Een oude christene spreekwijze leert ons dat we de
zonde moeten haten, maar den zondaar beminnen : het is eene
groote waarheid en teekent duidelijk het verschil dat er bestaan kan
tusschen den haat bij de kleinzielige menschen, en den haat bij de
grooten. De mensch, als mensch, wordt door deze laatsten altijd
bemind. Interessant zou het zijn den haat van Dante met dien van
Leon Bloy bij voorbeeld, te vergelijken. Klaar zou het uitkomen
dat de eerste uit liefde komt, eri de behoefte uitdrukt van een geest
die naar een geordende volmaakte menschheid streeft, terwijl de
tweede door niets anders ingegeven wordt dan door een onverzadelijk verlangen tot bijten en een brutale verzuchting tot vernietigen.
Dante is nooit woest gelijk Bloy, zelfs dan wanneer hij vervaarlijk
scheldt.
Papini zegt : « De mensch, van dicht bij gezien, is bijna altijd
walgelijk », het « bijna » verzwaart het oordeel, instede het te verzachten. Maar, vragen we, waarom zouden we niet liever zeggen :
« wij zijn walgelijk »? 't Ware een heilzame overweging over ons
zelven, die ons brengen zou tot een minder troebele visie van de
wereld; misschien zou dat iets bijbrengen om ons te overtuigen dat
er veel menschen bestaan, die, als mensch, hooger staan dan wij;
en aldus zouden wij er stilaan toe komen den mensch, van dichtbij
gezien, niet zoo walgelijk te vinden als Papini beweert. Het is altijd
de beste methode eerst onszelf te onderzoeken, vooraleer anderen
te veroordeelen, omdat het « oordeel niet ». van Christus een categorische imperatief wordt, zoodra we ons eigen zelf aandachtig
onderzoeken. En daarbij, is de mensch, zooals hij is met zijn sterke
neiging tot het kwaad, soms geen schepsel Gods ? Indien zulk een
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schepsel ons, absoluut gesproken bezoedelt, desondanks snellen
we samen naar den schepper toe.
Zonder ons blind te staan op het — soms overgroote — kwaad
in het leven, al kennen we slechts de menschelijke bedorvenheid van te hooren zeggen, dan nog, zelfs al zijn we geene heiligen,
moeten we sympathie voelen voor het leven en al het geschapene,
en gelooven in een fundamenteele perfectibiliteit van den mensch.
Gemakkelijk en gewoon is het onze gelijken gering te schatten, des
te meer dat we, indien wij oprecht willen zijn, zulke geringschatting bijna nooit tot ons eigen zelf uitstrekken, maar ons aanzien als
een uitzondering aan den algemeenen regel, begrepen in het bijna,
omdat we oordeelen dat onze geest en ons talent ons van alle andere
menschen verschillend maken. Indien we onszelven onderzochten
zouden we ondervinden dat er, benevens al het verwerpelijke en
walgelijke, een wonderbaar licht in ons bestaat, en zoowel als in
onszelven zullen we het insgelijks bij anderen ondervinden. Indien
we nu verder gaan in het innerlijk onderzoeken, dan zullen we de
veer aantreffen die, losgemaakt, den mensch vaardig maakt voor
den hemel, en erkennen dat al die menschen zoo licht tot den duivel
verwezen, gemakkelijk engelen kunnen worden. 1k geloof niet dat
Dante ooit gezegd zou hebben dat de menschen walgelijk zijn, daar
hij zoo klaar door de oogen van zijn geest zag dat ze wel wormen
waren, doch geboren om engelachtige vlinders te worden.

Een ander punt waarop Papini een weinig te veel drukt, dat is
Dante's eenzaamheid. Het wordt een gemeenplaats over de eenzaamheid der grooten te spreken of te schrijven als over iets ontzettend. Werd zulke eenzaamheid ooit aandachtig onderzocht ? En
vooreerst : wie is er niet alleen in dit leven ? We komen ter wereld
en sterven alleen; in moeilijke uren, in diepe smart of uitbundige
blijdschap, in al de voornaamste gebeurtenissen van ons leven,
staan we altijd volkomen alleen. Eenzaamheid wordt aan de beloofling zoowel als aan de straf verbonden, zoowel aan het hoogste goed
als aan het grootste kwaad, aan het oorspronkelijk denken als aan
hoogere actie. Slechts hij die altijd voor anderen onder doet en bij
voorkeur door de hersenen van anderen denkt, mag de illusie koesteren nooit alleen te zijn. Waar is het ook dat niet alien zich rekenschap van hunne eenzaamheid geven, terwijl de grooten er altijd
bewust van zijn. We vragen echter of deze eenzaamheid waarlijk
zoo smartelijk is, ofwel of ze niet haar speciaal genot meebrengt?
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Is het feit, met een groot gedeelte der menschheid in 't aanschouwen van verheven visioenen niet in overeenstemming te zijn, geen
bron van intieme blijheid? Altijd had ik den indruk dat de denker
of de dichter, die door eenieder beroem.d, bewierookt en verafgood
wordt, het ongelukkigste schepsel der wereld moet zijn, omdat hij
met uiterste duidelijkheid vaststellen kan, dat zijne gedachten of
zijn dichterlijke vizie, al te gemakkelijk gemeen goed der middelmatigheid worden, en juist daarom grootendeels waarschijnlijk tot
de middelmatigheid behooren. Zich eenzaam voelen is een teeken
van kracht en grootheid dat den kunstenaar, den denker, tevredenheid en vreugde brengt; daarom moeten we ons verblijden dat
Dante, geen talrijke bende toejuichers, die slechts verwaanden behagen, rond zich had.
Maar heeft Papini's boek negatieve kanten — en welk boek
heeft er geen? — het heeft insgelijks tzeer sympathieke kanten. Interessant is zijn karakterizeeren van Dante als Hebreer, Etrusker
en Romein. Inderdaad, Dante's geest, gelijk later Michel-Angelo's,
is zeker meer volgens het Oude dan volgens het Nieuwe Testament;
men kan zeggen dat de Hebreeuwsche geest in hem woont. Van
de Etruskers heeft hij de vereering voor de dooden, zooals Papini
het noteert, maar vooral den subtielen, ironischen glimlach, dien
we in hun standbeelden terugvinden; en van de Romeinen heeft hij
het strenge gevoel van gerechtigheid en heerschappij. Voorzeker
zouden we zonder veel moeite, ook lets van den Griekschen geest
bij hem kunnen terugvinden, indien we slechts de harmonie gedenken die zijn zang beheerscht, en klaarblijkelijk is de gothische geest
minder te bespeuren, indien we enkele zijner figuren beschouwen,
die als prototypen van antiek en modern expressionisme kunnen
gelden.
De negatieve kanten van den Dichter komen goed uit in het
boek. Met fijnen humor geeft schrijver ons een vermakelijk beeld
van Dante, nu eens als leerling, dan weer als professor; en wanneer
« op het einde van het Paradiso (XXIV-XXVI) de sterrenhemel
verandert in een examenzaal, waarin Dante nauwkeurig ondervraagd
wordt, vooraleer tot de hoogste visie toegelaten te worden, » dan
herdenken we de onderstane examens uit onzen schooltijd, alhoewel
de zalen waarin we sidderend en vol spanning stonden, niet de minste pracht van sterren toonden, maar wel vol duisternis waren.
De tekortkomingen van Dante als staatsman en diplomaat, als
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Witte Welf en moreel en christen hervormer, maken onzen omgang
met hem vertrouwelijker, omdat hij ons voorkomt, buiten zijn poezie,
als een armzalig mensch, gelijk wij alien zijn. En al is Papini's gevolgtrekking uit dat feit — dat Dante's zegepraal als dichter te danken is aan zijn failliet als christen — paradoxaal, toch exposeert
hij ze met brio en met echte ingenomenheid.
Heel juist is zijn opmerking dat de duisterheid der Divina
Commedia bijna altijd aan de onwetendheid der lezers te wijten is.
De algemeene toon van het boek breekt of met de standbeeldachtige
plechtigheid waarmee Dante al te dikwijls door zijn biografen uitgebeeld wordt.
Met reden zegt Papini dat het Inferno niet de meest grootsche
Zang is : lang bleven we de meening toegedaan — en De Sanctis
heeft er veel toe bijgedragen deze te versterken — dat de ware en
groote Dante in het Inferno te vinden is, omdat hij zich in dezen tang
diep mensch en dichter toont, terwijl hij in 't Purgatorio en in 't
Paradiso, vooral een theoloog, een theoreticus is, maar met een te
kort aan leven en aan poezie. Deze twee laatste zangen zijn heelemaal abstract en daarom, onvolmaakt als kunstwerk. Vandaag denken we daar anders over, en zelfs « Dantisten » gelijk Barbi hebben
hun oordeel gewijzigd. Juist van dit nieuw voelen en oordeelen,
is Papini de vertolker geworden.
Doch het boeiendste hoofdstuk is dat waarin hij over den Veltro,
den Dantesken Hazewind, handelt, en den Joachimieten-invloed
over Dante bespreekt. zijn interpretatie is niet nieuw, maar wordt
door nieuwe argumenten gesteund. Eenieder die iet of wat vertrouwd
is met de literatuur over de Divina Commedia weet hoeveel er geschreven werd en nog geschreven wordt over den Veltro en hoe al die
talrijke opvattingen onzeker zijn en dikwijls heelemaal verzonnen.
Er bestaan goede redenen om te denken dat de Veltro een Keizer,
of Christus of den Heiligen Geest voorstelt. Papini deelt deze laatste
zienswijze. De Veltro kan den Keizer niet verbeelden, zegt hij,
omdat deze de macht niet bezit de hebzucht uit de wereld te verjagen en naar de hel te verwijzen; Christus kan hij ook niet personnifieeren, omdat Christus ons het laatste oordeel zal komen brengen,
en dan « de geschiedenis van het menschelijk geslacht voltooid zal
zijn op aarde ». Dante veronderstelt integendeel klaarblijkelijk dat
de Veltro een nieuw tijdperk voor het menschdom zal invoeren.
Was alles voor de menschen volbracht, dan ware het niet noodig
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de Wolvin terug te wijzen naar de hel, want de Wolvin leeft in hen,
zij is de begeerigheid die hen verteert, verbonden aan hun bestaan
zelf : met het streven der laatste menschen zou ze automatisch verdwijnen. We kunnen hier doen opmerken dat Dante gelooven kon
aan Christus' komst op aarde om zijn eigen koningschap te bevestigen, zonder dat het daarom noodzakelijk ware dat de menschen
zouden uitsterven; doch noodzakelijk zou het wel zijn hunne hebzucht te verjagen. In dit geval, zou de Veltro de oppergoede Christus
voorstellen, toch is de veronderstelling voorgestaan door de Joachimieten, dat de Veltro de komst voorstelt van het derde tijdperk,
dat van den Heiligen Geest, bier niet tegenstrijdig mee. Eene theorie, reeds uit het verleden, en toen gelijk nu, gesteund door sommige
Dante-commentators. Heden nog krijgt ze een speciale waarde door
de werken van geleerden als Filomusi Gueis en Donini, om slechts
de voornaamsten te noemen. Papini voegt er interessante argumenten bij : hij zegt ,b. v. dat in de woorden «VangELo e TeRnO », de
letters die het woord Veltro vormen, zich drie per drie voordoen;
dat is voorzeker zonderling, en het feit dat hij de eerste was om het
op te merken, is voor Papini een verdienste van zekere waarde.
Het kan slechts toeval zijn, maar een toeval dat aandacht verdient.
Suggestief is insgelijks Papini's opvatting dat de Veltro de AntiSatan zou zijn, aldus de vernieler van het bezitten, van daar de hersteller der armoede, hetgeen voor de Joachimieten het tijdperk
van den Heiligen Geest moest caracteriseeren. Dat Dante daarna
met Quest'umile Italia heel het Christendom heeft willen aanduiden, schijnt me eene wel wat geforceerde interpretatie, de reden
die eindelijk heel de moeilijkheid hier te boven komt, wordt op
eens ontdekt. Niettemin is het heel mogelijk dat Dante, buiten een
diepe kennis van Gioachino da Fiore's ideeen, voor hem ook eene
groote bewondering koesterde , misschien heeft hij insgelijks het
nieuwe koningrijk van den Heiligen Geest verwacht, gelijk veel spiritueelen van zijn tijd. Hij kan de droomen gedeeld hebben van
Ubertino da Casale en Ulivi, twee geleerden, Wier redeneeringen
niet zonder waarde zijn, hij kan, feitelijk, hun hoop en verwachting
gedeeld hebben. Maar zelfs met het Joachimisme kunnen wij de profetie van den Veltro niet op voldoende wijze uitleggen. Dat er met
den Veltro verder geen ander manier bestaat om de profetie van
den LXV uit te leggen, het is mogelijk, maar ik zal niet zeggen dat
het zoo is. Papini's redeneering is goed, maar de twijfel blijft bestaan.
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In elk geval is dit hoofdstuk het stevigste van het boek; de vrucht
van schrijvers diepste overwegingen, en in verdere behandelingen
van het probleem, molten zijn schrandere argumenten niet uit het
oog verloren worden.
Het meest hadden we verwacht van het hoofdstuk Potenza
Espressiva, waarin de kunstenaar diep putten kon uit den schoonheidsschat van een ander dichter. We vinden er, feitelijk, opmerkingen
reeds bij anderen gevonden : en ik moet bekennen dat De Sanctis,
bij voorbeeld, in enkele bladzijden, de wereld der schoonheid bij
Dante, veel machtiger heeft doen trillen dan Papini, die te zeer op
hoedanigheidswoorden is gesteld, en wat te veel nadruk legt op het
effect der superlatieven, die wel het uiterlijk sieraad van Dante's
poezie kunnen zijn, maar haar innerlijke kracht niet uitdrukken.
Eenige bladzijden slechts zijn meer uitgediept en brengen ons in
meer innige kennis met de ziel van den dichter. Daar zien wij hem,
dien « pelgrim eenzaam en mediteerend door Italie's bergen en
pleinen; met nieuwe oogen en zinnen heeft hij voor eigen rekening,
het wezen en de gasten der natuur weer ontdekt, en met de pure
frischheid der primitieven, teruggegeven in de dalen en koninklijke hoogten van zijn boek. En indien het proloog van zijn gedicht
een woeste woud door vervaarlijke dieren bewoond, voorstelt, dan
stelt het overige, en vooral de twee laatste zangen, een uitgestrekt
land voor, sereen en zonnig, met bergen en bosschen, met bloeiende
weiden en bemoste wegels, weerklinkend van het klaaglied der kudden, den zang der vogelen en het klateren van stroomen en watervallen. » Misschien is deze Dante te idyllisch? Het kan toegegeven
worden. Maar laat ons denken aan den minnaar der natuur in zijn
oogenblikken van innige vereeniging met het geschapene. Nochtans
heeft Papini Dante's strijd tegen de ongevoelige stof gevoeld en begrepen, alsook zijn geweldige inspanning om het onbeheerschbare
te beheerschen. « En eindelijk voor het stralend mysterie der Drievuldigheid verliest Dante alle hoop en geeft zich gewonnen
All'alta fantazia qui mancO possa
Van zang tot zang heeft hij gestreden om het onuitsprekelijke
uit te drukken, om voor te stellen wat niet voorgesteld kan worden,
om door het menschelijk woord het muziek van het hemelsch licht
te vertalen. Nu is al zijn kunst overwonnen, en tegenover de onuit539

sprekelijkheid van den uitersten glans, blijft er nets meer over dan
het verzaken van den kunstenaar en de majesteit van het zwijgen. »
Er is ontroering en verhevenheid in deze zinnen; 't zijn enkele van
Papini's beste accenten, die hij zeif nooit isoleeren wil, maar liefst
omringt met allerlei an.dere overwegingen, en zulk een overvloed
van zinnen, dat we ons inspannen moeten om door te dringen, te
scheiden en te herleiden, en aldus tot het echte gevoel te geraken
van den schrijver, den meest gekwelden en meest pessimistischen
kunstenaar misschien van heel de hedendaagsche Italiaansche letterkunde.
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II

Vlaamsche Letteren
OVER WALSCHAP'S ((CARLA)) (I)
door Andre Demedts.
Weken nadat Walschap's volledige trilogie verscheen in de
sierlijke Duitsche overzetting van Elisabeth en Felix Augustin,
komt « Carla » in onze eigen taal op de markt. Dat een vertaling
vOOr het oorspronkelijke boek verschijnt, is overal betrekkelijk zeldzaam en voor ons land uitzonderlijk. In dit felt ligt voor ons, Vlamingen, een reden tot vreugde, gezien ook de moeilijkheid waarmede Vlaamsch werk tot hiertoe zijn weg in het buitenland vond en het
gehalte van Walschap's kunst, die nu haar reis rond de wereld begint.
Het drieluik vormt een familieroman, die het leven van drie
geslachten omvat. Adelaide, Eric, Carla. Ondergang van de grootmoeder in zondigheid en waanzin, weifelingen van den noon, die
aan zijn erfelijke belasting bezwijkt, heropbloei van een gelouterd
leven in het kleinkind, de stammoeder van een rein geslacht. Het
valt ternauwernood op, dat deze geschiedenis die minstens over zestig, zeventig jaar moet loopen, door den schrijver heelemaal ten huidigen dage schijnt geplaatst. Wel zijn het maar enkele kleinigheden,
zooals de moto van den student Verhaeghen, die het gegeven binden aan een tijd, die echter te dicht bij ons ligt om Ernest toe te
laten de grootvader van een hedendaags levende Carla te zijn.
Men heeft de laatste jaren vaak om een gedachtenkunst gevraagd.
Het is nutteloos erop te wijzen dat het werk dat zijn tijd overleefde,
steeds een geestelijke inhoud en doelstelling had. Zonder haar verbondenheid met het leven, zou de schoonheid, als zij aldus bestaanbaar ware onbelangrijk en onvruchtbaar wezen. Woordenspel, gewildheid en levensvreemde spelerijen hebben nooit langer dan een
tiental jaren wat aandacht gaande gemaakt. Voor een der angstwekkendste vraagstukken, dat alle menschen steeds bekommeren zal,
heeft Walschap in zijn « Carla » een oplossing gegeven. Hij doet dit
zonder iets te willen bewijzen, zonder te betoogen. Hij bevestigt
(1) Llitgave , Nygh en van Ditnar. -- Rotterdam.
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een werkelijkheid door haar te herscheppen op de manier der kunst.
Het probleem dat hij behandelt stelt zich slechts met die scherpte
bij den katholieken mensch. Voor niemand anders is de strijd tegen
de ongeregelde zinnelijkheid van het uitzonderlijke belang, dat
het voor hem heeft : een waagspel voor de eeuwigheid. Walschap
heeft deze tweespalt gekozen voor de grondslag van zijn werk. Zonder het katholicisme zouden Adelaide, Eric en Carla onrnogelijke
menschen zijn geweest, nu zijn zij echt en levenswaar. Hun werkelijkheid is de werkelijkheid van het leven, zooals het geloof ons zegt
dat zij is en blijven zal.
Een enkele maal gebeurt het dat de keuze van zulkdanig onderwerp veroordeeld wordt. Henri Massis, de bekende essayist heeft
daar eens afdoende op geantwoord. Wij kunnen niet loochenen dat
de zon schijnt omdat wij ze moedwillig niet willen zien. Het zou voor
de katholieke kunstenaars een gebrek aan cooed en een onvergeeflijke kortzichtigheid zijn als zij in hun werk dezen geweldigen strijd
in den mensch doodzwijgen moesten. De zinnelijkheid is geen toevallig verschijnsel dat door bezweringen zal uitgeschakeld worden.
Het algemeen- en wezenlijk menschelijke is van alle tijden en stelt
zich voor iedereen. Geen theorien zullen ooit de natuur verminken.
Geen mensch is minder waard omdat hij is lijk God hem schiep
en niet zooals een ander schepsel hem willen zou. Anderzijds is
het onloochenbaar dat tusschen de werkelijkheid en de kunst een
verhouding bestaat, die de kunstenaar niet voorbijzien mag, als hij
zijn werk niet bloedloos wil zien verschrompelen. Het is dan ook een
verheugend feit dat de katholieke wereldbeschouwing Walschap heeft
toegelaten een gevaarlijk onderwerp uit te werken en naar een ontknooping te brengen, in een dat waarheid en schoonheid geheel vereenigt.
Het derde deel van de cycles is ook het lijvigste. Het behandelt het leven van Carla, bij wie de genade het besmette bloed overwint, om haar te helpen groeien tot de heilige, die haar tweede echtgenoot haar heet te zijn. Na Eric's dood hertrouwt Maria Caluwaers
en heeft weer kinderen. Als zij echter ook sterft, zal Carla voor de
kleintjes zorg dragen en het huishouden van haar stiefvader besturen. Om zijn liederlijkheid te ontvluchten loopt zij echter een
tijd later naar het klooster. Daar blijkt algauw dat zij geen roeping
heeft, haar bloed wil anders, de wereld blijft in haar nawerken,
en daar is ook de onbewuste liefde voor Henri, den brouwerszoon,
een liefde, die bestendig, nu eens verdoofd, dan weer opflakkerend,
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al de volgende jaren in haar aanwezig blijft. Een samenloop van omstandigheden doen haar in plaats van met dengene, dien zij had
moeten kiezen, in het huwelijk treden met Leo Smets, mislukte
seminarist, thans bediende en verzekeringsagent. Hun samenleven
wordt een hel, hij is ziek, wantrouwig en gemeen, armoede doet
de rest. Naarmate hij ongelukkiger wordt en haar al onmenschelijker versmaadt, doet zij meer, voor hem, en om waardig en christelijk haar lijden te kunnen dragen. Zij wordt een dier groote, held-.
haftige karakters, die in hun duldzaamheid dien graad van zelfvernedering bereiken, die onovertrefbaar is. Haar persoonlijkheid zal
met dien glans in onze letterkunde blijven voortbestaan. Als haar
echtgenoot haar slaat en schopt, verweert zij zich niet, als zij zich
geeft, versmaadt hij haar, als hij haar hoonen wil, neemt hij haar.
Hij wantrouwt haar altijd. Achter al haar doen en laten meent hij
haar liefde voor Henri te zien. Deze laatste ontmoet Carla of en toe.
In een vlaag van moedeloosheid zegt zij hem eens hoe ongelukkig
zij is, doch een andere maal herroept zij haar woorden en bezweert
hem hen met rust te laten, zich niet te bekommeren om hun armoede,
al wil hij ook niets slecht, dan toch ook niets te doen dat slecht kon
worden uitgelegd. De verhouding met haar echtgenoot verslecht
met den dag en alleen zijn dood zal haar de verlossing brengen. En dan
gebeurt wat Lien jaar vroeger met de zelfde menschen niet mogelijk
was, gelouterd, gezuiverd, nemen Henri en Carla elkaar , zij die voor
elkander geschapen waren zullen de ouders worden van een gezond
geslacht. De kans op geluk die elken mensch toch eens geboden wordt,
gevalt hen eindelijk en God laat toe s dat zij ze ditmaal niet verspelen.
Deze geschiedenis is ingekaderd in het leven van een geheel
dorp. Andere menchen, elk met hun karakter en hun lotgevallen,
omringen het bestaan der hoofdpersonen. Ook zij worden even
vast en onfeilbaar uitgeteekend, al komen enkelen er slechts terloops
in voor. Onvergetelijk blijft vooral Mieke Demey, het oude vrouwtje,
wier leven in het doen van goede werken bestaat — en dan ook
Paul Reypens, de optimist en onoverwinnelijke man van de daad.
Walschap verhaalt op een meesterlijke manier. Met weinige
woorden weet hij een atmosfeer te scheppen, in enkele zinnen den
inhoud van een gesprek op een natuurlijke manier weer te geven,
zijn verhaal vervolgt altijd vlug, het speelt op verschillende plannen,
het beperkt zich tot het hoogstnoodige, het wordt niet dor, en op
een paar schaduwvlekken na, ook niet verward. Hij bereikt grootsch543

heid door zijn onvergetelijke eenvoud en soberheid. Hij is de meest
volksche onzer schrijvers, alle letterkundige kunstmakerij is hem
vreemd, bij hem is niets dan leven. Vaak bij de lezing heb ik aan
Hamsun gedacht, niet dat er gelijkenis tusschen hun stijl bestaat,
doch beiden hebben diezelfde grimmigheid, die tot wijsheid vermilderde, en bij den Vlaming herhaaldelijk kon deaths worden. Andere
bladzijden konden door Sinclair Lewis zijn geschreven; op een uiterst
sluwe manier gispt Walschap er toestanden en personen, die zijn
hoonende spot helaas verdienen.
1k wil niet loochenen wel eenigszins voor het vervolg op « Eric »
te hebben gevreesd. Eenerzijds bestond het gevaar dat de schrijver
in een onwerkelijke weekheid, het euvel van Streuvels )« Alma »
zou vervallen, en anderzijds had zijn manier van verhalen een uiterste van zakelijkheid bereikt, dat aan verwarring en dorheid grensde.
Beide moeilijkheden heeft Walschap glansrijk overwonnen en ik
aarzel niet om zijn « Carla » hooger te stellen dan « Eric » en voor
een groot deel hooger dan « Adelaide ». Er is slechts een zekere matheid in het begin en een vermoeidheid in het laatste hoofdstuk,
wiens inhoud ik liever wat uitvoeriger had uitgewerkt gezien, waar
iets op aan te merken valt. En dit is zoo weinig dat het verdwijnt
in den samenhang van het geheel, dit sterk gebouwd verhaal, geschreven met humor, met ontroering, met sarcasme en medelijden.
Et zal geen uittreksels overschrijven om de kracht van Walschap's talent te bewijzen. Elke bladzijde biedt een voorbeeld van
zijn kunnen, van zijn vondsten en van zijn zeggingskracht. Het
zou onmogelijk zijn uit dit verhaal Lien zinnen te schrappen zonder
de ontwikkeling te schenden. De honderd, weleens overbodige woorden heeft hij tot een enkel samengebald, en de haast en samentrekkingskracht van zijn stijl hebben nochtans de ontroerbaarheid niet
verminderd. Mag ik naar een paar voorbeelden verwijzen, dan naar
Carla's gesprek met Henri waar zij hem haar ongeluk toevertrouwt,
verder haar vernedering voor haar echtgenoot, de episode over de
geit, de dood van Mieke Demey, zoovele bladzijden die ik niet meer
vergeten zal.
Walschap's werk is het beste dat sedert de oorlog van de Vlaamsche jongeren verscheen en het mag gerust een vergelijking doorstaan
met de romans van buitenlandsche tijdgenooten. Het bewijst ons,
dat de katholieke wereldbeschouwing als scheppend beginsel ook
in de kunst het hoogste kan doen bereiken.
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III
Kroniek uit Amsterdam
door Anton van Duinkerken.
i8 Mei 1933.
« Ouderen en Jongeren. »
Op 18 Mei j. 1, verjaarde de R. K. Studentenvereeniging « Sanctus Thomas » te Amsterdam. Zulk een verjaardag wordt gewoonlijk
eenigszins feestelijk gevierd. Er komt een spreker, die de feestelijkheid
opluistert. Dit jaar was als zoodanig uitgenoodigd de heer Prof.
Dr. Gerard Brom, hoogleeraar in de kunstgeschiedenis aan de KeizerKarel-Universiteit te Nijmegen. De redenaar bepaalde, volgens
afspraak, zelf zijn onderwerp. Hij zou spreken over « ouderen en
jongeren ». Er werd iets bijzonders verwacht, en terecht. Immers
de heer Gerard Brom is een nauwkeurig wetenschapsman, gewoon,
zijn beweringen te staven met talrijke aanhalingen, verwijzingen en
argumenten. Daarenboven heeft hij als geestesleider en auteur een
eigen plaats in het openbare katholieke leven verworven. Eindelijk
staat hij bekend als een man, die geen blad voor den mond neemt,
en tot dusver had hij zich nooit over de jongeren uitgelaten. Alle
redenen waren aanwezig om te veronderstellen, dat de heer Brom
op oorspronkelijke, maar doordachte wijze de plaats zou bepalen
van de zoogenaamde jongeren-beweging in het groeiproces van het
katholiek bewustzijn.
Niettemin was de belangstelling in de aula der stedelijke Universiteit uiterst gering. Niettemin zijn de weinige belangstellenden
door de gehouden redevoering diep ontgoocheld. Aan het geval
zou nauwelijks aandacht besteed zijn, wanneer de hoogleeraar niet
den volledigen tekst zijner toespraak had afgestaan aan het dagblad
« De Maasbode », die de gansche redevoering afdrukte op den dag,
waarop zij uitgesproken werd. Ze werd althans gedeeltelijk overgenomen in welhaast alle katholieke bladen en blaadjes van Nederland,
meestal zonder commentaar, soms met een begeleidende uitspraak
der redactie, die dan doorgaans tegen de jongeren was. Door die
kritieklooze overneming van een moeilijk begrijpelijken tekst is veel
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misverstand verspreid of bestendigd, maar de heer Brom heeft tot
heden niet doen weten, dat dit hem spijtig verbaasde. Hij heeft zijn
spreekbeurt waargenomen om partij te kiezen, en daaraan is een
groot deel der geschiedkundige waarheid opgeofferd.
De rede zou, indien wij Naar hier overnamen, een tiental bladzijden in beslag nemen en het is niet waarschijnlijk, dat een enkele
Vlaming eVi ook maar het tiende deel van zou begrijpen. Want Gerard
Brom heeft een eigenaardige spreekwijze, die niet in alle opzichten
duidelijk is. Hij noemt zoo goed als nooit den naam van den man,
dien hij aanvalt of van het blad, waaraan hij ontleent. Hij spreekt
over « een priester », « een brochure », « een blad », « een hoogleeraar »,
en laat zijn hoorders besluiten, wie bedoeld kan zijn.
Om de redevoering van Brom te kunnen volgen, moet men dus
nauwkeurig op de hoogte zijn van velerlei typisch Noord-Nederlandsche toestanden, feiten en persoonlijke aangelegenheden. En
het is nu eenmaal zoo : het succes der rede, voorzoover ze succes
had, was te danken aan de omstandigheid, dat vele menschen daarvan niet op de hoogte waren !
Niet alleen insinueert de heer Brom op allerlei ongenoemde
menschen en feiten, hij verstaat ook uitstekend de kunst van het
verzwijgen. Tallooze, of eigenlijk vrijwel alle daden en geschriften,
die van wezenlijke beteekenis zijn voor de zg. jongere beweging
bleven door -hem onaangeroerd. Ook deed hij zelfs geen poging
tot onderzoek naar de strevingen van jongere schrijvers, dichters
en leiders. Hij schetste een zeer somber, maar even onvolledig beeld,
dat desnoods als persoonlijke vizie aanvaardbaar zou zijn, wanneer
het niet op zoo wankel voetstuk was geplaatst en wanneer het niet
omhangen was met zooveel schedels van vijanden des heeren Gerard
Brom. Nu zag men de trekken nauwelijks, bedekt als ze waren door
barokke zegeteekenen uit voorheen geleverde slagen.
Ontgoocheld waren de toehoorders het meest, omdat de spreker
alle bewijs wegliet en eenvoudigweg beweringen deed, in strijd met
de meest waarneembare feiten. De beweging der jongere katholieken zag hij als het uitvloeisel van een sedert jaren gesmoorden
theologanten-strijd, waarin de toenmalige hoofdredacteur van « De
Maasbodel», de eerw, heer Thompson, een hoofdrol heeft gespeeld.
Departijgenooten van dezen priesterlijken dagbladschrijver noemden
zich « de integralen » en achtten zich in het bijzonder geroepen,
alle zoogenaamde « modernisten » te verdelgen. Dit alles geschiedde
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in de jaren 1907-1914. Iedereen, die niet met Thompson was, werd
toen voor modernist gehouden. Er ontstond een onverkwikkelijke
pennetwist, waarin menschen van onverdachten naam werden beleedigd, waarin edele bedoelingen werden miskend, waarin de rechtgeloovigheid van de beste godgeleerden en geestelijken zelfs aangevochten werd. De documenten uit dit geschil zijn nimmer verzameld,
ze hebben ook Been waarde, die zulk een verzameling verantwoorden
zou. Behalve van « De Maasbode » was Thompson hoofdredacteur
van een eigen blad, dat hij 0 Rome »,noemde, en waarin hij het standpunt der «integralen » hardnekkig verdedigde. Een merkwaardig
onderdeel dier verdediging was het geregeld verzet tegen de geheelonthouders-actie, waaraan Gerard Brom levendig had deelgenomen
door de publicatie van zijn eerste boekwerk « De Nieuwe Kruistocht ».
Uit Thompsons proza werd een bloemlezing gemaakt door den
dagbladschrijver en litteratuur-criticus Vincent Cleerdin, die als
medewerker aan « De Maasbode » verbonden bleef, nadat Benedictus XV een eind had gemaakt aan den integralen strijd, en Thompson zijn ontslag had genomen als hoofdredacteur. Zoover ik weet,
is deze bloemlezing van Cleerdin niet meer in den handel. Ik heb
het boek eenmaal terloops gezien in een pastoorsbibliotheek. Omdat
ik de boekverzameling van de meeste jongeren vrij nauwkeurig ken,
heeft het eenige bewijswaarde, indien ik verzeker, daarin nooit een
exemplaar van « Roomsch Kruydt » (zoo heet het boek) to hebben
aangetroffen.
Toen deze feiten zich afspeelden, was ik in mijn vierde tot tiende
levensjaar, mijn vrienden zijn niet veel ouder dan ik. Op dien leeftijd
ondergaan weinig menschen den rechtstreekschen invloed van een
theologisch geschil. Nochtans verklaarde Gerard Brom in zijn Amsterdamsche rede de geheele beweging der jongeren als een gevolg
van Thompson's invloed I Deze stelling is beslist onhoudbaar, maar
ze is bovendien een ernstige verdachtmaking. Immers het «Integralisme » der jaren 1907-1914 is door den Paus gekenschetst als een
gevaarlijke en onchristelijke actie. Zeker niet uit vriendschap koppelde Gerard Brom de jongeren-beweging eraan vast !
Na deze verklaring van den oorsprong der beweging gaf hij
een zeer onvolledige karakteristiek, die alleen steunde op een drietal
brochuren, geschreven door Ernest Michel. Een dier brochuren
werd door den Bisschop van 's Hertogenbosch ter lezing verboden
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aan zijn diocesanen. Wij schreven er over in het Decembernummer
der « Dietsche Warande en Belfort » van 1932.
Eindelijk richtte Gerard Brom zich tegen het maandblad « De
Gemeenschap » en tegen den schrijver Albert Kuyle, redacteur van
dit blad. De spreker beweerde, dat « De Gemeenschap » zijn tijd
heeft gehad en beriep zich daartoe op het oordeel van ongenoemde
ingewijden. Het was dus geen wonder, dat « de Gemeenschap »
scherp reageerde op de lezing van Brom, die ook elders in polemieken
en hekeldichten werd aangevallen (o. a, in « Roeping » en in het
studentenblad « De Dijk »).
De heele pennetwist is weinig belangwekkend en zou bier niet
worden vermeld, wanneer ze niet teekenend was voor de verhoudingen in het Noorden. Men dient, ter juiste beoordeeling, te weten,
dat Gerard Brom in het oprichtingsjaar van « De Gemeenschap »
tot drie maal toe door de redactie is aangezocht, mede te werken.
Deze aanzoeken bleven onbeantwoord ! En thans komt de man, die
de voile gelegenheid had, te spreken toen zijn stem gehoord zou
worden, achteraf mokken over een actie, wier invloed in het geheele
katholieke leven wordt gevoeld. Zeer zeker wordt die invloed niet
overal waargenomen met instemming. De « jongeren » worden door
menige dagblad-redactie, door menig gezagdrager nog beschouwd
als de geboren vijanden der katholieke traditie, zoo niet als persoonlijke vijanden. Hun kritiek heeft verbittering gewekt en herhaaldelijk
is hun verweten, dat ze niets deden dan critiseeren.
Toch kan men niet zeggen dat Gerard Brom in zijn rede werkelijk
de meening vertolkte van de oudere katholieke schrijvers. De meer
dan Brom bejaarde C. R. De Klerk, voorheen redacteur van het
maandblad : Van Onzen Tijd », nam in het openbaar stelling tegen
den redenaar en betoogde : « Voor mij is « De Gemeenschap » meer
stem dan « De Stem » en meer gids dan « De Gids ». Hij sloot zich aan
bij ons oordeel, uitgesproken in « De Gemeenschap » :
« De heer Brom heeft van de jongere beweging een verward, een onvolledig en
een valsch beeld gegeven, omdat dit een lichter prooi voor hem was dan het duidelijke,
volledige en oprechte beeld, hetwelk zijn hoorders mochten verwachten.
Hij gaf een verward beeld, omdat hij naliet, de noodzakelijke onderscheidingen
te maken tusschen de personen, wier werk hij samenvattend vernietigen wilde.
Een onvolledig beeld ontwierp hij, omdat hij zweeg over de meest ernstige strevingen der jongeren en over bijna al hun boeken.
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Een valsch beeld, omdat hij, in split van geschriften, die hem bekend zijn en die
duidelijk het tegendeel toonen, onware beweringen deed.
Wie een antwoord zoekt op den aanval des heeren Brom, leze de verzen van Schreurs
en Engelman, van Wijdeveld en De Graaff, van Henri Bruning en Willem ten Berge,
de romans van Coolen, De Man en Panhuysen, de vertellingen van Kuyle en Helman,
de heiligenlevens van Pater Molenaar, de sociografie van Gerard Knuvelder, de tijdzangen van A. J. D. van Oosten, de niet-veroordeelde werken van Ernest Michel, en, als
hij nog tijd heeft de bloemlezingen, die uit onzen toeleg op de traditie ontstonden.
Hij moge daarna geladen zijn van kritiek tegen ons, hij zal beseffen niettemin, dat de
historisch-wetenschappelijke schets van Gerard Brom beneden kritiek bleef. »

Het incident heeft vie stof opgewaaid in het Noorden, maar
zelfs bij zijn leeftijdgenooten heeft de Nijmeegsche hoogleeraar geen
openbared bijval gevonden. Hij werd integendeel scherp bestreden
door L. J. M. Feber in het Juni-nummer van het Sociologische
maandschrift « Leering en Leiding ». Uiteraard is het betreurenswaardig, dat de eenmaal zoo jeugdige Gerard Brom niet den geestelijken groei van het Nederlandsche Katholieke leven heeft bijgehouden. zijn rede was een onverholen afscheid, om niet to zeggen
een moedwillige break. Zij is door oud en jong als zoodanig opgevat.
Of ze gevolgen zal hebben? Tot dusver was de weerslag slechts
merkbaar in de loopende polemiek en in de gretige aanhalingen van
enkele provinciebladen. Geen van de jongeren volgt Brom in zijn
verloochening der jeugd. De groei is nu eenmaal het tragisch
wezen van - het leven.
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Ringsteken
Sedert het P.E.N.-congres te Dubrovnik is het ten minste duidelijk geworden dat de Poets, Essayists and Novelists ook iets te maken
hebben met de barbaarschheden in Duitschland. Het volstaat niet
zich in een ivoren toren op te sluiten als men den boekenschrijversstiel uitoefent, die in laatste instaxitie een voortdurende, ongevraagde
en dikwijls zelfs ongewenschte indringing is in het publieke leven
en speciaal in het intellectueel en moreel leven van vele enkelingen.
Een Jood heet opdringerig, maar hoe bescheiden is hij in vergelijking
met den boekenschrijver I Er is niets zoo heilig, niets zoo intiem,
niets zoo geheim, niets zoo belangrijk, niets zoo onschendbaar, niets
zoo delicaat, niets zoo verborgen dat de boekenschrijver er zich niet
durft mee moeien.
Het volstaat evenmin de regelen der verdraagzaamheid in te
roepen. De verdraagzaamheid heeft geen anderen zin dan het schild
te zijn der vrijheid, dit fundamenteele erfrecht der beschaving en
haar conditio sine qua non. Verdraagzaamheid in religiosis et politicis,
opdat de goederen van den geest ongehinderd en onbedreigd verwerkt,
verbeterd, verhandeld, ontwikkeld en aangepast kunnen worden,
is de gouden stelregel eener welbegrepen humaniteit, die wij alien
zonder onderscheid van wereldbeschouwing te handhaven hebben.
Deze verdraagzaamheid is absoluut geen passiviteit, zij is op gegeven
oogenblikken uiterst weerbaar en zelfs agressief. Deze gegeven oogenblikken zijn die der tyrannie en in de allereerste plaats die der geestelijke tyrannie, zooals zij in Duitschland op dit oogenblik wordt uitgeoefend. Het is een zware plicht, eerst en vooral van al de Poets,
Essayists and Novelists, die den bloei van het europeesch intellect
in de seizoenreeksen der Schoonheid vertegenwoordigen, zich krachtdadig te verzetten tegen de knechting van het intellect in Duitschland.
Niets is bij de Duitschers van Hitler zoo weerzinwekkend als
het volslagen gemis aan gemoedsbeschaving dat er zich sedert begin
dit jaar openbaart. Hun staatspolitieke opvatting is er eene als vele
andere, hun « wereldbeschouwing » is niet onvolmaakter dan vele
andere, hun wetgeving is alleen maar veel plomper en simplistischer
dan de andere, maar hunne praemiddeleeuwsche manier van menschen
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te « behandelen » en de diepste en waardevolste gevoelsdingen te
schoffeeren, onthult dat gemis aan gemoedsbeschaving op een wijze
en in een graad, als in deze 20 e eeuw ondenkbaar was. Tijdens den
oorlog hadden zij het excuus van mee te dwarrelen in de collectieve
hoos van passie en bestialiteit, maar hun collectieven Sint Vitusdans
van nu reeds zes maanden, verontschuldigt men niet met het feit
dat Hitler rijkskanselier werd. Welnu indien de Poets, Essayist and
Novelists van Europa een reden van bestaan, d. i. een taak hebben,
dan is het te arbeiden aan de gemoedsbeschaving der menschheid
en dus zijn zij het die zich de eersten moeten kommer maken over
de gemoedsverwildering van 65 millioen Germanen.
Maar wat in het overige, het niet Duitsche deel van Europa
weerzinwekkendst is, het is de laffe apathie en de verkapte sympathie
ten opzichte der gebeurtenissen in Duitschland. Ons gemis aan rechtsgevoel is schandelijk. Wie de joden niet genegen is zwijgt over de
Jodenvervolging. Wie de marxistische boeken verderfelijk acht,
zwijgt over de boekenverbranding. Ubi justitia? Waar is het geweten
der wereld? Lafaarden met den moed van hun getalsmacht, ontnemen
menschen hun brood en mishandelen ze en wij zwijgen omdat wij
die menschen niet genegen zijn, maar wij schreeuwen enkel wanneer
een partijgenoot getroffen wordt. En wordt die partijgenoot neergeslagen dan zwijgen de anderen. Onze boeken worden niet verbrand
en daarom zwijgen wij rond de brandstapels. Morgen zullen onze
boeken verbrand worden en de anderen zullen zwijgen. Dat is de
innerlijke slechtheid, de rechtloosheid van Europa's geweten. De dief
is een dief wanneer hij ons besteelt, maar wij worden verhelers als
wij de profijten mogen deelen. Onrecht is onrecht wanneer het ons
benadeelt, maar het mag vrij geschieden wanneer het ons bevoordeeligt.
Vrienden allemaal, datgene wat ons tot tweegezichten maakt
en ons een dubbele rechtsmaat geeft, hoe wij het ook noemen met
de hoogste namen, het is slecht, het is vulgair, het is anti-beschaving
en indien de Poets, Essayists and Novelists een taak hebben, dan is
het een eenheidsfront te vormen tegen dit verkapt fanatisme der
lafheid en rechtloosheid.
In de Nederlandsche tijdschriften zijn gelukkig enkele teekenen
waar te nemen van hartstochtelijk verzet tegen de zonden tegen de
cultuur.
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Dirk Coster in « De Stem » :
« Wij hebben in Duitschland het autodafi van den geest genoten. Waarom ook
niet? Waarom zou men niet eens een aantal boeken verbranden? Wij moeten de zachtheid van de verbranders nog prijzen dat ze de makers van die boeken niet mee verbrand hebben. Terecht dan ook wijzen de Duitsche nazi's met nadruk op hun eigen
teerhartigheid en de bijna weerlooze goedheid, waarmee zij hun medemenschen bejegenen. Deze dingen keeren altijd weer. Wie het geniale boek van onze pasgestorven
landgenoote Carry van Bruggen leest, Prometheus, ziet er met bijna angstige wetmatigheid bewezen, dat ze weerkeeren moesten. De geest, in de periode zijner hoogconjunctuur, denkt zich vrij, ziet groote bewegingsvelden voor zich, en vergeet, dat hij nog
altijd bedreigd wordt door een compact bloc inertie, dat periodiek wordt teruggedrongen
en periodiek weer aanwentelt, — de dommekracht der massa, die in de dogma's of de
leuzen dommelt, bewogen, alleen door behoudzucht en instinct en, krachtens die instincten, van tijd tot tijd in beweging komend. Wij hebben elders gezegd, en ook Benda
heeft 't beweerd in La Trahison des Clercs, dat het eigenlijk nog een wonder is, dat
deze geest, zoo fragiel en onmachtig, deze droom van enkele edele geesten, deze
massa zoo lang en zoo diep te suggereeren wist. Reacties zijn daarbij onvermijdelijk.
Het eenige eigenlijk, dat in deze reactie een weinig wonderlijk, ja irriteerend aandoet,
is, dat Goebbels of Goering, of hoe deze ontspoorde literaten verder mogen heeten,
bij den brandstapel van de boeken van hun beter geslaagde collega's gejubeld hebben :
nu zijn we weer onder ons, nu hebben we « het land van Goethe » weerom ! (Dus ook
van Herder, van Schiller, want dit trio is onontbindbaar.) Wat nu? zijn ze nu gek geworden ? zouden we haast familiaar vragen. Goethe, die vaderlandslooze gezel. Goethe,
de stille rebel, de man waarvan iedere H.B.S.-scholier weet, dat hij eigenlijk geen vaderland erkende, omdat hij een grooter vaderland, de wereld, had. — Goethe, die « den
vijand » Napoleon bewonderde en onverschillig bleef bij den slag van Jena, Goethe,
de man van de honderden uitspraken en spreuken, waarvan elk een boon en een zweepslag is in het gezicht van het kwaadaardig kleinburgerlijke Duitschland van nu. Wat
zou er met Goethe gebeuren als hij nu leefde? Kniebuigingen maken in een concentratiekamp, of drie uur per dag in de heilhitlerhouding staan! En Herder ? De vader van datzelfde humanisme, dat door den grooten leider een mengsel van lafheid, domheid en
verraad genoemd is, de man dus, die Duitschland aangestoken heeft met de verderfelijke gewoonte van het vrije en humane denken. Wij hebben hier niet veel te eischen.
Maar als we wat te eischen zouden hebben, dan zou het zijn : een brandstapel voor Goethe
en Herder! Consequentie! Geen laf compromis, geen terugdeinzen omdat Goethe nu
eenmaal als borstbeeld op de piano staat bij alles tantes en alle gepensioneerde ooms
van Goebbels en Goering. Het nieuwe Duitschland moet althans den zedelijken moed
hebben, zich zijn eigen nieuwe klassieken te scheppen. A propos, wat denken de Heeren,
als zoodanig van Kotzebue? '

Anthonie Donker in het « Critisch Bulletijn » I
a Wanner de politick een vernietigende uitwerking krijgt op de cultuur, gelijk
dit thane in Duitschland het geval is, kunnen de schrijvers dit niet langer zwijgend aanzien. zij verbreken daarmee niet de politieke neutraliteit, zij verdedigen de rechten
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der beste goederen ter wereld, de zuivere producten van den geest. Zij voldoen met
het uitspreken van hun verontwaardiging, bedroefdheid en protest aan hun verantwoordelijkheid als dragers der cultuur, als vertegenwoordigers van het bedreigd gebied
van het onbaatzuchtige scheppen.
Het Duitsche yolk heeft de laatste maanden, en met name in de openbare demonstratie in den nacht van 10 op 11 Mei, met de verbranding der zoogenaamde on-Duitsche boeken, waaronder zich talrijke bevinden der beste die Duitschland heeft voortgebracht, de hand geslagen aan haar eigen cultuur.
De beste Duitsche geesten zijn in ballingschap gegaan, een aantal der eerlijkste
idealisten gevangen gezet, de beste Duitsche werken verbrand.
Tenietgedaan zijn in de Duitsche litteratuur, welke thans grootendeels in ballingschap is, alle Joodsche, alle marxistische, alle humanistische, alle liberale, alle pacifistische elementen. Een groot aantal Duitsche schrijvers hebben zich kort voor de rationale revolutie in diepen ernst en zorg over het lot van het Duitsche yolk uitgesproken
in den zin van het bedreigde humanisme, van idee, ideaal, geest en menschelijkheid.
Maar hun, die op de bres stonden voor cultuur en humanisme (identieke waarden!),
voor het geloof, dat het menschdom al zijn fouten ten spijt het talent bezit door levenswijsheid en levensliefde het leven beter en rijker, de wereld waardevoller en bewoonbaarder te maken, is de mond gesnoerd en de beginselen, welke de steunpunten der
cultuur zijn, vrijheid, verdraagzaamheid, waardigheid en redelijkheid werden prijsgegegeven. De grootste helft der hedendaagsche Duitsche literatuur heeft daarmee voor
Duitschland afgedaan. Schrijvers als Ludwig Renn en Erich Miihsam bevinden zich
in gevangenisschap, de laatste tengevolge der doorgestane ellende klaarblijkelijk in
levensgevaar. Thomas en Heinrich Mann, Ernst Toiler, Alfred Kerr werden voor
landverraders uitgemaakt en een kunstenares van zoo hartstochtelijk medegevoel als
Kathe Kollwitz, een figuur van een menschelijke grootheid als hier te lande Henriette
Roland Hoist, uit de Pruisische Academie geroyeerd. Het vermaarde boek van Erich
Maria Remarque, dat hoe men het verder ook waardeeren wil, onloochenbaar een eerlijk
en ernstig boek is, heet thans Schund, week, kleinzeerig en lafhartig. Daartegenover
worden thans die boeken gevierd, waarin de zgn. oorlogsdeugden worden aangeprezen,
de « unvergessliche Opfermut and todilberwindende Freundschaft. » Met deze fanfaronnades tracht men het rampzalige feit weg te redeneeren, dat de oorlog van 1914
tot 1933 een onafgebroken massaal proces is geweest van destructie : van physieke,
van psychische, van moreele, van oeconomische, van sociale destructie.
Aan de Joden, die het Duitsche yolk thans door een massaontrechting der wettige
Duitsche burgers van Joodsch geloof (waaronder velen uit geslachten die sinds eeuwen
Duitsch zijn, grootendeels burgers zonder blaam en vaak van onloochenbaren voortreffelijken Duitschen geest) tegronde richt met vertreding van wat wij sinds vierhonhonderd jaar als menschenrechten zijn gaan beschouwen, en met een verachting behandeld zooals zelfs de negers in Amerika niet ondervinden, heeft de Duitsche cultuur
onnoemlijk veel te danken. Het Duitsche muziek- en tooneelleven, de Duitsche medische-, wis- en natuurkundige wetenschap, de Duitsche filosophie en de Duitsche litteratuur zijn zonder de Joden niet denkbaar. Van 33 aan Duitschland toegewezen Nobelprijzen dankt het er 12 aan Joden. Duitsch-Joodsche schrijvers zijn : Jacob Wassermann,
Franz Werfel, Joseph Roth, Alfred Dublin, Ernst Toller, Stefan Zweig, Arnold Zweig,
Max Brod, Alfred Neumann, Robert Neumann, Leon Feuchtwanger, Eich Klstner.
Ik noem slechts enkele van de voornaamsten, en daaronder zijn Joodsche schrijvers,
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die Duitsch zijn in den besten zin van het woord. Niemand minder dan Nietzsche
schreef over het anti-semitisme deze harde waarheden : a Het anti-semitisme is een
van de benevelingen van den Duitschen geest en het Duitsche geweten». «De strijd tegen
de Joden is altijd een kenmerk der laffere naturen geweest D. 6 Ja, ik kan mij doffe,
aarzelende rassen voorstellen, die ook in ons snel levend Europa een halve eeuw zouden
noodig hebben om zulke atavistische aanvallen van vaderlanderigheid en aan zijn kluitje
kleverij te overwinnen en terug te keeren tot het gezond verstand, d. w. z. tot een goed
Europeanisme. D Het Duitsche yolk is daar thans weer verder dan ooit vandaan.
Onder de meer dan 20.000 verbrande boeken bevinden zich toonaangevende
werken van professoren in de medicijnen en klassieke letteren, bevinden zich de werken
van Freud, het werk van Bertha von Suttern, die destijds den nobelprijs voor den
vrede ontving. Van buitenlandsche schrijvers werd het werk van Romain Rolland en
van den Pan-Europa-pionier graaf Coudenhove-Kalergi vernietigd. (Goebbels zelf
deelde immers in het openbaar mede, dat het pacifisme thans afgedaan heeft!)
Onder de gevangen of verbannen en gebrandmerkte marxistische schrijvers
bevinden zich eveneens een aantal voornaamste jongere Duitsche schrijvers, als Theodor
Plivier, Johann Becher, Paul Zech, Georg Fink, Walter Bauer.
Daartegenover staat thans in de voile gunst der natie een schrijver als Hanz
Heinz Ewers, die tot de uitverkorenen schijnt te behooren, die aan den nieuwen roep
om Sauberkeit kunnen voldoen.
Het geteisterde Duitsche yolk, dat wij in een tijd van ellende niets liever dan onze
voile sympathie zouden schenken, heeft zich door deze daden van geestelijk vandalisme
buiten de cultuur gesteld. zijn beste zonen hebben het land verlaten.
De aanmatigende verheffing van het germaansche ras is een beleediging aan de
geestelijke eigenwaarde van andere volkeren.
De onderdrukking van de vrijheid van denken is een gewelddaad aan de rechten
van den geest en een barbaarsche verminking van eeuwen cultuur.

De onderdrukking der vredesgedachte, die thans plaats dreigt te maken voor een
hernieuwde propaganda van den internationalen haat, is een moedwillige verlating
van de eerste plicht der Europeesche volkeren, is desertie van de gemeenschappelijke
taak : den wederopbouw van Europa en een diep betreurenswaardige verloochening
van het bestaan van een internationaal geweten.
In een tijd van toenemend geweld en vertreding der beste cultuurbeginselen
is daarom een humanistisch front van alien wien geest, en vrijheid boven geweld en
onderdrukking gaan, bittere noodzakelijkheid, en een protest tegen de gewelddadige
verdrukkinfvan den geest in Duitschland een onontkoombare plicht. »

Jan R. Th. Campert in a De Nieuwe Eeuw » :
BALLADE DER VERBRANDE BOEKEN.
I.
Zij grepen naar ons met schennende handen,
de lucht was vervuld van hun brallend woord,
zij gingen onswallen tezamen verbranden,
met ieder boek werd een kunst'naar vermoord.
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Op smerige karren heeft men ons gesmeten,
die reden door rijen van hoon en gejoel
naar een plein waar Genosse Hanns Heinz Ewers
zat op zijn Heiligen, Zuiveren Stoel.
— Fallada, mogen de viammen je vreten ! —
Wie zal Leimmchen vergeten?
2.

Zij roofden ons weg uit bibliotheken,
zoo moeizaam in lange jaren ontstaan;
een hord wraakzuchtige, dwaze leeken
bestond het aan ons de handen te slaan.
Het yolk in de straten en op de pleinen,
verblind en bezeten, tot alles bereid,
de bende der talloos Onnoozele Kleinen
verheerlijkt met Heil's deze Stommiteit 1
— Van Thomas Mann is slechts asch gebleven !
Maar de Buddenbrooks leven!
3.
De droomen, die de besten eens bezielden,
het Lief en Leed, dat in ons werd tot woord,
het werk, waarvoor de duizenden eens knielden,
de stemmen naar wie elkeen heeft gehoord,
men trachtte hen voor altijd uit te roeien,
men richtte aan een grootsch auto da fe. .....
Genossen hOrt, de felle viammen loeien,
zij nemen al uw schande met zich mee !
— Vuur, neem de werken van Wassermann aan 1
Dunker Ernst blifft tdch bestaan!
4.
En overal in de Germaansche landen,
in ieder dorp, in elke kleine stad,
was er een plein, waar wij op hoog bevel verbrandden
en waar men onze asch met voeten trad,
was er een mond, die niet wist wat hij zeide,
was er een Hand, die niet wist wat zij deed....
Vergeef dit yolk als het in andere tijden
zijn eigen blinde Euveldaden weet I
— Geen uur, Arnold Zweig, zal je rijk meer duren I —
Grischa stond voor heeter vuren!
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5.
De rook trekt tot een donk're wolk tezamen,
de wind verwaait het poovere restant;
vergaan het werk, vergaan de vele namen,
die waren eens de glorie van dit land.
De heeren, die het alles beter weten,
vieren luidruchtig het symbolisch Feest,
maar een ding werd tot eigen scha vergeten :
dat onaanrandbaar is : de goede geest!
Thomas Mann, Fallada, Wassermann, Zweig
wonnen reeds das Ewige Reich!
In « De Gids » de redactie zelf :

Ook de Duitsche bouwkunst moet nationaal worden, liefst met een vaartje I
Zij zal moeten aansluiten bij de groote bouwkundige traditie van Duitschland die —
onder ons — behalve voor kleinsteedsche en boerenbehuizing, als een landseigen architectonische vormgeving niet bestaat, noch ooit bestaan, heeft. De nieuwe bouwkunst
zal moeten getuigen van den duitschen geest, zij zal gevormd moeten zijn door duitsche
handen en slechts duitsche materialen zullen mogen, worden gebruikt. Voor het internationalisme, het machinisme en de nieuwe zakelijkheid is sedert enkele weken het herleefde Duitschland niet meer thuis. Het aardige is, dat de wijze waarop deze nieuwste
overtuigingen en inzichten worden verheerlijkt, zeker aan de eene kant niet minder
redelijk, aan de andere kant niet minder spitsvondig en lawaaiig is, dan de wijze waarop
voor enkele weken nog de nieuwe zakelijkheid werd geglorifieerd.
Het groot ongeluk dat de bouwkunst trof is, dat zij in de twee laatste eeuwen
steeds meer met papier en steeds minder direct met steen te maken heeft gekregen, tot
haar schade is zij al meer een verlengstuk van de teekenkunst geworden, van de ambachten is zij onderwijl geheel vervreemd, het besef van een goddelijke wetmatigheid
ontviel haar volkomen, de onbezielde wetenschappelijkheid werd haar nuchtere gezellin.
Dat moet en dat zal nu alles anders worden, zoo althans wordt het in Duitschland bevolen.
Ruige, oer-duitsche, zware Nietzscheknevels zijn in een wip tot een Hitler-snorretje
te knippen, maar wanneer andersom van de Duitsche bouwkunst alles wordt afgeknipt
wat niet oer-duitsch is, dan blijft er, vreezen we, zelfs geen souteneurskneveltje.
Het is lastig, maar toch wel een sympathiek geval, dit dringen van een yolk om
tot een nationale bouwkunst te komen.
De taal der vormen is voorwaar even diep geworteld in het volksleven als der
woordentaal. Juist daarom moet ook zij nationaal zijn en juist daarom kan zij niet anders
dan nationaal wezen.
Zij die de vormentaal internationaal willen maken, zijn niet wijzer dan de Volapukenthousiasten, die 's werelds heil verwachten van het tot in al 's werelds uithoeken
doordringen van dit stotterig taalbedenksel.
De uit het schilderkunstig impressionisme, licht, lucht, binnen-buiten, buitenbinnen voortgekomen glas- en staalarchitectuur, is toch ook eerder een bouwkundige
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Vo!al:Kik, dat de hygiene als 's menschen hoogste goed aanbidt en waarvan de vormgeving
juist even internationaal is als alle sportstermen. Alle sportstermen te samen maken echter
nog geen taal !
Uit de felle begeerte naar het oprecht landseigene — een begeerte die thans als
een heete wind over Duitschland waait, spreekt het besef, dat iets kostbaars verloren
ging. Dit besef bergt winst, maar het brengt het verlorene daarom nog niet terug.Want
dat kostbare, dat landseigene, is altijd pas ontstaan wanneer het niet uitdrukkelijk
begeerd, noch als iets bijzonders erkend werd.
Zoodra het ter wille van politieke verlangens gemaakt wordt, is het na-maak en
wordt het een Volapiik-vorm, bruikbaar wellicht voor propagandadoeleinden, maar
evenals Volapiik, volkomen onbruikbaar voor de ziel ».

De bloemlezing is natuurlijk niet volledig. (In Forum b.v. een
artikel van Menno ter Braak over Hitler's « Mein Kampf ») maar ze
is, met uw verlof, nogal goed ! Waar de voorname periodieken van
een land op die wijze reageeren op een kultuurbedreiging van den
omvang der Hitleriaansche, mag men van eervolle onderscheiding
spreken. Voeg daarbij dan de motie, op voorstel van P. C. Bontius
aangenomen door het Nederlandsch P.E.N.-centrum.
Bij wijze van peroratie : Gelieve over deze ringsteken geen brieven te schrijven aan de redactie, om verontwaardigd te betoogen
dat Pertinax een antinationalist is, met marxistische sympathieen en
betaald door de Joden. Indien hij Hitleriaan, antimarxist en betaald
door de Joden was, zou hij niet anders woeden dan nu tegen materieel
en geestelijk onrecht. Dit is elementaire rechtschapenheid, en kent
iemand beginselen die daarmee strijden, hij verwerpe ze.
PERTI NA X.
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IN MEMORIAM
Een innemende figuur is bijna plots uit deze wereld gescheiden,
latende scheming en diepe wonde aan een edel en gevoelig hart.
Andree Carof, het Bretoensche meisje, zoo vaardig, zoo verscheidenbegaafd — zij schilderde, was muzikante, vertaalde uit het Deensch
en Italiaansch — stierf te Foligno, na eene heelkundige bewerking,
op den laatsten dag van Mei.
Wie was Andree Carof? zal het grootpubliek wellicht vragen.
Maar zoo spreken niet degenen die het geluk hebben Johannes Joergensen tot vriend te tellen. Andree Carof was voor den Deenschen
dichter, voor den grooten bekeerde, degene die hem vergoedde
voor zoo menig bloedig offer, die hem, als adoptieve dochter, trouw
ter zijde stond — troostengel, « glimlach der Voorzienigheid, » zegde
eens Pastoor Cuppens.
Want een onbekende was Andree Carof niet in de Vlaamsche
middens. Zij maakte deel uit van De Pelgrim. Zij zong, vol geestdrift, de geestelijke liederen van De Vocht, zij had zijn portret geteekend in een barer kunstige pastels. Veel hield zij van het kleurige
en kunstminnende Antwerpen. — Vooral van het godsdienstige
Antwerpen, want de viam van het geloof brandde hoog en zuiver
in dat maagdelijk hart.
En nu werd zij ontrukt — op 31 Mei — na kortstondige ziekte.
Maar voor die dood, bijna zegepralend, als men het gelaat der ontslapene aanschouwt, als een glimlachende heilige, op het sterfbed
uitgestrekt, kan maar een woord op de lippen stijgen, woord van geloof en dank dat een heilige ziel te meer het eeuwig heil in 't vaderland is gaan genieten.
M. E. BELPAIRE.
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Kantteekeningen
VERLIEVEN.
Brabantsche boerenmenschen op bedevaart te voet naar Scherpenheuvel, spraken
over hunnen tocht : Tijdens de heenreis
is elke stap verloren, want men moet
weer terugkeeren; maar in het terugkomen is elke stap winst : men gaat naar
huffs. En ge moogt gij, zegt Celen, zoo
moe zijn als ge wilt, maar als ge ne keer
Mechelen door zijt, ziet ge a bedeemen »
uwen toren staan, 't yolk staat buiten
te zien, de kinderen gaan u tegenkomen,
ze beginnen de klok te luiden...
« Ja, zegt Chard, dat verlieft. D
Dat verlieft den tocht 1 Het is wel niet
mogelijk een eenvoudig, voor de hand
liggend werkwoord natuurlijker, schooner en juister te gebruiken. Van Dale
kent het niet. De letterkundigen zagen
wij het nooit gebruiken. Het weze hier
opgeteekend ten behoeve van alien. Aanbeveling is wel overbodig, waar het « algemeen Nederlandsch D hiervoor nets zou
kunnen geven dan een weinigzeggend :
4 dat veraangenaamt ».
ONFATSOENLIJKE TAAL.
We vestigen de aandacht op een rake
opmerking van Marnix Gijsen in zijn
bespreking van een heruitgave van Justus
de Harduyn's « Goddelijke lofsanghen » in
De Standaard van 8 April jl. Gijsen haalt
het zeer schoon gedicht aan, waarin de
H. Maagd haar zuigend kindje toespreekt,
een gedicht dat in de i 7e eeuw door de
Gentsche schooljeugd gezongen werd met
uitdrukkelijke goedkeuring der geestelijke
overheid en dat nu zeker zou geweerd
worden, als schoollied en als geestelijk
lied, als zijnde te weinig deftig. Hij be-

treurt de vorming van een zoogenaamd
deftige taal, die zekere dingen ofwel met
fransche woorden, ofwel met onjuiste, ofwel met a slappe periphrasen D aanduidt,
met versmading van het eenvoudige,
juiste woord. Dit geeft, zegt hij, voortdurend aanleiding tot pikante dubbelzinnigheid, terwijl het valsch en schijnheilig fatsoen, dat die preutschigheden
dicteerde, er « vooral in bestaan heeft
sociale barreelen op te trekken h.
Uiterst zelden komen de dichters met
dat valsch fatsoen in botsing; voor schrijvers van romans en verhalen ligt het op
hun weg. Er ligt inderdaad, tusschen den
tijd toen Justus de Harduyn dichtte en
den omen, een periode van romantische
deftigheid en verburgerlijking, die in
onze Zuid-Nederlandsche letterkunde minder, maar in de Noord-Nederlandsche
achttiend- en negentiendeeuwsche romans, verhalen en zelfs gedichten weerspiegeld ligt. Het zijn de Tachtigers
geweest die het eerst tegen die preutsche
knussigheid hebben stormgeloopen o. a.
ook al met naturalisme. De deugd der
burgers van destijds was er met hun
deftigheid niet veel op verbeterd en hun
ondeugd alleen maar heimelijker geworden. Hiertegen is, nog minder in deliteratuur dan in het sociaal leven, een
sterke reactie gekomen. We gelooven niet
dat de ondeugden daardoor vermeerderd
zijn, zij blijven alleen niet meer verborgen. De mode, het strandleven, de uithuizigheid veroorzaakt door de verkeersmiddelen, de kinema, de sport en wat al
meer, hebben ons opgevoed tot een soort
geblaseerde openhartigheid, soms tot
schaamteloosheid, tegenover de dingen
des levens. De moreele voor- en nadeelen
daarvan of te wegen zullen wij niet be.
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proeven, maar zeker is dat wij als letterkundigen voor dit nieuw uitzicht der
verhoudingen geen taal hebben, dat wij
gebonden liggen aan de taaldeftigheid der
beide vorige eeuwen en dat wij voor een
tijd, die waarschijnlijk minder preutsch
is dan de I6 e en 17e eeuw, niet de taal
kunnen gebruiken, die Justus de Harduyn en al zijn tijdgenooten geheel zonder
achterdocht hanteerden.
EEN NIEUWE BOEKBESPREKINGSKUNS T.
Wij hebben vernomen dat de redactie
van De Gemeenschap niet eenparig akkoord gaat met de bespreking van Marnix Gijsens' « Ons volkskarakter » door
den grooten geleerde en beroemden vernieuwer der Nederlandsche recenseerkunst, wij hebben genoemd den wereldvermaarden « Ad. Sassen. » Wij kunnen
ons best voorstellen dat b.v. de mederedacteur Anton Van Duinkerken een heel
andere opvatting heeft dan adder Sassen
over het gebruik van lafhartigen hoon en
persoonlijke beleedigingen, waar een
waardeering van een belangrijk essay verwacht wordt, en dit vooral in een katholiek
tijdschrift,
Marnix Gijsen is mans genoeg om
te weigeren rekenschap te geven aan
knullen, over het feit dat hij op vier en,
en dertigjarigen ouderdom over belangrijke problemen niet meer denkt zooals
in den lieflijken ouderdom van twintig
jaar. Maar dat sommige vulgaire straatvarkens, die met hun natten neus aan
de ruiten gaan liggen om of te loeren
wat in de huizen gebeurt en die de menschen op straat niet kunnen gerust laten,
binnengelaten worden in een flink tijdschrift, dat is niet gepermitteerd.
Wij gaan geen stap 6m voor een gevecht,
hoe woest ook. Zelfs voor een louter
sportieve ontmoeting geven wij ons aan.
Als er maar eenige spirit of hartstocht
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was, eenig brio, een nobele verontwaardiging en de passie der eerlijkheid, hoe
heerlijk zou het worden, hoe zou het ons
optillen aan weerszijden. Maar met het
« ideaal » knoeien, miserabele bultjes, heimelijke sluipertjes, die bevuilen uit impotentie om ridderlijk te treffen. Als
aij een essay niet kunnen weerleggen
in een recensie en het talent missen om
er zelf een tegenover te stellen, spuwen
zij eenvoudig den schrijver in het gezicht.
Heil Vlaanderen, heil Groot-Nederland !
P.
DOEM OF GAVE.
Pertinax heeft zich in het Juni-nummer
van dit tijdschrift, geergerd aan een uitlating van Herman De Man over het
» heerlijk voorrecht schrijver te zijn »;
aan den vorm en aan den inhoud. De
toon lijkt inderdaad te zeer op de gewone
rethoriek van katholieke litteraire dilettanten, die steeds een verrassende bezorgdheid toonen om onder deze artistieke belijdenis hun eigen werk naar
voren te schuiven. Dat vocabularium zou
de schrijver van « Het wassende Water »
dus beter aan die heeren overlaten. Maar
wat het schrijverschap zelf betreft, is
de zaak niet zoo luchtig eenvoudig als
De Man schrijft, noch — behoudens
enkele uitzonderingen — zoo tragisch als
Pertinax het voorstelt.
Wij hebben vooreerst onze dienstbaarheid tegenover den Schepper, waarvan De Man gewaagt, in acht te nemen,
maar er is geen reden om het schrijven
te herleiden tot een « waarschijnlijk pathologische behoefte » zooals Pertinax
doet. Te kunnen schrijven in den zin
van schoonheid scheppen met het woord,
is steeds beschouwd geworden als een
gave; die wanneer ze werkend in ons is,
ons brengt in een hooger stadium; op
een hooger vlak. Laten we 't daarbij
houden.
Bovendien geloof ik niet dat de schrij-

vers, behoudens enkele begenadigden,
hunne gave beschouwen als een doem
en hunne « periodieke getormenteerdheid
zouden willen ruilen met de evenwichtige
gemoedsrust van den normalen mensch P.
Streuvels niet, Vermeylen niet, Timmermans niet, Gezelle niet. Een enkelen heb
ik gekend die werkelijk zijn ongedurigheid, als een doem heeft gevoeld. Dat was
Karel van de Woestyne. Geen andere
heeft die bezetenheid in zulke geweldige
mate ondergaan en gedragen als Van de

Woestyne. Maar hij zou bedankt hebben
voor de evenwichtige gemoedsrust van
den normalen burger; hij heeft zich verteerd tot de laatste bittere assche zonder
opstandigheid.
Maar voor de anderen — en ik bedoel
hiermee ook de besten onder onze schrijvers — is schrijven niets anders dan
schoonheid ontvangen en ter wereld brengen; zij kennen hiervan de soms smartelijke dracht maar ook de diepere
vreugde der bevrijding.
A.V.C.
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Boekbespreking
ye W. E. NOORDMAN, Turkije zooals het was en is, W. J. Thieme en Ce, Zutphen.
Niet alleen weten wij haast niets over het moderne Turkije, maar het weinige
dat we er over weten is bovendien nog onjuist. We leven nog in den waan dat het land
aan het uitsterven is, terwijl een dictatuur even streng als die van Mussolini en Hitler,
sedert jaren het land aan 't heropbouwen is. Een studie van dit alles vergeleken met
het verleden, vindt men in dit boek, dat ons ten zeerste geinteresseerd heeft en dat,
rijk gedocumenteerd, met model-objectiviteit is geschreven.
W.
HENRI GHEON : Promenades avec Mozart. L'Homme, l'cEuvre, le Pays. (Coll. « Les
Iles ».) — Desclee de Brouwer, Paris.
Een lijvig boek van 480 blz. zoowel over het leven, het wezen en het werk van
Mozart als over het kader waarin hij opgroeide, leefde, stied. Een boek geschreven uit
liefde en bewondering, uit dankbaarheid voor de diepe verrukking teweeg gebracht
door het plots ontdekken van dat muzikaal mirakel. Mozart was inderdaad als de verpersoonlijking van de muziek. Van hem getuigde Wagner dat « het wonderbaarste
genie hem verheven had boven alle meesters in alle eeuwen en in alle kunsten. » En
waarlijk men staat verstomd voor hetgeen hij in zijn kort leven presteerde, voor de lange reeks onsterfelijke meesterwerken die hij al dartelend schiep. Mozart was een wezen
van zonnige blijheid, een zingende ziel. En toch, na het stralend geluk der kinderjaren,
welk tragisch lot! Nochtans, trots miskenning, onrechtvaardigheid, vijandige afgunst,
rouw en smart, armoede en schulden, ziekte en lijden, bleef zijn gevleugelde muziek
sereen en goddelijk zuiv0.
Dat alles komt goed tot zijn recht in het schoon boek van Henri Ghion. Schrijver
analyseert met fijnen smaak en kennis van zaken, heel het oeuvre van Mozart. Alleen
zou men hem kunnen verwijten al de werken ,van de allereerste af, tot wonderen te
verklaren, en zijn minste compositie op te hemelen tot dezelfde hoogte als zijne meest
heerlijke meesterwerken. Ook is zijn boek niet van eenige langdradigheid vrij te spreken. Doch, in zijn geheel genomen, is het een schoon boek, dat men met nut en genot
leest, en aan alle muziekliefhebbers mag aanbevolen worden.
L. D.
ARMAND THIBAUT : La Bauge, Un Crime dans la Fora. (Coll. Nationale). — Editions Rex. Louvain.
Wie heeft Maurice de Surmont vermoord, terwijl hij met zijn gastheer en enkele
vrienden, het wild zwijn aan 't jagen was? Dat vraagt M. Tessier zich af : hij wil en zal
het geheim ontcijferen. Natuurlijk vallen zijne vermoedens verkeerd uit, totdat een
onvoorzien detail hem eindelijk op het rechte spoor brengt, en weldra een nieuw drama
verwekt.
De roman is heel goed ineengestoken, en zeer verzettelijk : echte ontspanningslectuur.
L. D.
GEORGES GOUAY et P. DE
Introduction de Georges Goyau. — Descl6e, de Brouwer et C ie. Paris.

Lettres de Montalembert a La Mennais publies par
LALLEMAND.

— 25 fr.
Een zieledrama, het hachelijkste dat zich afspelen kan bij een jongeling, tusschen
zijn geweten van katholiek en zijn gehechtheid aan den geliefden meester. Montalembert had met hooge bewondering en echte kinderlijke genegenheid La Mennais' gedacht
aanvaard, en was de trouwe volgeling geworden van den vurigen apostel, die wereldberoemd was en een verreikenden invloed uitoefende. Iedereen kent de droeve tragedie
van La Mennais' priesterlijke loopbaan : zijn aangevallen artikels in u L'Avenir 0, zijn
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reis naar Rome met Montalembert en Lacordaire. de veroordeeling, zijn schijnbare
onderwerping weldra door zijn daden tegengesproken, eindelijk zijn val.
Deze brieven loopen over vier jaren, van 1832 tot 1836. In 1832 was Montalembert
23 jaar, La Mennais 5o. Prachtig zijn de brieven van den jongeling. Hij vindt diepgaande
woorden om aan den rampzaligen man zijn plicht te herinneren, hem de verhevenheid
van zijn priesterschap, de grootschheid van zijn roeping voor oogen te werpen. Hij,
die Jong, vurig en onstuimig was, wiens hart door meer dan eene smart verscheurd
was, vond in zijn onwrikbaar geloof de kracht om de heerlijkheid van onderwerping,
nederigheid en zwijgen voor te houden aan den priester, die niet buigen kon. Ook in
zijn geloof vond hij de kracht om de banden, die hem eens zoo duurbaar waren, te verbreken. Weinige boeken gaan zoo diep, en zijn zoo aangrijpend als deze brieven van
L. D.
den jongen Montalembert.
KARL TSCHUPPIK : Francois-Joseph. L'effondrement d'un Empire. Traduit de l'Allemand par Andhree Vrillaut et Jean Kuckenburg. (Coll. Ames et Visages). — Armand
Colin. Paris. — 28 fr.
Schrijver was dertig jaren lang in enge betrekkingen met Oostenrijks politiek
en intellectueel leven, en kan dus met kennis van zaken over menschen en toestanden
spreken. Hij geeft ons een uiterst interessant boek. Het leven van Keizer Franz-Joseph
is dan ook tragischer dan de meest dramatische roman. Van zijn troonbestijging in 1848
tot zijn dood in 1916, wat al beleefde hij niet aan tegenspoed, ontgoochelingen, smart?
Gedurende al die lange jaren, kweet hij zich van zijn plichten met de stiptheid van den
voorbeeldigen functionnaris, en zijn dagen waren geregeld als die van een monnik in,
het strengste klooster. Toch kon hij het achteruitgaan van zijn Rijk in macht, in grondgebied, in buitenlandsch gezag niet beletten, noch de onoverkomelijke moeilijkheden
van zijn binnenlandsche politiek oplossen. Niet altijd was hij vrij te pleiten van dwingelandij en zelfs wreedheid. Een vreemde, iet of wat geheimzinnige figuur, een volbloed
aristocraat, hoogmoedig, hardnekkig, zonder buitengewoon verstand, al zag hij dikwijls
klaarder dan zijn ministers. Soms luisterde hij meer naar zijn persolnlijke eer dan naar
het dringend belang van zijne volkeren. Toch dwingt hij achting of voor de taaie wilskracht waarmee hij streed tegen het noodlot dat hem vervolgde. Volgens schrijver,
was het tegen zijn wil, tegen zijn zeker instinct in, onmachtig nog langer te weerstaan
aan de opgehitste aansporingen van Conrad von Hoetzendorff en Rijskkanselier Berchtold, dat hij, vooraleer te sterven, den ontzettenden oorlog ontketende waarin zijn dynastoe en zijn Rijk ten gronde moesten gaan.
T.
Al degenen die belang stellen in geschiedenis, dienen dit boek te lezen.
LION BOUCHAR : Notre-Dame des Pauvres. — Aux Editions!sub Rosa. Tournai,
22, rue Saint-Jaques. — 5 fr.
Een goede brochuur over de gebeurtenissen te Banneux, waarin personen, omstandigheden en omgeving zeer levendig en objectief beschreven worden. Schrijver
heeft insgelijks een der beste boekjes over Beauraing uitgegeven.
JAN BOON : Radio-poeem. Uitg. Het Kompas, Mechelen.
Jan Boon heeft drie eigenschappen die ik zeer waardeer : kultuur, — een edele
strijdvaardigheid en een wakkere pen. Wie deze drie eigenschappen bezit heeft ook
levensstijl en stijl, zonder meer. Dat voelt ge dadelijk bij het lezen dezer zes radiolezingen over -: ervaringen van een journalist, een tocht naar de I Jsgrens, het Mariaspel te Halle, de roeping van het K. nat. tooneel en de vl. gemeenschap, en over kultuur en filmwezen, met een klein programma voor den Kath. kinemabezoeker. Een
Dr. V.
handig en welkom boekje.
CYPRIAAN VERHAVERT : Types Bruxellois. Traduit et adapte du flamand par R.
Kervyn de Marche ten Driessche. Illustrations de Stan van Offel. Editions Rex, Louvain.
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Wanneer ik zeg dat C. Verhavert een eenige plaats bekleedt in de VI. literatuur,
is dit geen gemeenplaats. Niet omdat hij Bakker is geweest, want dat is Streuvels voor
hem geweest; zelfs niet omdat hij jaren lang onder de leiding van Adolf Max de wet
en de orde heeft doen eerbiedigen, — en voor zoover ik weet, heeft geen ander VI.
letterkundige hem dat voorgedaan; maar omdat hij de folklore van de brusselsche
straten en steegjes — met de figuren van de Kiekefretter, Jan Moustache, Scheeve Jef,
Zot Lowieke, Luppe Kassuul en Manke Jef en tientallen anderen — met een zwierige
jovialiteit verwerkt heeft tot een stukje lachende vlaamsche volksliteratuur.
Hier is een keur uit deze verhalen, in een sappig brusselsch-fransch vertaald
door R. Kervyn de Marcke ten Driessche.
Dr. V.
GERTRUD VAN LE FORT : Dejaatste aan het Schavot. Vert van Alf. Suykens, met
bandontwerp en illustraties van M. Vermeulen. Uitg. Tyl, Deurne. Pr. ing. 25 fr.,
geb. 37 fr.

We zijn de eerste geweest in Vlaanderen OM aandacht te vragen voor de sterke
persoonlijkheid van Gertrud van le Fort. En ieder nieuw werk van haar is een bevestiging van haar sterken geest en krachtig temperament. We hebben de duitsche uitgave
van Die letzte am Schaffot, in dit tijdschrift reeds besproken. Zoodat het moge volstaan
de vertaling daarvan te vermelden. De uitgave is verzorgd.
SIGRID UNDSET : I Edele Hammer's groote liefde. Ing. 2.90 fl., geb. 3,90 fl. II Arme
Levens. Ing. 3,go fl., geb. 4.90 fl. Beide vertaaid door J. Molanus-Stamperius. Uitg.
N. V. De Gulden Ster, Amsterdam.

Over Sigrid Undset's werk heeft de hoogstaande deensche kritikus Jorgen Buckdahl, in dit tijdschrift bij herhaling en uitvoerig geschreven. Men herleze o. m.
zijn Kapitale bijdrage in het Scandinavien r van D. Warande, in 1929, zijn artikel over
S. Undset en het Katholicisme, in vorigen jaargang en zijn kroniek over haar laatste
werk in het Aprilnummer.
Dat nederlandsche uitgaven ons slag op slag vertalingen brengen van haar werk
— terwijl de Franschen zich voorloopig nog moeten tevreden stellen met een paar
kortere jeugdwerken van deze merkwaardige kunstenares, stemt tot dankbaar verheugen.
Dr. L. S. S.
KNUT HAMSUN : De ontwrichten. Vert. door S. Van Praag. Band en omslag van
Joh. Dykstra. Pr, ing. 3.90 fl., geb. 4,90 fl. Uitg. N. V. De Gulden Ster, Amsterdam.

zijn niet de meeste helden van Knut Hamsun ontwrichten? Wat is de schrijver
van Honger, wat is de held van Pan, wat is Edward, wat is August, tenzij een ontwrichten?
Zij hebben hun houvast verloren, zoeken, dwalen en zwerven, maar kunnen niet meer
ankeren. Zelfs de man die terug den zegen der aarde zocht, Isaac uit : Hoe het groeide
heeft ten slotte slechts een onvaste vrede gevonden. Maar het hart van Hamsun gaat
telkens mee op nieuw avontuur. Een zin; en het anker is los. Het verhaal vangt aan
... « Een man op een nieuwen vlasheuvel, wat voert hij daar uit? Dat is zeker weer een
gekke streek van Theodoor van den winkel; dat had zijn vader, de oude Per van den
winkel eens moeten weten »... Zoo zet Hamsun in en wij zullen luisteren tot het einde.
Wie « Kinderen van hun tijd » gelezen heeft, zal hier oude bekenden terugzien.

G. V. A.
HELEN ZENNA SMITH :

Gij, Vrouwen. Vert. van Yge Foppema. Uitg. J. Schuyt,

Alkmaar.
Dit boek zou zeker niet geschreven zijn, indien Remarque met zijn « Im Westen
nichts Neues » niet vooraf was gegaan. Want dit boek is niets andres dan een transpositie van het leven van den frontsoldaat, naar het leven van de verpleegster achter
het engelsche front.
De heele bouw, de toon, de dagboekvorm en de onvermijdelijke slotregels : Haar
ziel is doodgegaan in de lente van 1918; het komt allemaal van Remarque. Maar lets
is er in Remarque dat de schrijfster eilaas niet heeft afgeleerd, het is : een zekere
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reserve, een onbepaalbare schroom met dewelke de schrijver van Im Westen nichts
Neues over zekere dingen spreekt. M wH. Z. Smith maakt op me den indruk van een engelsche die te lang tegen-natuurlijk puriteinsch is geweest.
Maar dit boek verraadt tevens dat de schrijfster te veel talent bezit om zich met
Dr. V.
een kopij of een transpositie van een ander te mogen vergenoegen.
S. VAN PRAAG : Wij en de Dieren. Een beschouwing over het dier in de letterkunde
en een keuze van Dierenverhalen. Met 1 o ill, van J. Kaas. Uitg. Wereldbibliotheek.
Na een beschouwend gedeelte behandelt S. Van Praag het dier in den godsdienst,
in de letterkunde, het vermenschelijkte dier, het romantische dier, het schoone dier,
met een slothoofdstuk : op zoek naar de ziel der dieren. Volgen verhalen van S. Van
Praag, R. Kipling, E. H. Poe, H. LOns, 0. Allscher, Ch. Roberts, H. Kuylman, L.
Alas, A. Demaison en Colette Willy.
Er was o. i. nit de nederlandsche literatuur een veel handiger keuze te doen. Laat
de h. Van Praag alvast v66r een eventueele tweede druk : Black van Ernest Claes en
B. W.
Caesar Gezelle's : Van den levene der Dieren eens lezen.
FERNAND DESONAY : Fascisme Anno X. Editions Rex, Louvain.
Levende reportage, maar vluchtig en even ondiep als het verhaal van A. Vermeylen's vliegendbezoek aan Sovjet-Rusland.
B. W.
Dr BRUNO WEIL : De Zaak Dreyfus. Geautoriseerde vertaling van P. Roosenburg.
De zaak Dreyfus, « l'affaire » heeft jaren lang de gemoederen opgezweept, in Frankrijk en daarbuiten.
En nog kan niemand zonder verontwaardiging en mededoogen de voor het fransche
militaire bestuur en gerecht zoo smadelijke veroordeeling en bestraffing van den onschuldigen kapitein Dreyfus lezen.
Dr. V.
De studie van Dr. Weil is zakelijk en gedokumenteerd.

R. DE WACHTER : Therese Neumann, de Bode van Konnersreuth. Uitg. J. Van
Mierlo. Proost, Turnhout. Pr. 1 o fr.
Ik heb dit boekje gelezen met gespannen belangstelling. Het is geschreven met
de warmte der overtuiging en een diep medelijden met de lijderes van Konnersreuth.
Geen wetenschappelijke beschouwingen of getwist; alleen het eenvoudige verhaal van
Dr. C.
wat de schrijver tijdens zijn verblijf te Konnersreuth beleefde en zag.
WILLEM KLOOS : Verzen. Vierde druk. Uitg. De Wereldbibliotheek, Amsterdam.
Pr. 2,50 fl.
De vijfhonderd onleesbare « Binnengedachten » van Willem Kloos en het niet te
stremmen gebazel over zich-zelf in elke of levering van De Nieuwe Gids, kunnen ons
niet doen vergeten dat hij is geweest en blijft : de dichter van :
Ik denk altoos aan u, als aan die droomen...

en :

Nauw zichtbaar wiegen op een lichten zucht
De witte bloesems in de scheemring, — ziet,
en :

De zee, de zee klotst voort in eindelooze deining...
Frans Erens, die zelf een Nieuwe Gidser was heeft onlangs de vraag gesteld, in
De Maasbode, wat er van de Tachtigers na een eeuw nog voortleven zou : en hij heeft
met een beteekenisvolle reserve daarop geantwoord dat hij niets te voorspellen dierf.
Maar intusschen aarzel ik niet, als eijn vaste overtuiging uit te spreken dat de komende
geslachten, evenals de tijdgenooten der Tachtigers, deze gedichten zullen beschouweeals7behoorend tot het duurzame en kostbare bezit der nederlandscheliteratuur.
Dr L. v, ci, V.
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Dr. HERMAN WOLF : Goethes wereldbeschouwing en levenswijsheid. Uitgave Wereldbibliotheek.
Herman Wolf die uitstekende studies heeft geschreven over Goethe, heeft er
zorg voor gedragen dat ook de meest gemakzuchtige lezer, tijdens het Goethejaar,
zonder kopbrekens zou kennis kunnen nemen van de meest markante bladzijden die
Goethe als denker heeft geschreven of laten schrijven. Uit het proza, de brieven en
de gesprekken van en met den halfgod heeft hij een handige en bondige bloemlezing
samengesteld. Hij laat haar voorafgaan door een uitvoerige inleiding over Goethe als
denker waar de beteekenis van den dichter op wijsgeerig terrein tot zuivere verhoudinG.
gen wordt teruggebracht.
MACHTELD VAN SEVEREN, Allerheiligenzomer. — N. V. Uitgevers-Maatschappij
Elsevier, Amsterdam. 1933.
Dit boek moet een eersteling zijn. Het vertoont inderdaad nog gebrek aan oefening.
Maar dat is niet zijn groot tekort.
De gave om te vertellen is Machteld van Severen niet aangeboren, — daar ligt
de fout. Daar ze intelligent en zeer belezen schijnt en de taal vlot hanteert, zal ze er
met tijd en vlijt nog wel in slagen dit tekort beter te kamoufleeren dan bier reeds gebeurd is. Ze zal dan een minder banale manier ontdekken om haar hoofdstukken in te
zetten, ze zal geen totaal overbodig kapittel meer inschakelen om het karakter van haar
held even te schetsen, ze zal uit de konversatie nog enkele overtollige wendingen weren
ze zal zoo onbehendig niet meer zijn, dadelijk na elke uiting, na elke beweging van een
personage, de reaktie van den partner te noteeren, lets wat storend en vermoeiend inwerkt en daarenboven een indruk van onechtheid laat. — Ze kent het recept om een
boeiend boek te schrijven en zal misschien nog wel heel knap worden in het vak. Maar,
— als ik even bij Top Naeff in de leen mag gaan — « muziek zal het nooit worden ».
Want het levende woord is haar niet gegeven, en als vinding is het boek zeer arm.
Het is vol vage en duidelijke reminiscenties. JANE EYRE heeft een van de hoofdmotieven
moeten leveren, een enkele bladzijde herinnert me — wellicht ten onrechte — aan
Thomas Mann, en Top Naeff hoogervernoemd schijnt me ook wel een handje te
hebben toegestoken.
Dan heb ik bezwaar tegen de bijna vlekkelooze nobelheid van het heldenpaar,
en vooral van Els, die als een moedwillige bakvisch inzet om te eindigen in een onwaarschijnlijke zoetwater-heiligheid. Evenzeer tegen de eerlijkheid, waarmee deze moeder
van veertig jaar haar problemen van liefde en passie met het zeventienjarig meisje
bespreekt en de ontstellende fijngevoeligheid en kranigheid, waarmee dat meisje ze aanvaardt. Hier heeft Machteld van Severen eens een zeer bijzondere psychologische verhouding gewaagd, maar den bal glad misgeslagen. Dit onderdeel is simplistische « Mache ». Els is anders in 't begin van 't boek de eenige die bijna een mensch lijkt, de andere
J. D. B.
zijn alle zorgvuldig uitgedachte figuren.

Redding door HERMAN ROBBERS. Uitgave Elsevier, Amsterdam.
De schrijver, die een goede dertig jaar geleden met De Roman van Bernard Bandt
en vooral met De Bruidstijd van Annie de Boogh, zulk een beroering bij het Nederlandsche lezerspubliek verwekte, en wiens werk in tegenstelling met dat van Kloos,
Verwey en van Deyssel, van het begin of aan met zooveel algemeene sympathie ontvangen werd, wordt niet oud. Na zijn beste werken : De Roman van een Gezin in twee
deelen, en nadat tenslotte ook de drie lijvige bundels van Een Mannenleven voltooid
werden met langere tusschenpoozen, meenden velen dat de romanschrijver hiermede
de pen had neergelegd en alleen nog de welwillende en zaakkundige beoordeelaar aan
den arbeid zou blijven, dock nu komt deze meer dan zestigjarige zijn vrienden nog
eens verblijden met een aangenamen, zeer leesbaren roman, beter een uitgebreide novelle
te noemen : Redding.
Wie den stijl en de wijze van direct weergeven, welke Herman Robbers niet heeft
afgelegd, aangenaam vindt, zal dit boek van het begin tot het einde genieten. We kunnen
niet beweren, dat deze schrijfwijze hem eigen genoemd kan worden, aangezien de
voorgaande schrijversgeneratie zich algemeen op die manier uitdrukte, en eerlijkheidshalve moeten we er bijvoegen, dat we tegenwoordig aan een eenvoudiger, rustiger ver-
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haaltrant gewend zijn, doch Herman Robbers heeft het recht zich gelijk te blijven,
zoodat in dit boek de vijftigjarige Herbert over zichzelf en Greta denkt, spreekt en
redeneert, juist zooals de jonge Luuk dat in 1912 deed in Helene Servaes.
Het gegeven is zeer eenvoudig. Een man van middelbaren leeftijd, in het bezit
van een lieve, onbeduidende, meer dan veertigjarige vrouw ( in film en roman is dat
voor het zwakke geslacht l'age ingrat : vrouwen om en bij de halve eeuw zijn steeds dom,
bekrompen, kinderachtig of ijdel, als ze niet zelf- en heerschzuchtig, jaloersch of ontoerekenbaar blijken), een drietal hypermoderne en daardoor ver van hun ouders afstaande
telgen, mitsgaders eene zaak die hem wel ruime inkomsten maar bovendien vele beslommeringen brengt, gaat voor eenige weken moederziel alleen uitrusten in een hutje
bij de zee, dat aan zijn vriend toebehoort. Onverwachts 's avonds daar aangekomen,
vindt hij er een jongedame, die haar tehuis ontvlucht is teneinde te ontkomen aan de
opdringerigheid van haar stiefvader. Ze blijven een paar dagen samen in alle eer en deugd
verscholen op dit ydillisch plekje, wachtend op het antwoord eener Zwitsersche vriendin
tot wie het meisje haar toevlucht wil nemen. Maar de moeder, in angst over haar spoorloos verdwenen kind, heeft de politie gealarmeerd, die een drijfjacht op de vermiste
begint. Gelukkig kan de vaderlijke vriend haar nog juist op tijd over de grens helpen,
waarmede hij zich persoonlijk belast, om haar dan verder door Duitschland tot Lugano
te begeleiden, waar hij haar onder de hoede stelt van de vriendin met haar echtgenoot,
en een zwager die waarschijnlijk de toekomstige wederhelft van Greta zal worden,
naar wij alien hopen. Daarna keert de heer Herbert naar zijn familie, zijn vrienden en
zijn zaken terug, en als we het boek sluiten kunnen we zeggen, eind goed alles goed.
De groote bekoring van het werk is wederom het aanvoelen van stilte en stemming,
wat Herman Robbers zoo meesterlijk verstaat, de groote aantrekkelijkheid, als in al
zijn werken, vooral in de Gelukkige Familie en Een voor Een, is het edele, warme,
menschelijke, datgene van zijn eigen natuur, wat hij in zijn helden legt, waardoor ze
ons zoo levendig en van nabij bestaan al rafelen ze hun eigen gevoelens wel heel gaarne
uit, al filosofeeren ze diep, zwaar en lang.
De opvatting van het geval doet ons moderne menschen wel een beetje eigenaardig
aan. We zouden het natuurlijker en verstandiger hebben gevonden als Herbert Lunting,
bankier, zakenman en gentleman den anderen dag de jongedame ofwel onder bescherming zijner niet heel slimme, maar toch goedhartige echtgenoote had gesteld, en door
den vriend, wiens huisje hij betrok en die bovendien advocaat is en de vader van Greta's
vriendin, een zakelijk afdoend briefje aan de moeder van het meisje had laten schrijven,
de reden meldende waarom deze minderjarige niet langer onder haar dak kon verblijven.
Natuurlijk zou het voor de moeder van Greta niet aangenaam zijn te vernemen, of
te moeten gissen, dat haar tweede (veel jongere) echtvriend het haar dochter op een
onbetamelijke wijze lastig maakte, doch de angst, die de arme vrouw moet hebben uitgestaan toen haar meisje spoorloos verdwenen bleek en al die vreeselijke geruchten
over blanke slavinnen in de bladen de ronde deden moeten haar ook Been goed hebben
gedaan. Nog eenvoudiger zou het geweest zijn, indien de stevige pootige Greta, na haar
stiefpapa op de vlucht gejaagd te hebben haar kamerdeur had afgesloten, en na hem
den anderen morgen met het hondje op een wandeling te hebben gestuurd, onder vier
oogen aan haar moeder had uitgelegd, dat zij voor onbepaalden tijd naar Zwitserland
ging logeeren... Doch de kinderen onzer verbeelding leiden hun eigen Leven, en dat
levee heeft zijn onafwendbaar verloop, het is dus dwaasheid te beweren, dat een schrijver
zijn persoon logisch zoo of zoo moest laten handelen, denken of spreken. De wijze waarop
Herbert en Greta het geval opnamen en aanpakten was voor Herman Robbers een gelegenheid om een prettig boek te schrijven, dat door ontwikkelde gevormde lezers met
genoegen ter hand genomen zal worden, en dat natuurlijk weer eens gedrukt en uitgegeven werd op de volmaakte wijze, die we van Elsevier gewend zijn.
Thierry de Wael.
Leidensche bijdragen voor opvoedkunde en zielkunde onder redactie van R. CASIMIR,
en A. J. DE SOPPER. I. Uitgave J. B. Wolters, Groningen, Den Haag 1299.
r In een lang opstel onderzoekt Dr. J. W. Muller den toestand in het Ned. Gymnasium op het gebied van het onderwijs der moedertaal. Hij klaagt over hare geringschatting, haar te lage plaats en rang bij het eindexamen (hij meent een gunstiger toestand
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zelfs in Vlaamsch-Belgie te kunnen vaststellen), over het loslaten van schier alle normen,
gebrek aan eenheid van methode en over het gemis van alle academische opleiding der
moedertaalleeraren. Zijn lange en goed gedocumenteerde klacht bevat ook voor onze
onderwijzers zeer nuttige wenken.
A. Selleraad heeft den invloed nagegaan van de schoolbioscoopvoorstellingen
op de kinderen ten einde uit te rnaken tot welk voorstellingstype zij behooren, het audiditieve of het visueele. Over het algemeen gaat de film te vlug, de film moet blij zijn,
enz.
G.
GEORGES DUHAMEL : Belijdenis te Middernacht. Vertaald door J. FRANSEN. N. V.
J. Emmering's uitgeversmaatschappij.

Liever dan de vertaling van Confession de minuit, had ik een nederlandsche
bewerking ontvangen van Les plaisirs et les Jeux. Er zit nog te veel literatuur vast aan
deze Belijdenis.
W. B.

Verschenen :
Leiddraad voor wie leeren wil. Uitg. Nationaal Schoolmuseum, Brussel,
Een schat van inlichtingen over allerlei onderwijsinrichtingen, instituten, musea,
prijskampen, enz.
SOPHOCLES : Philoctetes. Vert, door L. De Jong en ingeleid door Dr. J. C. Bruyn.
Uitg. Wereldbibliotheek.

Recollectiedagen door de schrijfster van Raboni. Uitg. Desclie De Brouwer en C°,
Brugge.
Aan moeders hand naar Moeders rijk, door HERMAN en IVIARIANus. Uitg. Abdij
Tongerloo.
Een keurig boekje.
LEON BRUCHAR : Notre dame de Beauraing. Ed. Sub Rosa, Taurna. Prix 4 fr.
LODE OPDEBEEK : Peter's Kind. Geill. door G. Van Offel. Uitg. L. Opdebeek,

Antwerpen.
Eenvoudig en gemoedelijk verteld.
C. PHILIPPI-SIEWERKY VAN RESEMA : Uit en over de werken van Prof. Dr. 0. Decroly, Uitg. J. B. Wolters, Groningen.
WALDEMAR BONSELS : Jugendnovellen. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart.

Dr. RAOUL DE GUCHTENAERE : La Limitation des naissances. Edit, nouvelle. Ed.
La Cite chretienne, Bruxelles.
Een verdienstelijke studie, waarop we gaarne de aandacht vestigen.
Dr. W. STEKEL : Het Huwelijk van thans. Vert. en ingeleid door Dr. J. van Veen.
Uitg. Van Kampen en noon, Amsterdam.
EUG. BOEYE : Zon en Schaduw. Verzen. Uitg. Regenboog, Pr. 15 fr.

Bij de Firma Thieme te Zutphen is een zeer nuttig boek verschenen : Esperantowoordenboek door A. G. J. Van Straten. In Nederland en Vlaanderen wint Ssperanto
zoo snel veld, dat dit model-woOrdenboek in een drinfiende behoefte voorziet.

1
N. V. DRUKK. ERASMUS, LEDEBERG-GENT

Elias
OF HET GEVECHT MET DE NACHTEGALEN
door Maurice Gilliams.

Ie HO OFDSTUK
Wanneer Aloysius ons beiderhart verontrust, handen we in
de werkelijkheid onderst boven, als betooverde apen. Hij is zestien
en ruim vier jaar ouder dan ik. 's Avonds, in bed, plooien wij papieren booties die we 's anderdaags op de beek het landgoed laten
buiten drijven. Onder de dekens weggeborgen zit Aloysius, ik vermoed met een potlood, te prutsen. Zonder zich aan mij te laten zien,
reikt hij me een, voor een de cahierbladen aan waarin ik regelmatig
dezelfde vouwen zet. a begrijp natuurlijk de geheime wetten niet
van dit curieus spel en ik doe hem blindelings na in zijn bedachtzame verrichtingen.
1k vat niet waarom hij me 's morgens steeds wit helpen wasschen;
hij doet het erg hardhandig en de zeep bijt mijn oogen toe; god,
maar wat is hij voor zichzelf zuinig met het water. In zijn handen
staan breede schrammen gegrift en op zijn droge, korstig gefronste
onderlip heeft de koorts een zwart ran* achtergelaten.
— De bootjes ! zegt hij ijverig. Wij laten de handdoek vallen
en springen te gelijk naar het bed; van tusschen de lakens, aan het
voeteneind, halen wij er vandaan. Een paar zijn onbruikbaar geworden, en een blijft onvindbaar in het overhoopgehaalde beddegoed.
Aloysius verbergt ze als geheime dokumenten ander zijn, blouse en
we holler de trappen af, tot op de eerste verdieping, waar wij grootmoeder door een koer van de deur goedenmorgen gaan zeggen.
Na het morgenmaal zijn we spoedig in het park.
Wij wringen ons door het kreupelhout en staan een poos te huiveren midden het bedauwde groen. Het is hier een winderige hoek.
Nu en dan word ik de hand van Aloysius gewaar en ik versta de intieme beteekenis van zijn krachtige handdruk. Wij sluipen luisterend verder tusschen de krakende takken. Is er lets? Neen, het was
569

maar een vluchtende wilde duff. Het weder is regenachtig en de
lucht wordt effen grijs.
Als we 's middags van de beek huiswaarts keeren, hebben wij
niets ongewoons ontwaard. De bootjes hebben wij met veel wijding
te water gelaten, een voor den zagen wij ze wegdobberen en achter
de bocht, waar een sterke strooming staat, zijn ze met een snelle
ruk uit ons oog verdwenen.
Doch, zoo gauw we de nabijheid van het landhuis gewaarworden,
voor ik hem er kan van tegenhouden is Aloysius in een plotselinge,
onbeheerschte vernielzucht uitgebroken. Gelijk een stier door een
roode lap wordt opgehitst, zoo schiet Aloysius als een razende wilde.
man uit bij het zien van de vuurroode dahlia's. Ilt begrijp hem niet
en houd me eenvoudig, misschien zonder verwondering, op of stand.
Hij is midden in het gloeiende bloemebed gesprongen en, als ware
hij door een drom vijanden omringd, zwaait en slaat hij de armen
als sabels om zich heen dat bloemen en bladeren over zijn hoofd
vliegen. In het prieeltje staat tante Zenobie van machtelooze woede
te weenen. Wij vluchten bij mijne moeder, in de eetzaal, omdat
wij weten dat ze Aloysius tegen tante Zinobie beschermen zal.
Wonderlijk stil is hij voor mijne moeder geworden, en wanneer
haar trage hand over zijn haren streelt, springen er op eens lang
ingehouden snikken in hem los. Beschaamd gaat hij met het gezicht
vlak tegen de muur met zichzelf staan vechten. Ondertusschen zijn
wij aan tafel gegaan. Er hangt een bange, afwachtende stilte over de
talrijke aanwezigen. De dienstmeid gaat heen en weder met de
dampende soeptrien. Als hij zich eindelijk naar ons omkeert is hij
als een doofstomme, verdwaasd en ongevoelig voor ons geworden.
zijn oogen staan hard en donker in zijn bleek wezen en zij schijnen
niemand om zich heen te herkennen.

Tijdens de zomervacantie wordt er telkens een groot feest op
het familiebuiten gehouden en het is de gewoonte dat de kinderen
een tooneelstukje spelen. Tante Theodora heeft er zich weder mede
bemoeid en alles worth nu reeds weken op voorhand tot in de puntjes verzorgd. Er zijn de jongens van tante Emma : Casimir, Oscar
en Leopold; en er zijn de kinderen van tante Zenobie : Albertus,
Aloysius en Rermine. Met vragende oogen staan we nieuwsgierig
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rand tante Theodora geschaard; er is verwondering in ons hart
omdat ze ons nu met zulke geveinsde en profijtige vriendelijkheid
toespreekt.
Tante Unobie heeft een zoontje dood : Pietje ; en tante Emma
een dochtertje : Virginia. Daar zullen wij Bees jaar een aandoenlijk
spel van vertoonen. Hermine speelt voor het kindje van tante Emma;
doch, aangezien er onder de kinderen van deze tante Been zulke
kleine jongens meer zijn om Pietje uit te beelden, ben ik uitverkoren om die gewichtige rol te vervullen. Wij houden dagelijks
repetitie in een, buiten dienst gestelde remise en tante zegt ons plechtig
voor hetgeen we aan elkaar vertellen moeten. Het gaat deze keer
misschien niet zoo gemakkelijk als zij het zich heeft voorgesteld,
en ontelbare malen moeten wij herbeginnen. Eindelijk mogen wij
uitscheiden. Het is heel moeilijk voor ons geweest en we hebben z(56
ons best gedaan. Maar tante is niet over ons tevreden.
Ik ben doodmoe, zoodat ik niet met Aloysius mee kan. De groote
jongens gaan weer met hun boeken languit in het gras liggen; zij
spelen vogelpik onder een oude eik, op de kegelbaan naast het waschhuis of met het schrijvenspel. Ik word door Hermine in huis gelokt
en wij gaan heerlijk in het salon samen onder de tafel uitrusten.
Hermine is altijd erg zenuwachtig, mager en van doorschijnende
bleekte en ze kan plotseling zulke zotte invallen hebben. ze heeft
ook gevoelerige buien ; dan kan ze niet dicht genoeg bij mij zijn en
aanhoudend trapt ze mij op de voeten, of ze slaat me nijdig op de
vingers, dat ze er van gloeien en pijn doen. Zij leert me met vuur
spelen. Stiekum heeft ze een doosje lucifers weggenomen; drie tot
tien solferstekken laat ze te gelijk ontbranden die ze dan onvoorzichtig zoo maar over mij heen in de richting van de koolemmer
gooit. Somtijds heb ik het gevoel alsof mijn haar in brand staat.
— Elias, zegt Hermine onverwachts : vertel nog weder van de
blauwe hand.
Zij heeft zich heel dicht naast mij op het tapijt neder laten zinken en ik voel zware huiveringen door haar lichaampje gaan. Het
is de eerste keer niet dat ik er haar van vertel; ze kent dus het verhaaltje en bij voorbaat reeds kan ze niet meer stilzitten van bange
verrukking : ze wil lachen, zuchten en kouwelijk geeuwen te gelijk.
En argeloos, begin ik een duister gebeuren te vertellen van toen ik,
moederziel alleen, op een winteravond ziek in mijn bedje lag.
Pas was ik ontwaakt, en ik wilde alweer dadelijk opnieuw in
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slaap vallen; maar ik kon die warme plooi niet terugvinden en dat
eigenste uitgeholde kuiltje van daar straks, waar mijn lichaam zoo
goed in paste, zoodat ik er vast en omsloten in gelegen had. 1k begon
me om te draaien, te keeren, te woelen; eindelijk was er geen plekje
meer in bed te vinden om nu eens lekker te liggen soezen. a lag
op mijn rug, de armen onder het hoofd, gelijk 's morgens als men
wakker ligt en het nog te vroeg is om op te staan. De ijsbloemen
kraakten op de bevroren rusten. Op straat liep een paard in de sneeuw
met een klingelende bel. Ilc liet het heetgestookte hoofd van links
naar rechts vallen en een poos lag ik te staren naar het nachtlichtjet
dat achter een blauwe flesch te beven stond. Beneden, in huis,
hoorde ik bij tijden duidelijk een pot op het vuur zetten en herhaaldelijk miauwde de kat in de keuken.
Als ik op het beddegoed staarde : aan het voeteneinde zag ik
iets bewegen waar ik niet goed uit wijs kon worden. Het was als een
ineengeduwde kous, maar toch Anders ook, want hobbelig, zoo met
beweeglijke deelen eraan waarop ze scheen te rusten als op inzakkende krabbepooten. Voorzichtig trok ik langzaam mijn voeten in,
eerst mijn linker en dan mijn rechter. Doch, toen mijn rechter nog
maar pas bewogen had, verroerde dat monsterachtige ding en het
kwam dichtbij. En nu ik het eenmaal verontrust had wilde het niet
meer blijven stilliggen. Op eens zag ik met schrik : ik herkende een
blauwe, leelijk verwrongen hand die met tergende, kruipende traagheid op mij afkwam. Ze was nu reeds tot aan mijn knieen komen
aankruipen en ik kon overdenken hoeveel tijd ze noodig kon hebben
om mijn borst te bereiken; nog een paar vreeselijke oogenblikken
— en in mijn eigen bed zou ik zonder omhaal en meedogenloos
verwurgd liggen. Lustig probeerde ik me om te draaien; ik lag op
mijn buik, het gelaat in het kussen verborgen. Een poos deed ik
als een zwemmer bewegingen met armen en beenen, in afwachting
van het ergste dat gebeuren icon. Een koude rilling bliksemde door
mijn rug, als ware er een bevroren vingertop tellend over de knobbels van mijn ruggegraat geschoven. Op mijn schouders kwam een
zwaarte rusten; maar hooger kwam die niet en het bleef zoo altijd
hetzelfde. Eindelijk wentelde ik me om, met een ruk als om het
gevaar dat me beloerde te verschrikken.
Als mijne moeder op mijn gehuil naar boven gekomen is, heb
ik de oogen durven openers. VOor ik haar vertellen kon van de blauwe
hand, bukte zij zich om iets van de grond op te rapen. Onderwiji
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hoor ik haar, daar omlaag, aan mijn zijde zeggen : dat meneer doktoor zijn handschoen vergeten is.
*
**

Aloysius heeft me weder naar de beek gelokt. Op de weide grazen nu hooge, bontgevlekte runderen in de avondzon. Wij spreken
af : ik zal hier op hem blijven wachten. Hij neemt een Lange staak
uit zijn schuilplaats en maakt zich gereed om over het water te springen. Op het laatste nippertje vraag ik hem : waar hij zich naartoe
begeeft ? Hij zwijgt en laat het hoofd hangen. Doch, hij bedenkt zich
een poos, en zonder mij te antwoorden neemt hij een lenige, verre
sprong. Spoedig is hij uit mijn gezicht verdwenen.
Et blijf alleen achter onder de hooge boomers.
Natuurlijk is hier niets vreemd voor mij, op het plekje waar
wij dagelijks komen, om onze booties te water te laten. Plots heb ik
een inval. Et snel naar huis en onopgemerkt keer ik haastig weder
daar vandaan met een stuk zwaar pakpapier, waar boeken voor tante
Henriette in toegekomen zijn. Er plakken drie vreemde postzegels
op. De etiquette met het adres scheur ik er zooveel mogelijk af,
zoodat het geschrift onleesbaar is geworden. Zie : ik plooi nu een
groote, sterke boot. En voor ik haar op het stroomend water loslaat,
geef ik een, eigenaardige vracht mede : een margriet, mos en een
glanzend zwarte kever. Et ben alleen. Het is de eerste zalige keer
dat ik zelf heel en al het spel bedrijf. Mijn handen beven. De boot
drijft fier en schoon van onder mijn ontroerde vingers weg. Alles
gebeurt met ongelooflijke snelle zekerte. Nog even draait zij zich,
wegdrijvende, om, en ik zie de rose postzegels op haar flank als
mysterieuse paviljoenen. zij vaart nu met groote snelheid naar de
bocht, en gelijk men het blad van een boek omslaat : met een ruk is
zij verdwenen.
In het lisch langs de waterboord begint een kikker te kwaken
en drie krekels sjirpen te gelijk, op korte afstand van elkaar, in het
gras. Dat krijgt men 's avonds zwaarmoedige gedachten door de
geur van waterkroos op te snuiven. Op de weide staan de houterige
runders in de opkomende nevel, bewegingloos en dom starend,
met hangende kop op iets te wachten dat maar niet komen wil. Een
zwaluw giert over het water. Naar kan mijn sterke, vlugge boot
nu reeds zijn? Ik ben eigenlijk bang dat hij aankomen zal, omdat
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ik zoo op eigen handje gehandeld heb. Waar kan hij aankomen?
Alles gebeurt echter in de waarachtige, ondoordringbare glorie van
de droom. Het is benauwd geworden en er hangen keldergeuren
dralend tusschen het hoot. 1Vlisschien zal het vannacht regenen, want
er wemelt een grauwe smoor in de lucht en de wind is gaan liggen.
Hoelang ben ik reeds alleen? Op het landhuis klept het klokje
voor het avondmaal. Et ben naar mijne moeder. Tante Zenobie
vraagt me naar Aloysius. Na een poos vertel ik alles : onze afspraak
en hoelang ik op hem gewacht heb. Een groote onrust maakt zich
van de familiekring meester. a ga voorop om hem te zoeken, door
het dorpje waar het nu reeds zeer donker is. Wij zijn met mijne
moeder, tantes Theodora en Zenobie, Hermine, Albertus en ik.
Als we een poos bij de beek staan wachten hebben, zien wij hem
met groote sprongen. over de avondlijk-besmoorde weide naderen.
Hij schijnt grooter, sterker, ja mannelijker tijdens deze tocht te zijn
geworden. Hij zwaait de armen onder het loopen, en hij komt snel
vooruit, Tante Zdnobie is erg opgewonden en wanneer ze hem te
pakken krijgt geeft ze hem duchtig ransel, zoo erg zelfs dat mijne
moeder het niet kan aanzien en met beklemde stem vermaant ze :
0 Zenobie, Zenobie... » Aloysius zwijgt als een graf; geen traan,
geen kreet van pijn is uit hem los te krijgen. Kalm ontvangt hij de
harde klappen vlak in zijn gezicht, zonder moeite te doen om ze te
ontwijken.
1k durf hem nu niet vragen waar hij zoo laat vandaan gekomen
is. Door het landgoed trekt onze kleine, zwijgende stoet in de nacht.
*

**

De volgende Zondag is het feest.
Albertus en Leopold hebben een eigenaardig tooneel getimmerd;
een, gezellige wanorde heerscht nu in het vertrek : de tafel is tegen
de muur geplaatst en de stoelen staan op twee rijen. Tante Theodora
heeft een ivoor-kleurig, wijdsch en kostbaar kleed aangedaan, vol
kreukjes en tierelantijntjes. Slechts wanneer de onmisbare aanwijzingen vergen dat ze zich daar moeite voor geeft, ontwaakt er lijze
beweging in haar bloedarmoedig lichaam. En haar coiffure : wat
is die prachtlievend gedaan, met een huiverend parelsnoertje er
doorheen gevlochten, en bovenuit een wirwar van krulletjes steekt
een waaiervormige, ajour-gesneden kam.
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Deze namiddag heeft het geregend en gelukkig is de avond
vroeg gekomen, zoodat we kunnen beginners. Achter het windscherm,
naast de scene worden wij in aardige costumes gestoken die tante
van oude gordijnnen heeft gemaakt, en op het hoofd krijgen wij
een papieren kroon. De vetpotjes worden aangestoken, wij stellen
ons op in een tableau vivant en als alles in orde is : Hermine met
haar boeketje in de hand, ik met een vlinder op de vingers en achter
ons de engelenbewaarders met afhangende armen, in onbeholpen
afwachting — dan steekt tante haar arm door de icier van de deur
en klingelt met de tafelschel in de hall. Het licht is omlaag gedraaid
en in het lampglas kan men zelfs de vlam niet meer zien; alleen de
gouden geest van het licht woont er nog rustig binnen in. De familie
komt. In de hall ruischt onduidelijk gepraat, doch alien worden stil
en verblijd bij het binnentreden. Wij staan achter de groene, roode,
blauwe en gele lichtjes, omringd van bloempotten, onder de laagafhangende papieren wimpels. De piano speelt een huzarenmarsch
van Streabog. Wij worden ontzettend moe van zoo lang in dezelfde
houding te staan; wij wankelen bij tijden en we moeten ons uiterste
best doen om niet om te vallen en de vertooning te bederven.
Rechtuit gezegd : ik ben aangedaan als ik de toeschouwers,
aller oogen op ons gericht, zoo plechtig verzameld zie zitten. Vooraan
nemen grootmoeder, tantes Emma en Unobie, mijne moeder,
nichten Alissa en Clotilde plaats ; daarachter staan oomes Paul, Bernard, Augustin en mijn vader. Van op het tooneel gezien is de werkelijkheid als een droom. Er is in de kamerhoeken gedoofd bruinig
violet; maar dichtbij glinstert herhaaldelijk een edelsteen, onverwachts, en in een bliksemende gauwte weer verloren. De kantenkragen, de sidderende franjes, het sierlijk prulwerk op de kleeden
van de dames, de witte hemdsborsten, de manchettes van de staande,
sigaren rookende heeren, de tabaksrook in slierten boven de hoofden en de van hun gewone plaats verschoven meubels langs de muur :
onder het weifelend licht van de lamp is het een irreeele wereld geworden, bijna te vreemd om er te kunnen aan gelooven. Achter het
windscherm, uit haar boekje lezend, fluistert tante Theodore ons
toe, en we zijn geneigd om naar haar om te kijken en op te houden
met onze rol te spelen.
Terwijl we bezig zijn met de scene in de hemel, wanneer Virginia Pietje herkent onder de laatst toegekomene zieltjes en zij vraagt
hem naar grootmoeder en de heele familie : ondertusschen is tante
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Henriette onhoorbaar, als een spelbrekende geest, in het salon binnengetreden. Uitgeput en gebroken gaat ze in een fauteuil liggen,
de armen lam en als afgehouwen langs het krachtige lijf, het hoofd
slap achterover op het kussen. Haar oogen zijn gesloten, zoodat
ze wel niets van onze handelingen kan volgen. Gelijk een jong meisje
heeft ze een zware honigblonde haarlok langs haar wit gezicht afhangen, en onder de kin weg, tot in haar diepe keelput. Als oom Bernard haar zachtjes toefluistert, doet ze hem met moeite teeken dat
hij haar met rust moet laten, en van onder haar wijdsche, groeniggulden tafta-rok schuift een schoentip te voorschijn. Verder schijnt
niemand onder de aanwezigen zich om haar te bekommeren en
ze blijft alleen daar in de verte, waar ze misschien onze hemelsche
taal toch wel hooren, kan.

Van eerst of is er voor mij iets onverdragelijks geweest aan deze
comedie, waar ik niet alleen over nadenk, doch waar ik lichamelijk
on der gebukt ga, als bij het naderen van een gevoelsstaat waar al
de bekende toestanden ophouden. Nu ben ik immers Pietje. Tegenover mij leeft en beweegt Virginia, die ik niet gekend heb. Pietje
is dood, hij is in de hemel opgenomen, en hij kan nu dingen doen
en zeggen waar ik de inhoud niet van begrijp en waar Virginia aan
gehoorzaamt en op antwoordt met een stemmetje waar ik toch vertrouwd mee ben. Het is alsof ik word tegengehouden in mijn bewegingen. Er is iets dat me zwaar beklemt terwijl ik bezig ben met in
mijn hoofd te zoeken waar ik daar straks met Aloysius in de regen ben
geweest, waar ik mijns vaders wandelstok heb weggenomen. In
gedachte zie ik ons huffs in de stad, onze kat, mijn eigen bedje. Onderwiji steek ik de armen uit naar het onbekende, waar ik toch 6ok
iets bereiken kan : ik vind er een meisje, zoo klein als ik zelf ben,
gedwee en warm. En ik spreek er mede in een dwaze, hoogere taal.
Ondertusschen doe ik toch aanhoudend moeite om onze trap te zien
onze zolder met de pas gewasschen beddelakens, enz. Het zweet
breekt mij uit en, zonder tantes fluisteren nog te hooren, komen
de ondoordachte woorden als vanzelf van mijn lippen. Doch ik
weet plotseling : als ik nu iets van wat ik vroeger ben geweest, ik,
Elias, een seconde loslaat, zal ik onredbaar verloren gaan. Ik moet
dus volhouden. Iic moet nog meer mijn verleden oproepen : mijn
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schram aan het voorhoofd toen ik op de rand van een emmer viel;
mijn verbrande vingertoppen toen ik met vuur speelde ; mijn eigen
roode bloed toen mijn voet in een snijdende glasscherf trad. Terwijl ik sta te leven en te doen als Pietje, denk en vecht ik als Elias.
De geur van het dennengroen, de walm van smeltend kaarsvet,
het mufriekend gordijnengoed waarmede ik gekleed ben : neen,
dit alles bijeen maakt me niet zoo ziek. a probeer uit mijn dubbele
leven van lees oogenblik mijn, eigen echte en ware leven te behouden. Ik ben aan mijzelf ontstolen; ik kan aan mijn smart, aan mijn
driftenpijn, aan mijn woede geen verlossende uitdrukking weergeven
en, afgebeuld, word ik de speelbal van een gruwzame en onherroepelijke voorbeschikking.
Op dit oogenblik is er een duimspijkertje gelost en een drapperij
drijgt op het voetlicht neer te zijgen. Oom Augustin heeft ze nog
bijtijds te pakken; misschien wil hij tante Theodora het goed achter
het scherm aanreiken, want hij blijft gehurkt en met uitgestoken
handen zitten. Wanneer dit klein ongeval zich voordoet moeten
wij joist, in de slotscene, elkaar omhelzen gaan. Ilt ben te moe, te
bedroefd om thans te kunnen schreien. Virginia blijft als versteend
vOor mij staan; haar oogen glinsteren koud als glas en ze houdt volkomen op met haar rol te spelen. Wij staan tegenover elkander als
onvoorzichtige kleine menschen, die te veel van hun zwakte krachten
hebben gevergd, en ons uithoudingsvermogen is nu totaal uit ons
weggevloeid.
— De blauwe hand, schreeuwt Hermine met een snijdend gegil.
Oom Augustin heeft haar in zijn armen opgevangen. Het licht
wordt opgedraaid. Er heerscht een, oogenblik verwarring; menschen
en stoelen warrelen dooreen.
Eindelijk blijven Aloysius en ik alleen, achter met tante Henriette.
Ze vraagt ons flauwtjes wat er allemaal gebeurd is. En ik vertel haar
eenvoudig van de schaduw van een hand, die wij duidelijk van de
een engelbewaarder op de ander hebben zien verschuiven. Doch
Aloysius maakt gauw een einde aan deze kinderachtige geschiedenis
en, verkleed als we zijn, sleurt hij me mee naar buiten, in het park.
**
Als we buiten komen is de hovenier reeds met de illuminatie
begonnen. Er komen ook reeds oomes van het bordes gedaald, en
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juist als we het donker dreefje moeten ingaan kijk ik nog eventjes
om en ik zie mijn vader door het venster van de verdieping zijn
ganzeroer afschieten.
Er hangen nu voch-te, wrange geuren van bedauwde eikenboschjes in de duisternis. Achter ons hooren we de jongens te gelijk
driemaal « hoera » roepen; er knallen nog een paar schoten; daarna
is alles te ver achter ons om er nog aandachtig naar te luisteren.
Ilt weet eigenlijk niet waarheen we ons begeven, maar zeker
zullen we nu iets beters vinden dan het avondfeest dat we ontvlucht
zijn. We komen aan de beek. Het zal een heele inspanning voor
Aloysius zijn om mij aan de overkant te krijgen. Hij neemt me op
zijn rug; ik houd hem stevig omklemd, hij neemt een sprong en
samen, gesteund op de Lange, diep in de zompige bedding wegzakkende stole, zwieren wij over het donker water. Op de nachtelijke
weide liggen de runders te slapen. Een enkele koe staat rechtop te
waken en een poos is het alsof ze op ons of wil komen. Dan stappen
we weer snel door op het dichte, natte gras, zonder nog om ons been
te zien.
Als we de boschjes genaderd zijn laat Aloysius mij wachten.
Hij verdwijnt in de duisternis en ik hoar hem een langgewekt « hola »
in de verte roepen. Ik houd de adem in. Roept hij mij ? Zal ik antwoord geven ? Neen, ik wil eerst scherp luisteren. Ginds, tusschendoor de boomen van het landgoed, flikkeren de lichtjes van de illurninatie ; de gekleurde lampions beven tusschen het gebladert en
het vuurwerk wordt afgestoken. Er stijgt een blauwe fusee aan
de hemel. In het dorp draait de ronkende, boertige kermismuziek.
Doch bier is alles als uitgestorven. Ilt heb reeds een eeuwigheid
gewacht. Gaat het niet aan een ontvoering gelijken?
Aloysius verschijnt met twee mij totaal onbekende meisjes,
waarvan het jongste ongeveer zeven en het oudste veertien jaar is..
Wij steken dwars een zandweg over en als door Aloysius gemagnetiseerd, volgen wij hem op een kleine, aan drie zijden door een
bosch ingesloten weide. Hij zwijgt en loopt een paar schreden voor
ons uit. De vreemde meisjes rillen en glimlachen; het is alsof er niemand van ons spreken durft in de nachtstilte. De oudste draagt het
haar in twee dikke vlechten, waaraan haar vingers steeds bezig zijn.
Zij heeft een zwarte glimmende ceinture om haar middel en een blauw
halsdoek verhoogt de bleekte van haar gezicht. Haar naam is Agnes.
Eindelijk houdt Aloysius ons staan.
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Ergens uit een schuilhoek haalt hij erwtenrijs en stroo vandaan;
alles wordt op een hoop gegooid, haastig en gejaagd; van onder zijn
blouse komen een verfrommelde krant en lucifers te voorschijn;
op een ommezien laait er een hoog, wapperend vuur op in de weide.
Ik weet niet onder welke raadselachtige drang wij onze handen in
elkaar slaan en om de vlammen draaien in een wilde rondedans.
De meisjes gillen van pret en de gezichten zijn spookachtig beschenen door het vuur, dat knettert en gensters spuwt. Aloysius
heeft zijn komediantenpak uitgetrokken, hij trapt het van zich weg
en als iemand van ons het krijgen kan schoppen wij het heen en weer,
tot het in de vlammen te recht komt. Al gauw echter is alles opgebrand, het vuur dooft uit en er blijft nog lang een stinkend smeulen walmen in de frissche nacht. Wij hebben elkaar nog niet losgelaten. We blijven dicht bijeen, misschien omdat de duisternis
ons een beetje bang maakt. Als op afspraak beginnen wij samen
zachtjes te zingen, terwijl we langzaam op maat voortschrijden.
Om mijn nek ligt een koude arm geslagen. Wij gaan op rij. Er komen
zoekende lippen op mijn hamerende slaap openbloeien.
Kort daarop scheiden wij in stilte. Nu is alles voorbij. En wanneer zullen wij elkander wedervinden?
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Weekend
— Hoe zou het leven nu zijn in mijn land? —
Het zonnezeil in zeker in 't kerkraam gestrand?
De graven zijn rekewijs rul geraakt,
't Onkruid gerooid, kransen en kruisen gemaakt.
Op blauwe zullen, blozende kleine' in tabbaard,
En de koster met bos en bezem nu huizewaart.
Drie vrouwen zijn met hun zonden geweest.
In een ovenbuur krekelt krentenbrood. Feest.
Nu zinkt er ver in het veld een verlaten schar.
Door wagenslagen snikt er dof een kiaverkar.
Zoet wijlt, een wegeling langs, eenzaam gefluit.
— Plots het kanon aan 't kanaal. — En de klokke luidt.
Een dolende duff, wat rook en een late geit,
Een schravende zeel, wit nand, oneindigheid.
Een onzeglijk gebouw, de mist, uw ruischend bloed
En die doellooze pijn, die elke vezel voedt.
Weekend, de stad, en uw ziel overboord,
Wie herkent zijn land of zijn woord?
A. G.
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CHRISTIAENS.

Melissenda en de Valsche Messias
DE LOTGEVALLEN VAN EEN ROMANCE
door Lou Lichtveld.

OP ZOEK NAAR DE PRINSES.

Een der voornaamste ooggetuigen van de gebeurtenissen te Ismir
was een Hollandsche predikant, dominus Thomas Coenen, die zich
in deze stad beyond tijdens het tumult dat Sabbatai er verwekte,
en die als theoloog natuurlijk bizonder geinteresseerd was in de
psychologie van het geval. Als een echte Hollander ging hij niet
over een nacht ijs, maar zocht hij inlichtingen uit de eerste hand,
ondervroeg de naaste familieleden van de Messias, en schreef tom
een relaas van hetgeen hij te weten was gekomen, dat nog geen vier
jaar na de voorvallen te Ismir werd gepubliceerd onder de ondubbelzinnige titel : « I Jdele verwachtinge der Joden, Getoont in den
persoon van Sabethai Zevi haren laetsten vermeynden Messias,
Ofte Historisch Verhael van 'tgene ten tyde zyner opwerpinge in
't Ottomanische ryck onder de Joden aldaer voorgevallen is, en zyn
val. Door Thomas Coenen. t' Amsterdam gedruckt by Joannes
van den Bergh, 1669, »
De beschrijving van Coenen is voor ons van zooveel gewicht,
omdat hij de man is, die duidelijk aangeeft dat Sabbatai in twee
perioden van zijn leven een Spaansch lied zong van Melisselde, de
Keizerdochter. Hij citeert het lied zelfs, helaas slechts voor een klein
gedeelte en.., in het Hollandsch. Toch is dit citaat wellicht voldoende
om ons een goed eind op weg te helpen. Ziehier de tekst die hij aangeeft als inhoud van de romance : « Opklimmende op een bergh,
en nederdalende in een valeye, ontmoette ick Melisselde, de dochter
van den Kayser, dewelcke kwam uyt de banye, van haer te wasschen.
Haer aengesichte was blinckende als een deegen, haer ooghleden als
een stalen boge, haer lippen als coraelen, haer vleesch als melck etc. ))
Met dit etcetera breekt hij jammer genoeg zeer ontijdig af. (7)
Nu is de eerste vraag : in hoeverre deze mededeeling van Coenen
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betrouwbaar is. Zij heeft immers weinig overeenstemming met de
beide romance-fragmenten over Melisselde, die door Danon en door
M.-Pidal in de Orient gevonden zijn. Er bestaat echter geen verdere
grond om aan Coenen te twijfelen; bij de geheele opstelling van zijn
relaas is de domine secuur te werk gegaan, en juist het feit dat hij het
gezang, zij het dan in vertaling, citeert, doet vermoeden dat hij het
op de een of andere manier gehoord moet hebben. Het staat immers
ook vast dat Sabbatai het lied bij zijn hysterische synagogebestorming
te Ismir gezongen heeft. Daar het een Spaansch lied was, is het ook
zoo goed als zeker een onder de Sefardim bekend lied geweest. Wat
tevens waarschijnlijk maakt, dat Coenen, die vrij intiem met de joden
omging, het ook meer dan eens gehoord heeft, en het dus met zekere
nauwkeurigheid kon weergeven.
Ter vergelijking Beef ik een letterlijke vertaling van de tekst
van M.-Pidal (8). Die van Danon heeft met het citaat van Coenen
niets anders gemeen dan het vermelden van de naam « Melisselda ».
Het brokstuk dat M.-Pidal te Tanger, Adrianopel en Sofia a. antrof,
luidt als volgt :
« Alle vogels sliepen — zooveel God er schiep en meer;
maar Melisera sliep niet — de dochter van de keizer,
zoozeer verliefd op graaf Nino — dat zij liever wilde sterven.
Om en om woelde ze in bed — gelijk een visch leeft in zee.
Zij sprong vlug uit haar bed — gelijk haar moeder haar dekte.
— « Goede nacht, mijn meisjes » — « Melisera, wees welgekomen. »

M. Pidal deelt in zijn « Catalogo del romancero judio-espaiiol »
slechts dit fragment mee. Gil voegt daar nog een regel aan toe (g) :
— « Van wat gij weet over liefde — moet ge mij raad verschaffen. »

en resumeert dan verder : « Iemand raadt haar aan van haar jeugd
te genieten. Melisera gaat graaf Nino zoeken, maar ontmoet Martinico,
dienaar van de koning, haar vader, die haar terug wil houden ». Dan
worden weer drie regels geciteerd :
— « Bij uw leven, Matinico (sic) — leen mij uw ponjaard,
Ik zal de honden dooden — die niet ophouden mij te zoeken.
Hun blaffen, heel de nacht door — laat mij niet met rust. »

Dan volgt weer een resume : « Zij ontvangt de ponjaard en doodt
hem daarmee, zij komt bij de Graaf, die haar zegt, dat hij haar naar
haar vader terug zal brengen. »

Het blijkt wel, gelijk Gil ook aangeeft (io), dat deze tekst een
variante is van die van Danon, welke aldus luidt (i i) :
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Goede nacht, goede nacht, — nachten zijn om te verlieven.
Wanneer de meisjes slapen — verbergt zich de maan.
Daar waren eens tien meisjes — alle tien van eender aard.
De oudste van hen sprong op — zij was reeds van jaren oud :
— « Gij slaapt, gij slaapt maar meisjes — indien gij slaapt, ontwaakt!
Morgen zult gij oud zijn — en verliest ge uw jeugd. »
Heen ging Melisselde — heen ging zij op straat.
Zij wikkelde zich in een gouden mantel — om te kunnen schitteren.
Daar kwam zij midden op haar weg — gerechtsdienaren tegen.
— « Wat zoekt gij, Melisselde, — wat zoekt gij op deze plaats? »
— « Ik wil gaan naar een zieke — die ongeneeslijk is.
Dit mes om mee te snijden — geef mij dit mes,
Ik wil de honden verjagen — dat ze niet loopen achter mij aan. »
De gerechtsdienaars, goedhartig, — gaven haar 't mes om te snijden.
Melisselde met boosaardigheid — nam het om te snijden aan.

Het is een bekend verschijnsel bij de overlevering der romances,
en juist een bewijs van hun groote populariteit, dat zij in tal van
varianten voorkomen, en zeer dikwijls onderling gecontamineerd.
zijn. Compleete of halve regels, of zelfs geheele fragmenten van de
eene romance verdwijnen of worden opgenomen in de andere. Een
gelijke naam, een gelijk woord, een gelijke situatie of een analoge
wending zijn voldoende om een verwarring te bewerken die dikwijls
blijvend is, soms een wonderlijk effect heeft en vaak aan een romance
een geheel andere beteekenis geeft dan de oorspronkelijke. Dit hebben
wij goed in het oog te houden bij het volgend onderzoek.
Danon heeft bij het aangehaalde fragment een variante gegeven
die aandacht verdient. Zij luidt :
Goede nacht, goede nacht, — nachten zijn om te verlieven.
— « 0 welk een nacht, mijn moeder ! — verdragen kan ik haar niet,
terwijl ik in bed mij om en om keer — gelijk een visch in de zee.
Zij waren met drie zusjes — alle drie van een slag.
De kleinste van hen sprong op : — « Ik blink gelijk een kristal.
Gij slaapt, gij slaapt mijn meisjes, — indien gij slaapt, ontwaakt!
Terwijl gij nog jonkvrouwen zijt — bewaart gij uwe jeugd.
Morgen als gij trouwen gaat — laten ze u haar niet meer genieten. »

In deze tekst valt een interpolatie op, die nergens op slaat :
« Ik blink gelijk een kristal. » Gelijk wij later zullen zien, is zij uit
het in de Orient vergeten geraakte vervolg van de oorspronkelijke
romance op deze plaats gedrongen. Ook zal blijken dat zij iets heeft
uit te staan met het citaat van Coenen.
Dat in de vier eeuwen sedert de Sefardim Spanje verlieten
allerlei vergeten en verward raakte, ligt voor de hand. Maar dit was
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reeds het geval in de laatste jaren van hun verblijf in Spanje, en naar
verhouding hebben de Sefardim de romances nog trouwer en in
grooteren getale bewaard, dan de latere bevolking van het Schiereiland.
De eerste romance-bundel verscheen lang na de verdrijving
der Joden. Zij werd te Antwerpen gedrukt, tusschen 1545 en 155o.
In 155o volgde een herdruk, en pas in datzelfde jaar de eerste in
Spanje gedrukte verzameling. Een vrij groot aantal werd echter al
voor dien tijd op losse bladen gedrukt, maar - daar zijn de teksten
eveneens reeds dikwijls misvormd en fragmentarisch. Zoo zien wij
ook dat de Castiliaansche tekst waarop de fragmenten van Danon
en M.-Pidal teruggaan, in de twee standaard-collecties van de vorige
eeuw (die ook thans nog de best bruikbare zijn) slechts gedeeltelijk
voorkomt. Zoowel Duran, in zijn monumentale « Romancero general »
als Wolf en Hofmann in hun met veel philologische critiek samengestelde « Primavera y flor de romances » kenden maar een, onvolledige tekst, die is overgenomen van twee oude, losbiadige drukken,
beide zonder opgaaf van plaats en datum, respectievelijk getiteld
« Romance de la linda Melisenda glosado por Francisco de Lora »
en « Glosa nuevamente hecha por Francisco de Lora » (12). :Deze
glossen waren volgens de gewoonte des tijds berijmde paraphrases,
toegevoegd aan bekende romance-fragmenten. Duran restaureerde
de oorspronkelijke tekst, en beschouwde het origineel als zeer oud. (13)
Nog onvollediger is de tekst uit de eerste in Spanje gedrukte verzameling, de « Silva de Varios romances » (Zaragoza 1550). De glosse
van Lora dateert van voor 1540.
Menendez Pidal heeft eerst voor enkele jaren een tekst uitgegeven, die hij op een losbladige uitgaaf, in het bezit van de Bibliotheque Nationale te Parijs vond, en die niet alleen veel vollediger is
dan de tot nog toe bekende, maar die ook een afgesloten geheel vormt,
dat bestaat uit het reeds bekende fragment van Duran en van Wolf,
benevens een veertigtal tot nog toe onbekende halfverzen (14).
Ongetwijfeld is dit het origineel (of een geringe afwijking ervan)
waarop ook de Joodsche fragmenten van Danon en M.-Pidal teruggaan. Deze romance van « Melisenda de dochter van de keizer »
met het « kristalblanke lichaam en koraalroode lippen » luidt als volgt :
Al de lieden sliepen — zij aan wie God deel had.
Maar Melissenda sliep niet — de dochter van de keizer;
liefde voor graaf Ayuelos — belette haar te rusten.
Zij sprong vlug nit haar bed — gelijk haar moeder haar dekte,
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kleedde zich in een onderhemd .— daar ze haar rok niet vond.
Naar het paleis begaf zij zich — waar haar dames verbleven.
In de handen klappend naar hen — begon ze uit te roepen :
— « Indien gij slaapt, mijn meisjes, — indien gij slaapt, ontwaakt!
Gij die iets weet van liefde — verzoek ik om een raad;
en die niets weet van liefde — die houde 't mij geheim,
want liefde voor graaf Ayuelos — belet mij te rusten. »
Aldaar sprak toen een oude — stokoud van ouderdom :
— « Terwijl ge meisje zijt, dochter — zoek voor uzeif genot;
indien ge wacht tot 't oud-zijn — wil u geen jongeling meer. »
Zoodra Melisenda dit hoort — weet zij niet meer van wachten
en gaat zij de graaf opzoeken — in het paleis waar hij woont;
zij loopt in de schaduw der daken — opdat haar niemand herkent.
ze ontmoet daar Hernandillo — de dienaar van haar vader.
Zoo gauw hij haar alleen ziet gaan — slaat hij verbaasd een kruis :
— « Wat is dit, Melisenda, — wat zou dit kunnen zijn?
0 gij zijt ziek van liefde — of wilt iets waanzinnigs doen! »
— « 1k ben niet ziek van liefde — geen mensch die ik begeer,
maar toen ik nog heel klein was — werd ik eens ernstig ziek,
beloofde ik een novene te houden — in Sint Jan van Lateraan :
matrones die gaan overdag — de meisjes om deze tijd. »
Toen Hernandillo dit hoorde — sprak hij niet verder meer.
De infante in booze woede — wilde zich wreken op hem.
— « Leen mij toch Hernando — leen mij uw ponjaard toch,
want angst heb ik en vreeze — voor honden van de straat. »
Hij nam bij de punt zijn ponjaard — het handvat reikte hij haar;
zulk een stoot gaf zij hem aanstonds — dat hij dood ter aarde viel.
— « Ga nu maar Hernandillo — en vertel het de koning mijn vader.
En zij begeeft zich naar het paleis — waar graaf Ayuelo woont.
De deuren vond zij gesloten — zij kon nergens binnengaan;
maar wist met tooverkunsten — ze een voor een open te doen.
Zeven kaarsen die er brandden — doofde zij alle uit.
De graaf ontwaakte toen — met zulk een groote vrees :
— « Ay, help mij, God in de hemel — en heilige Moedermaagd,
wanneer het mijn vijanden zijn — die komen om dood te slaan,
of als het mijn zonden zijn — die mij bekoren gaan? »
Voorzichtig begon Melisenda — hem aldus toe te spreken :
— « Bedroef u niet o heer — en wees niet meer bevreesd
want ik ben een moorsche vrouw — gekomen van ginds over zee
1k heb zoo blank een lichaam — gelijk een spiegel klaar;
mijn tanden zoo klein en puntig — als kleine korrels zout;
mijn mond van kleur zoo bloedrood — gelijk een fijn koraal. »
Toen sprak de goede graaf — en zei tot antwoord haar :
— « Ik heb een eed gezworen — mijn hand op een missaal,
dat ik mijn lijf nooit weiger — een vrouw die er om vraagt,
tenzij aan Melisenda — de dochter van de keizer. »
Daarop ving Melisenda — hem te omhelzen aan
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en in het diepe duister — werd Venus' spel gespeeld..
Bij 't lichten van de morgen — het naderen van de clag
liet hij de vensters openen — om de moorsche te bezien;
zag dat het Melisenda was — en ving te zeggen aan :
— « Hoe goed zou 't zijn, o vrouwe, — was ik vannacht vermoord
voor ik zoo groote zonde — aan u hadde begaan! »
Hij ging toen naar de keizer — om alles te vertellen
en op de grond geknield — begon hij te bekennen :
— « Ik kom een nieuws u melden — dat droef is te verhalen;
maar hier hebt gij de degen — waarmee ge ulop mij kunt wreken;
daar vannacht in mijn paleis — Melisenda is gekomen;
een moorsche gaf zij voor te zijn — een moorsche van over zee,
die bij mij was gekomen — om te slapen en zich te verlustigen.
En toen heb ik, ellendeling — toegestaan wat zij deed! »
Daarop sprak de keizer — en gaf tot antwoord dit :
— « Neem weg, neem weg uw degen — geen kwaad wil ik u doen;
maar graaf, indien gij haar bemint — zal ik haar tot vrouw u geven. »
— « Welgaarne, zeide de graaf — welgaarne neem ik dit aan,
voor al wat uw hoogheid vraagt — sta ik hier gehoorzaam gereed. »
Zij lieten een bisschop komen — die hen daar huwen zou,
en gaven rijke feesten — met zeer veel plechtigheid.

Is dit nu het lied dat Sabbatai gezongen heeft? Er is weinig directe
overeenstemming met de mededeeling van Coenen die ons tot punt
van uitgang dient. Toch klinkt de vertaling van de hollandsche
domine onmiskenbaar romance-achtig. Het zijn Lien half-verzen die
hij geeft, en elk van deze Lien heeft een duidelijk aanwijsbare herkomst.
Reeds 1 en 2 : « Opklimmende op een bergh en nederdalende in een
valeye », vormen beginregels, die ik bij lezing van eenige duizenden
romances 6enmaal ben tegengekomen. Zij moeten dan van ergens
uit het midden van een romance gehaald zijn. Zij komen immers
letterlijk overeen met deze uit een lange romance van Gayferos
(Duran 377)
« A la entrada de un monte — y a la salida de un valle »

waarin bovendien ook al een Melisendra de hoofdpersoon is, en die
straks nog verder ter sprake komt.
Maar is het niet tevens een reminiscentie aan het Hooglied,
waar het II, 8 luidt : « hij komt, springende op de bergen, huppelende
op de heuvelen », en zegt Sabbatai niet zelf in de Portugeesche Synagoge te Ismir, dat zijn lied o.m. betrekking heeft op het Hooglied?
Ook het ge ° halfvers van Coenen, « haer lippen als coraelen », stemt
overeen met Hooglied IV, 3 : « uw lippen zijn als een scharlaken
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snoer », maar letterlijker nog met wat Melisenda in de Spaansche
romance zegt : « mi boca tan colorada — como un fino coral. »
Moedwillige contaminatie ? Waarschijnlijk niet. Contaminatie in
ieder geval, gelijk blijkt uit de overige halfverzen van Coenen. De
volgende, 3 en 4 kwamen reeds ter sprake.
Halfverzen 5 en 6 : « dewelcke kwam uit de banye — van haer
te wasschen », en waarin Coenen het spaansche woord band op zonderlinge wijze behouden heeft, zijn of beginregels van de romance
van Guiomar (15), die aldus luidt :
Ya se sale Guiomar — de los banos de banar
colorado como la rosa — su rostro como cristal

Ofwel beginregels van een door M.-Pidal te Tanger en te Saloniki
aangetroffen romance van Conde Claros, waarin ,doordat de prinses
in het verdere verloop tegen Claros zegt :
Mas dejadme it a los banos — a los banos a banar

het begin verward is met dat van Guiomar, zoodat « Conde Claros »
bij de Joden aldus aanvangt :
Ya se sale la princesa — de en sus banos banar
el rostro sad) hermoso — mhs que rosa en el rosal.

« Guiomar die uit het bad, van haar te baden komt, rood als een roos,
haar voorhoofd als kristal », en de prinses van Conde Claros die
eveneens « het baden in haar bad verlaat met een gelaat schooner
dan de roos aan de rozelaar » hebben dezelfde gedachte-verbinding
(nit het bad komen, en : schoonheid van het gelaat, metaforisch
uitgedrukt) als de halfverzen van Coenen, die immers doorgaat met
7 : « Haer aengesichte was blinckende als een deegen. »
Dit laatste beeld is echter een zeer ongewone vergelijking die
ik ook nog in geen enkele romance heb aangetroffen. Wel heet het
in een Jodenspaansch liedje uit de Orient (i6) :
0! que relustror — de7cara y de frente!
Vos me pareceis — la luna creciente.
en vinden wij van dit « blinkeri » van een gezicht een parallel in de
volgende verzen van « La gentil dama », een pastorale romance
waarvan eveneens varianten in de Orient bekend zijn (17) :
Mas es que la de la nieve — de mi cuerpo la blancura;
rostro de leche y coral --= delgadita en la cintura...
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dat is :
Grooter dan die van sneeuw — is de blankheid van mijn lichaam;
het gelaat van melk en koraal — rank en smal de leest...

De vergelijking met een degen bij Coenen is weinig passend,
en op zijn minst genomen zonderling.
Van zijn volgende halfvers, 8 : « haer ooghleden als een stalen
boge » vinden wij de herkomst in een Jodenspaansche versie van de
bekende romance « La Bella en misa », die M.-Pidal in Saloniki en
Adrianopel gevonden heeft, en waarin een schoone o. a. beschreven
wordt met de woorden :
su cabeza una toronxa — sus cabellos briles son,
la su sejica enarcada — arcos de tirar ya son

dat is :
haar hoofd is een oranjeappel — haar haren zijn bladgoud
haar gebogen brouwen — zijn bogen om to schieten (i8)

Voor de schijnbaar zonderlinge vergelijking van het hoofd met
een sinaasappel, vergelijke men Hooglied IV, 3 : « de slaap uws :hoofds
is als een stuk van een granaatappel ». Voor de joden waren zulke
sterke vergelijkingen door heel hun geestelijke opvoeding, door de
mode der klassieke Semitische literatuur « alledaagsch » geworden.
Dat Coenen met « ooghleden » oog-brauwen bedoelt, volgt uit de
vergelijking « als een stalen boghe ».
De koralen lippen van Coenen's g e halfvers vinden wij weer
terug in het gedicht uit de Bibl. nationale, waar de voor ons belangrijke regels, — zie de integrale vertaling deter romance hierboven —
in het origineel luiden :
Mi cuerpo tengo tan blanco — como un fino cristal;
mis dientes tan menudicos — menudos como la sal
mi boca tan colorada — como un fino coral

Voorts in « La gentil dama », en in meer andere gedichten,
evenals in het reeds geciteerde vers Hooglied IV, 3.
Coenen's roe halfvers : « haer vleesch als melck » stemt weer
overeen met de hierboven geciteerde regels uit « La gentil dama ».
• Zulke geexalteerde opsommingen van de schoonheden van een
geliefde, kwamen vaak genoeg voor, zoowel in de Spaansche als de
Hebreeuwsche pazie der Sefardim. Een goed voorbeeld van zulk
588

een gezang heeft Danon gegeven en ik citeer een fragment eruit,
omdat het tevens een goede illustratie geeft van de « orientaliseering »
van het Spaansch. Het heet daarin van een schoone (19) :
La su frente reluciente — sus cabellos brilles son.
La su ceja muy nacarada — los sus ojos almendras son.
La su nariz pendolica — las sus caras yules son
La su boca muy redonda — sus dientes perlas son.
La su garganta delgada — sus pechos nares son.
El su bel, muy delgado, — y su boy, selvi boy

Brilles is een Jodenspaansch woord; yules is perzisch evenals nares.
De uitdrukking boy selvi boy is turksch-perzisch jargon, en de woorden
boy en bel zijn beide turksch.

Het fragment beteekent :
Blinkend is haar voorhoofd — haar haren zijn bladgoud
Haar wenkbrauwen heel paarlemoeren — amandelen haar oogen.
Haar neus is fraai gebogen — rozen zijn haar wangen.
haar mond is heel rond — paarlen zijn haar tanden
Smal is haar keel — granaatappels zijn haar borsten
En zeer rank haar leest — en haar gestalte hoog als een boom.

Ook in dit fragment bemerken wij verschillende overeenstemmingen
met Coenen. « Nacarada » (paarlemoeren) is natuurlijk een foutieve
overlevering van « enarcada » (gebogen). Zie boven.
Wanneer wij nu overzien van hoeveel verschillende kanten de
ontleeningen over en weer hebben plaatsgevonden, dan valt een
bizonderheid vooral op : het begin van Coenen's citaat is afkomstig
van de romance van Gayferos en Melisenda ; het middengedeelte
uit de romance van Guiomar; het vervolg is verward met de opsomming van haar eigen schoonheden die Melisenda in de romance uit
de Bibl. nationale geeft. Daarbij zijn nog allerlei kleinere reminiscen.ties ingeslopen.
Toch draait alles oxn. Melisenda, want ook Guiomar's oorspronkelijke naam is... Melisendra, volgens een oude ontdekking van Wolf,
die te Praag een oude Ensalada (potpourri) vond, waaruit dit vers :
Ya se sale Melisendra — de los banos banar. (20)

Eveneens te Praag vond Wolf op een losbladige druk (uit de 16e eeuw)
de romance van Guiomar, die naar de inhoud evenals die van Gayferos
en Melisenda en de Parijsche van Melisenda en graaf Ayuelos tot de
groep der Karolingische romances behoort. De naam Melisenda is
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centrale idee geweest bij de contaminatie. In de romance van Gayferos.
is Melisenda een dochter van Keizer Karel de Groote, in het andere
gedicht is zij eveneens een keizersdochter (daarom is een vers als
« Ahora vete tu, Hernandillo — y cuentalo al rey mi padre » in de
versie der Bibl, nationale stellig geinterpoleerd), en zooals wij nog
zien zullen, eveneens een dochter van Karel de Groote.
In de romance van Guiomar is het verband met de keizer veel
losser. Daarin brengt de jonkvrouw den grijzen Karel slechts een
bezoek, om van hem gedaan te krijgen dat hij haars vaders rijk niet
verwoest. Haar schoonheid maakt zooveel indruk op hem, dat Karel
heel galant verklaart, tot zijn leedwezen te oud te zijn om nog haar
ridder te wezen en op haar verliefd te worden. Heimelijk gaat Guiomar
(Melisendra) over tot het Christendom, om dan met een van Karers
ridders te kunnen huwen. In dit gedicht vinden wij de uitdrukking
« a dormir y a folgar » uit de romance van Melisenda en Ayuelos
letterlijk terug. Ook draagt in alle drie de romances de keizer de
archaische naam van « emperante » (in plaats van « emperador »),
en « emperante » heet hij ook in het fragment dat M.-Pidal te Tanger,
Adrianopel en Sofia in onze tijd aantrof!
Door de bovenstaande vergelijkingen zijn wij thans in de gelegenheid met behulp van niets dan bekende romance-regels het citaat
van Coenen nagenoeg woordgetrouw in het Spaansche te:rug te
vertalen. Het origineel moet dan ten naastebij geluid hebben :
A la entrada de un monte — y a la salida de un valle
encuentria Meliselda — la hija del emperante.
Ya se sale la princesa — de sus batios a ba jar.
La su frente reluciente — relumbrO como un pupal,
La su cejica enarcada — arcos ya son de tirar,
Los sus labios tan colorados — como un fino coral,
El su cuerpo como la leche...

Voor het geconstrueerde halfvers « relumbr6 como un purial. » pleit,
evenals voor geheel de overige reconstructie, het feit dat wij aldus
ook vanzelf een paarsgewijze assonance krijgen, gelijk in de romances
gebruikelijk is, waar zelfs de meest gecontamineerde versies, alleen
reeds om mnemotechnische redenen, de assonance-paren nimmer
verwaarloozen. In onze vertaling komen eerst twee regels met de
assonance a-e, daarna vier met de assonance a.
Voor de reconstructie van het tweede halfvers van de laatste
regel, ontbreken voldoende gegevens.
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IV.
ESOTERISCHE HUWELIJKSZANGEN.

Dit alles bij elkaar vormt nu het materiaal dat ons gegeven is
om het woordje « etcetera » te vervangen, waarmee dominus Coenen
zijn mededeeling over het lied van Sabbatai Zewi zoo ontijdig afbreekt.
Sluit het fragment dat hij noteerde, aan bij de plaats in de romance van Gayferos, waar deze met Melisendra vlucht « over bergen
en valleien » nadat hij haar uit de handen van een Moorsche vorst
gered heeft? In dat geval bracht Sabbatai zijn toehoorders met dezelfde
romance in extase, waarmee Maese Pedro in zijn poppenkast Don
Quichote tot een van zijn prachtigste heldendaden noopte, gelijk wij
lezen in het 26e hoofstuk uit deel II van Cervantes' meesterwerk.
In dit heerlijke avontuur verdedigt de dolende ridder de schoone
Melisendra uit de romance van Gayferos, die meester Pedro vertoont,
wanneer de hooge vrouwe uit Zaragoza vlucht met haar redder en
gemaal.
Of hebben wij te maken met de romance van Melisendra-Guiomar ? Dan moet Sabbatai gezongen hebben hoe deze schoone aan
het hoofd van haar stoet van vrouwen bij Keizer Karel komt, en zich
daar zonder tegenstribbelen laat doopen, doch zeer heimelijk, om
haar Moorsche papa die reeds bejaard is, niet altezeer te bedroeven.
Indien dit werkelijk het lijflied geweest is van de valsche Messias,
zou het pleiten voor zijn profetische blik , want de inhoud is een
verheerlijking van het renegatendom om leven en goed te redden!
Dat het de romance van Melissenda en Ayuelos is geweest,
gelijk M.-Pidal en zijn naschrijvers voetstoots aannemen, is het
minst waarschijnlijk. Niet alleen missen wij een geschikte aansluiting
bij het citaat van Coenen, maar Sabbatai zou in zijn mystieke exegese
aardige sprongen hebben moeten maken om aan deze nogal scabreuze
geschiedenis een goddelijke beteekenis te geven. Ofschoon uit zijn
levensgeschiedenis genoeg blijkt, dat hij in dit opzicht voor geen kleintje vervaard was. zijn eigen vrouw Sarah heeft kans gezien om alle
Melissenda's bij elkaar de loef of te steken.
Wellicht zullen wij ook wat milder staan tegenover zulk een
eventueele interpretatie, wanneer wij straks zien, dat Melissenda de
succesvolle verleidster is geweest van iemand die zelfs als heilige
vereerd wordt onder de Christenen van Europa!
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Het meest voor de hand liggende is echter, dat Sabbatai een
lied zong dat weliswaar was samengesteld uit aan de bekende romances
ontleende verzen, maar dat, evenals Coenen zegt, meer een « liefdeslied » was. Bij de Sefardim ,vooral die van Klein Azie, zijn verschillende Spaansche bruiloftsliederen nog steeds in zwang, welke formeel
moeilijk te scheiden zijn van de romances. Gewoonlijk zijn het zelfaanprijzingen of klachten van een nog ongetrouwd meisje, of de
uitnoodigingen van een trouwlustige jongeman aan een geliefde.
Danon heeft van dit genre eenige mooie voorbeelden meegedeeld. (2i)
Een der grootste kenners der Joodsche muziek, Idelsohn, heeft
over de Sefardische volksmuziek tal van bizonderheden gepubliceerd,
waarvan enkele dienen kunnen om aan te toonen van welken aard
het befaamde lied van Sabbatai geweest moet zijn. (22)
Sedert de verwoesting van de tempel bezaten de Joden geen
wereldlijke muziek meer in de gewone zin van het woord. De rabbijnen en Talmudisten onderdrukten alle uitgelatenheid en frivoliteit
op de strengste wijze. Wel hadden de Joden in de Middeleeuwen
allerlei familieliederen, wiegeliederen, liefdeszangen en dergelijke,
maar deze bezaten alle een godsdienstige inslag, een ondertoon van
ernst. Categorisch verklaart Idelsohn : « If by folk-songs we understand words and tunes of war and drink, of carnality and frivolity,
then the Jews have no folk-songs. »
Aileen bij de belangrijkste familiefeesten, besnijdenis en huwelijk,
werd vroolijkheid in muziek en zang toegelaten. En zelfs bij deze
laatste gelegenheid was het gebruikelijk, voor de voeten van bruid
en bruidegom een bord stuk te smijten, ten einde alien te herinneren
aan de verwoesting van de tempel. In zijdelingsch verband met de
bruiloftsliederen welke door deze licentie in zwang waren, staat een
heele groep hebreeuwsche Sabbath-liederen, Zemiroth genaamt, die
tot aanvangsthema hebben : « Sabbath, de bruid, de Koningin », of
« Komt laat ons uitgaan om Sabbath de Koningin te ontvangen », of
e Kom, o bruid. » Gaandeweg werden zij zeer geliefd.
Waarschijnlijk onder Arabische invloed groeide de populaire
zanglust. In het begin der 17 e eeuw had haast elke Sefardische gemeente haar hebreeuwsche dichters, die heel dikwijls hun teksten schreven
op het melodische en rythmische stramien van werkelijk wereldsche
liederen, van Arabische, Grieksche, Turksche en Spaansche herkomst.
Ze werden tevens gebruikt als middel om de Joden van het zingen
van deze laatste of te houden.
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In het bizonder de Kabbalistisch-mystische beweging in de i6e
en 17e eeuw, die in Sabbatai Zewi haar hoogste ontwikkeling bereikte,
en zooveel droomers en visioen-zieners rijk was, bracht een stroom
van poezie onder de Sefardim. Veruit het grootste deel van deze poezie
bestaat uit bruilofszangen, waarin echter iets anders wordt gesymboliseerd. Naar Kabbalistische trant wordt daarin steeds met de
bruidegom God, en met de bruid het yolk van Israel bedoeld, —
evenals in de onder hen gebruikelijke exegese van het Hooglied.
De gewone inhoud is dan : het verbonden paar twist en gaat uiteen.
De bruid is de schuldige en daarom verbant de geliefde haar uit
zijn huis (Palestina, de tempel). Maar hijzelf voelt zich ongelukkig
in zijn eenzaamheid, en verlaat daarom ook het huis. Zoo gauw de
vertoornde echtelieden zich verzoenen, zal hij echter terugkeeren
en weer intrek nemen in zijn oude woning.
Verschillende vormen waren hiervoor in zwang. De liederen
waarin de verlangens en klachten der bruid werden uitgedrukt, de
liefdeszangen van de bruidegoxn, en andere hadden hun speciale
bouw. Een groep, de Chiddujoth, bekroningszang der verzoening,
begon gewoonlijk met de woorden : « Ilc zal de geliefde bezingen »
of « De geliefde daalt neer van de myrrhe-heuvel. » Was het door
Coenen geciteerde lied hebreeuwsch geweest, inplaats van Spaansch,
wij hadden het tot deze groep xnoeten rekenen. Maar evenals vele
teksten van de Yemensche Sabbath-liederen imitaties of ontleeningen
van Joods-Spaansche klassieken zijn, evengoed zal dit met de bruilofstliederen het geval zijn geweest. (23)
Het zingen van al deze gezangen bij feestelijke gelegenheden
werd beschouwd als iets eervols, waar zelfs vooraanstaande talmudisten zich niet te goed voor achtten. De professioneele vreugdemakers, badchonim, die in het Oosten meer aanzien genoten dan
onder de Asjkenazische joden, zongen door elkaar liederen in het
hebreeuwsch en in de volkstaal. Zoo zijn er ook nog jodenspaansche
Purimzangen bewaard. (24) De badchonim waren er nooit afkeerig
van de feestelingen tot tranen te roeren, en evenmin van ze op de
ernstigste wijze te stichten.
Dat het lied van Sabbatai als toespeling op een huwelijksverbintenis met de Wet begrepen werd, en door hemzelf miss chien
ook zijdelings zoo bedoeld is, — nâast zijn andere bedoelingen —
is bij hem en zijn rasgenooten tenslotte iets zeer aannemelijks.
Nog steeds worden door de Joden de personen wie op het Vreugde593

feest der Wet de eer te beurt valt om bij het slot en het weder beginnen der Pentateuchlezing voor de Thora te verschijnen, chatanim
d, i. « bruidegoms der Wet » genoemd.
Toen Sabbatai voor de vrouwen die hij op zijn weg tegenkwam
een Spaansch liefdeslied zong met zijn buitengewoon aantrekkelijke
stem, deed hij niets anders dan de taak van een badchon op zich nemen,
niets dan zich voordoen in de geenszins uitzonderlijke positie van
een chatan. Dat kon niemand bevreemden en daáraan kon ook niemand
aanstoot nemen. De mystieke uitleg die hij aan zijn lied gaf, was voor
alien aanvaardbaar. Alle liefdesliederen welke een serieus Israeliet
zong, hadden immers die achtergrond.
Bij zijn triomfante terugkeer te Ismir wilde hij vreugde schenken
aan zijn yolk; hij liet groote feesten aanrichten, zang en dans hoorde
men overal, zijn duizendjarig rijk moest met uitgelatenheid beginnen.
Hij, de Messias, was immers gekomen om het uitverkoren yolk,
de gescheiden bruid, weer te vereenigen met de vertoornde bruidegom, zijn hemelsche Vader. En tevens om zichzelf op te werpen
als verkrachter der aloude Wet.
Op Sabbatai Zewi is het jodenspaansche gezegde toepasselijk :
« Roba pitas calientes y beza mezuzoth » — hij steelt warme koeken
en kust de mezuzoth ( het kastje tegen de deurstijl, waarin een fragment uit de bijbel, dat door alle vrome joden bij het in- en uitgaan
wordt gekust). Of anders gezegd : « Amen — amen li kayi el taleth »,
dat is : van het amen amen zeggen yak zijn gebedsmantel (hetgeen
als een groote zonde wordt beschouwd). Hij was sterk in dubbelzinnigheden; heel de rol die hij speelde, steunde daarop.
In zijn pose als Messias sloot hij te Saloniki het symbolische
huwelijk met de Thora, wat hem niet belette om daarna een meer
reeel huwelijk te sluiten met een deerne, die werkelijk al de fraaie
namen waard is, welke haar « voorafbeelding » in de profetieen van
Hosea toegevoegd krijgt. Na zijn bestorming van de synagoge te
Ismir zegt hij eerst iets kleineerends van de Thora, om eenige oogenblikken daarop deze plechtig rond te dragen, onder gezang van het
bruiloftslied van Melisselde, aldus nogmaals zijn mystiek huwelijk
met de Wet verzinnebeeldend. Dat hij erg haastig was in het huwen
en... scheiden, weten wij reeds. Ook dat hij eerst openlijk zijn vrouw
een deerne noemt, en maanden later plotseling haar maagdelijkheid
door een bedriegelijk visum repertum wil bewijzen. Dikwijls kletste
hij maar zoo wat, en zag hij er niet tegen op zichzelf tegen te spreken
594

om uit directe moeilijkheden te geraken. Dat hij in hooge mate
hystericus was, daaraan behoeven wij niet te twijfelen.
Het is ook in zijn rol van Messias, dat Sabbatai zichzelf als mystieke bruidegom heeft opgeworpen. En het kan niet anders of hij
heeft nu eens met Melisselde de Thora, dan weer het joodsche yolk
bedoeld. Hij is er misschien zelfs niet te goed voor geweest Melisselde
zoo nu en dan als zijn vrouw Sarah te interpreteeren, welke laatste
immers ook befaamd was om haar nachtelijke bezoeken aan zulke
eenzame slapers gelijk graaf Ayuelos. Maar hiervan hebben wij geen
enkel bewijs, zoomin als van het feit dat Sabbatai juist deze romance
heeft gekend.
Een nadere verklaring van zijn lied heeft hij ook nooit gegeven;
te Jerusalem verkondigde hij dat het betrekking had op de Talmud
en het Hooglied (net . als de meeste Hebreeuwsche bruilofstliederen)
en te Ismir verklaart hij dat het verband houdt met de Psalmen en
het Hooglied, en dat de geheime zin ervan overigens alleen aan hem,
de Messias bekend is. De Sjir hasjirim, het Hooglied, onderging
steeds een dergelijke, volgens sommigen volkomen geforceerde
« gewijde » interpretatie. Hoe dan ook, juist dit boek was een der
meest geliefde, en werd zoowel in allerlei paraphrases (targumim)
als in het Spaansch gelezen. Nog steeds spreken in Amsterdam de
Sefardim van een « cantares-boekje » en bedoelen daarmee een boekje
dat de tekst van het Hooglied met de Spaansche vertaling van de
paraphrase bevat. (25)

V.
ONTLUISTERDE MYSTIEK.

Rest nog de vraag, waar Melissenda, deze nieuwe soubrette
voor de Thora en het yolk Gods vandaan komt. De beantwoording
van deze kwestie is interessant, omdat ze ons gelegenheid geeft
een paar analogien van verschijnselen uit de Sabbatiaansche beweging, vele eeuwen terug in een Christenrijk waar te nemen.
wij zagen reeds dat in twee romances Melissenda een keizersdochter is, en dat zij in die van Gayferos ronduit de dochter van
Karel de Groote heet te zijn.
Nu heeft Hofmann aangetoond dat de andere Melissenda595

romance (die van het nachtelijk bezoek aan Ayuelos) een bewerking
is van een episode uit het Fransche gedicht « Amis et Amiles » dat
voor het eerst door hem is uitgegeven in het midden van de vorige
eeuw. De Spaansche Melissenda is identiek met Belissent, de dochter
van Karel de Groote uit het Fransche gedicht, en het is niet onmogelijk
dat oorspronkelijk Ayuelos een verkeerde en verspaanschte lezing
is van Amiles, die met Belissent hetzelfde avontuur beleeft, als de
Spaansche Conde met onze Melisselda. Het is niet bepaald een
frissche geschiedenis die in de romance bezongen words, maar het
fransche voorbeeld is in zijn drastische beschrijvingen nog eenige
graden erger, en zoodanig zelfs, dat de waarlijk niet preutsch uitgevallen Menendez Pelayo ervan zegt, dat hij de geheele betreffende
passage niet-eens in het oud-fransch durft te citeeren, en de goede
smaak van de romance-dichter prijst, die de al te krasse regels van
het origineel eenvoudig heeft overgeslagen. (27)
Toch heeft de geschiedenis van Ami en Amile in de eerste plaats
moeten dienen voor stichtelijke lectuur en religieuze opwekking.
Bedier behandelt het geval uitvoerig in zijn L6gendes epiques (28).
Sint Amicus en Sint Amilius werden te Mortara, nabij Pavia (gelegen
aan de groote pelgrimsweg naar Rome) vereerd. Nog in de i8e eeuw
werd in de kerk aldaar de traditie bewaard dat de lichamen der heiligen er hadden gerust, men kon er nog de resten van hun graven
en beelden zien.
Behalve de chanson de geste van « Amis et Amiles » bestaan er
nog twee latijnsche versies van deze gedeeltelijk te Mortara gelocaliseerde geschiedenis, en zij vertoonen natuurlijk een duidelijker
hagiografisch karakter dan het fransche gedicht, dat overigens ook
niet zoozeer de nadruk legt op krijgsverrichtingen dan wel op spannende pathetische en precaire verwikkelingen, welke worden uitgewerkt tot groote dramastische scenes.
Amicus' en Amilius' lotgevallen als « trekpleisters » van Mortara
vallen, hoe interessant deze ook zijn, buiten dit bestek. Maar het
begin van hun levensgeschiedenis is nauw verweven met Belissent.
De twee boezemvrienden Ami en Amile zijn dezelfde dag gedoopt, en gelijken op elkaar als twee druppels water. De beide jonge
graven besluiten samen te gaan strijden voor Keizer Karel. Belissent,
's Keizers dochter nu, is zoo hopeloos verliefd op Amile, dat zij te
middernacht haar bed verlaat, en, in een armzalige mantel gehuld,
haar geliefde gaat opzoeken, zonder zich bekend te maken. Amile
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zwicht voor haar aandrang en moet zich later in een tweegevecht
verdedigen tegen de beschuldiging 's Keizers dochter te hebben
verleid.
Om hem te kunnen redden verwisselt Ami met zijn vriend van
kleeding en wint het tweegevecht, daar hij zonder te liegen heeft
kunnen zweren niet bij Belissent geslapen te hebben. Tot belooning
mag hij dan, onder de naam van zijn vriend, met Karel's dochter
huwen. Intusschen bevindt Amile zich in het kasteel van Ami waar
iedereen hem voor zijn dubbelganger houdt, zelfs Ami's vrouw, bij
wie hij slaapt met een zwaard tusschen beide in, als symbool en bewaking van hun kuischheid. Eindelijk wordt Belissent bij Amile
gebracht, maar Ami wordt voor de niet geheel wettige wijze van
hulpverleening gestraft met melaatschheid. Zijn vrouw verjaagt hem,
en jarenlang doolt hij rond als bedelaar, tot hij eindelijk bij Amile
belandt, die niets van zijn ongeluk afweet. Daar wordt hij herkend
en verzorgd, en wanneer op zekeren dag blijkt dat Ami kan genezen,
wanneer Amile zijn twee kinderen onthooft en met hun bloed de
wonden van de melaatsche inwrijft, aarzelt hij geen oogenblik de
oude vriend zijn dankbaarheid te betuigen. Aldus delgt ook Belissent
haar schuld door het offer der kinderen. Ami geneest, en een nieuw
wonder maakt ook de onschuldige kinderen weer levend. Beide
vrienden sterven daarna op eenzelfde dag, en door een wonder
worden zelfs hun graven vereend.
Over de Orientaalsche oorsprong die velen aan deze legende
toeschrijven, laat Bedier zich ietwat sceptisch uit. De geschiedenis
van Ami en Amile is in de vormen waarin wij haar kennen, een feodale
en christelijke geschiedenis. Ik kan er ook geen bizondere oostersche
trekken in zien. Van de oorspronkelijke vrome en Christelijke bedoelingen is ook in de romance van Melissenda en Ayuelos nog jets
over. Immers daarin fingeert de heldin een « romeria », een pelgrimstocht naar Rome, wanneer zij de dienaar van haar vader wijsmaakt
dat zij zich op weg bevindt naar Sint Jan van Lateranen om er een
novene te houden.
Verschillende trekken in de romance van Melissenda heeft deze
niet slechts met de chanson de geste van Ami en Amile gemeen,
maar met menig ander oud-fransch gedicht, om slechts een enkel
voorbeeld nog te noemen : met « Anseis de Carthage » die eveneens
tot de cyclus der Karelromans behoort.
Anseis, een ridder van Karel, (Carthago is waarschijnlijk Car597

tagena !) is met de keizer tot over de Pyreneeen doorgedrongen.
Hij besluit te trouwen met een Sarraceensche prinses, opdat er een
einde kome aan de oude haat. De grijze Yzore zal het meisje gaan
vragen en laat zijn eigen dochter in de hoede van Anseis achter.
Deze dochter, Leutisse, speelt nu hetzelfde spel met Anseis als
Melisselda met Ayuelos, en evenals Belissent sluipt zij de kamer
binnen, dooft de kaarsen uit en kruipt bij de geliefde in bed. Bij
de terugkomst van Ysore ontstaat dan een groot conflict, waaruit
veel strijd volgt.
Hoe het ook zij, de « wenschfantasie » van het nachtelijke meisjesbezoek scheen in de middeleeuwen een vruchtbaar literair motief op
te leveren, en ook later nog altijd vruchtbaar genoeg te zijn om tot
in de dagen van Sabbatai Zewi de verbeelding van diens hoorders
te prikkelen, reeds bij het enkele hooren van de naam Melisselda.
Maar vergeten wij ook niet dat jaren voor de valsche Messias van
Ismir geboren werd, Cervantes zijn dolende ridder schiep, die de
tragische belachelijkheid van het menschdom moest verzinnebeelden,
en die op zulk een tragi-komische wijze in vuur en vlam geraakte
bij de vertooning en het reciteeren van de geschiedenis van Melisendra, niet als jonge verleidster, maar als trouwe, degelijke echtvriendin.
Wie de wereld niet zien wil als een groot gekkenhuis, kan haar
slechts beschouwen als een rijke verzameling van symbolen. Melissenda symboliseert vele verschillende typen; tot op de dag van heden
bleef zij, verleidelijk, week, pervers, ongrijpbaar. Liefelijk en geheimzinnig in de gestalte die Maeterlinck haar gaf, en nog liefelijker en
onwerkelijker als verzinnebeelding van Debussy's heerlijke Muze.
1k wil zelf gaarne de eerste zijn om te constateeren, dat zij mij
meer een elf was die ik vergeefsch trachtte te achterhalen, dan een
thema voor ernstige literatuur-studie. Strenge vaklieden rnogen haar
verder onttakelen; er is nog genoeg te doen. Mijn voornaamste bedoeling was te laten zien, hoe eenzelfde gestalte ons in zeer verschillende en uiteenliggende gebieden brengen kan, en een paar
curieuze, niet al te zeer bekende aspecten van de Spaansche romanceliteratuur nader toe te lichten.
ALBERT HELMAN.
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Koorts
Tegen den avond werd het langzaam zachter,
de menschen liepen niet meer langs mijn bed;
zie, in die duisterende stilte lag daar
het kruisbeeld als een zacht verzet.
En later, in den nacht, werd alles beter,
ik hoorde zingen en een blij gebed,
als in een koor van stemmen uit den aether,
waartegen zich geen ziekte meer verzet.
Ach, moeder met de rustelooze oogen
wat brengt u tot mij in Bien heeten Broom,
zijn het mijn polsen die den slag verhoogen
en loten schieten als een breede boom?
Ik voel mijn lichaam nu een kolk van Leven,

het water beukt de wanders van mijn hart :
als iemand mij wat brood en wijn wil geven
breek ik naar buiten, in den wilden nacht.
LOUIS DE BOURBON.

boo

Oude Vrouw
Ik ben een dorre boom, een late lentegaarde
langzaam verwonnen naar den grooten dood;
maar eenmaal was het of de gansche aarde
begon to zingen in mijn schoot.
Nu ben ik oud — een werktuig zonder waarde,
een overbodig blad, een holle boom —
nu groeit mijn leven dicht, maar wat ik baarde
wordt in mijn hand oneindig groot en schoon.
LOUIS DE BOURBON.
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Het Wonder (1)
door Willem Putman.
In de Paaschvacantie gebeurt het wonder. Ze heet Charlotje.
Ze woont in « den Engel », een herberg op de markt, waar papa
gewoonlijk gnat kaarten. Ze is daar alleen met haar vader; haar moeder, een winkeljuffrouw uit de stall, is vroeg gestorven. Zij is altijd
een tenger bleek kindje geweest, argeloos en stil, maar veel fijner
dan de andere. In de glorie van de Paaschlente vied ik ze ineens
als een fleurig, jong ding, met wangen als blozende appelkens en
een fijn mondje, dat ze zoo verdomd aardig plooien kan als ze lacht
— en ze lacht altijd! In drie maand is ze van een, onbeduidend kind
een verrukkelijk mooie meid geworden, a sta voor die plotse
verandering als voor een mirakel. Het is een geheel nieuw gevoel,
zoo geweldig dat het mij bijna ziek xnaakt. Mijn leven heeft ineens
een zin gekregen. Mijn hart danst in mij.
Maar in haar bijzijn wordt ik schuchter. 1k ga in een hoekje
van de herberg zitten en sla haar gade, stil en ingetogen. Liefst heb
ik dat ze niet spreekt. Ze spreekt gewoon als de andere rnenschen
— en dat hindert mij. Zij is ook wel een beetje dom. Natuurlijk
duurt het niet lang of ik krijg het thuis te hooren
— « Wat hebt _ge daar altijd in « den Engel » te zitten? »
't Is toch wonder, he ? Van zoohaast ge plezier aan iets hebt,
is het niet meer in orde.
— « Wel, ik drink 'n pint... en ik speel biljart... »
— (( Heu... »
— « 1k ben toch geen kind meer. »
— « Ge moet niet altijd naar dezelfde herberg gaan. De menschen spreken daar seffens van... »
Ik zwijg maar liever.
- (( Verstaan? »
Ik sta op en trek er uit. 'Us zij weer herbeginnen, herbegin ik
ook ! 't Is nu al zoo lang vrede. Op de proclamatie was ik de vierde.
(i) Dit is het tweede hoofdstuk uit een roman « Vader en Ik » die in het najaar
verschijnt bij Nygh en Van Ditmar, Rotterdam.
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'k Heb er zelf van verschoten — maar 'k moet toch mijn vacantie
op de een of andere manier slijten. Ze moesten eens weten dat ik
juist gister met Charlotje ben uitgereden in een auto. 1k zat achteraan
bij haar en ze liet mij mijn arm leggen rond haar halsje. 1k trok haar
ineens naar mij toe, en ze verweerde zich maar half. Dan heb ik haar
alleen gekust op de toppen van haar vingertjes. Het scheen mij voornaam — en ik was tevreden over mij zelf. Ik wil Diets bruskeeren.
We zijn alle twee nog zoo jong. Dat moet stillekens rijpen. Et zal
Naar dan wel eens in een blinkend rijtuig uit hare herberg komen
weghalen en haar meevoeren naar het verre kasteel, dat ik voor haar
opbouw in mijn droomen.
Want ik ben, ook in het college, voortdurend met haar
bezig.
— « De Roover, waar zit ge alweer met uw gedachten? »
Mijn klasmaat geeft mij een duw in de zijde. Hoe zou dat stuk
professor daar iets van begrijpen I Ik kan mij ineens zoo rijk voelen.
Weiger houd ik mijn geheim in mij geborgen. Maar ge schept wantrouwen als ge stil zijt. Op een avond wordt ik bij Verhoest geroepen.
Verhoest is de professor, die er de specialiteit op nahoudt de jongens
te helpen in het kiezen van een vocatie.
... Of ik misschien vrij ?
Ik schokschouder eens.
— « Ge moet daarmee oppassen, jongen. Ge moet voor alles
uw gedachten rein houden. Niet te veel droomen... Gaat ge regelmatig naar de biecht ? »
Ik knik ja.
— « Voorzeker zijt ge veel in uw voordeel veranderd, Carlos.
Weet ge 't nog, dien keer dat ge weggeloopen waart? Ik heb dan
nog voor u ten beste gesproken. Welzeker — ik heb altijd gedacht
dat er uit u nog 'n brave jongen zou groeien. Waarom niet, he?
Toen ik studeerde heb ik 'n vriend gehad, die wel Brie keer is weggeloopen. Weet ge waar hij nu zit? In Congo. Witte pater. Hij is heiliger dan al de brave jongens van zijn klas te zamen. »
Ilc, kijk rond in de kamer, terwijl de professor met warme stem
vervolgt. Het is hier aangenaam. Mijn blik valt op een fijn lachende
Madonna, die mij van op den wand stil monkleend schijnt aan te
kijken. Professor Verhoest is een kunstenaar. Een eindje verder
hangt er een groote kleurige reproductie, van Rubens denk ik. In
een historische groep trekt er een dansend meisje haar wervelend
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kleedje tot boven haar knieen. Het stukje bloote dij blinkt ineens
glimmend op den muur als een brokje warm Licht.
- « Maar ge moet niet te veel droomen. Droomen is nooit goed.
En dat is nu zeker ook uit... die passie voor dat teekenen?... »
Er is een tijd geweest dat ik a1 mijn boeken volkrabbelde met
drollige arabesken. De bewaker heeft dan beslag gelegd op mijn
kleurdoos. Jaja, 1k knik. Dat is nu uit.
— « Daar is later altijd nog tijd voor. Als ge talent hebt, komt
dat wel op 't gepaste moment terecht. Nu werken. Studeeren. Vriendelijk zijn met de kameraden. En veel bidden. Regelmatig te biecht
en te communie. Nu de grondvesten leggen voor een sterk godsdienstig leven later... »
De lach van de Madonna lijkt mij bijna schalksch. Ik moet
wet denken aan dien anderen lach, die gedurig in mijn hoofd spookt.
Ik ben kwaad op mezelf, ik vecht tegen de herinnering, die opdaagt
maar in het zachte gelaat van de Madonna blinken plots de schoone
oogen van Charlotje.
« Waaraan denkt ge? »
Ik schrik even, « Ik denk aan wat ge zegt, mijnheer de Professor. )
- « 't Is voor uw welzijn, jongen. Geloof mij... 't is alleen voor
uw welzijn dat ik u eens heb laten roepen. Wilt ge 'n sigaar rooken? »
Zooveel vriendelijkheid stelt mij bijna op mijn ongemak. 1k
neem aan. Het is hier waarlijk gezellig.
- « En uw vocatie? » Oef, ik heb het gevreesd. De sigaar smaakt
al minder goed. « Hoe staat het met uw vocatie? »
- « 1k weet nog niet, mijnheer de Professor... »
- « Het wordt tijd, jongen, dat ge daar ne keer serieus over
nadenkt. Weldra zult ge moeten een beslissing nemen, die tellers
zal voor heel uw leven. Dat is geen kleinigheid ». Stilte. « G' hebt
broer die priester is. » Nog stilte. « Heeft hij u daar nooit over gesproken? »
- « Nee. »
- « G'hebt nooit gedacht... aan 't priesterschap? »
- « Nee. »
— Nooit?
Ik trek zware wolken uit mijn sigaar.
- « Voorzeker zou het verkeerd zijn als wij ons zelf 'n vocatie
wilden opdringen. Maar ge moet goed luisteren naar de stem van
uw eigen hart, jongen... »
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De stem van mijn hart ? Helaas, ik durf naar het Madonnab eeld
niet eens meer kijken.
— « Als Onze Lieve Heer klopt, moet ge de deur openen,
Carlos. Er gaan zooveel vacanties verloren, omdat de jongens niet
willen luisteren. Als wij daar 'n woordje in meespreken, weten we
wel waarom, Ik heb reeds dikwijls voor u gebeden. Maar ge moet
ook ze1f bidden, en luisteren... nederig. Twee dingen vluchten —
prent u dat goed in 't hoofd — de zinnelijkheid... en de hoovaardigheid... »
Ik beloof al wat hij wil. Ik geloof dat ik in deze gezellige lamer
niets zou kunnen weigeren. Het gelaat van den priester knikt mij
goedig toe. Hij is mij plots sympathiek. Als ik nu?... welja, ineens
voel ik lust om hem alles te vertellen, van Charlotje, van den twijfel
in mij over wat ik in mijn leven doen zal, en van mijn onmacht,
mijn angst over me zeif.
Maar hij kijkt op zijn uurwerk en staat recht.
— « Denk daar ne keer goed over na, he... en spreek daar eens
over met uw biechtvader. »
In de biecht kan ik nooit jets vertellen. Het is er zoo strengkoud. Ik ril van aandoening, telkens ik knielen ga in dat donker hokje.
Maar dezen keer heeft de zalvende stem van professor Verhoest
mi.j goed gedaan. Het is mi.j toch haast of ik hem jets verteld heb,
of ik verplicht ben. Als ik weer in de studiezaal zit voel ik dat er
rust in mij treedt. Ik werk kalm en ernstig. 1k zal alles nog eens goed
overwegen...
Maar het pinksterverlof gaat dan alles weer omver werpen...
en voor goed. De heele familie is thuis, ook mijn oudste broer, de
priester. Hij is nu al professor van Poezis; ze zeggen dat hij gauw
kanunnik zal worden. Hij is wat ge noemen kunt een « onderworpen »
flamingant. Hij dweept met Rodenbach, en hij scheldt op de Nationalisten. Zijn eerste woord is : gezag. Zijn laatste woord is alweer :
gezag. De woorden daartusschen koppelen gezag aan gezag.
Daar blinkt een frisch zonnetje over den twin. Irene troont
haar vrijer in het looverhuisje, ze schept zich een decor. Sinds
eenigen tijd heeft ze opgehouden mij als kwajongen te behandelen.
1k geloof dat er nu eindelijk kans bestaat dat ze weldra trouwen kan.
ze fleurt op. In haar roze lentekleed ziet zij er vandaag bijna mooi
uit. Jerome, haar vrijer, volgt haar als een trouwe hond en werpt
vurige blikken op haar bloote armen. Hij is zoo onbeduidend dat
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ge werkelijk over hem niets zeggen kunt. Hij stottert een beetje.
Enfin, ieder zijn goesting.
Paul is naar 't station om onkel Polydoor of te halen, en papa
is naar de hoogmis. 1k loop even de straat op. Er hangt een, feeststemming in de lucht. Aan « de Valk », waar er prijsbolling is, wappert
een vlag. Ik voel mij jong en vroolijk. Hoe dartel speelt de zon op
de witte gevelkens en de groene luiken I Schilder zijn en al die dingen
doen herleven op doeken, waarin ge uw ziel kunt laten zingers ! Het
is een verre droom, en toch dunkt het mij dat ik het zou kunnen;
er jeukt iets in mijn vingeren. 1k kan de wereld rond mij zoo schoon
herscheppen. In 't Paaschverlof heb ik op den zolder een paar oude
schilderijen ontdekt van den vader van mijn moeder. « Oude rommel! »
zei papa, « draag dat maar weer naar boven. » Maar in de oogen van
mijn moeder las ik een stille emotie. 1k geloof dat ik meer van mijn
moeder heb dan van mijn vader — en ik ben er niet kwaad om...
Plots achter mij een dartele meisjeslach. Ze zijn getweeen en
ze fietsen mij in een ruk voorbij. Ze kraaien malkaar allerlei gekke
dingen toe. Zoo met twee meisjes per fiets het zonnige Pinksterland
inrijden! Ik zie ze verdwijnen in de richting van de Leye. Een oogenblik zijn ze nog slechts twee kleurige vlekjes op den blauwen einder.
Aan den hoek van de markt staat een bende jong yolk, en ze roepen
de meisjes achterna, eerst schuchter, dan met toenemende zottigheid.
Hun geroep davert rond mij als de tang van xnijn eigen verliefdheid.
Niet zonder een tikje angst trek ik « den Engel » binnen.
Charlotje staat in de toonbank. Zij draagt een snoezig versch
poppekleedje, waarin zij er gewoon verrukkelijk uitziet, iets van
de stad, iets om te stelen. Ik moet het mijzelf niet anders wijsmaken :
voor de eerste maal ben ik op dezen Pinksterdag in conge gekomen,
niet met het verlangen om mijn dorp weer te zien, en mijn moeder,
en mijn, huis, en Polly mijn hond waarvoor ik de rest van mijn familie
cadeau doe — maar met het eenige verlangen haar te zien, Charlotje.
Zij is schooner geworden. Zij is schooner dan het beeld dat ik van
haar behouden heb in mijn stoutste droomen. Van zoohaast ze mij
ziet — ze staat daar als een blommeke tusschen al de koleurige
flesschen van het buffet — blinken haar oogen, en lachen haar tanden mij toe. De zon aait speelsch haar oolijk pagekopje. Zij is een
echt wonder.
— « Ha ! Carlos ! Hoe gaat het ? Ne zaligen hoogdag! »
— « Dag Charlotje... » Ik nader nonchalant, verberg weiger
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mijn aandoening, zoek een zin die onbeduidend moet zijn maar
toch schoon. « Ja, 't is hoogdag — 't is hoogdag voor mij als ik u zie. »
Ilt wit gemoedelijk tegen de toonbank gaan liggen — maar zij komt
er uit. Ze staat voor mij, zonder iets tusschen ons, en ze geeft haar
handje.
— « 'k Heb u verwacht. 't Is wel dat ge nu ne keer komt, voor
dat 't yolk van de hoogmis er is... »
In haar oogen kunt ge heel den hemel lezen. Wat riekt ze goed.
Ge zoudt er in bijten. 't Is gelijk een stukje speelgoed, iets dat broos
is en teeder lijk een beeldeke uit een porceleinwinkel, maar toch te
zelfder tijd hartelijk en vol Leven, smakelijk als een kermistaart,
waarvan ge den room zoudt willen aflikken.
— « Ge blijft zeker tot morgen? »
— « Ja. En dan weer den bak in. Voor den laatsten keer. Wat
ga-je drinken ? »
— « 't Is nog zoo vroeg... » Ze draait rond mij en legt een moment
haar fijne handjes in haar heupen. Opgesmukt is ze. Een snoer
van witte parelen omkranst haar doorschijnend halsje, en aan een
van haar vingeren blinkt een ring.
— « Kom, kom.., een glazeke wijn, dat zult ge toch niet weigeren? »
— « Van u moeilijk.
— « He, he... Geef mij ne porto. »
Ze doet alles stil en gracieus. Ze staat hier in den toog als een
onwezenlijk figuurtje, in een nimbus van Licht. Zoo lijk ze nu is,
zou ik ze willen meenemen naar het prieeltje van onzen tuin en ze
schilderen te midden van de bloeiende rozelaars. 1k denk aan een
versje van Gezelle,
« Al wat ge doet is blomme zijn. »
We zitten netjes naast malkander aan een tafeltje. Ze drinkt
profijtig en lonkt mij aan door het glas.
— « En hoe hebt ge 't gesteld? » vroeg ze vriendelijk.
— « Goed. En gij ? Veel werk ? komt er veel yolk? »
— « Schrikkelijk veel. En van langs om meer. We hebben nu
ook ne fonograaf gekocht... »
— 0 Ah? »
— « Ge moet er dan ne keer uw gedacht over zeggen. Hij kost
acht honderd frank. 't Is wat anders dan de radio van 't Damberd... »
— « Weet ge 't nog... » ik trek plots haar handjes over de tafel
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en drukt er een kus op, kort en vinnig. Ze trekt haar vingers los.
— « Zotte jongen ! »
— « Mag ik niet? »
— « Bah ja g' ... maar zoo in vollen dag! »
— « Als ge wist, Charlotje, hoe dikwijls ik op u gepeinsd heb...
en verlangd ook... verlangd naar dezen dag dat 't schrikkelijk was... »
Ze lijkt nu wonder ernstig. Ze begrijpt me. Het begint to jubelen in mij. Verre klokken suizen in mijn ooren. Ze voelt als ik. Ze
heeft verlangd als ik...
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K R O N I E K EN
I

Vlaamsche Letteren
Raymond Brulez : Sheherazade of de literatuur als losprijs. Witgevenj « Steenlandt » Kortrijk).
Hoeveel waardeering men ook hebben kan voor het verhalend
proza der Vlaamsche jongeren, — onder wie inzonderheid Walschap
den Vlaamschen roman eensklaps op een peil heeft gebracht waar
hij met soortgelijke werken in het buitenland gerust kan wedijveren
— toch is er in de vertelkunst dier schrijvers, precies zooals in die
hunner voorgangers nog altijd iets beperkts, jets dat weliswaar
geen afbreuk heeft te doen aan de scherpte hunner karakter-uitbeelding en -ontleding, aan de felheid der opgeroepen conflicten,
noch aan hun feitelijk artistieke vormkracht; — wat ik bedoel is
veeleer iets a. h. w. inhaerent in hun persoonlijkheid, dat hun voorloopig belet hun gezichtskring buiten het behandeld geval uit te
breiden en aldus nog andere dan gemoeds- en zielsproblemen in
hun epische wereld te betrekken. Hun intellectueele atmospheer
blijft die van de omgeving of van de klasse der menschen, die ze
bij voorkeur behandelen. Het werk van Roelants heeft aldus iets
burgerlijks, dat van Walschap lets dorpsch, dat van Zielens iets
proletarisch, en indien dit alles dezen auteurs niet belet goede romans te schrijven en diep in ziel en karakter hunner personages in
te dringen, hun speciale wereld blijkt in elk geval weinig verband
te houden met de groote wereld rondom, voor zoover het de vraagstukken betreft die haar heden ten dage beheerschen. Om jets te
worden als een « uomo universale », openstaande voor alle echo's
van het moderne leven, schijnt geen hunner tot dusver veel aanleg
te hebben.
Deze aanleg tot een grooter algemeenheid van visie en gedachte
is het joist, wat het werk van Raymond Brulez van het hunne scherp
onderscheidt. Reeds in den eersteling van dezen auteur, « Andre
Terval », was zulks goed merkbaar : op een onverwachte en handige
wijze wist hij veelal gebruik te maken van de hulpbronnen eener
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soliede cultuur en eener veelzijdige belangstelling. Met « Sheherazade of de Literatuur als losprijs » treedt het speciaal karakter
van Brulez' vertelkunst nog veel duidelijker en definitiever aan
den dag. Dit werk bestaat uit zes novellen van ongelijke lengte,
maar alle bijna even merkwaardig. Al vormen deze stukken elk een
op zich zelf staand geheel, toch zijn ze in dien zin met elkaar in verband, dat uit de eerste novelle, die haar titel geeft aan den ganschen
bundel, de volgende zich geleidelijk ontwikkelen, zooals, naar men
weet, ook het geval is in De Duizend en een Nacht. Deze Arabische
vertellingen hebben Brulez eenigszins tot voorbeeld gediend : ook
zijn Sheherazade, een geemancipeerde typiste die door een moordaanslag op sultan Shiriar, de haremmeisjes meende to moeten wreken,
moet haar bloknoot volkrabben met verhaaltjes, tot Shiriar's « esbattement » en tot haar straf. De volgende vertellingen, waarvan
de titels een paar maal nog aan de « Duizend en een Nacht » herinneren, zooals « De achtste reis van Sindbad » en « De Projectielantaarn Aladin » zijn dan de verhaaltjes die de nieuwe Sheherazade
als losprijs heeft geschreven. Verder gaat de gelijkenis echter niet.
In tegenstelling met de andere jonge Vlaamsche vertellers,
blijkt Brulez voor het innerlijke leven van den mensch niet veel
belangstelling over to hebben. Aan karakterstudie, psychologie,
gevoels- of gedachtenconflicten laat hij zich niet gelegen liggen.
Wat hem bezig houdt, zij n de levensvormen, de cultuurverschijnselen, de politieke stelsels en maatschappelijke instellingen, de religieuze en zedelijke opvattingen die het doen en laten der menschen
beheerschen. Hij ziet den mensch niet zoozeer als los individu, in
functie van eigen gemoedsleven handelend, hij toont hem veeleer
in breed verband met de wereld der feiten en der ideeen, gaat na
hoe ze op hem inwerkt en hoe hij er op reageert. Deze verhouding
van _mensch en wereld wordt echter niet op realistische wijze uitgebeeld. Brulez neemt hier zijn toevlucht tot een eigenaardigen,
zeer persoonlijken verhaalsvorm, die een mengsel is van het sprookje
en de philosophische vertelling, een vorm eenigszins verwant met de
« contes philosophiques » van Voltaire, waar evenals in deze de fantasie niet louter verbeeldingswerk is, maar integendeel streng verband houdt met een slechts overdrachtelijk en symbolisch voorgestelde levenswerkelijkheid. De objectieve zijde der reeele wereld
wordt overigens nooit geheel verwaarloosd. Deze verhalen zijn
aldus half werkelijkheid, half fantasie, met steeds als ondergrond
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een centrale gedachte, die de schrijver critisch uitbeeldt. En niet
alleen den zuiver formeelen kant deter vertellingen, vol anecdoten
en anachronismen, moet men bewonderen, maar ook en vooral
hun vaak diepzinnigen inhoud, de doordringende scherpte en onmeedoogende nuchterheid van dezen geest, die fijn en oolijk ironiseerend, gemoedelijk spottend of bitter hekelend, alle menschelijke
levensvormen, zeden en gebruiken (en niet het minst de allermodernste) die hij binnen den kring zijner belangstelling trekt, aan een
schampere, somwijlen vernietigende critiek onderwerpt.
Misschien zelfs ziin deze vegen-uit-de-pan aan het adres van
tal van maatschappelijke instellingen en cultuurverschijnselen wat
al te zeer in het oog springend ten nadeele van den centralen, wijsgeerigen kern die in Brulez' verhalen schuilt. De voortdurende
sprankelende bekoring van zijn. « pointes » en zijn spot neemt de
aandacht van den lezer geheel in beslag en belet hem aanvankelijk
oog te hebben voor de feitelijke geaardheid van 's schrijvers geest,
van zijn eigenlijke levensbeschouwing, waarvan de grondtrek een
intens gevoel van het universeel relativisme schijnt te zijn. Het wil
mi.j inderdaad voorkomen, dat de diepere bedoeling van Brulez'
verhalen de illustratie schijnt te zijn van o, m. de philosophische
wet der paralleel tegenstrijdige bestrevingen ; m. a. w., van het felt
dat alles de neiging heeft in zijn tegendeel te vervallen. Zoo wil
in « Sindbad » het communisme terug naar het individualisme; zoo
heeft de fatsoenlijke Faun niet langer vrede met de « natuur » en
ontvlucht hij zijn, voorvaderlijke bosschen om met de « cultuur »
kennis te gaan maker. Het meisje dat hij weldra ontmoet integendeel is van beschaving verzadigd en indien zij zich in den faun verheft dan is het omdat zij in hem de ongerepte natuur hoopt te omarmen.
Dit « tegenstrevend » parallelisme, vergelijkbaar, volgens een beeld
door den auteur zelf gebruikt, met twee treinen die in tegenovergestelde richting tusschen gelijke eindpunten loopen, treedt speciaal
in De Tweesprong zeer sterk op den voorgrond, uitgebeeld als het
daar is met een buitengewone scherpzinnigheid en suggestievolle
kracht : hier is het gevestigde, het onveranderlijke (i, c. het huwelijk) dat streeft naar het ongebondene ( de vrije liefde) en onmiddelijk nadien het ontuchtige dat opnieuw verlangt naar de, desnoods
eentonige, rust van het wettige huwelijksleven. — Het is niet te
ontkennen, dat in Brulez' vaststellingen ten deze een stevige grond
van waarheid steekt : de geestdrift, waarvan al de volkeren van Europa
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zich in 1914 zonder de besluiten hunner regeeringen te discussieeren
in den oorlog hebben geworpen, kan goeddeels aan hetzelfde verschijnsel toe te schrijven zijn : de menschen hadden genoeg van
de egale dofheid, de onveranderlijke, lustelooze monotonie, de
drukkende uitkomstloosheid van een jarenlangen vrede en haakten
naar lets anders : naar het risico, naar het avontuur ! De oorlog scheen
hun, gruwelijke ironie, de « redplank » in de zee van verveling waarin
ze stilaan lethargisch aan 't wegzinken waren... Eens volop in den
oorlog, verlangden ze natuurlijk spoedig terug naar den vrede. —
Hier hebben we trouwens te doen met een der essentieele verschillen tusschen het leven en de onbezielde natuur, tusschen geest en
stof : terwijl de levenlooze lichamen steeds trachten te volharden
in den toestand waarin ze zich bevonden, hetzij rust, hetzij beweging (wet der inertie) wil het leven steeds overgaan van den eenen
toestand in den anderen; het is een « levensvoorwaarde » voor het
leven de zich gestadig opdringende energie gestadig te overwinnen.
De daad treedt in, zoodra het dit niet meer kan. En daar het leven
anderzijds steeds aan de stof gebonden is, wordt het eeuwig bepaald
door een rusteloozen strijd tusschen drang en inertie, door den
strijd tusschen de zucht naar het volharden in het vertrouwde, het
met hemzelf a. h, w. vergroeide, het door en door bekende en dien
anderen, vaak zegevierenden, drang naar het onbekende, het nieuwe,
het gevaarlijke, het avontuur. Hierin berust grootendeels ons aller
levenstragiek.
We zijn intusschen niet verplicht alle uitkomsten van Brulezt
nit deze levensverschijnselen gedistilleerd rationalistisch relativisme voor goede munt aan te nemen : veel in zijn geesteshouding
staat aan de antipoden mijner eigen opvatting. Maar om wereldbeschouwing en moraal van dezen auteur op hun beurt aan critiek
te onderwerpen is het hier niet de plaats ; vet! er in schijnt voorloopig enkel negatief. Het schijnt mij althans tamelijk moeilijk een
positieven levensregel op de basis eener universeele betrekkelijkheid op te bouwen. Want op de keper beschouwd kan de « geloofsbelijdenis », die de sterke slotnovelle, « De Tweesprong », besluit,
misschien wel opgaan voor het, hetzij in den geest, hetzij in het
leven geisoleerde, maar niet meer voor het maatschappelijk individu :
« Dan verwijderde zich Herakles van het gesloten carrousel der
traditioneele levens en, zonder gids — zooals het den patroon der
avonturiers betaamt — trok hij naar de gewesten die door den geo612

graaf Nietsche tamelijk omstandig genoemd worden als zijnde :
« de landen liggende aan gene zijde het Goede en het Kwade »...
Zuiver literair kan men hem vooral verwijten dat hij een over-.
dreven gebruik van de beeldspraak maakt. Onder den invloed blijkbaar van zekere Hollandsche Tachtigers, o. m. Jacobus van Looy,
van wien Brulez bewonderend getuigt dat diens « Zesde » (Feest)
in een adem mag genoemd worden met Beethovens « Negende »,
heeft hij inderdaad de fatale gewoonte beelden en vergelijkingen
klaarblijkend systematisch op te zoeken. Hij heeft het beeld lief
om het beeld, niet om de intensifieerende rol die het spelen kan
in den volzin. Het is een felt, dat hij, niet altijd zeer gelukkige, metaphorische uitweidingen noodeloos ophoopt, den gang van zijn verhaal er mee stremt en de aandacht van den lezer van de hoofdzaak
afleidt. Maar dit zijn ten slotte maar kleine vlekjes, die dit kruimig
en sober geschreven boek niet zullen beletten een zeer aparte en
zeer eervolle plaats in te nemen in de moderne Vlaamsche vertelkunst.
URBAIN VAN DE VOORDE.
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II

Overzicht der Engelsche Letter=
RUSKINIANA
In de inleiding op ons Ruskin-boek schreven we destijds dat
we aan den I Jzer een overweldigen indruk kregen bij het lezen
van sommige werken van Ruskin. Doch toen we ons eenmaal aan
het lezen hadden gezet moesten we dezelfde ondervinding opdoen
als anderen voor ons, o. a. De la Sizeranne, die schreef : « Quand
on lit une page de Ruskin on croit saisir sa pens& , quand on en
lit dix, on hesite; quand on en lit vingt on renonce ». De wondere
aantrekkelijkheid van den man zelf heeft echter op den duur over
die moeilijkheid gezegevierd, vooral wijl zijn persoonlijkheid meer
in het daglicht treedt naarmate men vordert in de lezing van zijn
werk, (p. 9).
Deze gedachten vinden we ook haast woordelijk terug in het
jongste werk over Ruskin van de hand van den bekenden aestheticus
en kunstbeoordeelaar R. H. Wilenski (x). By. op biz. 9 van zijn boek
zegt hij : « As I read the work of Ruskin I became more and more
puzzled. He says always something unexpected. It seemed impossible to capture his central attitude or to discover the real character
of his work ».
Op p. 12 van onze inleiding schreven we nog dat « het geen
vergeefsche moeite was naar het werk van Ruskin terug to grijpen.
Onze beschaving staat op het punt waarop de Engelsche stond
in Ruskin's tijd ». Ook dezen zin vonden we haast woordelijk terug
bij Wilenski. « The fears and discontents of our age are still those
of the 19th century. That is why Ruskin's work belongs to the living
present and is not yet part of the dead past ». (p. 368).
En ten slotte schreven we op p. 10 : « Er wordt nog meer dan
men denken zou naar de werken van Ruskin gegrepen. » Ook voor
(I) R. H. WILENSKI : « John Ruskin : an introduction to further study of his
life and work D 22,5 X 15; 406 bldz. 26 Mei 1933. Geb. 15.0o. Faber & Faber, London.
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grondige studie. Een eerste bewijs daarvan hadden we de gelegenheid te geven in onze bijdrage « Ruskiniana I » in 0 Boekzaal » (1932,
p. 268-270), waar we de werken bespraken van Amabel WilliamsEllis « The tragedy of John Ruskin » (1928) en van Edith Hope
Scott : « Ruskin's Guild of St. George » (1931). Onverpoosd wordt
de reeks voortgezet. Zoo verschenen het vorig jaar nog een biographisch werk « John Ruskin » door David Larg en een deel herinneringen aan Ruskin : « Reminiscenses of a Specialist » van Greville
Macdonald.
Wilenski heeft zich niet tevreden gesteld met het doorwerken
van 't zeer omvangrijke letterkundig werk van Ruskin. Hij heeft
ook, en nog wel heel bijzonder, zijn aandacht gewijd aan die duizenden brieven waarin Ruskin zich vollediger en natuurlijker geeft
dan in zijn ander werk. Daarom zijn de gevolgtrekkingen die hij
maakt zoo uiterst belangrijk. Pas daarna heeft Wilenski er enkele
biographische werken over Ruskin op nageslagen en het zal niemand
verwonderen dat hij in botsing komt met menschen als Gollingwood,
Benson, Mrs. Meynell, Will. Ellis, Ev. Waugh e. a. die het nog al
eens ontgelden, moeten vooral waar het gaat over de positie die Ruskin in de jaren 5o in Engeland innam. Wilenski stelt er zich zelfs
niet xnee tevreden die « eenige, gezagwekkende positie » zooals men
ze noemde, in den tekst zelf aan te vallen; hij wijdt zelfs nog een
afzonderliik hfdst. aan dit gegeven (p. 369-383) en zijn argumenten
moeten alle onbevooroordeelde overtuigen. Afzonderlijk hfdst, worden verder nog gewijd aan Ruskin's godsdienstige overtuigingen
en aan den hekel dien hij eraan had dat men hem om zijn stiji bewonderde en niet oxn de waarde van zijn gedachten. Deze drie verhandelingen zijn meer als addenda te beschouwen. De groote brok
van Wilenski's werk bestaat eerst en vooral uit een . zeer origineele
levensbeschrijving (181 bldz.) gevolgd door een zeer diepgaande
studie over Ruskin's gedachten over kunst (185-279), over maatschappelijke en politieke onderwerpen (279-303) en over oorlog
(303-329).
De biographie is langer uitgevallen dan de schrijver zelf oorspronkelijk gewenscht had, en, dit willen we hier alvast aan, toevoegen, dan ons lief is. Mrs. Williams-Ellis besteedde meer dan 400
bldz. om te bewijzen werken geweldigen invloed veel vrouwen
hadden in Ruskin's leven.En Willenski doet er dan nog eens 200 bij
om te bewijzen dat men Ruskin's werk niet begrijpen kan « until
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collated with the condition of his mind » (p. io). Met dit doel maakte
hij ook de synoptische tafels op (p. 15-25) waar hij in 4 naast elkaar
gedrukte kolommen eerst wijst op de gebeurtenissen in zijn leven,
daarnaast op zijn litterair werk, vervolgens op de reputatie die hij
genoot en ten slotte op zijn gezondheidstoestand. Bldz. 188 schrijft
Wilenski een zin dien we op zijn werk ook toepassen kunnen : « Anyone
can quote Ruskin in any sense on any topic he has touched upon ».
Nu willen we hem wel een pluimpje geven omdat hij, in tegenstelling met zooveel anderen, uiterst zorgvuldig is in het aangeven
van zijn bronnen, zooals we reeds zegden, hoofdzakelijk het werk
van Ruskin zelf. Doch we kunnen niet altijd vrede hebben met de
conclusies die eruit worden getrokken. Wilenski zegt wel dat het
doel van zijn werk niet is te bewijzen dat Ruskin altijd een « manicdepressive invalid » is geweest — (ofschoon hij daarvan ten voile
overtuigd is) — doch in de studie van Ruskin's werk een weg aan
te duiden die ieder woord ervan verstaanbaar xnaakt. Hij wil ons
dus m.a.w. een sleutel geven die ons al de geheime deuren van Ruskin's schatkamer der gedachte openen zal. Drie factoren vindt W.
van het grootste belang in R. 1) « The drive of his social conscience », 2) « The perpetual rationalisations of his self-indulgence » en 3)
« the influence or his thought and conduct of the mental malady
that steadily destroyed him as years went on ». We zullen de laatsten
zijn om te ontkennen dat Ruskin een keer of zes in zijn leven de
zinneloosheid zeer nabij is geweest en dat hij geweldig te kampen
had tegen allerhande, waandenkbeelden, obsessies, manies enz.
Doch we meenen dat Wilenski te veel bewijzen wil. « Qui nimis
probat, nihil probat. » Het zoeken naar obsessies bij anderen kan
zelf een obsessie worden. Zoo vinden we het minstens een eigenaardig argument voor Ruskin's « gekheid » dat hij soms hartstochtelijk in zijn handen kon klappen als hem iets aanstond en andere
keeren de grootste onverschilligheid aan den dag legde of het stilzwijgen bewaarde. Op blz. ao schrijft W. : « I have tried to avoid
pure specualtion altogether and to restrict myself to the statement
and interpretation of evidence ». We meenen sommige dingen in
het leven van Ruskin even overtuigend tot andere invloeden te kunnen. terugvoeren. Door den uitgever wordt dit boek ingeleid als
een « astonishing but scrupulously documented hook ». We hebben
ons eigen argumenten-arsenaal nog eens nagekeken en moeten bekennen dat Wilenski zich over het algemeen strikt gehouden heeft
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aan zijn zoo even omschreven doel. Toch moeten we enkele, en sommige zeer ernstige bemerkingen maken. Op p. 36 wordt gezegd dat
Ruskin zich nooit in het minst in zijn oordeel over den schilder
Millais heeft laten verleiden tot hardheden wegens het feit dat zijn
vrouw hem verlaten had om met Millais te huwen. Dit betwijfelen
we niet alleen doch we zouden met teksten aan de hand het tegendeel kunnen bewijzen. Verder is het geen feit doch een looter « speculation » waar W., na te hebben gezegd dat R., na een fooi van
L. 5 aan een Italiaansche ballerina te hebben gegeven en « nearly
ogled the Italian Ladies round the bandstand on a Sunday morning D
als volgt doorgaat : « and there possibly (and elsewhere possibly
in the next few years) he inculged himself in other pleasures of
which we lave no records and which possibly he never confessed ».
Als men enkel « feiten geven wil moet men zich niet inlaten met
« possible things ». Dan geeft men als argument ook geen brief van
Ruskin's moeder waarin ze verklaart te zijn « firmly persuaded that
only the pernicious influence of illchosen friends had seduced her
son from the evangelical principles which she had inculcated in his
youth ». Dit is des te minder een bewijs wijl de schr. haast geen
bldz. laat voorbijgaan zonder op Ruskin's moeder of te geven, in
bewoordingen die we overdreven achten, en waaruit we zouden
moeten besluiten dat de vrijheid die de zoon later nam het gevolg
was van gebrek aan vrijheid aan den huiselijken haard.
Ziehier enkele liefelijkheden die Ruskin's moeder naar het
hoofd worden geworpen : « his mother was a religious bigot » (38);
« a stupid bigot and bully » (42); a his mother ruled the roost with
stupidity and arrogance » (51); « she habitually contradicted him
on matters of which she knew nothing » (7i); « The stupid tyranny
of Ruskin's mother » (76) ; « the old tyrant's will » (115); « his bigoted
mother » (196); « a sectarian bigot like his mother » (329); enz.
Ook strookt het niet met de feiten waar W. zegt dat « The political
Economy of Art » niet herdrukt werd voor 1880. Het werk verscheen
in 1857 en werd herdrukt in 1867 en 1868. Toen kwam het uit onder
den titel « A joy for ever », in 188o, en werd nog herdrukt in 1887
en 1889. De overige, uiterst talrijke jaartallen in dit boek, zijn zeer
juist aangegeven. We kunnen niet anders dan lof hebben voor de
schitterende manier waarop Wilenski den inhoud van een heel stel
ingewikkelde werken van Ruskin in een glashelder betoog van een
5o tal bldz. weet te kristaliseeren. Doch we vinden zijn conclusie
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dat Ruskin als kunstbeoordelaar in het begin onbevoegd zou zijn
geweest, later een hoop onzin zou hebben verteld en als slotsom
niets dan verkeerde voorlichting zou hebben gegeven, veel te streng
en ook veel te hard geformuleerd. En daarenboven mag er W. ook
op gewezen worden dat de groote en de leidende gedachten van
Ruskin over kunst reeds zeer duidelijk waren geformuleerd voor
hij het slachtoffer zou zijn geworden van allerhande begoochelingen,
manies, enz. Een van de grootste redenen van Ruskin's pessimisme
en zijn zwartgalligheid laat W. onbesproken, zijn strijd nl. tegen het
toenemende industrialisme. zijn homerische strijd tegen dezen
modernen Titan en zijn mislukking op dit punt wegen veel zwaarder
in de balans dan zijn afkeer voor de Katholieke Kerk, zijn overdreven
zelf-vertrouwen en zijn neiging tot preeken waarop W., onzes inziens,
veel te veel nadruk legt.
Wat nu Ruskin's sociale gedachten en leerstellingen betreft :
hier heeft Wilenski overschot van gelijk hem die eereplaats terug
te geven die veel schrijvers hem niet toekennen of op allerhande
manieren trachten te ontnemen. W. ziet in Ruskin een voorlooper
van sommige Amerikaansche en Engelsche economisten, als daar
zijn F. W. Pethick-Lawrence in zijn « The Money Muddle » en
G. D. H. Gole in zijn « The intelligent Man's Guide through World
Chaos ». Zelfs de gedachten door Wells uitgedrukt in zijn « The
work, wealth and happiness of Mankind » vindt W. bij Ruskin
haast woordelijk terug. We kunnen hier op dit punt niet verder
ingaan doch we zijn de overtuiging toegedaan dat al die Economisten
die rond de groene tafel zitten te Londen, Geneve, Lausanne, enz.
veel profijt konden trekken uit een bloemlezing uit Ruskin's gedachten op dit punt en dat er onze moderne wereld heel wat mee gebaat
zou zijn. Want Ruskin's genialiteit ligt juist in het feit dat hij zooveel jaren geleden « foresaw our present troubles and proposed
solutions » (p. 294). Als we Ruskin's werken aandachtig lezen zullen
we erin vinden « something of substance and of service for problems
not only of his own time, but also — and perhaps still more — for
problems that confront the world to-day » (p. 302). Hetzelfde kan
worden gezegd over Ruskin's gedachten over oorlog, oorlogsschulden en al de problemen die met de menschenslachting op groote
schaal verband houden. Ruskin's werk is een schitterend arsenaal
met argumenten voor alle tegenwoordige en toekomstige pacifisten,
in de goede beteekenis van het woord.
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Wat nu Ruskin's godsdienstige gedachten betreft : evenmin
als we erover verstomd hebben gestaan dat schrijvers als J. K. Huysmans e. a. juist door den uitwendigen luister van het Katholicicme
tot het katholiek geloof werden aangetrokken, even zeer staan we
er bij Ruskin over verstomd dat hij schrijven kan « Of all the fatuities,
the basest is the being lured into the Romanist Church by the glitter
of it, like larks into a trap by broken glass » (Stones of Venice I,
App. 12). Dit is dan nog een van de minst ergerende beelden die
Ruskin gebruikt tegen de Katholieke Kerk. In verband met het
Eeuwfeest van het Oxford Movement dat dit jaar in Engeland alom
met grooten luister wordt gevierd, is het misschien interessant te
vernemen dat Ruskin meer dan eens (Ethics of the Dust, VII, par
8o en Time and Tide, Letter X) hard van leer trekt tegen Keble
die het bestaan van de hel beschouwde als een noodzakelijk middel
om de menschen godvruchtig te maken. In een brief aan Joan Severn
(6 Mei 1874) schreef Ruskin : « I verily believe that were I a Christian
at all, Rome would make a Romanist of me in a fortnight » (p. 357).
We zullen er hier niet eerder op ingaan in hoeverre W. gelijk heeft
de bijzondere voorliefde van R. voor de H. Ursula als een liefde
achteraf voor Rose la Touche te verklaren. Een felt is het dat Ruskin
zich meer en meer tot het Katholicisme voelde aangetrokken zoodat
men in 1877 openlijk sprak van zijn overgang naar Rome. Doch
toen begon het atavisme of een andere geheime kracht weer te werken en hij schreef : « Don 't be afraid that I am going to become
a Roman Catholic, or that I am one, in disguise. I can no more become a Roman-Catholic, than again an Evangelical-Protestant. (p.
353). En in 1887, dus Lien jaar later, herhaalde hij nog eens : « I am,
no more likely to become a Roman Catholic than a Quaker, Evangelical, or Turk » (p. 354). Wij Katholieken kennen het karakter
van den grooten Engelschen Kardinaal te goed dan dat we de woorden van Wilenski over de verhouding tusschen Ruskin en hem
niet cum grano salis zouden nemen. Manning en Ruskin stonden
jaren lang op vriendschappelijken voet met elkaar en het gaat dan
toch wel een beetje over zijn houtje als Wilenski den lof Bien Manning Ruskin toezwaaide van zijn « Fors » doet doorgaan als een
« flattery » (p. 354) evenals het diner waarop Manning Ruskin later
vergastte. Ruskin heeft die vriendschapsbewijzen zeker nooit als
lage vleierij beschouwd, anders had hij zeker later geen geschilderd
glasraam ten geschenke gegeven aan de katholieke kerk te Coniston.
619

Ook de verklaring dat Ruskin tegen het Oxford Movement en den
romaniseerenden invloed van het Katholicisme in Engeland gekant
was « because he was afraid of seduction by its ritual » kunnen we
niet aanvaarden en zeker niet den eindzin van die paragraaf : « Had
Ruskin lived in days when the Church could burn heretics, his
life might have ended at the stake » (p. 356). Zoowel de Kardinalen
Newman en Manning, met wie hij de vriendschappelijkste betrekkingen onderhield als al de vertegenwoordigers der Kerk in Italie
die hij zoo gunstig voor zich had weten te stemmen, zouden dat
gevaar wel hebben bezworen. Er blijft ten slotte nog een punt waarop
Wilenski, om het op zijn zachtst uit te drukken, zich erbarmelijk
heeft vergalopeerd, nl. in hetgeen hij schrijft over de « St. George
Guild » door Ruskin gesticht, en waarin we hem meer dan eens op
tegenspraak betrappen. We vonden de aantijgingen die Ruskin
door Wilenski gedaan worden zoo erg dat we ons aanstonds in verbinding hebben gesteld met enkele van de verantwoordelijke leiders
van die gilde in Engeland en wel tot twee van de oudste en de meest
gezaghebbende leden : Mrs. Edith Hope Scott en Mrs. Margaret
Harley die we onze bevindingen hebben meegedeeld en die het
aan ons hebben overgelaten deze Bingen recht te zetten. We geven
hierna de twee brieven die we van haar mochten ontvangen in het
oorspronkelijke om de uitdrukking van onze overtuiging meer gezag
bij te zettem Wilenski noemt St. George Guild « a miniature Utopia » (p. 1 o8) en zegt dan vender : Ruskin started St. George's Fund...
with a contribution from his own resources of the equivalent of
. 3000, and invited contributions, saying that « the money is not
to be spent on feeding Woolwich infants (zwaar kanon) with gunpowder; it is to be spent in dressing the earth and keeping it — in
feeding human lips — in clothing human bodies — in kindling human
souls »; and at Christmas he converted his contribution to the equivalent of L. 21.000. » (p. 108). De waarden die hier door Wilenski
worden gegeven zijn de oorspronkelijke sommen van Ruskin met
drie vermenigvuldigd. We zien dus door Wilenski zelf toegegeven
dat Ruskin aan het fonds van het St. Joris Gilde, uit zijn eigen zak
een bedrag toebedeelde van (gerekend in ons geld aan de waarde
van den dag) twee en een half millioen franks.
We geven de lezers nu enkele aanhalingen uit het boek van
Wilenski en laten hen dan zelf oordeelen en verwijzen dan voor
verdere gegevens naar de hiernavolgende brieven : « The organi620

sation of the Guild of St. George was not a great labour because
he evaded work at it and when he was wanted he was rarely to be
found » (p. i 13). « He was spending the Guild's money on more
minerals and shells, of the kinds which he had always collected,
he was really buying by proxy for himself » (p. 152. « at the same
time rationalising his fantastic expenditure of Guild money » (p.
174). « When he spent such large sums of the Guild's money on
emeralds and so forth for Sheffield in 1883 he extracted one piece
— a Rose quartz — which he could not part with and credited the
Guild with its price » (p. 17o). « Ruskin spent large sums of the
Guild's money in the most singular purchases for the Sheffield
Museum » (p. 148). « At the beginning of the « eighties when he had
his troop of protégés copying bits » for Sheffield « at the expense
of St. George's Guild ». (p. 262). « He gradually surrounded himself
with a troop of artist-assistants who did exactly what he told them
to do « for Oxford » and « for Sheffield » — in exchange for his money
and the money of the Guild ». (p. 277). We zullen het bij deze enkele
aanhalingen laten die volgens ons duidelijk genoeg spreken. Ruskin
wordt hier dus zonder meer van diefstal beschuldigd, of terugname
van gegeven geld of hoe men dat ook noemen wil. Niets is echter
minder waar. Ruskin was een schatrijk man en zijn testament behelsde nog slechts L. io.000. Al de rest heeft Ruskin besteed aan
liefdadige doeleinden, aan het drukken van zijn werken, aan het
oprichten van musea enz. enz. te lang om te melden. Het is onvergeeflijk ook maar de minste blaam op Ruskin's goeden naam te
laten rusten. Ziehier trouwens de twee vermelde brieven
Atholgarth, St Johns Lane, Bewdley (Worcs.)
June 9th 1933.
Dear Dr. Kreemers,
My friend Edith Hope Scott tells me that a writer named Wilenski is accusing Mr. Ruskin of dealing unfairly (to put it mildly)
with the Guild of St. George and its property. As one of its oldest
members I hasten to assure you that there is not the smallest excuse
for any such accusation. He derived no benefit — pecuniary or
other — from the Guild. He gave a good deal of money to it, and
his disciples — of whom I am pround to be one — gave a little; but
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none of us, from the Master down, expected to receive anything.
Mr. Ruskin founded the Guild, gathered materials for it, and planned
for it. All that he bought for the Guild is still its property and probably
more valuable than when he bought it. But he was only preparing
for it. He was the founder, he only called himself « Master » because
there was no one else in sight. He was not Moses the Leader, but
like David gathering materials for the Temple. He told Emmeline
Miller and me in an interview at Brantwood, that he was buying
pictures and minerals for the Guild because that was the work he
was fittest for. Another Master, he said, would take the agricultural work in hand. And he added that he felt that the Master of the
Guild ought to be living in one of the miners' cottages (there were
miners' cottages in Coniston). In conclusion let me as a member
of St. George's Guild thank you for defending Mr. Ruskin's good
name. I am, dear Dr. Kreemers,
yours faithfully,
MARGARET HARLEY.

Atholfeld, Cressington Park, Liverpool
June 8th 1933.
Dear Dr. Kreemers,
Thank you for writing to me on the subject of Wilenski's book
on Ruskin. I have not read the book and only the enclosed criticism
of it (ingesloten was de recensie van de hand van Emile Cammaerts
op het boek van Wilenski, verschenen in « The Observer » van 4
Juni 1933).But I think I can do something towards answering your
questions. In reply to the accusation (« Ruskin was spending the
Guild's money on more minerals and shells, of the kinds which
he had always collected; he was really buying by proxy for himself »)
(Wilenski, p. 152) this is, I feel sure, quite certainly a lie. The accuastion (« Ruskin spent large sums of the Guild's money in the most
singular puchases for the Sheffiels Museum » Wilenski p. 148)
leaving out the words « most singular » is quite true. Also that he
kept artists at work for Sheffield is true. (« He had his troop of proteges copying bits « for Sheffield » at the expense of St. George's
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Guild ». Wilenski, p. 262.) The Sheffield Museum is and always
has been the property of the « Guild of St. George » and all the
money he spent on the « most singular » as well as all the other purchases has become of increasing value as property of the Guild.
Ruskin started the Guild with L. 7.000 of his own money; with this
he bought land and paid the chief expense of all that was done in
the Guild. He spent much in collecting pictures and minerals and
books for the Guild's Museum in Sheffield. And in his pamphlet
« Nature and Purposes of St. George's Guild », after recounting the
work done in buying land and planning work of such sorts, he goes
on : « V. This agricultural work is, as I have said, the business nearest
my heart of all I am engaged in. But the duty of which I am myself
best capable and the consummation of all that hitherto has been
endeavoured in my writings, must be found in the completion of
the design for St. George's Museum Sheffield. » He kept a number
of young artists at work copying architecture and pictures on the
continent, knowing that destruction was coming on these things and
these memorials are now the property of the Guild of St. George.
Mr. Wilenski's opinion that some of Ruskin's purchases for the
Guild's museum were « most singular », is of course of no particular
value; it is possible that now some of these are the Guild's Museum's
most princeless treasures. I do not assert this, but it is possible.
In regard to the sentence (« Ruskin surrounded himself with a troop
of artist-assistants who did exactly what he told then to do « for
Oxford » and « for Sheffield » — in exchange for his money and the
money of the Guild ». Wilenski, p. 277). Certainly it is true — so
far as the money is concerned — the works he paid for and of the
Guild's money are still the Guild's property in the Guild Museum in
Sheffield. What he paid for with his own money is probably much
of it there also — given to the Guild.
The whole business is quite fantastic. If Ruskin were a « common » or even « uncommon » thief (We hadden zelf geschreven
dat uit Wilenski's boek blijkt dat hij Ruskin voor een dief wil doen
doorgaan). I cannot see his object or what he would gain by giving
L. 7.000 to the Guild and then stealing a little of it ! Of course it is
absurd. I suppose the top and bottom of it is that Wilenski never
took the trouble to find out any facts about the Guild
and so thought Ruskin was just pleasing himself and
spending Guild's money on his pet museum by buying what
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he thought treasures and getting young artists to draw for it. Unfortunately I am from home. (Mrs Hope Scott was bij het schrijven
van dezen brief op bezoek bij de boven vermelde Mrs. Harley)
and so I cannot get at my papers, or I should send you some which
show that, how ever littel was done « in the Guild », (door mij werden aangehaald de volgende woorden van Wilenski, p. 113 : « The
organisation of the Guild of St. George was not a great labour because he evaded work at it, and when he was wanted he was rarely
to be found. ») there was a very definite organisation and that far
from evading his work he felt very responsible for it and also felt
that while he was the founder of the Guild, he was constantly hoping that some more practical man would take up the Mastership
and carry on what he had inspired as an organisation. I am staying
in the Ruskin country and with almost the oldest remaining original
member of the Guild : Mrs. Harley of Bewdley whose work
is recorded in my book. (De schrijfster verwijst hier naar
haar boek van 1931 : « Ruskin's Guild of St. George » :
geillustreerd, 19,5 x 13,5; XII x 144 bldz. Geb, 716, Methuen
x Co, London). She will enclose a letter in this. I am fortunate in
being with her, as she can confirm my own impressions and tell
me much I do not know. I am very grateful to you for taking up
this matter, I can assure you. With kind regards and hoping you
will be able to do something to counteract the very mischievous
statements in Mr. Wilenski's work. Yours sincerely :
EDITH HOPE SCOTT.

We moeten om te besluiten onzen eerbied uitdrukken voor die
gedeelten van Wilenski's werk waarin hij ontegensprekelijk blijk
geeft van een ijverig naspeuren van Ruskin's gedachten doorheen
zijn reusachtig oeuvre, van . een gezonden kritischen zin en van een
fijngevoelig kunstenaarstalent. Doch we meenen tevens dat hij te
veel hooi op zijn vork heeft genomen en in zijn overdreven ijver voor
het goede, dingen heeft neergeschreven die hij niet verantwoorden
kan. Dit is jammer want zijn boek is spannend geschreven, wetenschappelijk gesproken bijna overal onaanvechtbaar. Doch daarom
dachten we het noodig den argeloozen lezer te waarschuwen voor
de wolfsklemmen en de voetangels die door den tekst heen ver624

scholen liggen. We hebben dit zoo gewetensvol mogelijk gedaan
ons herinnerende dat we den i 5den December van het vorig jaar
van Mr. J. Howard Whitehouse, voorzitter van The Ruskin Society,
mochten vernemen dat we benoemd werden tot « honorary member »
van dat genootschap. Noblesse oblige !
Dr. RAPH. KREEMERS.
Heusy, Pinksteren 1933.
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III

Scandinaafsche Letteren
door E. De Deyne.
Johannes V. Jensen : « Himmerlandshistorier. — uitg. Gylden-

dal, Kopenhagen. — 2 Deelen 2,75 Kronen elk.
Thomas Olesen LOkken : « En ny Baad i Hav » — uitg. Hasselbalch, Kopenhagen 4,50 Kronen.
Ludvig Holstein heeft Johannes V. Jensen eens genoemd :
« alomvattend als een warenhuis ». Inderdaad, zijn oeuvre bestaat
nu reeds uit meer dan 3o bundels — en laatst nog verklaarde hij
in een intervieuw dat hij nu pas begon te werken ! — en bestrijkt zoowat heel het domein der erkende literaire bedrijvigheid : verzen,
romans en novellen, heimat-literatuur, wijsgeerige en aesthetische
studies en essays, kritiek, reisverhalen en -impressies uit Indie en
Amerika.... Al die heel verscheiden onderwerpen heeft hij behandeld
met een persoonlijkheid en een taalvirtuositeit, — kort gezegd, met een
talent, dat aan het grootste deel van zijn werken een blijvende plaats
verzekert in de Deensche Literatuur, waar Johs. V. Jensen aanzien
wordt als de leidende figuur der drie laatste decennien.
In natuur en yolk heeft hij ontdekt de eeuwige bron van levenskracht en inspiratie, en zoo nieuw leven ingeblazen in de Deensche
literatuur, toen een anti-romantische reactie dreigde te verzanden
in een overdreven individualisms.
In zijn saamhoorigheidsgevoel met natuur en yolk ligt het
geheim van zijn letterkundige persoonlijkheid : daar vinden we de
bron van zijn talent en van de frissche, open levensblijheid die
zijn werk kenmerken.
Dit kwam voor het eerst tot uiting in zijn « Himmerlandshistorier »,
twee bundels verhalen, nu door Gyldendal als volksuitgave heruitgegeven ter gelegenheid van schrijvers 6o en verjaardag. Ze bevatten
alles bij mekaar 31 verhalen van verschillige typen, de doodgewone
volksmenschen die Jhs. V. Jensen rond zich heeft gezien in zijn
geboortestreek, Himmerland (in het Noorden . van Jutland), men626

schen wier rol in het openbaar leven volledig wordt geresumeerd
door de enkele regels van hun burgerlijken stand : geboren worden,
trouwen, kinderen krijgen, en sterven. Maar menschen in wie de
schrijver wist te ontdekken dat eigendommelijke, dat een Stavroguine
onderscheidt van een gewonen fielt, en een Hjalmar Ekdal van een
verzopen variete-artist.
Het geheel is niet evenwichtig : anecdotisch zijn sommige verhalen soms mager, maar alien doen ze frisch aan, al werden ze geschreven een dertig jaren geleden. Men kan gerust zeggen dat Johs.
V. Jensen in zijn « Himmerlandshistorier » zichzelf ontdekt heeft,
dat, hij hier voor het eerst een band heeft gevoeld die hem onontkoombaar aan zijn onderwerp vastklonk, en zoo in staat is geweest
zichzelf te geven spontaan en volledig, zonder te vervallen in de
pijnende zelfanalyse die zijn eerste werken kenmerkt.
Die band is : de aanvoeling der natuur. Vandaar de groote rol
die de natuur speelt in dit werk. Zij is het ook, die aan de figuren
relief geeft, en ze verheft boven den tijd. Het is een delikate mengeling
van droom en werkelijkheid, van patine en realisme, van « Wahrheit
and Dichtung ». Elk verhaal kon aanvangen met een « daar was'ne
keer », en toch blijft Johs. V. Jensen te veel realist om een sprookjesatmosfeer te scheppen. Jaren tellen niet. Typisch op dat punt is de
figuur van het oude Stientje uit de novelle « Tre og tredive Aar »,
een wijveke, oud en verschrompeld als de hei, waarvan ze den reuk
draagt in haar kleeren en de kleur op haar wezen, Stientje die elke
maand rondkomt om een verjarings-cadeautje, in de overtuiging
dat ze telkens een jaar ouder geworden is. Menschen zijn hier onderdeelen der natuur, ze verschijnen en verdwijnen, en het rythme
van hun leven is een met het rythme der seizoenen, dat aan de hei
haar purperen kleur en haar zerpen reuk geeft bij zomertij, en ze
in den winter slapen doet onder een effen eentonige sneeuwlaag.
In « Himmerlandshistorier » is Jos. V. Jensen meer gevoelsmensch dan gedachtenmensch, — wat hij ten andere gebleven is
— meer literator dan ziener. De « Himmerlandshistorier » sloten in
zich de belofte van wat later verwezenlijkt werd : ze zijn een rijpe
vrucht van een vroegrijp talent.
In zijn laatste bock « En ny Baad i Ha y » schildert Thomas
Olesen Laken de opkomst van een klein, arm, achterlijk visschersdorp, ergens aan de Westkust van Jutland. Stilaan komt er groei
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in : toeristen en badgasten brengen leven en geld onder het yolk,
ten slotte komt de moderne vooruitgang : de motorboot.
Als ondergeschikte themas hebben we voornamelijk : den eigenaardigen band tusschen visschers en zee, een mengeling van liefde
en haat die ze bindt aan een lokkende, maar verraderlijke, nukkige
zee, — verder nog het koppige onverstand der ouderen tegenover
de moderne techniek.
Het verloop, de ontwikkeling, ligt enkel in het uiterlijk gebeuren,
niet in de personen zelf : deze veranderen niet, worden niet uitgediept,
doen geen psychologische aanwinsten, groeien niet : het dorp alleen
groeit. Ik wil dit niet doen uitkomen als een tekort, enkel als een
karakteristiek. Dit miniem belang aan psychologie heeft Olesen
Laken ten slotte gemeen met niemand minder dan Hamsun, aan
wien hij ten andere nauw verwant lijkt om zuiver stylistieke eigenschappen, en ook om het tendenslooze van beider kunst. Alleen heeft
hij niet Hamsun's diepe poezie, die enkele van dezes boeken sublimeert
tot kunstwerk van allerhoogste gehalte.
Th. Olesen Laken kent blijkbaar den truc van het romanschrijven, wat wij in Vlaanderen niet schijnen te kennen.
Eigenaardig nog de finale : het boek eindigt zonder dat schrijver
conflicten aanraakt, die reeds stilaan gisten (— zulke stof is ten andere
nooit uitgeput, cfr. nogmaals Hamsun —). Vooral de houding der
opkomende jeugd, die de tijden niet meer heeft gekend toen men ts
winters kouden klipvisch at met opgewarmden klipvisch, op te besparen op de aardappelen. « En ny Baad i Hav» toont ons hoe de
ouderen zich aanpasten. Zal een volgende roman ons misschien
leeren of en hoe dit de nieuwe generatie lukt ?
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Boekbespreking
FIRMIN

Roz : Washington (Coll. « Les Constructeurs )». — Dunod. Paris.

Washington werd in Virginie, uit een Engelsch geslacht, geboren. Heel vroeg
op zichzelf verwezen, gaf hij blijken van zijn onvermoeibare wilskracht, zijn bedachtzaamheid, zijn verzienden geest, van het ongewone evenwicht van heel zijn wezen,
zoo karakteristiek bij hem. Bescheiden en ingetogen, was hij een vijand van alle « bluff »,
heelemaal zonder persoonlijke ambitie. De toestanden echter brachten hem, tegen zijn
wit in, op 't eerste plan, omdat hij alleen genoeg scherpzichtigheid bezat om de gebeurtenissen in hun geheel te overzien en te begrijpen, geesteskracht om de noodige maatregelen aan te durven en door te drijven. Geen sacrificie of zelfverloochening kostte
hem, als hij Amerika's heil en belang beoogde. Hij was echt de grondlegger, de schepper
van zijn land. Beter dan wie ook heeft hij de « destinee americaine » begrepen. Met
recht zegt schrijver dat « Washington fut le pere de sa patrie parce qu'il etait d'abord,
plus completement et plus rigoureusement qu'aucun autre de ses contemporains, le
fils de son pays. » Een edele en grootsche figuur, de nobelste en meest rechtschapen
die Amerika ooit gehad heeft. De man der Voorzienigheid.
Een heel schoon boek, sober en bondig, aangenaam geschreven, in een klare,
eenvoudige taal. Geen geromanceerde levensbeschrijving, maar een degelijk, goed onT.
derlegd werk, dat ten zeerste mag aanbevolen worden.
THOMAS MANN : Les Buddenbrook. (Coll. « Univers »). — Fayard, Paris. — 2 vol.
Chaque vol. 25 fr.
Het meesterwerk van Thomas Mann; een boek dat vergeleken kan worden met
de « Forsyte Saga » van Galsworthy. Hier ook leven we de lotgevallen mee van een rijk
koopliedengeslacht uit Lubeck, het verval en het geleidelijk uitsterven der familie
Buddenbrook. Met oneindig veel talent worden al die door en door burgerlijke
menschen geteekend, al die Buddenbrooks, wel ingezeten burgers en eerlijke kooplieden,
maar die geen ander ideaal hebben dan geld, gemakkelijk leven, eereambten, en niets
kennen buiten hun bekrompen gezichtseinder. Ter wille van dat ideaal moet Tony
trouwen met Griinlich, die zijn schulden met haar bruidschat betaalt, en er zich altijd
dieper inwerkt, zoodat er haar weldra niets anders overblijft dan te divorceeren. Haar
tweede huwelijk valt al niet beter uit. Eene Buddenbrook kan het in Munchen — in
het Zuiden, gelijk ze dat noemt — immers niet gewoon worden? Liever teruggekeerd
naar 't Noorden, bij haar broer, die nu het hoofd der familie geworden is, en de oude
tradities en gebruiken hoog houdt — al kan hij het langzame verval van zijn zaken,
het achteruitgaan van zijn geslacht, in de stad waar het eens de eerste plaats bekleedde,
niet beletten. zijn eenig kind, de laatste telg der familie, de kleine Hanno zal hem nooit
opvolgen. Het is een ziekelijk, ultra zenuwachtig kind; het leeft slechts voor muziek
en is niet bestand tegen den harden « stuggle-for-life » die hem wacht. De barmhartige
dood komt redding brengen.
Meesterlijk zijn al die menschen in hun dagelijkschen handel en wandel, in hun
terre-a-terre spreken en denken getypeerd. Doch wat zijn ze toch doodgewoon en weinig
sympathiek! Zoo door en door burgerlijk, in hun gemis aan alle oprechte verhevenheid
van ziel.
Trots schrijvers talent, is zijn boek een droevig, en een gewild droevig boek;
geen boek van opbeuring en kracht door schoonheid en waarheid, omdat het geen
L. D.
boek van echte liefde is.

Vte E. — M. DE VOGUE : Journal. Paris, Saint-Petersbourg. 1877-1883. Publie
par Felix de Vogue. — Grasset. Paris. — 18 fr.
We hebben hier niet te doen met « Memoires », soms lang na de gebeurtenissen
geschreven, om uitgegeven te worden, maar wel met indrukken over menschen en ge-
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beurtenissen dag aan dag opgeteekend, zonder te letten op vorm en stijl, en des te
boeiender, daar zij den eersten indruk, het echte gevoel van den schrijver trouw teruggeven.
Schrijver maakte gedurende enkele jaren deel uit van het Fransche gezantschap
te St-Petersburg, en was d us allerbest geplaatst om de politiek van dichtbij te volgen.
Bijzonder belangrijke jaren waren het : de tijden der nihilistische aanslagen in Rusland,
en den moord gepleegd op Alexander II; van de ingewikkelde Oostersche kwestie,
en van het verdrag van Berlijn. dat de deur open liet voor zoo veel ontevredenheid en
competitie; en, in Frankrijk, der eerste vervolgingen van de republikeinsche regeering
tegen de Kerk en het katholiek onderwijs.
De fijne persoonlijkheid en het verheven karakter van schrijver, wien we menig
boek van hooge letterkundige waarde te danken hebben — o. a. het zeer schoon werk
T.
•
« Le roman russe », — komt zeer sympathiek uit in deze bladzijden.
Jan Frans Cantre door J. PHILIPPEN. Centrale voor Projectieonderwijs. Leuven.
Bij de talrijke, en allemaal zoo bloeiende vereenigingen en organisaties die als
reden van bestaan of als onderdeel van hun werkzaamheid hebben : de geestelijke,
zedelijke en verstandelijke ontwikkeling van het Vlaamsche yolk, komt zich thans ook
de centrale voor Projectieonderwijs scharen. Deze centrale helpt de voordrachtgevers
aan het noodige materiaal : apparaten, filmstrooken (die de plaats innemen van de
verouderde dispositieven) en ten slotte ook voordrachtteksten.
De C. P. 0. stelt duizend interessante reeksen op alle gebied : ontspanning, kunst,
wetenschap en alle bedrijvigheid van den menschelijken geest ter beschikking van de
belangstellenden. Deze reeksen in den vreemde uitgegeven zijn voorzien van Duitsche
of Fransche opschriften. IVIaar het C. P. 0. wil ook vlaamsche film-strooken beschikbaar stellen en heeft er reeds een 15 tal uitgegeven met teksten van Kan. Erens, Prof.
van der Mueren, Amter, enz. En nu ook een Jan Frans Cantre, vlaamsch houtsnijder
door Jos. Philippen.
Zooals het onderschrift het aangeeft houdt Philippen zich uitsluitend aan den
houtsnijder Cantre die ook een bedrijvig schilder en teekenaar was, maar die toch hoofdzakelijk door zijn xylographisch werk zal blijven voortleven. Over dit flink vulgarisatiewerkje valt veel goeds te zeggen al ontsnapt het niet heelemaal aan de gevaren die zulk
soort werk beloeren, zooals een lichte neiging om den besproken kunstenaar op te
hemelen ten nadeele van tijdgenooten, zoodat noch Maesereel noch Henri van Straeten
hier, tot hun recht komen. Als scheppend kunstenaar staat Masereel op een heel wat
hooger plan dan Cantre en de nieuwere vlaamsche houtsnijders. Uitlatingen als deze :
« Jan Frans Cantre is tot het diepste der ziel van zijn menschen doorgedrongen
om daarna die ziel te doen uitgroeien tot iets groots, iets heiligs en eerbiedvol.
— Ge staat voor zijn werk gelijk voor dat van een Van Eyck, Rubens of Permeke,
Gezelle of Timmermans. Breughel of Servaes, Benoit of Veremans » pleiten niet voor
een nuchter en juist inzicht in de hierarchie der waarden. Hier moet ik toch dadelijk
aan toevoegen dat het boekje van Philippen in zijn geheel heel wat beter is dan boven
geciteerde regelen zouden laten vermoeden. De keuze van de platen is bepaald gelukkig
en de auteur voelt het werk van Cantre zeer fijn aan. Dit vulgaristaiewerkje beantwoordt
volkomen aan het gestelde doel en zal er machtig toe bijdragen om het heerlijk werk
van Cantre in breedere volkslagen te doen doordringen. Deze filmstrook wordt dan ook
D. V.
aan inrichters van ontwikkelingsavonden warm aanbevolen.
J. H. F. KOHLBRUGGE : 's Menschen religie. Inleiding tot de vergelijkende Volkenkunde.
Wolters- Groningen, 1932, bl. 204.
Van Prof. Kohlbrugge bezaten wij reeds een « Systematisch en beschrijvend
leerboek der Volkenkunde», dat van een verbijsterend veelzijdige kennis getuigt, doch
waarvan sommige conclusies toch niet zonder voorbehoud kunnen aanvaard worden.
Hetzelfde moet gezegd van de zeer merkwaardige monographie die ons thans wordt
Dr. C.
aangeboden.
VICTOR LEEMANS :

bl. 203, pr. 35 fr.
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F. Toennies en de Duitsche Sociologie. Excelsior, Brugge,

Eene diepgaande vergelijkende studie over de stellingen van Toennies en van
de hedendaagsche sociologie in Duitschland. Het werk is hoofdzakelijk refereerend.
Dr. C.
VAN MIERLO, M. S. C. : Huwelijksdoel en Periodieke Onthouding. Het Oginisme
geoorloofd? — Centraal Bureau van « Voor Eer en Deugd » en J. J. Romen en Zonen

te Maaseik, bl. 539.
Deze moraal-theologische studie wil eene oplossing geven aan het veelbesproken
vraagstuk, dat door de nieuwe ontdekking van Dr. Ogino werd gesteld. Schrijver is
van meening dat de methode van Ogino alleen in bijzondere gevallen mag aangeraden
Dr. C.
worden.
GIORGIO PINI : B. Mussolini. Van de straat tot de macht. Vert. door Ellen Forest.
Uitg. De Amsterdamsche Keurkamer, A'dam.
Dit boekje lijkt wel een verheerlijking van Mussolini's leven en daden ten gerieve
van de italiaansche Jeugd. Dat de vertaalster de vereering van den schrijver voor Mussolini en het facisme deelt was nog geen reden om dit boekje te vertalen. Er is in de literatuur
Dr. V.
over den Duce ongetwijfeld een betere keuze te doen.
BEB VUYCK. — « Vele:Namen » — Novelle. — Schrift i, Jaargang g der Vrije
Bladen. — Jaarab. 8o fr. — Drie maanden 20 fr. — Het Kompas, Mechelen.
De slappe en vage stijl waarin het grootste deel dezer novelle geschreven is,
kan me de schoone aanhef niet doen vergeten. De eenzaamheid van den vernederden
Indo in een eenzaam land, de jeugd van het kind dat naast hem opgroeit met dezelfde
ontluikende levenshouding, zijn zoo pakkend weergegeven en zoo juist van toon, die
prachtig landschap en midden oproept, dat deze bladzijden geenszins moeten onderdoen voor het beste van Helman's « Zuid-Zuid-West ». Maar de verdere lotgevallen
van dezen knaap en jongeling in Holland zelf, zijn niet meer op dezelfde manier beschreven, het verhaal wordt onsamenhangend, vaag en het verzandt in een einde dat
een ineenstorting is. Een mooie zin hier en daar, een sprekend beeld kunnen dat laatste,
groote deel niet redden. Het is een jammerlijke mislukking voor iemand die in enkele
A. D.
bladzijden een wereld oproepen kan.

J. VAN DER WOUDE : « Ondergang » — Schrift i, Jaargang to der Vrije Bladen.
De ondergang waarvan sprake voltrekt zich aan de gewone en sobere menschen,
die in een verre nederzetting, spijts alles tevredenheid vonden in hun lot. Het goud
dat in de nabijheid gevonden wordt is oorzaak der instorting; luiheid en hebzucht
maken de bevolking voor alles ongeschikt, drank en ontucht doen de rest. De uitwerking
van het gegeven is eerder zwak en onhandig met veel te lange uitweidingen en overbodige
A. D.
woorden, die beletten dat het geheel kon groeien tot een sober en sterk verhaal.
B. STROMAN : « De Wederdoopers. » — Schrift 12, Jhrg. g. der Vrije Bladen.
De figuur van Obbe de bisschop der Wederdoopers, is veel te schematisch geteekend om belang in te boezemen. In plaats van bij het levensverhaal van zijn helden te
blijven, dienen zij hem slechts om een min of meer geslaagde beschrijving van de historisch geziene steden Munster, Delft en Rostoch te kunnen geven. Mislukt werk.
A. D.
FERDINAND HUSTINX : « Gedichten » — 2 e druk. — Uitg. Gebr. Van Aalst, Maastricht.
Deze dichter staat buiten zijn tijd. De moderne gevoels- en gedachtenwereld
schijnen hem al even vreemd als de vernieuwing die zich in de podzie voltrok. Dit ware
geen euvel als zijn werk maar iets beteekende, en iets meer ware dan knappe oppervlakA. D.
kigheid.
ISEVOLOD IVANOW : « Pantsertrein 1469 » — Uit het Russisch vertaald door Else
Bukowska. — Geb. 2,75 ft. — Wereldbibliotheek, Amsterdam.
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Dit boek bevat twee novellen, die spelen in het Siberie van 1929, waar het leger
van Koltchak door de opstandige mousjiks en de roode soldaten overwonnen wordt.
In het eerste stuk wordt de vernietiging van een pantsertrein verhaald op een futurische
en tamelijk verwarde manier. Een hoogtepunt is er in te vinden : de opoffering van den
Chinees, die zich v6Or de trein gaat leggen om hem te kunnen doen stoppen. Die bladzijde is goed geschreven, het overige blijft te krampachtig en te onsamenhangend.
Beter is de tweede novelle : Partijgenooten, die voor onderwerp de opstand van een
Siberisch dorp heeft. Hier is de gang rustiger, bezonkener, het verhaal valt niet elk
oogenblik uiteen, maar boeit in zijn kalmte haast tot aan het einde,waar de partijgenooten
onder de' kogels der soldaten vallen. Het is een verdienstelijk en met liefde geschreven
A. D.
stuk, dat een vertaling waardig was.
Domien en zijn Zoon en andere Verhalen ». — Volksbibl.
10 fr. Uitgeverij J. Van Mierlo, Turnhout.
Zes schetsen uit het kleinstandsleven, die om hun anecdotische kant wel boeiende
volkslezingen brengen, doch te gemakkelijk en te vlug geschreven zijn om als letterkundig werk te kunnen ,voldoen. Iets beter dan de overige is het verhaal van « Juffrouw
Pitoors en heur Huizekens » waar even de raadselachtige menschelijkheid der groote
A. D.
Russen in aanwezig is.
ANTOON THIRY -- «

m.

2. —

Philosophie der Vlaamsche Beweging. Uitg. Cultura, Brugge.
De propagandistisc:he en polemische literatuur der Vlaamsche Beweging is zeer
rijk. Ze gaat van of de « Verhandeling op d'onacht der moederlijke tael in de Nederlanden » door advokaat Verlooy geschreven in 1788 tot aan de jongste brochures van Pol
Leroy over « Wat is en wat wil Dinaso? ». Al deze publicaties formuleeren klachten,
grieven en reddende programma's. Kortom de teleologische beslommering over het
doel der Vlaamsche Beweging is steeds overwegend gebleken. En hier ontmoet inen
dan ook zeer menigvuldige en afwijkende opvattingen : taalfinalisme bij J. F. Willems,
cultuurfinalisme bij Vermeylen, sociaal-oeconomisch finalisme bij De Raet, nationalistisch finalisme bij Elias.
De ontleding van het wezen der Vlaamsche Beweging, de navorsching van het
substratum van haar ontstaan worth thans voor het eerst van objectief, philosophisch
standpunt betracht door Max Lamberty in zijn merkwaardig werk « Philosophie der
Vlaamsche Beweging » hetwelk door den Boekhandel « Cultura » te Brugge, voorzien
van een zoo degelijke als opgetogene « Verantwoording », de wereld wordt ingezonden.
De wijsgeerige belangstelling is precies nooit de hoofdbeslommering geweest
onzer veeleer materialistisch en sensualistisch aangelegde Vlamingen. Moest echter
dit werk, dat trouwens zoo boeiend geschreven is als een flinke roman, niet den verdienden bijval vinden, dan zou men voor goed moeten vaststellen dat de « hoogere
aangelegenheden des Geestes » welke Rolland zoo duurbaar waren, nooit in onze gewesten zullen gedijen...
Max Lamberty gaat uit van een onvooringenomene betrachting der historische
gebeurtenissen en hun oorzakelijkheid. Hij komt aldus tot conclusies welke traditioneele,
a rotsvast-geankerde » opvattingen dadelijk vernietigen. Een zijner eerste bevindingen
is deze : de Vlamingen zijn niet door vreemde machten maar door vrijwillige keuze
verfranscht. (Men denkt hier dadelijk aan Bismarcks « Holland annektiert sich selbst »...)
Inderdaad de weeklacht van Verlooy dagteekent reeds uit den tijd van het Oostenrijks
Bewind, toen het Staatsbestuur nog vlaamsch was. De verfransching verklaart zich
door de wet der grootere aantrekkingskracht eener superieure cultuur. Deze wet vindt
men trouwens bewaarheid in... Pruisen, waar Frederik de Groote Fransche verzen dicht.
De pogingen van Koning Willem om de Vlaamsche Gewesten voor het Nederlandsch
te winnen lijden schipbreuk, reeds in 1829, op den onwil en den actieven tegenstand
der Vlamingen zelve. Lamberty's opvatting der revolutie van 183o haalt zoowel de
opvattingen omver der Belgicisten (zegepraal eener « Belgische nationale Ziel »), der
Grootnederlanders (Prof. Gerretson : « Een Fransche Commune op Dietsch territoir »)
als deze der marxisten (Een proletarische opstand waarvan de vruchten door de bourgeoisie binnengepalmd werden). Volgens Max Lamberty is 183o : de overwinning
van een tweevoudig idealisme : het liberaal-rationalistische eenerzijds, het katholieke
MAX LAMBERTY :
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anderzijds, die op het terrein der « vrijheid » hun « Union des Oppositions » gesticht
hebben.
Ook in de beoordeeling van de rol die de Belgische Staat tegenover de Vlamin.gen
speelde worden legenden en onhoudbare voorstellingen die nochtans aan velen duurbaar waren geworden, den bodem ingeslagen... Wanneer wij hier nog bijvoegen dat ook
de oeconomische verklaring van de Vlaamsche Beweging afgewezen wordt — Lamberty
stelt vast dat de opbloei der Vlaamsche Literatuur en Actie precies samenvalt met
oeconomische... inzinkingen, — zoo ziet men welk geweldig « tabula rasa » hier voltrokken werd!
Voor zoover de afbrekende zijde van dit boek. Welke is nu echter zijn positieve
beteekenis ? Lamberty gaat uit van een indrukwekkend, absoluut, haast almachtig
idealisme. De laatste regels van zijn Besluit luiden :
« Een Ideaal kan Leven, heerschen, leiden, zonder Staat, buiten, boven en ondanks
de Wet... Wie de menschen wil beheerschen en de toestanden hervormen, moet eerst
een Ideaal bouwen. Wie een Ideaal bouwt krijgt aanhangers. En wie aanhangers heeft,
moet er niet aan wanhopen nog eens werelddeelen te veroveren en keizerrijken op te
richten! D
Welnu, de Vlaamsche Idee is nit 183o onder den invloed der Fransche Romantiek
(Rousseau) geboren als liefde voor het eigene, en voor de bijzonderste uiting van het
eigene : de taal. De eerste flaminganten noemden zich dan ook : taelminnaren ». De
beweging ontstaat niet bij de Franschonkundige massa, maar bij enkele Vlaamsche
en zelfs Waalsche intellectueelen (Jottrand) die persoonlijk geenszins in hun taal verdrukt zijn, want, zooals v.b. Conscience, beoefenen zij beter de Fransche dan de Vlaamsche taal! De intellectueelen, de kunstenaars, zoowel letterkundigen als musici, scheppen
een nieuwe waarde waarvan een aantrekkingskracht uitgaat die nochtans talrijke decennia zal behoeven om de massa te veroveren. De geschiedenis der Vlaamcshe Beweging
is dus van een dramatischen ideeelen strijd tusschen de aantrekkingskracht van twee
cultuurwaarden, waarvan de eene, de Vlaamsche, steeds toeneemt, terwijl de tweede,
de Fransche, vooral nA 187o, haar prestige steeds tanen ziet. Het bewogen verloop
van dezen strijd die culmineert in wat de auteur als de definitieve zegepraal der Vlaamsche Gedachte aanziet, wordt op boeiende wijze ontleed en verklaard van uit het standpunt van deze integraal-idealistische Theorie.
Een philosophische Wet is echter slechts waar, zoo ze algemeen geldig blijkt te
zijn. En hier levert Lamberty precies de proef op de som met zijn philosophisch systeem
toe te passen op het gebied der andere sociale stroomingen die Belgie sinds zijn ontstaan
kende. En het is treffend hoe nauwkeurig dezelfde wijsgeerige interpretatie dezer gebeurtenissen met de werkelijkheid « klopt ». Dit is het geval voor wat het ontstaan en
het wezen betreft zoowel van het socialisme als van de christen-democratie. Hier ruimt
de auteur beslist op met het historisch materialisme. Net zooals het flamingantisme
is het socialisme geenszins onder den drang van oeconomische omstandigheden noch
uit de massa, maar wel in het brein van enkele intellectueelen ontstaan die een Idee
schiepen welke een geweldige aantrekkingskracht zou ontvouwen. Zelfs in de groftse
uiting van het materialisme : het kapitalisme, ziet Lamberty in laatste instantie een
« kapitalistisch idealisme » want « het is in den geest van denkenden die dikwijls meer
verbeelding dan geld of goederen bezaten, dat de meest grootsche constructies van het
kapitalisme geboren worden. » Dit brengt den auteur dan ook tot de volgende vrij
eigenaardige voorspelling :
« Een der groote oorzaken der wereldcrisis is te vinden in het felt dat de menschen
fabrieken gebouwd en machines uitgedacht hebben die meer produceeren dan de
werkelijkheid eischt. Gaat het kapitalistisch regime ten gronde, dan zal het niet zijn door
overmaat van materialisme, maar door overmaat van idealisme dat de banen der werkelijkheid verlaten heeft.» Dit illustreert meteen den oorspronkelijken en frisschen kijk van
den auteur op het wereldgebeuren en toont ons tevens hoe ruim zijn idealisme dient
opgevat te worden. Gansch het werk wemelt trouwens van dergelijke verrassende opvattingen en beschouwingen. zij vormen niet de minste aantrekkelijkheid dezer philosophische constructie waarvan de degelijkheid en de stevigheid moeilijk in twijfel kunnen
getrokken worden. Stellig brengt ze in haar onverbiddellijke logica het einde van voor
sommigen veel « duurbare » illusies, maar anderzijds opent ze ook ruime en rijke ver633

schieten op de mogelijkheden van heden en toekomst. Terecht mag deze optimistische
Theorie zich beroepen op het Grieksche « Psuche nikai ! » a De Ziel overwint *.
Ons nu reeds eeuwenoude streven krijgt erdoor zijn subliemste beteekenis. De lektuur
van dit boek is dan ook als een staalbad dat werkt niet alleen als radikale ontnuchtering
van waandenkbeelden maar ook als loutering door den adel van den Geest. Wie Max
Lamberty's opvattingen wil bestrijden zal zich op het strenge terrein van het abstracte
beschouwen moeten begeven om er de grondgedachte zelve aan te pakken want vitten
over kleine bijzonderheden zal nets vermogen tegen de onverbiddelijke conclusies
van dit werk.
Raymond Brulez.
P. NICAISE-VERMER : Beschuldigden, staat recht... Een getuigenis voor de eer
van de kinderen van Beauraing. Een antwoord van het gezond verstand aan E. P. Bruno
en de professoren Van Gehuchten en De Greeff. (De Verschijningen der Heilige Maagd
te Beauraing). — Lesigne Brussel. — Vertaald uit het Fransch « Accuses, levez-vous. »
Een vlugschrift van 24 blz. geschreven door een « boer » van Beauraing — maar
een fijn ontwikkelden « boer » die eene goede pen heeft — in een, opwelling van verontwaardiging tegen de artikels verschenen in de « Etudes carmelitaines ». Hij treedt niet
op in naam der wetenschap, maar steunt op hetgeen hij weet van de kinderen Voisin
en Degeimbre, die hij Binds jaar en dag kent, en over hetgeen hij gezien en gehoord
heeft gedurende de Verschijningen, die hij bijwoonde van of den 4 en December. Het
is het getuigenis van een oprecht, eerlijk gemoed, en van een man van gezond verstand.
L. D.
JEAN RUMILLY :

Le Massacre des Purs. — Eug. Figuiere. Paris. — 15 fr.

Dit boek handelt over de Provence van de XIII e eeuw en den Kruistocht tegen
de Albigeezen. Heel levendig geschreven, met een, lofbare poging om onpartijdig te
blijven. Maar... niet moeilijk is het te voelen dat schrijvers sympathie naar de ketters
gaat, naar die « zuiveren », gelijk ze zichzelf noemden, die voor hem ook wel de volmaakste menschen, schijnen te zijn, rampzalige slachtoffers van hebzuchtige vorsten
en onmeedoogende kerkvorsten. Over hun ketterij zelf vernemen we niet veel, noch
waarom Rome ze door alle middelen zocht uit te roeien. Paus Innocentius III en de
H. Dominicus komen er nog al goed uit, maar over Simon de Montfort en bisschop
Folquet, den gewezen, minnezanger, die zijn, vroegere vrienden ongenadig vervolgde,
is hij niet te spreken. Voorzeker waren de vervolgers der Albigeezen niet van wreedheid vrij te spreken, en was de politiek al te dikwijls een, der drijfveeren van die bloedige kruisvaart, maar het is insgelijks waar dat deze ketterij een echt gevaar was voor
Kerk en beschaving.
Een, boek dat gevaarlijk kan zijn voor sommige lezers.
L. D.
ROBERT GRAVES : Lawrence et les Arabes. (Coll. « Les Contemporains vus de
pres. Traduit de l'anglais par Jeanne Roussel. — Librairie Gallimard. Paris.

Lawrence is een veelzijdig, origineel en zeer merkwaardig man, uiterst populair
in Engeland. Hij werd geboren, in Wales in 1888, studeerde te Oxford, en vertrok dan
naar Syrie, om daar opgravingen te doers. Grondig leerde hij er niet alleen de Arabische
taal, maar ook nog de dialecten der verschillende stammen. Dit gaf hem, enkele jaren
later, gedurende den oorlog, een buitengewoon grooten invloed op de Arabiers. Deze,
gesteund door Lawrence, stonden op tegen de Turken, bondgenooten der Duitschers,
en streden, om hun onafhankelijkheid te heroveren. Hij was de ziei van den strijd op
leven en dood waaraan, een na een al de Arabische stammen deel namen; en het was
aan zijn volharding, aan zijn wilskracht, aan zijn klaren, blik en opofferingsgeest te danken dat het doel eindelijk bereikt werd. Door zijn onvermoeibaar geduld, zijn onverdroten moed en geniale diplomatie, wist hij alle onderlinge twisten onder de Arabiers
te voorkomen, de altijd nieuwe moeilijkheden in 't leven geroepen door Franschen
en Engelschen weer uit den weg te ruimen, en door alle hinderpalen en gevaren, naar
zijn doel te gaan. Hij was de onwankelbare verdediger der rechtvaardigheid tegenover
de Arabiers.
Een boeiende figuur, en een boeiend boek.
L. D.
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NICOLAS GOGOL : Tarass Boulba. Adapti par B. Jerome. Illustrations de M.
Lecoultre. — Bibliothêque Juventa.) — Delagrave. Paris. — Br. 4, 5o fr.; rel. 8,5o fr.

Een epos in proza, vol kleur, poezie en grootschheid, misschien het schoonste
werk van Cogol. Tarass Boulba staat daar als gebeiteld in marmer. Voor hem gaat
er niets boven het strijdlustig leven der Kozakken. Een grijzaard reeds, verlaat hij toch
zijn oude vrouw, om zijn twee zonen, Ostap en Andre, in te wijden in het vrije, heldhaftig leven der Kozakken van den Dniepr. Met hen trekt hij te velde tegen Polen
en Tartaren, hun machtige geburen. Vooral met de katholieke Polen wordt het een
strijd op leven, en dood, een titanisch gevecht, waarin de Kozakken eindelijk het onderspit delven. In,drukwekkend is de figuur van Tarass Boulba, die al zijn makkers ziet
sneuvelen, zijn, zoon Ostap ziet gevangen nemen, en het verraad van zijn jongsten
zoon Andre moet beleven, maar heldhaftig, door alle smart en beproeving, de oneer
van Andre weet te straffen, en te wreken, den moed van Ostap hoog houdt onder de
gruwelijke faltering, en zelf fier en pal blijft tot op den brandstapel. Een symbool van
L. D.
heldenmoed en — al is het barbaarsche — zielegrootheid.
Aventures du baron de Munchhausen. Adaption de P. Berlin. Illustrations de Rene
Giffey. (Bibliothêque Juventa). — Delagrave. Paris. — Br. 4,50 fr.; rel. 8,5o fr.
Een allervermakelijkst boek voor kinderen van 9 tot 13 jaar. De avonturen van
Baron van Munchhausen zijn soms nog al erg bij de haren getrokken, maar jonge lezers
zullen er toch wel mee lachen. En de twee volgende sprookjes « Chronique des Trois
Sceurs » en « Le Paysan et Rubezahl », zijn uiterst boeiend, en kunnen onder de beste
L. D.
gerekend worden.
F. D. DE SOET : « Puritan and Royalist Literature in the seventheenth century »
24 x 16; 166 bldz. 1932. Academisch Proefschrift : Amsterdam. Uitg. N. V. Technische Boekhandel en Drukkerij J. Waltman Jr. Delft. —
Dit boek was voor ons een aangename herhaling van een cursus destijds gevolgd
onder de leiding van Prof. Stevens aan. de Universiteit te Chicago. Dr. De Soet heeft
er terecht op gewezen, dat het begin der 17 e eeuw in Engeland historisch belangrijker
is dan letterkundig. Doch juist in de literatuur vinden we de zuiverste weerspiegeling
van den geest des tijds. Daarom was een afzonderlijke studie van de puriteinsche en
royalistische schrijvers uit Bien tijd zeker van belang. De schrijver geeft dan in dit werk
een kort overzicht van het leven en het werk van 10 koningsgezinde schrijvers en van
6 puriteinen. Onder deze gaat Milton met het leeuwenaandeel strijken (4 hfdst.) Uit
het feit dat enkel de politieke en andere pamphletten van dezen schrijver behandeld
worden blijkt in welken zin het woord « literature » genomen dient te worden. Jammer
dat Dr. De S. geen gelegenheid heeft gehad het pas verschenen werk van E. M. W.
Tillyard : « Milton's private correspondence » door te werken. Hier ook zou hij dan
hebben kunnen zeggen wat hij terecht opmerkt over de brieven van Suckling op p. 122.
Bij Bunyan hadden, we graag even gewezen gezien op het belang dat hier opgegeven
werken gehad hebben op de ontwikkeling van den roman. Bij Butler wordt zeer terecht
opgemerkt dat « Hudibras » « more quoted is than read ». Het was goed eens bijzonder
op de waarde van dat boek te wijzen. Toch begrijpen we niet goed waarom de schr.
het noodig vindt al de drama's van Suckling te behandelen en niet spreekt van Waller's :
« The summer Islands » en « Divine Love ». Wat de schr. terecht opmerkt over veel
besproken boeken « dat ze belangrijk zijn voor den tijd » geldt eveneens echter voor
het werk o.a. van Jeremy Taylor, Henry Vaughan, John Tatham, Francis Quarles,
Wm. Strode, John Evelyn, Wm. Cartwright en andere verwoede royalisten die hier
niet behandeld warden, doch voor wie wel plaats had kunnen gevonden warden, door
besnoefing hier en daar. In zijn besluit had de schr.. er, onzes inziens, op moeten wijzen
dat de grootste dienst die deze auteurs aan de letterkunde bewezen hebben bestaat
in het feit dat ze den stijl ondergeschikt hebben, gemaakt aan de stof en hem dus nader
hebben gebracht tot het moderne ideaal van goed proza. Overigens is het een betrouwbaar en goed geschreven boek dat de liefhebbers van literatuur-geschiedenis met vrucht
zullen consulteeren omdat er heel wat materiaal in ligt verwerkt.
Dr. RAPH. KREEMERS.
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LEAHY (MAURICE) : « An Anthology of Contemporary Catholic Poetry » met een
voorwoord over « Catholicism in modern poetry » door D. B. Wyndham-Lewis.
22,5 x 14,5; XII en 2o6 bldz. Geb. 6.1931. Cecil Palmer, Chandos street 49, London.
De eeresecretaris van « The Catholic Poetry Society » en uitgever van het katholieke poezie-tijdschrift « Carmina », heeft met deze, aan den regeerenden. Paus opgedragen bloemlezing dubbel verdienstelijk werk geleverd : als anthologist en als katholiek.
Naast de bestaande bloemlezingen uit katholiek werk, als daar zijn die van Martha
Foote Crow : « Christ in the Poetry of to-day », Shane Leslie (in 1908 tot het Katholicisme bekeerd) : « Anthology of Catholic Poets », Th. Maynard : « The Book of Modern Catholic Verse », Th. Walsh : « The Catholic Anthology » en de door Sheed en
Ward uitgegeven bloemlezing uit Katholiek werk, was er nog plaats voor deze. Al
de namen die hier gegeven worden klinken als een klok en uit het feit dat we verschillende van de hier geciteerde n,amen, ook hebben aangetroffen in Moult's « The best
poems of the year » en ook in « The Bookman » mogen we het besluit trekken dat de
katholieke poezie in Engeland wel van dien aard is dat zelfs niet katholieken ze niet
willen voorbijgaan. We treffen in deze 200 bldz. 39 verschillende namen aan en toch
hadden, we nog graag een plaatsje ingeruimd voor dichters als Daniel Corkery, Walter
Shewring, Elisabeth Belloc e. a. Over het algemeen kan de keus der stukken, ons bevredigen. Toch hadden we bij Chesterton liever een stuk gehad uit zijn « Ballad of the
White Horse » en bij Helen P. Eden, liever dan het kleine en nog niet eens zoo buitengewoon katholieke gedichtje dat ze krijgt opgenomen, b.v. haar « Distraction » uit
« Coal and Candlelight ». Wat nu het gedicht « English Benedictines » van Lord Douglas betreft : we zijn het met « Catholic Book Notes » eens om dit stuk « a monstrous
impertinence in an anthology » te noemen. Het ware veel beter weggebleven.
Voor allen die iets weten willen over de katholieke poetische productie in het
hedendaagsche Engeland is dit werk even onmisbaar als het boek van Patrick Braybrooke : « Some Catholic Novelists » voor den hedendaagschen, engelschen katholieken
roman.
Dr. RAPH. KREEMERS.
H. ScHi.imc & R. SOHLMAN : « The Life of Alfred Nobel » vertaald uit het Duitsch
van Dr. W. H. v. d. Muelbe door Brian en Beatrix Lunn. Met inleidingen door Dr.
Gustav Streseman. & Sir Austen Chamberlain. 24 x 16,5; X & 353 bldz. 1929; Geb.
21/. W. Heinemannn Ltd. London.
Alfred Nobel werd den 2 I e Oktober 1833 geboren. Nu we dus voor het herdenkingsfeest zijner geboorte staan, past het een aanbeveling te schrijven voor dit, door
het Nobel Instituut goedgekeurde werk. Want er is geen, letterkundige prijs op onze
dagen die meer begeerd en meer omstreden wordt dan de Nobelprijs, er is niets waar
de menschen op onze dagen meer naar verlangen, dan naar den vrede, en er is niets
dat de Vredespogingen te Geneve en elders meer dreigt uit elkaar te doen spatten
dan het door Nobel wel niet uitgevonden doch practisch zoozeer toegepaste dynamiet.
De figuur van Nobel is dus wel uiterst actueel. In dit boek worden heel wat scheeve
voorstellingen zoowel over het leven als het streven van Nobel rechtgezet. En al krijgen
we over de jeugd van den grooten man, niet veel meer dan elders gegeven wordt, uit de
rest van het werk rijst zijn gestalte ten voeten uit geteekend op. Wat een, werklust,
wat een aanpakkingsvermogen en vooral wat een schitterend doorzetten hebben we hier
als voorbeeld voor onze tamelijk lamlendige jongere generatie. Zoowat alle officieele
bescheiden die over Nobel bestaan worden hier, zoowel in den tekst als in XI allemaal
even belangrijke bijvoegsels gegeven. Een volledig relaas wordt gegeven, van al de
patenten van Nobel alsmede al de officieele bescheiden over al de toegekende Nobelprijzen. Daarnaast krijgen we dan een 17 portretten, een fascimile van Nobel's testament edgm. die iederen lezer welkom zullen zijn. Jammer genoeg ontbreekt er een
alphabetische inhoudstafel. Wijl hij de levees van de 3 broers Nobel scheidt vervalt
de schr, wel eens in herhalingen doch het boek leest vlot en is voor iedereen genietbaar
omdat op zuiver technische dingen niet te diep wordt ingegaan doch juist genoeg erover
gegeven wordt om goed te begrijpen. De 20 bldz. over Nobel als literatuur zullen voor
velen een revelatie zijn. Warm aanbevolen.
Dr. RAPH. KREEMERS.
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J. W. MARRIOTT : « Great modern British plays » 22 X 15; 1083 p. Geb. 8/6.
i e druk 1929; 4 e druk 1932. G. G. Harrap & Co, London.
Dat zoo'n omnibus-boek als het onderhavige elk jaar een herdruk beleven kan
is op zich zelf al aanbeveling genoeg voor het werk. Het wijst er tevens op dat de belangstelling voor het tooneel nog steeds levendig is bij het engelsche publiek. De uitgave
verdient trouwens dit succes : eerst en vooral omdat ze voor weinig geld veel waar
geeft en vervolgens om de waarde zelf van zijn inhoud. We krijgen hier niet minder
dan 19 volledige moderne tooneelwerken van de hand der meest vooraanstaande dramaturgen van het oogenblik. We vermelden terloops de volgende namen : Pinero, Jones,
Sutro, Brighouse, St. John Hankin, S. Maugham, Munro, A. Dukes, McEvoy, Noel
Coward, Galsworthy e. a. Allemaal namen die klinken als een klok. Daarenboven
is er een zeer lezenswaardige inleiding en wordt voor elk tooneelwerk een korte dock
interessante nota gegeven om zooveel het stuk als den schrijver te situeeren. Gezien
den prijs van elk dezer stukken afzonderlijk behoeft deze goede wijn verder geen
krans. Al wie zich met moderne tooneelstudie bezighoudt moet zich dit werk
aanschaffen dat wat de uitgaven betreft een van de veelvuldige bewijzen is van de
Dr. RAPH. KREEMERS.
degelijkheid dezer uitgeversfirma.
JORIS EECKHOUT : « De Roman, wezen, evolutie, nieuwe strekkingen w 22,5 X 14;
37 bldz. 1932. Vanderpoorten, Gent. Prijs ??
In deze lezing, gehouden voor de Koninklijke Vlaamsche Academie van Belgie,
tracht de Eerw. Rertor van het St. Guislaingesticht van Gent ons bondig een, beeld
op te hangen van de ontwikkeling die de roman in de verschillende landen heeft doorgemaakt om te komen tot het hoogtepunt dat hij heden bereikt heeft. Al de groote namen
uit de verschillende eeuwen, in landen als Frankrijk, Duitschland, Engeland, Spanje
e. a. passeeren hier de revue. Uitvoerig wordt o. m. gehandeld over het avontuurlijke,
het pastorale en het picareske, de drievoudige beinvloeding die onzen moderne roman
ten grondslag ligt. zeer goed zijn de opmerkingen die gegeven worden over « Robinson Crusoe » en degelijk is ook de behandeling van den « historischen roman » waarin
de taak van den geschiedkunsigen romancier zeer zuiver wordt bepaald. We kunnen
echter niet het enthousiasme van den schr. deelen waar hij het heeft over de « Vies
romancees ». We verwijzen hier naar onze bijdrage in dit tijdschrift : (Jaargang 1929,
p. 3oo-3o1). We halen hier een, woord aan van R. Braybrooke in zijn « Some Catholic
Novelists » (p. 77) : « Much fiction of to-day which poses as work of historical imagination descends to being mere work of hysterical imagination ». Voor ons zondigt
een werk als Maurois' : « Ariel », dat het dichterlijk werk scheidt van het soms weinig
dichterlijk leven van Shelley, die toch beide een geheel uitmaken, juist daarom niet
alleen tegen de litteraire dock ook tegen de historische waarheid, buiten een hoop
andere bezwaren, die we tegen dit boek hebben. Voor den schr. is de « groote » roman
van het oogenblik de « engelsche » en dankt hij zijn superioriteit aan zijn sociaal karakter.
Dat is juist gezien. Overigens wemelt dit boekje van het « multum sed non multa »
van interessante gezichtspunten en bezit het in hooge mate die goede eigenschap van
het mededeelende enthousiasme dat een schr. ook in zijn ander werk « Profielen » e. a.
Dr. RAPH. KREEMERS.
kenmerkt.
JORIS EECKHOUT : « Litteraire Profielen » (V). 20 x 16; 167 bldz. 1932. Ingen.
B fr. 20. L. Van Melle, Gent.
In dezen vijfden bundel letterkundige studien van den E. H. Eeckhout komt
de internationale geest, die zijn overige werk kenmerkt, nog sterker tot uiting dan vroeger. Hier komen immers niet alleen 5 Vlamingen aan de beurt (Streuvels, Timmermans,
Verriest, Dosfel en De Clercq) dock tevens een fransch schrijvende Vlaming : Camille
Melloy, een, Duitscher : Stephan George en een Engelschman, : James Joyce. We verkeeren dus in een, zeer eclectisch gezelfschap. Men heeft den schr. van deze serie werken wel eens verweten dat hij « diepgang zou missen ». Wij voor ons denken daar anders
over. De E. H. Eeckhout is nu eenmaal niet van die menschen die hoogdravende doch
nietszeggende dingen meenen te moeten neerschrijven over anderen, vol van de meest
alledaagsche gemeenplaatsen. Men kan 't hem aanzien dat schrijven hem een drang
is die wordt ingegeven door gezond enthousiasme over het door anderen gepresteerde
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schoone. Zoo blijft hij heelemaal in den geest van een Ruskin die de kritiek als voornaamste doel meegaf ons belang te doen stellen in het werk van anderen. Als dusdanig
is ook deze bundel uiterst goed geslaagd. Men moge nu nog zoo lang boomen over
taal en stijl van dezen, schr. Er zijn ten onzent weinig schrijvers die zoo meeslepend
zijn in hun woord als deze rector die in de werkelijke beteekenis van het woord van
alle markten thuis is. Doch hij heeft een buitengewone « gave des onderscheids » tevens,
zoodat zijn bewondering enkel tot uiting komt waar het pas geeft. En op tijd en stond
weet hij ook scherp te zijn in zijn anders zoo bezadigd woord. De 20 blz. aanteekeningen op het einde wijzen er tevens op dat de schr. zijn eigen gedachten getoetst heeft
aan die van anderen. Voor studiedoeleinden zijn deze nota's haast onmisbaar. We weten
ten slotte niet goed waar we het meest respect voor hebben moeten : voor de reusachtige
belezenheid van den schr. of voor de bewonderenswaardige manier waarop hij ons
warm weet te maken voor menschen en dingen die werkelijk « worth while » zijn. We
bevelen dus ook dezen bundel aan vooral aan de kritisch geschoolde fijnproevers.
Dr. RAPH. KREEMERS.
M. CONSTANTIN-WEYER : Mon gai Royaume de Provence. — Les Editions Rieder..
Paris. — 12 fr.
Jean Fabre-Walferdin, zoon van een Provencaalsch vader en een Lotharingsche
moeder, draagt den stempel van deze dubbele afkomst. Beurt om beurt ondergaat
hij de bekooring van de blijde, zonnige, uiterlijke Provence, en van het ingetogen,
droomerige, intieme Lotharingen. In een, opwelling van hartstocht huwt hij met de
schoone Suzanna, een echte dochter van het Zuiden. Al te gauw wordt hij gekwetst
door haar natuur zonder mysterie; oneenigheid treedt in, met zijn banaal gevolg van
ontrouw, overspel, scheiding. Jean Fabre-Walferdin staat voor zijn verwoest leven,
en denkt met diep leedwezen aan Odile, zijne verre nicht, het stille, diepvoelend Lotharingsch meisje, dat hem gelukkig zou gemaakt hebben, maar dat hij voor de oppervlakkige Suzanne versmaad heeft. De zonnige Provence trekt hem niet meer aan; hij keert
naar het land zijner moeder terug, een gebroken. man. Maar Suzanne's ellendig einde
zal hem toelaten een nieuw leven te begin.nen.
Zeer mooie bladzijden en fijne zieleontledingen zijn er in dat boek te vinden;
maar in zijn geheel heeft het ons niet bevredigd; van schrijver kon men iets beters
verwachten; het ziet er afgeraffeld uit; het mist echte diepte, en het gevoeld accent,
dat ontroering brengt.
L. D.
VICKI BAUM : La Vie sans Mystere. Le roman des Stars d'Hollywood, traduit par
Eugene Bestaux. — Librairie Stock. Paris. — 15 fr.
Deze roman brengt ons in aanraking met cinema-stars, en hun koortsig, afmattend,
artificieel leven, en tevens met hunne moreele ellende. Heel die cinema-wereld, met
haar bedwelmende schittering, en hare vuige schaduwkanten, met hare eerste-rangartisten en hare mislukte sukkelaars. Oliver Drent, de groote « star » van Hollywood
is verliefd op Donca Moresco en zij op hem. Hij wordt ziek, en moet op den buiten
gaan rusten, terwijl zij teruggehouden wordt door het opmaken van een nieuwen. film,
Oliver's toestand verergert snel : doch Donca wordt met opzet door den impresario
in onwetendheid gehouden. Wanneer zij het treurig nieuws eindelijk door een toeval
verneemt, en naar Oliver's sponde snelt, dan is het te laat; ze vindt niets meer dan een
lijk. Rond deze twee hoofdfiguren wemelt het van cinema-artisten van alle allooi, acme
meisjes die voor geen enkel middel terugdeinzen om ook eens onder de benijde « stars »
te mogen, gerekend worden, wrakken van de verachtelijkste soort, enz. enz..
Bij slot van rekening een weinig stichtend, weinig aantrekkelijk boek; geen zweem
van hoogere ingeving, moraliteit, een heel en al heidensche levensbeschouwing — eh
niet genoeg genie, trots het onbetwistbaar talent, om er toch een hoogstaand kunstwerk
van te maken.
L. D.
MIGUEL DE UNAMUNO : Avant et apres la Revolution. Traduit de l'espagnol par
Jean Cassou. — Editions Rieder, Paris. — 15 fr.
Een verzameling artikels voor en na de Spaansche omwenteling geschreven,
voorafgegaan door een, interessante inleiding waarin Jean Cassou o. a. zegt « Toute
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i mage d'Unamuno est incomplete si l'on ne peut se rendre compte qu'il est un des plus
puissants poetes de la poesie universelle... de ceux qui, en quelque siècle et en quelque
langue que ce soit, ont chante les grands themes de l'ame, du temps et de la mort... »
Daarna geeft hij ons een « Portrait d'Unamuno », een wel wat gezochte ontleding van
zijn tegenstrijdige, onstuimige ziel. Hierop volgt een geestig « Commentaire » door
Unamuno zelf, en een curieus verdichtsel « Comment on fait un roman », heelemaal
karakteristiek voor zijne personaliteit : nu eens diep, dichterlijk, met plotse geniale
flitsen, dan weer oppervlakkig en doodgewoon, maar altijd spontaan en paradoxaal.
Hoe striemend hij ook de regeering van Alfons XIII of de dictatuur van Primo de Rivera
hekelt, toch schijnt hij niet zeer ingenomen met de republiek of de manifestaties van
hare aanhangers. Over het vernielen van kerken en kunstschatten is hij heelemaal niet
te spreken. Doch, trots al het interessante dat er uit deze bladzijden te lezen valt, laat
het boek den lezer onvoldaan. Schrijver epigoleert wel, fantaseert onderhoudend,
maar concludeert nooit. Hij bezit geen vasten leiddraad, en dat wordt wel eens hind erlijk.
L. D.
DAISY FELLOWES :

Les Filles du Diable. — Librairie Plon. Paris. — 12 fr.

Waarom die titel? Omdat alle vrouwen die in dezen onverkwikkelijken roman
voorkomen, zoo heelemaal beroofd zijn van gemoed, of bekoorlijkheid, zoo onsympathiek en wanhopig laag-bij-den-grond, zoo anormaal, amoreel en zonder evenwicht?
Mary Earle Palmer is de dochter van een neger, die zijn vrouw vermoordde in een bui
van jaloerschheid. Ze wordt gouvernante van de veertienjarige Denise, die haar moeder
verloren heeft, en bij een tante op een, buitengoed leeft. Een moord, waarmee zij echter
geen uitstaans heeft, brengt haar in betrekking met Denise's vader, de verdediger der
plichtige. Ze weet hem zoo te betooveren, dat hij met haar huwt, na de veroordeeling
van zijn cliente, de half-onnoozele Louise. Hij weet echter niet dat het zijn dochter
Denise is, die, onbewust, het instrument van Louise is geweest.
Geen enkele frissche bladzijde, geen, enkel echt boeiende episode in heel het boek.
Waarom zulke romans vertalen? Nu, er zijn wel lezers die van monsters en pathologie
houden!
L. D.
NICOLAS BERDIAEFF : Problime du Communisme. (Coll. « Questions disputees »). —
Desclee de Brouwer. Paris — io fr.

Dit boekje van 165 bldz. bevat drie zeer merkwaardige studies, die plaats nemen
tusschen de beste van schrijvers pen. r) « 'Write et mensonge du Communisme », de
beste der drie, een diepgaande analyse van het communisme, waaraan een leugen —
een anti-christelijke leugen — , maar tevens een waarheid, ten gronde ligt. ... « Pour
le chretien, le communisme devrait avoir une signification toute particuliere, it est
le temoignage du devoir non rempli, de la tache irrealisee du christianisme... » zegt hij
op treffende wijze. Doch niet het communisme, alleen het integraal christianisme
kan een oplossing brengen aan de huidige conflicten. 2) « Psychologie du Nihilisme ».
Deze beweging, geboren uit het medelijden, voor het lijden van den mensch en de wereld,
en uit den opstand der ziel tegen dat lijden, werd als een godsdienst, eene askese, voor
hare aanhanger, maar een godsdienst zonder geloof in God, zonder verlossende genade,
en die zijn toevlucht nam tot het geweld. 3) « La Ligne generale de la Philosophie
sovietique », waarin schrijver enkele boeken ontleedt, in de laatste jaren verschenen,
en de nieuwe stroomingen van marxisme en leninisme aanduidt. Eens te meer bestatigt
hij — te akkoord met de jonge sovjetische wijsgeeren — de failliet van het materialisme,
te wijten niet aan uitwendige gebeurtenissen, maar wel aan 't spontaan gevoel der
volksziel. Eens te meer ook doet schrijver nevens de dwaling van het marxisme, de
waarheid uitschijnen die het bevat.
Een boek dat door velen zou moeten gelezen worden.
D.
MARCEL CHARMOUNE :

Trois jeunes Filles au Jardin parfume. — Eug. Figuiere.

Paris. — 12,00 fr.
Een jongeling knoopt een flirt aan met drie meisjes te gelijk : de eene is geblaseerd,
de tweede naief, en de derde gepassionneerd. Met dewelke zal hij trouwen ? In een
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twin vol bloemen die, als 't ware, deel nemen aan hetgeen er omgaat in de harten der
jonge menschen, wordt er veel over de liefde gedisserteerd. Erg interessant is de roman
L. D.
niet, en preciositeit is een zijner gebreken.
MARC JULIENNE : En dissidence. — Eug. Figuiere. Paris. — 12 fr.
Den roman speelt in Marocco. Liefde, haat, wraak, vlucht van den moordenaar,
die een der kopstukken wordt der « dissidenten » en die, in een gevecht, een Franschen
luitenant kwetst. Deze wordt verliefd op zijn ziekedienster en zal met haar trouwen.
De roman heeft niet veel om 't lijf, maar het kader is nogal interessant. Schrijver schijnt
L. D.
het land goed te kennen.
JEAN AUBOURG : Le Coffret Rouge. — Eug. Figuiere. , Paris. — 12 fr.
Een bundel novellen waarin het gaat over slechte huizen en zekere ziekten, over
operaties, enz. enz.; waarschuwend, maar uiterst onaangenaam om lezen, pathologisch,
ziekelijk, en al te dikwijls uiterst brutaal en ultra-realist. Daarbij een overspannen
gekweld-zijn door de gedachte aan het hiernamaals, aan het overleven. Maar welke
L. D.
zonderlinge theories daarover I
JOSEPH LALLIER : Le Spectre Menacant. Roman Canadien. — Maison Aubanel
Pere. Avignon. — 16 fr.
Andre Lescault wordt ten onrechte van diefstal beticht, en tot vijf jaren gevangenis veroordeeld. Eens uit het gevang, wil hij zijn eer herstellen, en 't spreekt van
zelf dat hij er in gelukt na allerlei wederwaardigheden, gelijk hij ook zijn zaak wint,
in zijn strijd om de Zondagsrust voor de werklieden van de fabriek, waar hij werkman
is, te bekomen.
L. D.
Letterkunde voor patronages.

R. C. VAN MIEGHEM : Machten. Met teekeningen van H. Gellynck.
R. C. van Mieghem heeft voor eenige jaren een bundeltje :« Stemmin,gen » uitgegeven; en er was in deze eerste gedichten een eenvoud en een oprechtheid, die een
sympathieke verwachting wekten. Waar hij dezen eenvoud, dit onbezorgde en eerlijke
verwoorden van een eenvoudig gevoel behield, is ook deze tweede bundel het mooist.
Aldus het bewogen gedicht aan zijn moeder, en volgend vers :
Rust op mijn hart als op
een rustigen vulkaan;
er is een blij geklop
van bloed in rust gegaan.
......
Doch het gaafste gedicht wellicht uit dezen nieuwen bundel, het sterkste van
visie en beelding is het vers over de vrouw op het avondlijk terras :
Zij stifte haar lippen met vurig rood,
Dat z'in een gouden, kokertje sloot,
•

.....

•

Toen hoorde ik een lamp die om olie bad;
toen zag ik een bloem die geen geur meer had;
een man wande koren en er was veel kaf;
er glom een licht dat geen glans meer gaf.
. . ......
In de meeste gedichten echter heeft R. C. Van Mieghem van zijn dichterschap
een taak geeischt die het althans voorloopig niet bij machte was te vervullen. A. V. C.
ERNEST CLAES : Toen Ons-Lieve-Vrouwke heuren beeweg deed. Houtsneden van
Maurice Brocas. Uitg. A. A. M. Stols, Brussel, Maastricht.
Een schrijver moet gelooven in zijn fantasie, of het wordt maakwerk en onnatuur.
Het geloof geeft aan het woord het leven, de echtheid en de warmte van het bloed;
het geeft aan onzen droom de gestalte van een realiteit. Wij hebben in Vlaanderen,
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tegenover de hoogere dingen en Gods lieve Heiligen, vooral tegenover de Moeder
Gods, nog iets behouden van de innige vertrouwelijkheid en den diepen kinderlijken
ernst, met dewelke de middeleeuwers de oude Mariasproken en legenden, dichtten of
aanhoorden. Hoogmoedige schaamte en kultureele zelfgenoegzaamheid hebben ons
gebaar en de oprechtheid van onzen mond nog niet verlamd of verstard. Wij hoeven
nog niet herboren te worden om met de opgetogenheid van kinderen door zon en zand
uren ver ter beevaart te gaan naar Marias heiligdommen, of met een glimlachende
overgave te luisteren naar sproke en kinderlijk verhaal over Maria of haar genade in
het leven van ons yolk. Op een voorwaarde dat de schrijver, terwijl hij schrijvende is,
zijn droom niet als folklore, maar als een levend gebeuren ziet. Zoo zag Ernest Claes
deze nachtelijke dankbeeweg van 0.L.Vrouwke van Scherpenheuvel naar de heiligdommen
van Sarte, van Foy, van Walcourt, van Bon Secours, van Alsemberg en van Halle.
En het is een verhaal geworden van zuivere schoonheid en groote, kinderlijke innigheid.
Het is volksch, het heeft den eenvoud der oprechtheid en de warme innigheid van een
vertrouwende vereering. Wellicht zou E. Claes niet zoo gemakkelijk dit ongehinderd
verweven van droom en werkelijkheid hebben bereikt, indien hij dit verhaal niet had
geschreven uit de herinnering van zijn kinder- en jeugdjaren. Een schrijver schrijft ten
slotte zijn heele leven door uit de reserve van zijn jeugd, en hij zal in zijn latere jaren geen
woord meer leeren waar zooveel atmosfeer van uitgaat, als het woord dat hij onbewust
wellicht in zijn jonge jaren heeft geleerd. Het verwondere ons dus niet dat het inleidende
hoofdstuk het gaafste en warmste is van heel dit mooie verhaal, van Coen Ons LieveA. V. C.
Vrouwke heuren beeweg deed.
MAURICE GILLIAMS : I. Het Marialeven. — II. Oefeningen in het Luchtledige.
Eigen beheer.
De bespreking van dit kleine kostelijke bundeltje zou reeds fang verschenen zijn,
indien ik niet daarover eene uitvoeriger studie had willen, schrijven en had gewacht op
tijd die niet komen wou. Intusschen moge eel]: korte bespreking niet langer achterwege blijven.
Wanneer ik zeg dat Het Marialeven niet verbleekt naast Rilkes : Marialeven,
geef ik Gilliams zeer hoogen lof. Het is hetzelfde kleine bundeltje, een, tiental verzen,
over het zelfde Marialeven, met een gelijkluidenden titel. Het wezen van Gilliams
is nauw verwant met dat van Rilke dichters als ze beiden zijn, voor wie de droomwereld hunne zuiverste realiteit is. Maar de wijze op dewelke hun wezen zich uit, is
verschillend : de verzen van Rilke — zooals ook Ruth Schaumann's Passional — zijn
zuiver atmosfeer en doorzongen stemming; Gilliams intengendeel etst zijn beelden,
met de naald; met een vrome verzonkenheid en aandacht en een vaste scherpte.
Heel het merk van Gilliams trouwens verraadt die toegespitste gevoeligheid,
die aldoor gespannen sensiviteit die K. Van de Woestijne's gestadige martelie en duurzame grootheid is geworden. En de « Oefentocht in het Luchtledige », die slechts enkel
notities zijn uit eigen kinderleven, en tot voorstudie moeten dienen van een roman :
Elias, of het gevecht met de nachtegalen, is voor het gemoeds- en geestesleven, van Gilliams een kenschetsende belijdenis.
Ik citeer daaruit :
« Mijn hoogmoed kan slechts zelf-gezochte vereenzaming verdragen. »
« Dat waren de eerste verschijnselen van een ziekelijke verbeeldingshartstocht die
me, mijn heele leven door, van het eene zelfbedrog in het andere heeft gestort en me
tot breken toe heeft uitgeput. »
Het is of Rilke of Karel van de Woestijne deze kernen van zelfkennis en zelfbelijdenis hadden neergeschreven. Maar terwijl Rilke's Marienleben in ons blijft door-,
zingen met een onvatbaren en onverklaarbaren weemoed en verteedering om verdroomde gestalten, staan de beelden van Gilliams neergegrift met een snerpende
scherpte en vastheid. Herlees b y. De Boodschap :

Toen werd zij aangeraakt met woorden,
die waren vingren van de Heilige Geest,
is door haar lijf een pijn geschoten,
en de engel liet haar moederziel alleen,
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Zij is haax lichaam zacht gaan streelen,
zij was de kleine teere en hier binnen
droeg ze 't diamanten harde goed
dat haar beschrijven en doorsnijden moest.
U Ach, laat mij Anders zijn ontroerd,
toekomend kruis, geween en wonden;
dat proeve in mij het mondeke al zoetigheid,
mijn minnewijn, ach, donker sap van pijn, »
Zij heeft zich zelve vastgeklemd
met een kracht van waanzin en verwijt;
maar wonderbaar waren hare handen,
bijna zonder lichamelijkheid.
Deze Mariagedichten van Maurice Gilliams behooren tot het sterkste en zuiverste
wat heel de jongere generatie in Vlaanderen en Nederland in de laatste vijftien jaar
heeft voortgebracht.
AUG. VAN CAUWELAERT.
JOZEF SIMONS : Harslucht. Uitg. Tijl, Deurne.
Er is geen tweede vlaamsch schrijver die ons zoo dikwijls de gelegenheid biedt
zijn wezenlijke gaven te waardeeren als Jozef Simons en al blijven zijn niet minder
wezenlijke gebreken die we met een vriendschappelijk ongeduld in dit tijdschrift hebben
onderstreept, nog zoo koppig duren, zoolang elke nieuwe bundel, zij het slechts een
verhaal brengt als Het Stierengevecht, of De laatste Flesch of — in Harslucht — Het
Kogeltje, zullen we hem danken om de nieuwe gave. Daar is zelfs in een paar verhalen
van Harslucht, vooral in Het Kogeltje, iets dat mijn vertrouwen, op sterker en menschelijker werk van J. Simons, verhoogen komt. Hier heeft zich een kleine kern van leven
ontwikkeld tot een stukje diepere dramatiek. Hier staat het gezicht van den schrijver
niet meer oolijk te roeren achter het verhaal, of de mop en de lol haar effect hebben
gedaan. Maar stukjes als De Negen Zaligheden en Leve Borms en zelfs : Niet op zijn nummer bewijzen dat J. Simons nog niet genezen is van zijn bizondere belangstelling voor
het komische geval of de boertige grap, en voor gesmeerde pastoors-moppen. Pastoorsmoppen missen hun effekt niet, zoolang ze tusschen de wanden van het Kranske worden getapt; maar voor de literatuur zijn ze niet, zonder meer, bruikbaar. Voor ze dienstig kunnen worden moet er een arbeid, een groei en een herschepping plaats hebben
waarvan J. Simons de noodzakelijkheid heeft onderschat in Leve Borms en De Negen
Zaligheden, die te schetsmatig behandeld zijn.
Maar ik herhaal wat ik reeds vroeger schreef : J. Simons heeft nog niet gegeven
wat hij geven kan en moet; en ik vertrouw dat de stijging die in Harslucht nog te langA. V. C.
zaam ging en niet volgehouden werd, steiler de hoogte zal ingaan.
ERNEST PSICHART : Lettres du Centurion. L'Adolescent. — Le Voyageur. — le
Croyant. Introduction de Henriette Psicheri. Preface de Paul Claudel. — Louis Conard.
Paris. — 12 fr.
Dit boek is al een synthese van Ernest Psichari's leven en werk. Benevens eene
beknopte maar zaakrijke levensbeschrijving door zijn zuster, en een prachtig voorwoord
in rhytmische verzen van Paul Claudel, bevat het de bribfwisseling van Ernest Psichari
met zijn, ouders, Jacques Maritain, Charles Peguy, Maurice Barres, P. Clerissac, enz.
enz. Interessante brieven, waarvan de eerste uit 1988 gedagteekend zijn, toen de vijftienjarige jongeling vrijen teugel liet aan zijn vurige, iet of wat onrustige ziel, vol geestdrift, edel droomen, en verzuchtingen, dorstend naar een, geluk, eene volmaaktheid,
welke telkens weer uit zijn bereik gleden,. Heel zijne letterkundige- alsook zijne godsdienstige evolutie, kunnen wij er in volgen, stap voor stap; zijn behoefte aan orde en
gezag, dat hem zijn eerste roman « L'Appel des Armes » ingaf, zijn dorst naar waarheid,
die hem langzamerhand, onder Maritain's en Peguy's invloed, maar nog meer door
zijn lange mijmeringen in de woestijn en zijn betrekkingen met de Arabiers, tot den
godsdienst terugbracht; en weldra tot het voile geloof, dat hij aanvaardde met dien
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gloed, die intensiteit van gebed, die behoefte zich te geven, die algeheele overgave
tot God, die slechts bij echte apostels te vinden zijn. Wie zou kunnen zeggen wat het
voor den kleinzoon van Renan beduidde, terug te keeren tot den godsdienst door zijn
grootvader verworpen. ?
L. D.
Les Faits mysterieux de Beauraing. Etudes, documents, reponses, par BRUNO DE
JESUS-MARIE. 0. C. D.; Prof. ETIENNE DE GREEFF de l'Ecole des Sciences criminelles
de Louvain; ALOIS JANSSENS, C. I. C. M.; Prof. PAUL VAN GEHUCHTEN de la Faculte
de medecine de Louvain. — Desclee de Brouwer et
Paris. — 5 fr.
Dit boekje van 193 blz. bundelt benevens de artikels reeds verschenen in de
« Etudes carmelitaines », 1) een bijdrage van E. P. Alois Janssens « L'absence du surnaturel dans les Faits de Beauraing », 2) twee nieuwe artikels van Prof. De Greeff,
bestemd a) om zijn eerste studie aan te vullen, en eenige details te rectifieeren; b) om
tot een natuurlijke uitlegging der gebeurtenissen van Beauraing te komen; 3) een bijdrage
van Prof. Paul Van Gehuchten « Quelques Reflections au sujet d'un temoignage sur
Beauraing », 4) een andere van E. P. Bruno de Jesus-Marie « Beauraing, le Diable et
Saint Jean de la Croix ». De nieuwe artikels bekrachtigen de reeds vroeger uitgedrukte
zienswijze der schrijvers, maar brengen geen nieuwe argumenten voor, noch om het
mysterie van Beauraing op natuurlijke wYze uit te leggen, noch om oprechtheid of autosuggestie bij de kinderen vast te stellen. Misschien zou een ernstig wetenschappelijk
onderzoek der reeds talrijke genezingen, schrijvers, vermits twee hunner doctor
in geneeskunde zijn — sneller de vreemde feiten van Beauraing helpen op lossen. D.
P. NICAISE-VERMER : Riposte a Derselle. Les derniers evenements par un Beaurinois.
— Lesigne. Bruxelles.
De H. Derselle, die in een eerste brochure « Et si c'etait le Diable? » de feiten
van Beauraing tot den duivel zocht te herleiden, recidiveert in een nieuw vlugschrift,
waarin hij zelfs waagt de goede faam van een der zieners te besmeuren. Heer NicaiseVermer antwoordt hem met zijn gewone levendigheid. Hij heeft een scherpe pen,
veel gezond verstand en een eerlijk, warm hart. Daarbij, hij weet waarover hij spreekt,
vermits hij de gebeurtenissen van Beauraing dag aan dag gevolgd heeft en blijft volgen;
en dat zijn goede voorwaarden om juist te oordeelen.
L. D.
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Inhoud van Tijdschriften
LEVEN EN WERKEN (Juni). — E. C. Knappert : Wat dunkt U van den
Mensch? — J. Spits : Narren. — Annie Salomons : Een Lieflijk Wonder. — Ella
Van der Waal : Ziekenhuis. — Elisabeth Zernike : Het Buurmeisje. — C. Dutric
Verzen. — Annie Salomons : Een stem uit de andere Wereld. — F. De Quay : Tijd.
— E. C. K. : Boekbesprekingen.
DE VLAAMSCHE GIDS ( Mei). — Cam. De Bruyne : Uit de Voorgeschiedenis
van de Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool. — Julius Pee : Mevrouw Courtmans
(vervolg). — Jef Mennekens : Drie Gedichten. — Frans Dirickx : Vlaamsche Letteren.
— Jan Schepens : Opmerkingen over « Voyage au Bout de la Nuit ». — H. Van Tichelen
en J. P. : Boekbeschouwing. — Nieuwe Uitgaven.
DEN GULDEN WINCKEL (Mei), — J. Greshoff : Onze Letterkundige
Waardigheid 1 — Dr. H. van Loon : Montaigne de bronnenvinder, — Giacomo Antonini :
Marino Moretti, — J. Greshoff : Het boek van Spier. — G. H. 's-Gravesande : Gratis
werk. — J. F. Otten : 3o Duitsche Schrijvers vragen uw aandacht, — J. Gans : Twee
werelden. — Dr. Edward B. Koster : Een Catechismus van de moraal. — Gerard van
Eckeren : Kroniek van het Proza. — Edmond Destree : Anna de Brancovan, comtesse
de Noailles. 1876-1933. — Henri van Moll : De Bindkunst van Bonnet. — Boekenschouw.
— Tijdschriftenschouw. — Boekenfilm. — Massa, Volk en Opvoeding.
LA REVUE BELGE (i Mai), — Pierre Bouchardon : Mon premier crime. —
Leon Pierre Quint : Portraits d'ecrivains : Valery Larbaud. — Valery Larbaud : La
lenteur. — Emile Chardome : Poemes. — Alexandre Cingria : L'art moderne, l'art religieux, la mode. — Dr. Henry Meige : L'operation des pierres de tete. — Paul Prist :
Lettre de Paris. — Thomas Greenwood : Lettre de Londres.
ROEPING (Mei) : Louis de Bourbon : Preludium. — Jac. Schreurs M. S. C. :
Math Talbot. — Alex Campaert : Nachtvaart. — A. J. D. Van Oosten : « Menschen
im Hotel B. — Gerard Knuvelder : Op een keerpunt? — M. Molenaar M. S. C. : Droomvaart. — Onze oom Venantius. — Onze tante Suzanna. — Paul Vlemminx : Brand op
de Hoge Hei. — Philosophus : De mensch en zijn werk ! — Gabriel Smit : Arabesque.
— Dra. M. G. Schenk : Uit de geschriften van den Prim. — Dr. Jan Brans : Oranje
en de eenheid der Nederlanden in den opstand tegen Spanje. II. — Franz v. Oldenburg
Ermke : Weerloozen. — Boekbespreking.
REVUE GENERALE (15 Mei). — August van Cauwelaert : Le Brandon (Het
Licht achter den Heuvel) Roman (Prem. partie. Traduit par Roger Kervyn de Marcke
ten Driessche. — Ch. du Bus de Warnaffe : L'enseignement de la Religion et l'ordre social
— Adolphe Hardy : Chanson. — Leopold Levaux : Paul Claudel. I. — C te . Louis
de Lichtervelde : Les Memoires de M. Woeste, — Henri Davignon : La mort d'Anna
de Noailles. — Luc Hommel : L'Allemagne nouvelle. — Henri Siret : Questions ferro-
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viaires. — Jacqueline Lechat : La Musique a Bruxelles. — Les Cinq : Le vicomte
Poullet. — Charles d'Ydewalle : La vie a Paris. — Auguste Melot : Chronique de Politique exterieure. — Revue bibliographique.
DE NIEUWE GIDS (Juni) : H. W. Sandberg : Andree. — H. H. J. Maas :
Een hoekje Stad. — P. N. Dezaire : Kloos' Lente-Avond. — Hein Boeken : Gabriele
d'Annunzio. — Willem Kloos : Nieuwe Gids-Correspondentie. — Helene Swarth :
Stemmen. — Joannes Reddingius : Tusschen twee Werelden. — Willem Kloos : Binnengedachten. — Willem Kloos : Joannes Reddingius. — Maandelijksch Overzicht. —
« Cabaret der plaatsvervangers. » — Cabaret-Kunst. — Prins Willem van Oranje. —
Maurits Wagenvoort : Buitenlandsch Overzicht. — Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe :
Bibliographie.
FORUM (n. 6). — Verzen van Jan van Nylen, H. Marsman, M. B. Frenkel. —
Slauerhoff : De dood van Dutrou Barnier. — S. Vestdijk : Over de dichteres Emily
Dickinson II. — M. ter Braak : Dr. Dumay verliest. — E. Du Perron : Bij een trio
tooneelprestaties. — H. Marsman : Katholieke poezie. — Panopticum.
DE GEMEENSCHAP (Mei). — Prof. Pompe : Nationaal en Sociaal. — Verzen
van A. J. D. Van Oosten, Koos van Doorne, Chr. De Graaf, Gabriel Smit. — Frans
Erens : Voorschoten ook. — Ant. Coolen : Isidoor van de boeren. — A. Kuyle : Drie
woorden. — Kronieken van A. V. Duinkerken. — A. J. D. van Oosten, Chr. De Graaff,
Ad, Sassen. — Hagel.
DE GIDS (June) — Dr. H. Colenbrander : Cornelis van Vollenhoven. — Stemmen nit de Redactie. — C. en M. Scharten-Antink : Carnaval. — M. Nyhoff : Heer
Halewijn. — Dr. P. J. Bouman : De maatschappelijke achtergrond van het middelbaar onderwijs. — H. Van Loon : De spoorlijn door de Sahara. — Dr. H. J. Colenbrander : Brieven van Thorbecke aan Van Deen. — Dr. A. H. Blaauw : Een veelzeggende
excursie. — Elis. De Roos : D. H. Lawrence, de briefschrijver na de romancier. —
Overzichten. — Bibliographie.
LA NUOVA ANTOLOGIA (1 Mei). — Benito Mussolini : Dieci anni di « rurality » fascista. — Pietro De Francisci : In margine al Congresso di Diritto romano.
— Alfredo Panzini : La bella storia di « Orlando innamorato » prima the diventasse
« furioso » (fine). — Pietro Lanza Di Scalea : Il Re in Cirenaica. — Alessandro Bonsanti :
Una vecchia amicizia (I). — Biagio Pace : Rievocazioni del teatro classico a Siracusa.
— Alessandro Guiccioli : Nuove pagine del « Diario inedito » 1850-1863 (IV). — Gino
Borgatta : La politica monetaria italiana e l'opera della Banca d'Italia. Note e rassegne.
LA NUOVA ANTOLOGIA (16 Mei). — Luigi Aldrovandi : La settimana di
passione adriatica : Parigi, 17-27 aprile 1919 (I). — Roberto Forges Davanzati : Mussolini parla agli scrittori. — Bruno Biagi : Universality dei principi corporativi. —
Alessandro Bonsanti : Una vecchia amicizia (fine). — Nino Barbantini : La pittura
ferrarese nel Rinascimento. — Alessandro Guiccioli : Nuove pagine del « Diario inedito » :
1850-1863, (fine). — Guiseppe Rota : La grandezza delle navi da battaglia. — Note
e rassegne.
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LA NUOVA ANTOLOGIA (1 Juni). — Francesco Domenico Guerrazzi :
Diario inedito del 1859 (con una notizia di G. Francesco Guerrazzi) (I). — Francesco
Ercole : Giacomo Venezian. — Luigi Aldrovandi : La settimana di passione adriatica :
Parigi, 17-27 aprile 1919 (fine). — Edmondo Rho : Il tono goldoniano. — Piero Bargellini : « Dante vivo ». — Fabio Tombari : Il moricolo. — Elio Zorzi : Il ponte del
Littorio sulla Laguna. — Giovanni Breughel : Olanda d'oltremare. Note e rassegne.
LA NUOVA ANTOLOGIA (16 Juni). — La « Nuova Antologia » : Il Patto
Mussolini. — Corrado Ricci : Dal Giottismo al Futurismo. — Luigi Pirandello : Di
che tempi, di che lontananze (ricordi di giovinezza illustrati da Pio Spezi). Francesco
Domenico Guerrazzi : Diario inedito del 1859 (con una notizia di G. Francesco Guerrazzi) (fine). — Carlo Schanzer L'armatura costituzionale e giuridica della Russia
bolscevica. — Carlo E. Basile : L'ultimo convegno. — Arturo Pompeati : Il « Marzocco ».
— Antonio Casertano : Cesare Borgia al sacco di Capua. — Giorgio Pini : Il Conte di
Bumeliana (con documenti inediti). Note e rassegne.
DE TIJDSTROOM (Mei). — Verzen van J. H. Eekhout, J. Decroos, Leo Rakmenspoel, Man Arnet, P. Vlemminx. — W. Van den Aker : Moderniestiese Lyriek.
— A. Demedts H. De Man. — J. Vercammen : M. Matthys'Herfst. — J. Vercammen : Nieuw werk van Van de Velde; Geschiedenis. — R. Verbeeck : Cuirasse sans
defauts. — Aanteekeningen. — Boekbespreking.
DE TIJDSTROOM (Juni). — Verzen van Jan Gin, C. de Basschaerde, Marnix
van Gavere, W. Van den Aker. R. Lammens, M. Peeters. — Hans G. Rink : Gilbert
bij den schoenmaker. — Th. De Jonghe : Meester Gerard. — Albe : P. Polfliet en zijn
Aanteekeningen.
oudsten.
Kronieken van J. Vercammen, F. v. B, A. Demetds.
DE TIJDSTROOM (Juli). — Verzen van Rene Verbeeck, J. Gin, Hans G.
Rink, W. Van den Aker, — M. Mathys : De noodlottige bezoekster. — Kronieken
van W. v. d. Aker, Joost van de Venne, J. Decroos. — Aanteekeningen.
LA REVUE BELGE. (15 mai)— Le Colonel Requette Les transformations de la
guerre. — Andre Maurois : Rencontre avec Francois Mauriac. — Francois Mauriac
Maximes et souvenirs.— Louis Garneray : Les negriers de Zanzibar. — Charles Epry :
Sciences naturelles : La perle. — John Flandres : La presence horrifiante. — Medicus :
Lettre du docteur. — Pierre Goemaere : A propos de « Conseils au Beiges ». — Les
Livres.
LA REVUE GENERALE (Juin). — Etienne Vauthier : Eca de Queiroz et la
litterature portugaise. — Eca de Queiroz : Le tresor. — Albert Janssen : La conference
monetaire et economique de 'Londres. — August van Cauwelaert Le Brandon, Roman
(Deux. partie), (Traduit par Roger Kervyn de Marcke ten Driessche). — E. de la
Vallee Poussin : Les pouvoirs speciaux et revolution du regime parlementaire. —
Leopold Levaux : Paul Claudel. II. — Xavier Carton de Wiart. Baya-Maya (Recit
congolais). — Arnold Goffin : Trois maltres de la sculpture beige. — Bon Pierre de
Gerlache : Tropique, de M. Andre Demaison. — Henri Davignon : Agamemnon,
Reconstitution historique. — Les Cinq : Paul-Emile Janson. — Auguste Melot Chronique de politique exterieure. — Revue Bibliographique.
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LA REVUE GENERALE (juillet). — Octave le Maire : Un Christophe Colomb
beige. I. — Marcel Schmitz : La figure de Bruxelles. — August van Cauwelaert : Le
Brandon, Roman (Trois. partie), (Traduit par Roger Kervyn de Marcke ten Driesche).
— Carlo Bronne : Les Sources criminelles du Roman. — Leopold Levaux : Paul Claudel. III. — R. du Bois de Vroylande : Triptyque Printanier (Poeme). — Mgr J. Schyrgens : Impressions de Rome. — Charles d'Ydewalle : La vie a Londres. — Les Cinq :
Maurice Lippens. — Auguste Melot : Chronique de politique exterieure. — Revue
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FORUM (n. 7). — W. Elsschot : Kaas I. — H. De Vries : De Verbijsterde. —
E. D. du Perron : Als voorbeeld van Hygiene. — L. De Bourbon : Moeder. — J. Reuling : Een oude meneer en ik. — V. Varangot : Het evangelie der ironie. — E. Du Perron : Aan Ambrosia. — Panopticum.
LA NOUVELLE REVUE FRANCAISE (juin). — Deux Poemes de Mallarme,
introduit par Thibaudet. — Andre Suares : Napoleon II. — J. Vaudal : Epures sur le
sable. — P. C. Mort de Judas. — A. Malraux : La condition humaine. — Chroniques.
— Notes, etc.
LA NOUVELLE REVUE FRANCAISE (juillet). — Lineaments d'un deuxieme
univers; sept exposés scientifiques. — J. Cocteau : Cherchez Apollon. — J. Prevost :
L'esprit de J. Giraudoux. — A. Suarez : Napoleon III. — Josette Clotis : Le vannier.
— Chateaubriand : On me force la main. — Chroniques. — Notes.
DE GIDS (Juli). — Stemmen uit de Redactie. — A. Den Doolaard : De herberg met het hoefijzer. — Theun. de Vries : Verzen. — Dr. L. H. Grondijs : Tafereelen
nit Mandsjoerije. — Joh. Tielrooy : Beschaving en positie der Fransch-Canadeezen.
— Dr. A. W. De Groot : De strijd om het vrije vers. — Mr. D. Van Blom : Uselmeervraagstukken. — Buitenlandsch overzicht. — Bibliographie.
ROEPING (Juni). — Verzen van Hans van Zijl, G. Smit, L. De Bourbon, Alex
Campaert, W. Rokveld, P. Vlemminx. — Th. De Jager : Glas in lood. — Philosophus :
De mensch en zijn werk. — Dr. Jan Brans : Belgica juris comtemptrix. — Kroniek.
— Boekbespreking.
ROEPING (Juli). — Redactie : Prof. Verraert en Roeping. — L. De Bourbon :
lift God. — Verzen van P. Vlemminx, F. van Oldenburg Ermke, — G. Smit : Sint
Jans-processie. — Mr. A. H. Lijdsman : Roosevelt contra Mr. Trip c. s. — Ger. Knuvelder : Aart van der Leeuw, Gleichschaltung, Het nieuwe front. — Kroniek. — Boekbespreking.
DE NIEUWE GIDS (Juli). — H. W. Sandberg : Andree. — Dr. Nelly Geerts :
De Lyrische dichter HOlderlin. — Frans Erens : Invallen. — Willem Kloos : Nieuwe
Gids-Correspondentie. — Elisabeth von Machui : Ein Vergessener Romantiker. —
Willem Kloos : Nagedachte. — Hein Boeken : Drie Mei-Gedichten. — Helene Swarth :
Verzen. — Jan H. Eekhout : Verzen. — Fiena Wilkens : Verzen. — Joannes Reddingius : Naar het Licht. — Willem Kloos : Binnengedachten. — Willem Kloos : Herman

647

Robbers. — Maandelijksch Overzicht. — Maurits Wagenvoort : Buitenlandsch Overzicht. — Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe : Felten en Fantasian. — Bibliographie.
LEVEN EN WERKEN (juli-Augustus). — Annie Salomons : Uit Liefde en
Dankbaarheid. — Ela Frowein-Gratama : Handers. — E. C. Knappert : Een oud spelletje. — Sophie Pinkhof : Artis-kiek. — Dr. Nelly Geerts : Een Duitscher over het
Fascisme enz. — Elisabeth Zernike : Het Buurmeisje. — Hermien Manger : Wat? —
Eduard Coenraads : Opvoering van Anthonie Donker's leekespel « Maar Wij... ». —
Jolanda : Banderillo. — Annie Salomons : Van over de Zeeen. — Jan H. Eekhout :
Epitaaf. — F. Van Gelderen-De Witte .: Oorlogstoebereidselen in 1672. — F. Lassche :
Aan 't Roer. — J. J. Poortman : Reincarnatie en Karma, — Abs Van de Ploeg : Mist.
— G. Vanderloo : Geniet van de Natuur,
DEN GULDEN WINCKEL (Juni). — Cornelis Veth : De Pen-club en de
Politiek. — Dr. G. Knuttel Wzn. : Kunstdemocratie. — J. Greshoff : De Geschiedenis
van 4 1'Euvre ». — G. Stuiveling : In Memoriam Alice Nahon. — J. Greshoff : FranschBelgische Letterkunde. — G. H. ts-Gravesande : Een onderhoud met Menno ter Braak.
— Mr. J. C. Bloem : Poezie en Critiek. — Gerard van Eckeren : Kroniek van het Proza.
— Garmt Stuiveling : Reflexen. — G. H. 's-Gravesande : De Nederlandsche Boekkunst
en de Nederlandsche Pers. — Nieuwe Romans. — Boekenfilm.
DEN GULDEN WINCKEL (full). — Ilja Ehrenburg : De nieuwe Roman
van Malraux. — dr. H. van Loon : Sieburg pleit. — E. du Perron : « Elite » en « Groot
publiek ». — Johan Schwencke : Exlibris en Gelegenheidsgraphiek. XXX. Exlibriskunde. — Gerard van Eckeren : Kroniek van het Proza. — Mr. J. C. Bloem : Kroniek
der Poezie. — J. Greshoff : Leve de Voorlichting ! — Edmond Destree : Een Vriend
der Boeken. — Minderwaardige grappen,. — Boekenschouw. — Tijdschriftenschouw.
— Boekenfilm.
DE VLAAMSCHE GIDS (Juni). — A. Vanderpoorten : « In het Zweet uws
Aanschijns zult gij uw Brood eten ». — Julius Pee : Mevrouw Courtmans (vervolg) —
Dr. J. R. H. de Smidt : De Bestudeering van het Volkslied in Frankrijk. — Karel Jonckheere : Twee Gedichten. — Tine Rabhooy : Kikkerwijsheid. — H. Van Tichelen :
Het « Dictionnaire des Ecrivains belges » door Eugene de Seyn. — J. P. — Boekbeschouwing.
DE VLAAMSCHE GIDS (full). — Dr. J. R. H. de Smidt : De Bestudeering
van het Volkslied in Frankrijk (slot). — Julius Pee : Mevrouw Courtmans (vervolg). —
Julia Tulkens : Twee Gedichten. — Leo Van Riel : Fransche Letteren. — H. Van
Tichelen : Boekbeschouwing. — Nieuwe Uitgaven.
LA REVUE BELGE (15 Juillet). — J. Conrard : Pour demain, — Jul. Dalemont : Le probleme monetaire et la crise. — J. Coelst : L'expension internationale
de Bruxelles. — J. Lacrena : Le georgiques chretiennes de Louis Mercier. — J. Mayeur : Poemes. — J. Widmann : Le chateau en -Espagne. — Th. Greenwood : Lette
de Londres. — J. Thivenet : La vie internationale.
N. V. DRUKK. ERASMUS, LEDEBERG-GENT

NEWMAN'S MENTALITET in WORDING
door Prof. Paul Sobry,
I. INLEIDING
Ilc stel me voor in deze bijdrage te onderzoeken in welke omstandigheden en onder welke invloeden Newman de antiliberale
denkrichting insloeg die hem levenslang gekenmerkt heeft (I).
Opzettelijk beperk ik mij tot het duidelijk maken van dit eene punt
om te reageeren eenerzijds tegen eene lijn-en-beginsellooze voorstelling van deze ingewikkelde persoonlijkheid, en anderzijds tegen het verkeerd aanleggen van maatstaven die niet passen bij Newman's heel-speciaal-gerichte denkorganisatie. Men stelt een over--.
dreven belang in een wemeling van details, de zoogenaamde « peculiarities » van dezen man, en men komt uit op ontstellende tegenstrijdigheden in zijn leven; ofwel ziet men de konkrete aangelegenheden voorbij, waarbij zijn verstand aan 't wagen is gegaan, en besluit men simplistisch tot zijn fideistisch anti-intellectualisme, of
omgekeerd tot zijn rationalistischen aanleg, om niet te spreken van
zijn scepticisme.
Het zal bier mijne taak niet zijn, deze verwarde Newman-kritiek in de puntjes na te gaan en te weerleggen; alleen geef ik het
als mijn meening aan, dat als men niet het vertrekpunt van Newman's
denken op den keper beschouwd heeft, men spoorwijs blijft in me(1) Hier moge Newman's eigen getuigenis over zijne antiliberale mentaliteit
genoteerd worden. Op 78 jarigen ouderdom, toen hij tot het Kardinalaat verheven werd,
gebruikte hij in zijne ambtelijke aanspraak te Rome volgende woorden, waarbij hij
zijn leven, synthetiseerde : « For thirty, forty, fifty years, I have resisted to the best of
my powers, the spirit of liberalism in religion. » Herhaalde malen ten anderen geeft
hij dit streven aan, als een doorloopende lijn in zijn leven. Zie o. a. Apologia pro vita
sua. Uitgaaf Ward 1865, bl. i5o; en wat best bewijst dat hij er eene hoofdbekommernis
van zijn leven van gemaakt heeft, is het feit dat de « Apologia D, de « Discussions and
Arguments », de « Essays », de « Parochial and Plain Sermons D, de « Tracts D, de « Oxford university Sermons », het « Development of Christian Doctrine », de « Idea of
a University », « Difficulties felt by Anglicans », « Loss en gain », enz. in mindere of
meerdere mate het Liberalisme behandelen.
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nige subtiele bladzijde die hij geschreven heeft, en in de kronkellijn van zijne veelzijdige bedrijvigheid; zooniet, ontspoort men.
Dit vertrekpunt moeten wij zoeken in de atmosfeer van Oxford, meer, bepaald nog, van de « Common Room » te Oriel. Hier
heeft Newman eene ervaring opgedaan die als een ferment levenslang
in hem heeft doorgewerkt; hier namelijk heeft hij den drang bespeurd — in zijn eigen en bij zijne medefellows — om intellectueele
voornaamheid te stellen boven orthodoxie en moreele volmaaktheid; en dank' zij zijn diep-religieuzen aanleg door de genade verlicht,
is hij er huiverend voor teruggeschrokken.
Uit dezen drang en uit de reactie erop, is een « leitmotiv » geboren dat in zeer veel variaties — nu vol en laid, dan gedempt en
zacht; hier solo en in zijn geheelheid, daar gebroken en met andere
motieven verbonden — meeklinkt in bijna al Newman's woordenorchestraties. Het komt er op aan dit « leitmotiv » fijn genoeg te kennen om het dadelijk in iedere uitvoering te onderscheiden en tot
zijn beteekenis terug te brengen. Daarom acht ik het van belang
Newman's Oriel-ervaring te ontleden.
*
**

IL DE ORIEL-ERVARING
Oriel-College was een van de menigvuldige Colleges van de
aloude Isis-stad. Het stond hoog in aanzien toen Newman er « fellow » (d, i. medebestuurder) van werd in 1822. Het had immers
dapper gereageerd tegen de studieverslapping die in de 18e eeuw
de hoogeschool was ingeslopen; het had zich opgewerkt tot een
intellectueel milieu van beteekenis, vooral onder den invloed van
John Eveleigh, die er van 1781-1814 «Provost» of Hoofd van was.
Hier is het de plaats niet om het verstandelijk verval en de reformatorische pogingen in de universitaire kringen van toen, breedvoerig te beschrijven (i). Het volsta te zeggen dat men het studieleven te Oxford in den loop van de 18e eeuw zeer gemakkelijk had
gemaakt, ten behoeve van de rijke gentlemen; er waren ofwel geen
(I) Documenten en verslagen hieromtrent zijn door Prof. Corcoran, S. J., van
het University College te Dublin bijeengebracht, maar mijns inziens niet voldoende
toegelicht, in zijn Inleiding tot « Newman's Theory of liberal Education ' for academic use, Dublin 1929. Ook Tuckwell's « Pretractarian Oxford » 1909, geeft overvloedige inlichtingen.
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examens meer, ofwel zulke slappe tentarnina dat iedereen door het
net kon kruipen; erger nog : de lessen waren op een minimum gebracht, de leerstof zelf was elementair en oppervlakkig voorgeschoteld: alles samen genomen, decadentie dus, waarvan de nadeelige gevolgen op studiegebied en ook in disciplinair opzicht zouden voelbaar zijn tot over de heeft van de 19e eeuw. Tegen dezen mistoestand
waren echter van of ongeveer het jaar i800 enkele Colleges, waaronder Oriel, opgestaan, en hadden eene wel is waar onvolledige,
maar toch werkelijke studiehervorming ingebracht. Wat dit laatste
College vooral kenmerkte op het oogenblik dat Newman er als
fellow in opgenomen werd, was dit : het meest verfijnde intellect
van het toenmalige Oxford was erin vereenigd in den persoon van
de Tutors (studievoogden) en Fellows.
Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat Newman het
persoonlijk zeer waardeerde in dien kring opgenomen te worden.
Hij heeft ons zelf een verslag nagelaten van die gebeurtenis 12 April
1822 (i). Hij zit op z'n kamer in Broadstreet, zenuwachtig naar
den uitslag van zijn examen wachtend, viool aan 't spelen. Plots
komt de knecht van den Provost van Oriel kloppen, om op de gebruikelijke manier van wege zijn meester den jongen Heer Newman,
te ontbieden. Het spreekt van zelf : Newman verstond onmiddellijk... deed echter alsof hij niet begreep en speelde voort. De knecht
die meende zich van kamer vergist te hebben, kreeg een « very
well » en een « all right » naar den kop en vloog de deur uit. Toen
vloog ook Newman's viool in den hoek, en hij zelf, de trappen neer,
de straat op, naar Oriel ! Hij komt aan, en wordt door de vereenigde
fellows begroet. « Ilt kon het nog dragen » schrijft hij in zijn brief
aan Bowden (2), « toen Copleston mij geluk wenschte, maar toen
Keble vooruitkwam om mij de hand te drukken, zoo zou ik wel
hebben kunnen neerzinken van schaamte, bij zooveel eerbewijs. »
En in een brief aan z'n vader, bekent hij het naief : « Et ben
werkelijk lid geworden van de « Common room »; zij heeten mij
Newman; — ik sta er versteld om — aldra moet ik het leeren hen
te heeten : 0 Keble », « Hawkins », « Tyler ».
Dit nog teekent hij er bij aan : « Van uit Brie torens van Oxford
(1) « Autobiographical Memoir » in « Letters and Correspondence » edited by
Anne Mozley, 2 vol. Longmans, Green & Co 1903 new impression 1st vol., bl. 62-64.
(a) Bowden was de eerste studievriend dien hij ontmoette te Oxford, en met
wien hij zijn « Bartholomew's Eve » opmaakte.
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ging tegelijk het beierspel der klokken op (Ilc moest ervoor betalen) ».
En terugkijkend naar dien heugelijken datum, schrijft hij dat 12e
April 1822 altijd als een « turning-point of his life » in zijne oogen
was geschenen, en « of all days most memorable » en ja, in den 3en
persoon over zichzelf legt hij dit getuigenis of : « He never wished
anything better or higher than, in the words of the epitaph « to
live and die a Fellow of Oriel ».
Kan men raker en gevoeliger eene volheid van geluk uitdrukken?
Kan men in kortere, expressievere trekken teekenen en inscherpen
dat men iets bereikt heeft. Hij zelf weer zegt ons wat hem in dit
bereiken zoo gelukkig maakte : het feit namelijk dat hij door dit
fellowship kwam te staan op het ruime en hooge vlak van de universitaire gezelschapskultuur (I).
Niemand genoot meer dan Newman de atmosfeer der intellectueele sereenheid; niemand ademde gretiger in stille-studiekamerlucht; niemand hield zoo zielsveel als hij van gesprekken die geestesdisciplinen verraden en tevens wijde horizonten bestrijken. Hij
wist toen echter niet waar hem de invloed van dit universitair milieu
van lieverlede naar leiden zou; naar de Oxfordbeweging om tegen
alien liberalen geest in, het dogmatisch princiep in godsdienstleer
boven alles hoog te houden; en later van Oxford-weg naar het Katholicisme, nadat blijken zou dat niet de Anglicaansche Kerk maar
wel Rome, en Rome alleen, stoelde op den geloofswortel door Kristus geplant (2).
Ilc mag echter de tijden niet vooruitloopen : ik moet u het worden en groeien van Newman's centrale levensbekommernis voorstellen, en daartoe u binnenleiden in de Common room van Oriel.
Als Provost stond in 1822 de genaamde Copleston. Hij zat de redekaveling der Fellows voor, en was voor alien, naar Newman's woord,
eene inspiratie, eene bezieling. Aan alwie hem hoorde en vatten kon,
gaf hij « through the chilly clarity of his mind D een diep verlangen
in, naar orde en klaarheid in den geest. Over alles mocht gesproken
warden, maar over alle gesprekken moest hangen de atmosfeer van
de heldere intellectueele doorzichtigheid.
(I) g The high and broad platform of university society and intelligence D, ib.
bl. 64.
(a) Ik laat hierbij opmerken dat ik hier, getrouw aan mijn opzet, de ontwikkeling
van Newman's godsdienstige opinies niet zal nagaan. De Oxford-beweging voor zoover
zij tot een kerkelijken strijd uitgroeide, laat ik buiten beschouwing. Het is me alleen te
doer om het « Leit-motiv D in Newman's 'even.
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Laat ik hier eene noodzakelijke parenthesis mogen opener.
Wat was het eigenlijk dat de gewone gesprekken te Oriel in de 20ger
jaren doordeesemde?
« The Noetics » — zoo staan de toenmalige Fellows van Oriel
in de geschiedenis bekend — waren mild-liberaal georienteerd ten
overstaan van alle vraagstukken van den dag, speciaal echter de
High-Church met hare ultra-conservatieve gezindheid. Wat hen,
kenmerkte was wel het behagelijk-zich-vermeien in eene geestesontplooiende, spraakverfijnde kritiek. Vergeten we hierbij niet dat
geheel intellectueel Europa, op dien tijd, onder den een of den
anderen vorm, een tikje had meegekregen van de omwentelingsmentaliteit die voorzat aan de fransche revolutie. Hier te Oriel
kwam deze geestesgesteltenis tot uiting, niet wel is waar in formeelantigodsdienstige of in scherp-humanitaire theorieen, maar in hetop-den-kop-stellen van alle problemen voor het plezier van de discussie : De Fellows hadden het ondervragingsteeken lief; de andere
punctuaties waren goed, dachten zij, voor niet-intellectueelen.
Daarxnee uit; niet verder ging hun opzet, althans in den beginne (I).
Maar er zouden « developments » groeien uit die geesteshouding.
Newman's levenslange denkrichting is nauw verbonden met de ontwikkeling van dit proces. Et zou dan ook de basis van deze Oriel-

mentaliteit nog even nader willen omlijnen, en meer psychologisch
toelichten, omdat heel het godsdienstig liberalisme van Oxford, erop stoelt. Ook de Oxford-Beweging die tegen dit liberalisme inging
om het dogmatisch princiep in godsdienstzaken te redden, wordt
eerst grondelijk gevat, als men hierop is ingegaan. Men kan menig
boek over dit « movement » lezen, waar men niet fijntjes-wijs uit
geraakt, omdat de menschelijke worteling van de gebeurtenissen er
niet in aangegeven wordt, maar slechts het bloote feit, koud en bloedloos.
In eene nota van de hand van Newman aangebracht als Appendix aan de « Apologia pro vita sua » (2), vind ik de zuiverste
bron voor de verklaring van het wordend liberalisme in den Oxfordschen geest. Ilc zal die dan ook benuttigen.
Die mannen van Oriel — last ik er aan herinneren — waren
(1) Het scherpst heeft daarover, zoo ver ik weet, de deensche schrijver Brillioth
geschreven, in zijn meesterwerk : a The Anglican Revival », Oxford, 1928; ook
Tuckwell's «Pretractarian Oxford « 1919, geeft overvloedige inlichtingen.
(2) 2e uitgaaf 1865.
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hervormers van de studien te Oxford, succesvolle hervormers die
het gezonken peil der universiteit hooger hadden gebracht en steeds
hooger opvoerden. Zij waren, en wisten het maar al te goed — de
plaatselijke elite van het verstand. Ze keken dan ook nit de hoogte
neer op .menig Conservatieven Collega die in den ouden slordigen
trant voortslenterde, zelfs op de meerderheid der Oxford-Colleges
die verstandelijk ten achter stonden. Hun gevoel van eigenwaarde
groeide er maar te sterker door; hun toon van academische distinctie steeg merkbaar , er werd gewedijverd om het universitair cachet.
Newman ziet scherp-klaar, waar hij in dezen kring van hervormers,
die weer « the idea of a University » met geheel de kultuurspanning
die ermee samengaat, hadden doers herleven, den kern aanduidt van
de Oxfordsche liberale partij.
Het ware echter glad verkeerd zich dezen kring voor te stellen
als eene vereeniging van menschen die bewust aanstuurden op
ongeloof of kerkelijke opstandigheid. Zij waren integendeel goedmeenende kristenen, zelfs religeus-bedrijvig, en gehecht aan hun
kerk. Wat echter niet belette dat zij zich in minderen of meerderen
graad eene vrijheid van opineeren veroorloofden, ook in zake godsdienstige dogmas, kerkelijke opvattingen en bijbelkritiek, onder
voorwendsel van ruimheid van inzicht en inschikkelijkheid tegenover
de eischen van de beschaving.
Een punt valt hier goed in 't oog te houden. Zij zagen niet in,
welke richting hun denken uitging, zij beseften de toedracht niet
van hun loslippig spreken. De meesterpsycholoog en logisch-deduceerende nadenker J. H. Newman zou hier op den duur ingrijpen,
en met chirurgicale gevatheid de intredende kanker uitsnijden tot op
het been. 1k sluit de parenthesis, om voort enkele leden van den

Common room u voor te stellen.
Een afzonderlijke plaats in dezen groep wordt ingenomen, door
Keble. Deze was de eerste en eenige voor 1826 (Pusey behoort immers niet tot de Oriel-school in stricten zin, en Froude werd eerst
tot Fellow gekozen in 1826) die in zich vereenigde strenge, behoudsgezinde rechtgeloovigheid en vastgewortelde aanhankelijkheid aan
het gezag, met intellectueele allure en verfijning. Ook gevoelde hij
zich niet heelemaal op zijn plaats te Oriel; hij zegde in 1823 vaarwel aan de Common room om de nederige bediening te gaan uitoefenen van Pastoor ten lande. Newman heeft hem dus slechts een
jaar, nl. van 1822-23, in Oriel gekend, en schijnt bovendien op
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dien tijd niet te zijn doorgedrongen tot aan het merg van zijn wezen.
Het was meer zijn karakter dat hij hoogschatte dan zijne overtuigingen; en de aanteekening in de Appendix-nota van de Apologia
« He (Keble) did not lose his place in the minds of men, because he
was out of their sight » (I) slaat meer op den tijd na 1828 dan op
de jaren 1823-28; inderdaad wij hebben Newman's eigen getuigenis ter staving van deze bewering ; in zijn Autobiographical
Memoir komt hij er voor uit dat, na de aanstelling van Hawkins
tot Provost van Oriel — en dit was in 1828 — het hem voor de
eerste maal duidelijk werd, onder den invloed van gesprekken met
Froude, hoezeer er « Congeniality of mind » was tusschen hem en
Keble (2); ten anderen, Froude zelf, die van af 1826 tutor was te
Oriel samen met Newman, en die op dezen laatste den sterkstmogelijken invloed uitgeoefend heeft in de richting van het antiliberalisme, beroemt er zich op in zijn « Remains » een enkel goed
werk verricht te hebben in zijn leven : nl. Newman en Keble bij elkaar te hebben gebracht.
Wat er ook van zij, de invloed van Keble op Newman is crescendo gegaan. Alover de lezing van Keble's gedichten van 1827,
(« The Christian-year »), en alover de sympathieke belichting van
Keble's princiepen door Froude van af 1826 tot na de Italiaansche
reis van 1832-33 en erover, zien we tusschen die twee menschen
eene nauwe betrekking tot stand komen, door Newman zelf betiteld
als de betrekking van een denker tot zijn spreekbuis, den redenaar.
De vergelijking moge niet kloppen, en ingegeven zijn door Newman's
nederigheid, toch wijst ze op een sterken band van afhankelijkheid
van Newman tegenover Keble. Zoo heet het : « I compared myself
with Keble, and felt that I was merely developing his thoughts,
not my convictions (3). De waarheid is, meen ik, dat Keble niet
zoozeer Newman imponeerde door zijne gedachten; — Froude deed
dit veel meer — maar wel door zijn ongerepten zin voor hoogkerkelijke godsdienstigheid, en zijne houding van trouwe vereering voor
het gezag; ook wel door zijne bekoorlijke dichterlijkheid van aanleg.
Niet zoozeer wat Keble dacht — hij was trouwens geen denkers(I) Uitgaaf 1865, 131. 494-5.
(2) Autobiographical Memoir, bl. 134. Dit getuigenis gaat speciaal over de opvatting van het tutorship (zie verder).
(3) In zijn verhaal van de reis mar Italie en Sicilie. zie Autobiographical Memoir,
bl. 367.

655

natuur — als wet wat hij was — hij was een toonbeeld van vroomheid, en alsdusdanig een rem tegen de liberate vaart der Oriel school
— heeft Newman's denken beinvloed. Zoo valt uit te leggen dat
Newman hem als de hoogste godsdienstige persoonlijkheid huldigt die de Oxford-beweging gelanceerd heeft, « As far as I know,
he who turned the tide, and brought the talent of the university
round the side of the old theology, and against what was familiarly
called « march of mind » (versta : liberalisme) was Mr Keble, In
and from Keble, the mental activity of Oxford took that contrary
direction which issued in what was called Tractarianism, » (1)
A kan deze woorden niet letterlijk aannemen, omdat zij gaven
toeschrijven aan Keble welke deze man, wegens zijne bescheidenstille natuur niet had. Hij was geen zelf-waarnemend en milieupolsend psycholoog zooals Newman; hij had ook niet Newman's
deductieve geesteskracht die bijna prophetisch de verre uitloopers
van denkrichtingen aankondigt; hij had vooral niet « the pushing
power » die Newman wet had, en zonder dewelke geen stroomingen
verwekt worden. Maar toch geef ik toe dat zonder hem de Oxfordbeweging niet, of althans zoo vroeg niet, tot stand zou gekomen zijn :
en voor mijn opzet in dit artikel, leid ik uit Newman's woorden af,
dat zijn eigen geestesgaven en wilsmachten voor een groot deel, dank
zij Keble's persoonlijkheid losgekomen zijn en gestuurd werden in de
antiliberale richting die levenslang bijgebleven is. Volledigheidshalve
zou ik nog op Pusey's en Froude's (2) invloed moeten ingaan,
maar — afgezien van het feit dat ik verder nog iets over deze twee
menschen zal zeggen — is het hoog tijd dat ik u de andere zijde van
Oriel in den persoon van enkele Fellows voor oogen brenge. Ik
zal me beperken tot de voorstelling van Hawkins en Whately.
Uit gansch andere grondstof gehouwen als Keble, was de Provost-opvolger van Copleston, Mr, Hawkins, De photo die nu nog
altijd hangt in de Common room van Oriel., weerspiegelt de mathematische nauwkeurigheid van zijn geest en het zenuwachtige van
....,.....■

•••••■ •••■■

(1) Nota A. Apologia 1865 uitgaaf Ward, bl. 494-95.
(2) Froude was door-en-door ascetisch aangelegd, geniaal, tevens impulsief en
vastberaden. Hij haatte de reformatie van Elisabeth, en voelde sympathie voor Rome.
Zijn invloed op Newman's denkrichting valt niet te onderschatten — hij heeft zijn
antiliberalisme sterk gevoed en alle aarzeling bij Newman doorgehakt — ; maar toch
komt hij meest in aanmerking in de evolutie van Newman's geloofswaarheden. Pusey's
invloed gaat terug tot in 1823-24. Zie Autobiographical Memoir, bl. 104.
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zijn temperament. Weet gij in welke bewoording Newman het inwerken van dien man op hemzelf weergeeft?
« Hij was de eerste » zegt hij, « die mi.j leerde zorgvuldig o.m te
gaan:met woorden, en voorzichtig te zijn, bij het opstellen van mijne
beweringen. Hij scherpte mijn verstand de gewoonte in, bij alle discussieeren en debatteeren, steeds het onderwerp scherp of te lijnen,
en duidelijk te maken waarover het precies ging; tusschen verwante
gedachten te onderscheiden, misverstanden en moeilijkheden uit
den weg te ruimen door ze te voorkomen » enz. (I)
Deze woorden kan men natuurlijk lezen als lets zeer gewoons
zonder er erg op te letten dat de diepgaande invloed van Hawkins
reikt tot aan de wortels van Newman's denken en ook van zijn schrijftrant. En toch is dit zoo : het meticuleuze in hem, het afgewogene,
het omzichtig-traag vooruitschrijdende van zijne spitsvondige argumentatie, het geheele gewemel van subtiliteit en geschakeerde
fijnschrijverij hem zoo eigen, gaan vanzelfsprekend in laatste instantie terug op den natuurbouw van zijn geest zelf, maar die geest
werd onzeggelijk bevrucht door jarenlangen omgang met de superieure denkinstrumentatie van Hawkins. Newman had er zooveel
vertrouwen in dat hij jarenlang zijne sermoenen en pennevruchten
gewoon-weg aan zijn Provost voorlegde; en deze was zoo vriendelijkstreng dat hij er met het snoeimes in zat, « severely » zegt Newman.
Ult zulke feitjes en bekentenissen zien we klaar in, hoe intellectueel-opvoedend de Common room van Oriel voor Newman werkte,
en bepaaldelijk hoe de geesteshouding van onzen jongen Fellow
er tot edele verfijning rijpte. Het is nochtans opvallend dat Newman.
Hawkins' gezindheid met licht-geschakeerde woorden als wereldsgetint voorstelt; hij laat hooren dat hij ietwat zelfzekerheid verraadde
in zijne uitspraken, en dat « he had far less than others of that secular spirit, which is so rife at all times in places of intellectual eminence. » (2) Niet dat hij zijn plicht-en-verantwoordelijkheidsbesef
en zijne godsdienstige, herderlijke degelijkheid in twijfel trekt;
integendeel hij huldigt zijne geheele persoonlijkheid, het meest nog
zijn hoogstaand karakter, maar — er is een « maar » bij, die zeer
kenschetsend is voor Newman's denkrichting — Hawkins draagt
in zich princiepen die Newman niet blijvend kunnen voldoen. Het
(I) Apologia, bl. III.
(2) Autobiographical Memoir, bl. 104.
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conflict kwam tot citing in zaak opvatting van de rol van de « tutors » to Oriel, en staat van naald tot draad beschreven in het 4e
hoofdstuk van het Autobiographical Memoir (i). Ziehier de kern :
Hawkins wilde dat een tutor uitsluitend de studies van den student,
en de disciplinaire zijde van 't Collegeleven zou behartigen. Newman integendeel kwam er voor uit — en op den duur « he held
(it) almost fiercely » — dat hij ook — althans in partikuliere gevallen
— de godsdienstige opvoeding der leerlingen ter hand zou nemen,
en « that secular education could be so conducted as to become a
pastoral cure. » (131. '35 A. M.)
We zien in den achtergrond van dit Conflict Newman's vrees
voor het uitsluitend opdrijven van den geest in een seculier-verstandelijke vorming, zonder het tegenwicht van een religieuze beinvloeding. Hij ziet er eene ontwikkeling in van de liberale geestes-

mentaliteit, en hij kan niet aannemen dat hij persoonlijk zijn ambt
van tutor niet zou mogen beoefenen als anglicaansche geestelijke,
d. i. met zielenijver. « My chief objection to the system you propose
is, that in my own case : ... the mere lecturing required of me, would
be incompatible with due attention to that more useful private instruction, which has imparted to the office of tutor the importance
of a clerical occupation. D (2)
Nadat het conflict een tijdlang latent was gebleven — Newman
is tutor geweest van 1826 tot 1832 — brak het zoo hevig uit dat
in den zomer van het laatste jaar Newman zijn ambt moest neerleggen. Hawkins wilde hem inderdaad geen studenten meer toevertrouwen. Wil men hooren hoe zeer de anti-liberale gedachtengang die
onder dezen strijd verborgen was, in Newman's leven ingreep, zoo
moet men de laatste regels van het relaas lezen : « Humanly speaking, that movement (of Oxford) never would have been, had he
(Newman) not been deprived of his tutorship; or had Keble, not
Hawkins, been Provost. » (3) In verband met deze gebeurtenis
en met Keble's en Hawkins' naam die tegen elkaar gesteld worden

(I) Zie hooger, A. M., bl. 129-14o.
(2) Brief van Newman aan Hawkins, 8 Juni 183o.
(3) A. M., bl. 14o. Hierbij teekent Gladstone aan, « This seemed an exageration,
as the Oxford doctrines were too deeply and consciously held to be dependent on a
mere accident of the kind » (aangehaald in : « Fifty years of catholic life by Fitzgerald
Vol. II, bL 252, London 'gm) Het mag waar zijn, maar het verraadt toch Newman's
denkrichting.
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in de laatst-aangehaalde woorden, weersta ik niet aan de bekoring
nog even enkele regels over te schrijven, waar we als 't ware met
den vinger betasten waar het ten slotte bij Newman om ging, en
hoever hij stond in 1828.
« It had been Froude's great argument in behalf of Keble,
when the election of Provost was coming on, that Keble, if Provost,
would bring in with him quite a new world, that donnishness and
humbug would be no more in the College, nor the pride of talent, nor
an ignoble secular ambition. (Dit slaat op de liberaliseerende Fellows,

ook op Hawkins wellicht.) But such vague language did not touch
Newman, who loved and admired Hawkins, and who answered with
a laugh that, if an angel's place was vacant, he should look toward
Keble, but that they were only electing a Provost. Little did
Newman suspect that Froude's meaning when accurately brought out,
was that Keble had a theory of the duties of a college towards its
alumni which substantially coincided with his own. » (1)
Uit dezen tekst kan men opmaken
a) dat Froude vroeger dan Newman de persoonlijke tegenstelling : Keble-Hawkins ingezien heeft, en haar aan Newman voorgesteld heeft, zonder evenwel erin te lukken de theoretisch-principieele tegenstrijdigheid duidelijk te maken, die Newman van zijn
sympathieen voor de kandidatuur Hawkins logisch zou hebben moeten afbrengen.
b) dat Newman in 1828 bij de aanstelling van Hawkins als
Provost van Oriel, nog te zeer onder invloed stond van de verstandelijke schittering van Hawkins, om er wantrouwig van te worden.
Hoezeer hij ook reeds in dien tijd aan 't zoeken was naar zuivere
godsdienstige princiepen, toch had zijn geest nog niet de geheime
ontwikkeling van de liberaliseerende neigingen van zijn milieu tot
in hare consequenties gevat. Zijne mentaliteit is nog onvast, alhoewel reeds anti-liberalistisch gericht. (2)
En Whately nu om te eindigen. Sterk van lichaamsbouw, een
man uiterst goed in 't vleesch, bruusk en vollevendig van inborst
en manieren, met een onzeggelijken praatlust van zeer humane qualiteit toegerust : zoo was deze tip-top professor in de Logica te Ox(I) A. M., bl. 135.
(2) De gevolgen van het liberalisme van Oriel op godsdienstig gebied zal
Newman in den tijd van de Oxford-Beweging in menig pamphlet aanklagen. De
volledigste uiting van zijn protest staat in « Tamworth Reading Room » (1841).
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ford. Men vertrouwde hem de nieuw-aangekomen Fellows toe, de
freshmen of schachten van den Common room; hij had opdracht
ze uit hun schelp van schuchterheid los te wikkelen en ze traagjes
aan, los te praten. Deze opdracht strookte wonder goed met zijn
karakter dat een slachtoffer-toehoorder noodig had om in vol humeur te geraken. Op Newman werkte hij fascineerend, en dezen
noemde hij zelf « de meest heldere kop dien hij ooit gekend had ».
ze reden samen uit te paard, gingen wandelen en discussieerden
over alles en nog wat. Onder Whately's impuls schreef Newman zijn
eerste tijdschriftartikels , met hem en onder hem werkte hij mee
aan het engelsch standaardwerk van toen over de Logica. Kortom
Whately heeft Newman gelanceerd. Hunne goede betrekkingen
mochten echter niet blijven duren, — ik zal verder zeggen waarom
— maar van 1822-25 werden ze geleidelijk intenser, om in het schooljaar 1825-26 een hoogtepunt te bereiken in St-Alban's, en dan stilaan en even geleidelijk te verkoelen tot aan het vriespunt.
Beide mannen zouden 25 jaren later te Dublin verblijven, de
eene als Anglikaansch Aartsbisschop der Iersche hoofdstad, de andere als Rector van de nieuwgestichte Katholieke Universiteit
maar ze kruisten mekaar op straat zonder nog even te groeten. Zoo
hard is sours het leven dat het de zoetste vriendschap breekt.
Ilc wil u een staaltje geven van wat Newman over Whately geschreven heeft : « Et ben hem veel verschuldigd. Hij was een man
met een edelmoedig en warm hart... Toen ik nog bedeesd en teruggetrokken was in 1822, nam hij mij bij de hand, en werd voor mij
een minnelijk-aanmoedigend leeraar. Het is overduidelijk dat hij
mijn verstand opende, en mij leerde van mijn eigen hersens gebruik
te maken. Zijne rol was vervuld of daaromtrent, toen hij mij had
leeren zien met eigen kijkers, en op eigen beenen staan »... Aldus
de Apologia.
En in een brief van 1826 Nov. 14 aan Whately zelf gericht
« 1k ben veel aan Oriel verschuldigd, wat verstandelijken vooruitgang
betreft , maar aan niemand meer dan aan U, zoo denk ik. Toen ik
Fellow te Oriel werd, zoo weet ik wie mij het eerst moed gaf om mijn
weg te vinden, en mij logisch door te denken leerde, en — hoezeer

(I) A. M., bl. 94.
(a) Op ioden Nov. 186o.

66o

dit ook vreemd moge klinken voor een leeraar, — gij schonkt mij
zelfvertrouwen (I).
Als Newman dezen brief herleest (2), zoo teekent hij erbij
aan : « Ilc heb er altijd aan gedacht een van mijne boeken aan hem
op te dragen, en aldus zou de opdracht-tekst luiden : « To Richard
Whately, who, by teaching me to think, taught me te differ from himself .»
Kan men duidelijker en eerlijker verstandelijke schuld bekennen? en kan men beter inzicht hebben op Newman's Fellow opvoeding te Oriel? Maar ook, wijzen deze teksten, de laatste inzonderheid, niet allerklaarst op Newman's wordende denkrichting?
Van 1822-26 was Whately's liberaliseerende neiging hem nog
niet duidelijk gebleken : hij vermeide zich te veel in het sprankelend
vuurwerk van Whately's logisch-verfijnden kop, en in zijne prachtighumane gulheid. Zelfs ging hij zoozeer zijne richting op dat hij
geneigd werd « verstandelijke voornaamheid boven zedelijke volmaaktheid en rechtgeloovigheid te verkiezen », Whately heeft inderdaad
Newman een eindje ver op dezen doolweg van het liberalisme gebracht. Het is moeilijk met nauwkeurigheid vast te stellen wanneer
Newman precies bewust werd van zijn toestand. Maar zeker hebben
hem zijn ziekte van 1827, en de dood van zijne zuster Harriet in
1828, zooals hij zelf getuigd heeft, religieus verdiept, uit zijn droom
opgewekt en van de liberaliseerende neiging weggebracht (I).
Reeds vroeger nochtans zien we hem bekommerd met een aspect van het vraagstuk. Als zeif-ontleder is hij van in 1823 zijn eigen
intellectueele vaart aan 't vergelijken met Pusey's beminnelijke nederigheid :
« What importance I think myself of! my deeds, my abilities,
my writings ! whereas he (Posey) is humility itself, and gentleness
and love, and zeal and self-devotion (2). »
In het jaar 1824, jaar van zijne Anglikaansche Wijding, noteert
hij het verschil tusschen zijne opvatting van de zonde, en de opvatting ervan bij zijn vrienden. Zij beschouwen haar in het licht van
het gentlemansideaal (3) als een breuk van harmonie in 't Leven,
als eene onvolmaaktheid in de natuur, terwijl God's genade en zijn
(1) Apologia, bl. 117. De formeele breuk met Whately dateert van begin 1829.
(a) Zie hooger nota 13.
(3) Het valt aan te merken dat het gentlemanideaal in den Oxfordgeest niet enkel wijst op een beer met uiterlijk-fijne manieren, maar op een man die de levenskunst
geleerd heeft in alles harmonisch te denken en te handelen op gronden van intellectueele voornaamheid 11 Newman stond wantrouwig tegenover dit ideaal, zooals blijkt uit
Discourse VIII van zijne Idea of a University.
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godsdienstig-strenge aanleg, door Mayers en Thomas Scott te Ealing
zeer versterkt in Calvinistischen zin (I), hem onrustig maken over
deze milde interpretatie, en hem influisteren dat de zonde eene overtreding is van Gods wit en van Gods wet, en dat zelfspijt en ongeduld
om eene begane fout wezensverschillend zijn van het kristen berouw.
**
*

III. ECHO'S VAN DE ORIEL-ERVARING.
Echo's van deze eenzame en vrome bedenkingen vernemen wij
in zijn allereersten universiteitspreek (2) : daar neemt hij order het
vergrootglas van zijne aandachtige beschouwing hetgeen te Oriel
geheeten werd het philosophisch temperament. Hij ontleedt het
geduld, de sereenheid, het bescheiden-voorzichtig karakter van den
gentleman-wijsgeer, en vindt er wondere punten van overeenkomst
in met het gevoel en de levenshouding van een kristen mensch...
totdat hij plots als verschrikt dit afgrondelijk verschil tusschen beide
levenstonen ontdekt : « The philosopher confesses himself to be imperfect; the Christian feels himself to be • sinful and corrupt.»

Het is opmerkelijk dat deze preek samenvalt met den herfst
van zijne betrekkingen met Whately, even vOOr dat de verkoeling
intreedt. We hebben er nog maar het praeludium in gehoord van
zijn levenslied, of liever gebroken en tentatieve fragmenten van
zijn leitmotiv. Froude en Keble zullen de overheerschende belangrijkheid van het geloof op het verstand in hem tot een levensovertuiging doen rijpen. Zijne ziekte, de dood van zijn zuster, de proble-

men van zijn tutorship, de deduceerende en ontledende neiging
van zijn geest, politieke driiverijen van de liberale partij op godsdienstig gebied, en andere oorzaken meer, zullen meewerken tot
een dieperen kijk op het vraagstuk « faith and reason » liberalisme
en behoudsgezindheid, intellectueele schittering en godsdienstige
vroomheid. Het zal Newman hoe langer hoe meer duidelijk worden
dat de Common room van Oriel, waar zijne weetgierigheid en gentleman's aanleg aan zooveel heerlijke vruchten een punt heeft mogen
zuigen, toch ten slotte aan 't verglijden is naar religieus verval.
Deze Oriel-ervaring van dag tot dag dieper beleefd, zal het
(1) Apologia, bl. io8.

(2) 2 kill 1826.
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leitmotiv worden van de meerderheid der sermoenen van 1830,
1831, 1832. Uit de University Sermons noem ik slechts de meest
kenschetsende : « The Usurpations of reason » van December 1831
en « Contest between faith and sight » van Mei 1832. Het klinkt er
van « Man's moral Power triumphing over the intellectual » en « the
triumph of holiness over ability ».

Deze preeken werden vaak misbegrepen door scholastisch-gedrilde critici, en als anti-intellectualistisch, fideistisch, pragmatistisch geblameerd, omdat er geen rekening werd gehouden met het
feit dat ze gericht zijn tegen de liberale Evidential-School waar Whately de hoogste vertegenwoordiger van was (i).
Onder de Parochial and Plain Sermons van dezelfde jaren 1830,
1831, en 1832 die alle in mindere of meerdere mate het zuiver kristelijk karakter omlijnen als tegenbeeld van den wereldschen mensch,
zijn er twee ook die het leitmotiv van Newman's leven in zijn volheid weergeven : « The selfwise inquirer » van October 1830, en « The
relegion of the day » van Augustus 1832, op den vooravond van het
Oxford Movement. A veroorloof me slechts een paar aanhalingen
om te eindigen. Beter dan wat ik er ook over zeggen moge, zijn
deze teksten geschikt om u Newman's vast geworden levensinzicht
te geven als gegroeid uit de ervaringen van Oriel. Uit den eersten
preek (2) : « The first sin of men of superior understanding is
to value themselves upon it, and look down upon others. They make
intellect the measure of praise and blame; and instead of considering
a common faith to be the bond of union between Christian and
Christian, they dream of some other fellowship of civilization, refinement, literature, science, or general mental illumination, to
unite gifted minds one with another. Having thus cast down moral
excellence from ist true station, and setting up the usurping empire
of mere reason, next they place a value upon all truths exactly in
proportion to the possibility of proving them by means of that reason... Thinking much of intellectual advancement, they are much
bent on improving the world by making all men intellectual; and
they labour to convinc themselves, that as men grow in knowledge
they will grow in virtue. » («The Tamworth Reading Room» van 1842
en de «Idea of a university» van 1852 cirkelen rond deze laatste woor(I) Zie Artikel van Francis Bacchus in « The Month », 1922.
(a) Parochial and Plain Sermons, vol. I, 1868, bl. 223 en vervolg.
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den, uitgesproken in 1830, toen Newman vast inzicht had gekregen
in de bedrieglijke Oriel-kultuur met haar teisterende gevolgen op
godsdienstig en moreel gebied. In 1878 zal hij er weer op drukken
bij zijne verheffing tot het kardinalaat, zoodat we hier werkelijk
van een leitmotiv mogen spreken.) (1)
In « The religion of the day » van 1832, bereiken we de voile
rijpheid en de voile breedheid van Newman's gedacht. Hij stelt
tegenover malkaar waren strengen godsdienstzin gegrond op de
wet en op den wil van Jezus-Christus, en anderzijds dat bedriegelijk misbaksel van den godsdienst voor intellectueelen, de gemakkelijke beleving van de « religion of civilisation» die enkel nog overgehouden heeft « a general colouring from Christianity ».
Er stak een worm in den blozenden appel van Oriel

Newman zal er ons altijd, altijd voort aan herinneren; van
183o — zelfs van vroeger — tot 1885 is er een draad in zijne
werken ingeweven, die met andere en andere draden ineengevlochten, altijd weer verschijnt. Die draad werd aangespannen in de
« Common room » van Oriel. Het leit-motiv van Newman's leven
werd gevormd door de ervaring waar ik van gesproken heb. (2)
Ten slotte nog eene vraag : er zijn zooveel fellows to Oriel
geweest, die in dezelfde omstandigheden gelijkaardige invloeden
hebben ondergaan, en toch onbewogen en zonder problematiek
hunne dagen zijn doorgegaan. Waarom reageerde Newman alleen
zoo hevig, waarom voorzag hij alleen met profetische zekerheid de
ongeloovigheid in de Universitaire kultuur der toekomst ? Deze
vraag leidt ons binnen in zijn verstandelijk-akuut en intuitief genie,
in de diepten van zijne godsdienstigheid en in de genadevolle
Voorzienigheid van God. Dat is het onderwerp van een ander
artikel.
(I) Eveneens is Newman's Palerma-gedicht van 5 Juni 1833 over «Liberalisme»
de kiem van de eerste sermoenen uit de «Sermons ou varions occasions» van 1857 ;
blz. van « The religion of the Pharisee ».
(2) Het .spreekt van zelf dat nog andere quasi-leit-motieven in N's schriften
kunnen aangewezen worden, kernnoties en problemen die zich in hem ontwikkeld
hebben, bvb. de notie van « Development die van uit zijne studie over « the Arians
of the 4 th Century» alover zijn 15de Oxford University» sermon naar « The Development of Christian Doctrtne» loopt ; het probleem der religieuze zekerheid dat van of
de Oxford-sermoenen behandeld wordt tot aan de « Grammar of Assent en zelfs tot
aan de « Stray Essays; de opvatting van het « miracle «the first principles enz.
maar strict genomen staan we hier voor vraagstukken en N's evalueerende houding
ertegenover, niet voor doorloopende leitmotieven.
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Lied van de Ledige Dagen
door Anton van Duinkerken.
Nu gaan de dagen mij voorbij
Als reizigers, die ik niet ken,
Zij spoeden zich en groeten mij,
Omdat ik hier toevallig ben
Op hunnen weg. Zij trekken voort,
De vreemdelingen, en geen woord
Mgt hangen na hun henen-gaan.
Zij hebben goed noch kwaad gedaan,
Maar telkens als een dag begon
Te reizen, stond de horizon
Van vreugd to zwaaien met zijn goud.
De tocht ging verder. Het werd koud
En om de roode huizen king
Een schaduw en een huivering.
Dan zei een man : de dag is dood.
Een bleeke lucht met avondrood
Was alles wat er overbleef.
De dagen sterven, en ik leef,
Omdat ik hier toevallig ben
Bij reizigers, die ik niet ken.
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De Zevenslager
door Antoon Thiry.
I.
Bij de drie weken hadden zij er nu reeds zitten naar wachten.
Hij, die stille, weemoedige man, met misschien nog grooter
verlangen dan zijn kinderlijke, bedeesde vrouwke.
Iederen morgen keek hij heur vragend aan. Dan bloosde ze,
sloeg haar oogen neer en antwoordde schuchter : « 'k Weet het niet,
maar het zou wel voor vandaag kunnen zijn... »
En als om het te bewijzen en wellicht ook om het aan te lokken,
bracht ze direct hun propere, versch-gewitte slaapkamer in orde.
ze trok het venster open, maakte het bed op, schikte de wissen wieg
fijn, den kindskorf en op de waschtafel de medicamenten, de watte,
het doosje met spelden en al de rest wat er zooal noodig is.
En hij van zijn kant, na den morgenkoffie, als hij daar statig,
proper-geschoren en proper-afgeborsteld, gereed stond om naar zijn
kantoor te gaan bij Notaris Boschstraete, drukte er dan op dat ze hem
direct moesten laten roepen en ook de baker en Mijnheer Doctoor.
Een klopke op den muur, en Jefke, de pijpendraaier van nevens
hun deur, zou seffens hier zijn; zoo was 't afgesproken. En als de
oude moeder, die in deze gewichtige dagen hethuishouden deed,
dan wat vroeg binnenkwam, herhaalde hij dat alles nog eens uitvoerig aan haar ook.
Maar ja, zoo rap ging het niet. Vandaag werd gisteren, en morgen vandaag, en 't bleef er precies bij hetzelfde.
Als er iemand van de familie, een broer of zuster van het
vrouwke, zoo in 't voorbijgaan het ronde deurke openduwde om eens
te hooren hoe 't nu stond, konden die 't lachen moeilijk laten.
« Nog altijd niets? » zegden ze. « 't zou anders toch stillekensaan tijd gaan worden. Of heeft die kadee tijd te veel soms? Om te
gelooven dat hij ulie en ons erbij een beetje aan den draai is aan 't
houden. Dat belooft voor later ! »
Het ronde, jonge moederke, in heuren langen, zwarten
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sjaal. kon natuurlijk niet anders dan eens hartelijk meelachen om
zoo'n plezant vooruitzicht.
« Dat moet hij zelf maar weten, » antwoordde ze. « Als hij
maar komt, dat is 't bezonderste. En dat doet hij. Wacht maar. »
En de lange, rechte vader, als hij zoo'n dingen hoorde, zei precies hetzelfde.
Want ongerust waren ze niet. Niet
Geen minuut, geen second.
Waarom trouwens?
Mijnheer Doktoor en ook de baker zagen in het geval niets
ongewoons. Het jonge vrouwke voelde zich niets ziek, at goed, sliep
goed, geen oogenblik verloor ze haar contentement. En dat, gevoegd
bij het getreuzel van den aankomeling, maakte het zoo zeker als twee
en twee vier is dat het een jongen zou zijn. Wat voor die twee
geen klein ding beteekende !
Peins eens, vier jaar aan een stuk, hadden ze met veel gezucht,
paternoster-gebid, kaarsoffers, beewegen en nog veel meer, den zegen
des hemels afgesmeekt, en wat konden zij, bij de hertelijke vreugde
om het eindelijk verhoord gebed, nog beters wenschen?
Doch toen die derde week voorbij was en de vierde ingezet,
begon dat schoone lieke van verlangen plots te stokken. Tenminste
toch voor den vader, voor de ou' moeder en de andere familie die ermee begaan waren. Want, al was het zoo almeteens gedaan met goed
eten en goed slapen, al trok alle kleur uit heur gezicht, het jonge
moederke bleef zoo doortrokken van haar geluk, dat ze in de verste
verte aan geen gevaar dacht en altijd even tevreden glimlachte.
En toen men weer een dag of drie verder was, en ze zagen hoe
bleek en hol heur wangen invielen, hoe diep heur oogen en bloedloos heur lippen, toen zijpelde het leste restje vreugde en gerustigheid weg uit haar hert, en schrik bibberde eruit omhoog. Tot in hun
keel, tot op den mond, tot in hun oogen.
Als de moeder boven bij heur dochter kwam, moest ze zich danig geweld aan doers om gewoon te blijven. Maar pas was ze de
kamer uit en op 't portaal of ze zakte weg in kreunend gezucht en
hoofdgeschud.
't Menschke had elf kinderen op de wereld gebracht, had heur
vier andere getrouwde dochters in hun moeilijke dagen bijgestaan
en geholpen, had daarenboven veel gezien en veel gehoord in haar
leven, en ze geloofde dus wet iets van die dingen of te weten.
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« 't Duurt te lang, 't duurt te lang. » kloeg ze. « Eerst zag ze
zoo goed uit, en nu bijkans als een lijk. God sta ons bij ! D
En als Mijnheer Doktoor, na het dagelijksch bezoek, het smalle,
steeksche trappeke of was, trok ze hem in de voorkamer, sloot de
deur en krampte zich met honderd angstige vragen aan hem vast.
Veel wist hij echter niet te zeggen.
« 't Is curieus, heel curieus, » mompelde hij en vingerde eens door
zijn baard en keek met gefronste wenkbrauwen naar den grond.
« Alles was nochtans lijk het zijn moest... 1k begrijp het ook niet
Madameke... Nog effekens afwachten, moeten we, en er den moed
inhouden... Verloren is het nog niet... »
er

II
Doch tien keeren dieper dan bij de moeder zat de schrik te niipen en te knagen in den vader zelf. 't Sloeg zelfs over tot wanhoop.
Het trok door heel zijn lijf, krampte in zijn beenen en zijn handen,
en zoo beklemmend werd het soms, dat het bijkans zijn asem afsneed
en hij er dreigde van weg te duizelen.
Niets liet hij er echter van naar buiten. Tegenover zijn weenende schoonmoeder niet of 't was gelijk wie ook van famine of
kennissen, die hem met lange, meewarige gezichten en veel ochermes meenden te moeten beklagen.
Hij bleef even recht en plechtig-gemeten van hooding en gebaren. zijn lange, weemoedig-geloken oogen pinkten niet, zijn neusvleugels trilden niet en even lijze en dof gedempt als altijd zoemden
zijn korte antwoorden uit den rechten dunnen mond. Op zijn zelfden, langzamen stap van altijd keerde hij 's avonds, na den zevene,
uit het zijpoortje van het witte notarishuis achter de Groote Kerk
naar huffs. Hij nam zijn avondeten, klom traag het smalle trappeken op en ging heel gewoon bij zijn vrouw zitten. Hij vertelde heur
't nieuws uit de kleine stad, las heur 't een en ander voor wat hem
in de Gazet van Antwerpen trof, en om , den dag te sluiten, als de
schemering uit de hoeken naast het venster aanblauwde, ontstak
hij de twee gewijde kaarsen bezijds de plaasteren Heilige Familie
op de schouw en bad haar het avondlijke rozenhoeike voor. En
's anderendaags ging hij even beheerscht en statig de deur uit, en
geen trillingske, geen zuchtje liet vermoeden wat er binnen in hem
te steken en te wroeten zat.
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Maar 's achternoens, als er geen mensch kwam en de dikke,
volgeeten notaris in zijn salon lag te slapen, in de eenzaamheid van
zijn duf, met gele venditie-plakaten behangen kantoor en veilig
achter de hooge, groene vensterhorren, kropte het met des te spannender geweld naar boven. Iederen dag weer wat meer.
Djuzes toch ! Er zoo vlak, vlak voor staan ! Voor 't allereenigste
wat hij van dit Leven nog had durven verwachten ! En het nu, op
dezen laatsten moment van voor zijn handen zien wegslaan I Vandaag misschien al, of ten laatste morgen!
Zekers, hij had het niet breed. 't Was op 't kantje of van de
armoe. Klerk bij den kleinsten notaris van de stad. Maar hij, die
stuurlooze doolaar van weleer, die daar lijk een wrak had te zwalpen
gehangen en gegooid was van den eenen kant naar den anderen, die
op zeker oogenblik geen andere uitkomst meer had gezien dan ergens
in een gesticht bij broerkens knecht te gaan spelen, hij moest er
tevreden mee zijn. 't Was iets voor hem. Meer was hij niet waard.
Daarbij, 't had hem vastigheid gegeven. Hij had wortel geschoten, had een vrouw en een huis gekregen en nu bijna een kind.
Een jongen, naar ze allemaal verzekerden, en die misschiens had
kunnen verwezenlijken dat wat eens zijn droom was geweest, waarvoor hij vol hoop en werklust de wereld was ingetrokken, doch
waarvan hij niets, absoluut niets in huis had gebracht.
Och, die droom!
Hij had het al deze dagen zoo duidelijk en dicht voor zijn
oogen gezien : dat oude witte heerengoed met zijn lindenbeplante
eerekoer, zijn hooge kruisramen, zijn spits schaliendak en zijn lenig
torentje, met er achter zijn lange, lage schuren en stallen, zijn tuin
en zijn boomgaard, en om dat alles heen den blinkenden rechthoek
van zijn wallen waarover de ronde inrijpoort een noodigende valbrug nederliet.
Daar was hij geboren, daar had hij zijn kinderjaren doorgebracht in de gedachte van er eens als heereboer te heerschen en paard
te rijden en op jacht te gaan en er feesten te geven. Precies zooals hij
zijn vader zag doers, zooals zijn grootvader het had gedaan en voor
hem al die anderen, drie, vierhonderd jaar terug, wier de portretten in de groote met goudleer-behangen zaal prijkten.
Maar het noodlot had het anders beschikt.
Al te veel was er blijkbaar gefeest. Bezonders door zijn grootvader en zijn grootmoeder, naar hij later hoorde.
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Want in den herfst van het jaar dat hij zijn eerste communie
deed, was er plots veel bezoek van strenge, barsche heeren en toen
brak de ramp los boven hun hoofden.
Zijn vader verdween, en op een nacht met veel regen en wind
werd hij uit zijn bed gehaald, en met zijn huilende moeder, zijn
klein, ziekelijk zusterke en een dienstmeid, reed hij in de hooge familiekoets- naar een ouden onkel in Tongeren, om nooit meer weer
te keeren.
Het witte familiekasteeltje, ginder in het heuvelige, dichtbeboomde land van Loon, werd publiek verkocht. Kort op een stierven zijn
zusterke en zijn van verdriet wegterende moeder en hijzelf werd op
kostschool gedaan ergens bij broeders, diep in de Ardennen.
Daar was het dat hij in stilte den eed zwoer al het verlorene
terug te winnen en de verbroken familietraditie te herstellen. En als
hij bad of verstervingen deed was het om van den hemel sterkte en
bijstand hiervoor te verkrijgen.
Eens uit de school, al was hij pas zeventien, vertrok hij regelrecht naar Amerika.
Maar het geluk diende hem niet. Nergens niet. In Amerika,
noch in Brazilie.
En in de Congo en Transvaal ging het zoo miserabel dat hij
geen andere uitkomst meer zag, dan zich als matrons te laten aanmonsteren om terug in 't land te geraken. En dan, gebroken en levensmoe, als man van in de dertig, na twaalf stielen en dertien ongelukken, had hij zich maar door een bevrienden preekheer, hier in deze
kleine stad, in dit enge, duffe kantoortje laten opbergen...
Aan geen mensch op de heele wereld had hij ooit een woordeke gerept over dien droom en over zijn doolage ook niet. En aan
geen mensch zou hij erover spreken, nooit of nooit. Tenzij; later
aan hem, als hij groot zou zijn...
III
Maar ja, daar icon hij nu wel een kruiske over slaan.
Die eerste dagen had hij, ondanks het plotse verval van zijn
vrouw en het geween van zijn schoonmoeder, toch nog altijd een
klein vlammeke hoop in 't hert gedragen. Men kon immers nooit
weten I Als het nu eens rap gebeurde !
En den heelen tijd, op zijn kantoor, had hij met zijn gezicht
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viak tegen de groene hor zitten uitkijken naar den hoek beneden
den toren, ginder aan den overkant van het kerkeplein, of Jefke van
nevens hun deur er nu eindelijk niet verschijnen ging. Vaderonzen
en weesgegroeten had hij gebeden, beloften gedaan om hem maar
te zien komen. Maar nu, Vrijdag, ging dat vlammeke danig aan 't
kwijnen en slinken. En toen hij 's noens zijn vrouw te bed vond,
bleek als de dood en met de oogen toe, toen flapte het heelemaal
uit...
Ach, had hij nu maar kunnen wegloopen van hier, de stad
uit en den buiten op, zoo langs de Nethe en ver, ver weg. En daar
dan ievers een schipperskroegske binnenschieten en zich een stuk
in den kraag zuipen en ruzie zoeken en vechten misschien en dan
daarna eens goed weenen, lijk hij 't in zijn dollen jonkmanstijd gewoon was te doen, als 't leven hem weer eens te machtig werd, en
hij zich over iets heen moest dwingen. 't Zou goed gedaan hebben!
Doch waarom? Waarom er zich overheen zetten? Dit was immers het laatste voor hem. Nu was 't voorgoed amen en uit.
Hij zei niets op het geklaag van zijn schoonmoeder, at een
beet en ging toen gewoon, lijk altijd tegen een uur weg.
Hij voelde het, dezen achternoen kwam het einde...
En in de stilte van het kantoor, boven op zijn, kruk, boog hij
den rug, lei zijn moe, van pijn vertrokken gezicht in zijn handen en
wachtte gelaten dezen laatsten slag af...
Hoe lang hij daar zoo icon gezeten hebben wist hij niet. Doch
toen een trekkende pijn in den nek hem dwong het hoofd op te
heffen en onwillens zijn oogen toch weer eens naar den hoek zochten, zag hij almeteens Jefke recht naar hier komen geloopen, zoo
rap zijn oude beenen het maar konden.
Dat loopen, en dan dien lach op dat oud gezicht... God in
den hemen zou het dan toch nog mogelijk geweest zijn?... Hij zag
toch niet mis?
Het zijpoortje klikte open, vier, vijf viugge stappen klonken er,
en daar stond hij in de deur.
« Proficiat, zulle, proficiat I 't Is er ! En een jongen ! Toe, kom
nu rap mee ! » hijgde hij. « Fabuleus ! Wie had dat kunnen peinzen! »
Even kreeg hij een gevoel of hij weg ging duizelen.
Hoorde hij wel goed, zag hij wel, of droomde hij soms niet ?
Neen, 't was alles echt. 't Was Jefke hier voor hem. En hij
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hoorde wat hij verder vertelde van den doktoor, van de baker en dat
het zoo rap gebeurd was.
Djuzes, waarom stampte hij bier nu niet alles 't onderste boven ?
Waarom begon hij niet te dansen en met zijn armen te zwaaien, te
roepen en te zingen?
Niets anders deed hij echter dan eens heel, heel diep asem halen, even zijn oogen toeknijpen. Dan kwam hij van zijn kruk. « Merci
Jefke, » zei hij terwijl hij zijn hand aannam. « Wacht wat. 1k ga mee. »
Hij ging het aan den notaris zeggen, die hem proficiaat wenschte en hem eens op den schouder klopte, en even langzaam en
plechtstatig lijk altijd liep hij naast het druk-vertellende Jefke naar
hues.
't Was er feest. 't Rook er naar versche koffie en boterkoeken,
en in de keuken rumoerde het reeds van toegeloopen schoonzusters.
ze kwamen naar hem toe, wenschten hem geluk, zegden dat het een
wonder was, een echt mirakel. En alles zoo goed vergaan en aan 't
kind mankeerde er niets.
Boven was er nog grooter vreugde, natuurlijk.
zijn vrouwke, daar in 't witte bed, lachte, zijn schoonmoeder
lachte en de baker lachte. Als ze hem zagen, lachten ze nog meer.
En hij kon er niets aan doen, maar hij begon mee te lachen en druk
te vragen en te vertellen. Want het scheelde niet veel of hij was nog
in een schrei geschoten, als zijn schoonmoeder met een : « Hier zie,
pak uw kind maar eens aan, » het enterende borelingske uit de wissen wieg nam en het in zijn armen lei.
Hij liet zich doen, bevreesd een beetje van dat warme, malsche
pakje, van dat rote, rimpelige gezichtje en de ineengeknepen vuistjes.
« Wat zegt ge ervan ? Zij Fier, een schoon kind is 't t » zei ze
verder en nam het gelukkig weer uit zijn handen. En ze boog er haar
hoofd naar toe, noemde het ons troeleke en tjoeleke en wijs menneke
en nog veel meer. Tenslotte, zoo voor de klucht, begon ze er tegen
op haar poot te spelen omdat hij toch zoo geweldig lang was weggebleven en hen allemaal toch zoo bang had gemaakt.
De moeder en de vader en de baker moesten er om lachen en
ze zegden : « Ja, ja, zoo is 't, kleine kadee I »
Verwonderlijk was het, maar almeteens hield het ventje op met
enteren. En de anderen, verschietend als voor een plots mysterie,
zwegen toen ook en keken elkaar vragend aan..
« Zoude niet zeggen dat hij het verstaat ? » zei de baker.
67

« jam zoo is 't bijkans... » antwoordde de grootmoeder angstig.
0 zou 'k to veel gezegd hebben soms? »
En ze begon er opnieuw tegen, zei dat het zoo niet gerneend
was immers. Een braaf ventje was hij, een engeltje. Ze had het voor
de grap gedaan...
Even zweeg het kind nog. Maar plots, met een schok, barstte het
in een angstig gehuil los. Het wrong zich, sloeg met de vuistjes,
wipte op, en uit het bevend-vertrokken, tandelooze mondje bibberde
rinkaaneen : «neeje neeje... neeje neeje... neeje neeje.., neeje neeje... »
Op en of ging het, nu eens als in verzet en dan weer klagend,
nu eens verwijtend en dan weer smeekend, zonder ophouden, almaardoor.
« Hoort nu toch eens. Hij zegt neeje-neeje ! » verwonderde zich
de grootmoeder. « Hebde van zijn leven ! En stampen, dat hij doet.
Een mensch zou hem nog laten vallen! Een felle kadee ! » Ze rnoet
er hertelijk om lachen. Zoo iets, neen, dat had ze nog nooit beleefd
en gehoord ook niet.
En de vader lachte en de baker lachte. En de schoonzusters
beneden, die nieuwsgierig het hoofd door de deur kwamen steken,
lachten van plezierige verwondering mee.
Wat konden ze ook anders doen ? Eerst dat getreuzel en nu,
eer hij zijn oogen open had gedaan, was 't al van neee-neet-neet !
Dat beloofde verder !
Aileen de moeder in heur wit bed bleef er buiten. Ze keek die
lachers angstig aan, vroeg dringend om heur huilend kind dat ze in
heur arm legde, borg heur gezicht in een hoek van het laken en
snikte met hem me
IV
't Sprak vanzelf dat men zich na zoo'n debuut nog aan meer
wonderlijke kuren van Neeje-neeje verwachtte. Zoo zijn de menschen
nu immers!
De vader, de grootmoeder, de baker en zelfs Mijnheer Doktoor deden het. En als een van de tantes die er bij waren geweest
of een kennis, die 't van hooren zeggen wist, 's anderendaags of den,
dag daarop eens kwamen binnengeloopen, was 't eerste wat ze vroegen of hij soms nog wat gezegd had.
Maar ze vischten bot. Er kwam niets.
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« Een wijs menneke is 't geworden, D zei de grootmoeder.
« Dat last zich wasschen en busselen en in de wieg leggen, en
geen schreeuwke komt eruit. Zelfs als hij honger heeft niet. Dan
zegt hij gewoon : he-he-he!»
« Een kurieuze gast ! » vonden ze dan. « Eerst zoo texnpeesten
en neet roepen en nu niets meer. Hij houdt het misschien in zijn
zak voor op zijnen doop. »
Doch ook bier sloegen ze er naast. Dien dag gebeurde er
evenmin gets.
Gedwee liet hij zich door zijn moeder den doopmantel aandoen
en in den sjaal draaien, liet zich, in het deftige, zwarte gezelscha 1
van zijn nonkel-peter en zijn grootmoeder, die meetje was, door de
wit-geschorte baker naar de Sint-Gommaruskerk dragen.
En de groote, dikke Mijnheer de Onderpastoor met de trombonstem bromde zijn Latijn over hem uit, deed hem verzaken aan den
duivel en zijn pomperijen, kerstende hem over de doopvont met
een overvloed van water tot Filippus Lambertus Hendricus en geen
kik gaf hij. Aileen als hij 't korreltje zout op de lippen geduwd kreeg,
deed hij eens : brr en daarmee was 't alles gezeid.
In de « Marmit » waar ze na den afloop ervan, een pot Diestersch
bier gingen pakken en daarna thuis, binst het koffiefeest, gedroeg hij
zich als een heel gewoon kerstekindeke, ondanks de troetelnaampjes
die ze hem gaven en de vingertikskes tegen zijn kaakskes. Niets anders kregen ze te hooren dan zijnen he-he-he, als hij bij zijn moeder
wou zijn.
Zooals het toen was, zoo bleef het. En de familie leerde het
gauw of nog van die vreemde dingen te verwachten. Tot groot genoegen van zijn moeder. Want die kon aan dien dag niet terugdenken
zonder weer dat wanhopig geschrei te hooren, dat haar door merg
en been sneed, en zich droef te voelen en angstig voor haar Flipke.
Doch, al kwam er niets meer uit het busselventje, er gebeurden
in die eerste maanden toch nog eenige vreemde dingen, En 't was
de vader die ze, zonder het eigenlijk te willen, uitlokte.
Met hem was het heelemaal anders gesteld dan met zijn vrouwke. Die neet-neet was hij gauw vergeten, en hij dacht slechts met
genot aan dien dag terug. Niet alleen omwille van alles wat hij op
't laatste nippertje nog had mogen behouden, maar om den anderen
mensch die hij aan 't worden was.
Men zag het hem goed aan. Zekers hij bleef nog even stijf, en
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plechtig-gemeten van gang en gebaren. Maar in zijn oogen was
er een verwonderde glans en op zijn rechten, dunnen mond stond er
nu aldoor een glimlach.
Het oude, witte kasteeltje met alles wat er aan vasthing en wat
hij er als kind beleefd had, kwam zoo nader, alsof er tusschen dien
nacht van de vlucht en den dag van vandaag, niets, absoluut niets
gebeurd was, alsof het een uitgemaakte zaak was, dat hij er binnenkort weer zou intrekken. Want hij begon plannen te maken, niet een,
maar tien, honderd voor zijn jongen. Hij kende iets van 't leven,
hij kon hem den weg wijzen.
En wat hij nog nooit gedaan had, hij kwam los. Met stukken en
brokken begon hij aan zijn vrouwke van zijn jeugd te vertellen, van,
zijn vader en zijn moeder-zaliger, van zijn zusterke en zijn grootouders.
Meer nog, hij kocht karton en lijm en waterverfkes. En 's avonds,
na 't eten, als de kleine verzorgd was en te slapen gelegd, terwijl
het moederke wat naaiwerk deed of breide, begon hij het kasteeltje
in, miniatuur op te bouwen. Stukje na stukje breidde het zich uit en,
werd in de verf genet, met zijn torentje en zijn woonhuis, zijn stallen en schuren, zijn inrijpoort en ophaalbrug. De linden op de eerekoer en den boomgaard xnaakte hij van takjes met gesnepperd groen
papier en de wallen waren lange baantjes spiegel. En ondertusschen
vertelde hij van dit en dat, altijd weer wat nieuws, en vol spanning
luisterde ze toe, met oogen groot van nieuwsgierige verwondering.
't Was een heel werk. Een van maanden. Toen het of was werd
er een glazen kastje overgezet om het te vrijwaren tegen stof en
vuil. En daar ze niet gaarne hadden dat de familie er den neus over
stak en aan 't vragen en aan 't snollen zou gaan, plaatsen ze 't boven
op de achterkamer op de schapraai.
's Anderendaags 's avonds, toen ze met den frazelenden kleine op
den arm naar boven trok, Icon ze 't niet laten het hem te laten zien.
« Kijk eens zoeteke, wat een schoon kasteeltje ! » zei ze. « Da's
dat van uw grootvader geweest, menneke. Schoon toch, he? » En ze
draaide er zijn koppeke naar toe.
't Was of hij haar begreep en 't deed haar plezier dat hij er uit
zich zelf naar keek.
« En daar is uw vader geboren, » ging ze verder. « En daar
is hij kind geweest en heeft er gespeeld en... »
Nog meer wilde ze zeggen.
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Maar ineens, met een krachtigen wrong, zoodat hij bijna van
haar arm viel, keerde hij zich om en al kreunend, met een ontzet
gezichtje keek hij wijdoogs door 't venster naar buiten, waar over de
groene binnentuintjes de zomersche dag goudig kwijnde.
« Wat is dat nu? » verwonderde zich. « Ge moet niet bang zijn. D
Zie toch eens hoe schoon, met die boomkes en dat waterke... D
Ze wilde hem er zachtjes naar terugdwingen. Doch hij spartelde weer tegen, deed haar wankelen zelfs. En hij klampte zich
vast aan den kraag van haar jak, Borg zijn gezichtje met koppig geweld in haar hals en stampte als een bezetene.
« Toe, toe... Wijs menneke zijn... Wa's da' nu toch! »
En alsdan barstte hij in zoo'n gehuil los dat ze er ademloos
van schrik mee wegvluchtte, de slaapkamer in.
Toen haar man boven kwam om te weten wat en hoe, verzweeg
ze angstig het gebeurde, zuchtte met tranen in de oogen dat ze er
ook niets van begreep...
't Kon misschien een week of drie verder zijn, op een Zondag,
als er weer zoo iets voorviel.
Na 't eten was 't. Ze zaten in hun wit-ommuurd tuintje, onder
den frisch-schaduwenden appelaar van den fijnen vrede te genieten. Naast hen lag 't jongske, veilig onder een tullen gordijntje in
zijn wieg te slapen.
Hoe 't kwam wist de vader niet goed, doch almeteens schoot
hem een plezierige herinnering van thuis in 't hoofd. Hij name zijn
pup uit den mond en schokkend van ingehouden lachen vertelde hij
hot zijn vader eens, na een feestje dat tot in de kleine uurtjes had
geduurd, met eenige vrienden naar het dorp waren afgezakt en
op den kerktoren geklommen. Met vinnig gehamer op de klokken
hadden ze de menschen gewekt, en terwijl ze door de galmgaten witte
lakens aan touwen op en neer en dan weer naar mekaar toe lieten
waaien, hadden ze met kelderstemmen een dialoog van twistende
spoken naar beneden doen zinderen, waar oud en jong in de opengetrokken vensterkes te bibberen en te beven stond.
En zie, juist toen hij te vertellen began, hoe de koster ondanks
het gejaxnmer en gesmeek van zijn vrouw en zijn nest kinderen in
nachtkostuum, met een kruisbeeld als schild v6Or zijn bepinnemutsten kop en luidop roepend : « Zijde van God, sprat; zijde van den
duvel, wekt ! » uit zijn winkelke naar de kerk kwam afzakken, ging
676

er uit de wieg, vanonder het vliegenvooltje, een stroelend, helder
gelach omhoog.
De woorden stokten in zijn keel en hun verpafte gezichten schokten naar de wieg als gebeurde er daar een mirakel.
« Hebde van zijn leven ! » proestte de vader het uit. « 't Is precies of hij het verstaat. Een wonder ! » En hij stond recht, ging tot
bij het kind en ze lachten onder hun getweeen om ter hardste.
Maar de moeder bleef zitten, lei heur hand op heur hert en
hijgde. Al helmde het gelach nog zoo hertelijk, ze kon er niet aan mee
doen. Ze werd toch weer zoo bang...
En nog banger werd ze eenige dagen later, op een avond, toen
ze het ventje aan 't wasschen was en aan 't opdoen voor den nacht.
De vader vertelde heur juist van zijn moeder en van het weemoedige wiegeliedje, waarmee ze hem — ze was van aan de Duitsche grens — in slaap placht te wiegen. Hij wou het heur voorzingen.
Doch pas was hij begonnen, moeilijk een beetje door zijn doffe, diepe
stem, maar toch zacht en vreemd ontroerd, van :
Schlafe, mein Prinzchen, es ruhn,
Schafchen and VOgelchen nun...
of er ging een schok door het naakte kindeke. Het trok de knietj es
op, duwde de vuistjes in de oogen en begon wanhopig en klagelijk te
snikken.
De vader zweeg op den slag. Hij werd rood, er kwam een lach
op zijn gezicht en een glans in zijn oogen. Want, al huilde het nog
zoo, hij voelde zich gelukkig en fier om den mysterieuzen band waarmee zijn kind aan zijn eigen verleden leek verbonden te zijn.
« Kurieus junk... » zuchtte hij. « Zoude niet zeggen of het herinnert zich lets? Eerst dat lachen en nu dees... » Doch de jonge moeder zei niets.
Zij kreeg een gevoelen alsof heur kind zich plots van heur vervreemdde, of het weggevoerd werd, ver, ver weg. En angstig 't en
kon niet meer, om wat dat verder worden zou, boog ze zich diep
over het schokkende, kleine lijveke, sloeg er hartstochtelijk heur armen rond, tilde het op tegen heur hert en weende bitter mee...
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V
Ja, vreemde dingen waren dat.
En niet alleen die twee keeren, maar of en toe gebeurden-ze wel
tens meer.
Natuurlijk dachten ze niet anders of het zou met hun Flipke
verder gaan zooals hij 't na zijn neet-neet had ingezet, even droomerig-stil en mysterieus.
De vader, fier om dien band en vol verwachting, het moederke
altijd even bang en triestig, en de tantes jaloersch een beetje, omdat
het toch zoo'n zoeteke was en niets geen last verkocht.
Maar zie, toen het zoowat een maand of .zeven oud was, zonder
dat iemand er iets van begreep, leek het almeteens uit dien geteimzinnigen doezel te ontwaken.
Er kwam iets vinnigs gespannen op zijn- mond- en zijn heel
gezichtje. zijn bruine oogen, die tot nu toe als afwezig in -het ijle
hadden gestaard, werden vast en pierden nu nieuwsgierig naar zijn
handjes, naar de dingen rond hem. Het begon te frazelen en lawaai
te maken. Het zei niet _ meer he-he-he als -het _hotter had, maar
leerde brullen en als 't gepakt werd, schopte het, greep naar alles
wat het krijgen kon en sloeg koppen, borden en zelfs eens de waschkom op den_ grond. Men moest hem ferm in tijn stoeltje vastbinden.
En zoo- ver ging het dat hij zich in- zijn wieg- rechtwerkte, ennee
schudde en schokte en ze gewoon omklonk, om dan met een,tri-omfantelijk gekraai en het kopje schelmsch vooruit, uit de kap te - voorschijn te kruipen, den rooden vloer over en_ recht naar een stoel
of tafelpoot waaraan hij zich dan zuchtend en hijgend omhogg trok.
Om de vertelsels van zijn vader gaf hij hoe langer hoe minder.
Hoe zeer die ook zijn best deed en van alles opdiepte uit
zijn kinderjaren op het witte kasteeltje,_ om het - wonder -nog eens
uit te lokken, 't lukte niet langer meer. Triestige dingen,__griezelige
dingen, _p1ezante dingen,_ geweldige dingen, ze-lieten hem even onverschillig. En als hij bij zoo'n gelegenheid niet te kraaien 'begon of
te brullen, dan lei hij doodgewoon zijn kopje opzij, stak een _duim
in zijn mond, deed zijn oogen toe en roerde geen' vin.
« Ge zoudt zeggen dat hij ervoor bedankt, » zei de vader en zijn
gezicht werd triestig.
Maar het moederke lachte tevreden.
« God zij geloofd! » zuchtte ze.
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Zekers, ze kreeg spel met heur Flipke. En geen klein beetje.
Om er soms den asem bij te verliezen.
Bezonders als hij weer eens in zijn krewelligheid schoot en met
een bloedrood, strak-vertrokken kopke, dat schudde en beefde van
't geweld, aan het tieren sloeg. Ze pakte hem dan op, probeerde
hem te sussen, doch als antwoord op heur zoete woordjes, spartelde
hij tegen, sloeg zijn pollen in heur haar en trok en rukte eraan, dat
ze aimij riep en er tranen van pijn in heur oogen schoten.
Doch honderd keeren liever had ze dees dan dat van vroeger.
En als grootmoeder of de familie bij geval, dat zoet, stil engelke van
een maand of twee geleden, zoo zijn bontavie zagen vieren en heur
dan met veel och-ermes-toch bekloegen, dan lachte ze eens.
« Dat zal allemaal wel overgaan, » zei ze. « Kinderstreken, en
kwestie van tijd dus. »
En dat meende ze ook.
Och, die op den vloer gekletste tassen, de gescheurde jakken
en 't uitgetrokken haar, 't was niets vergeleken bij 't plezier dat ze
aan hem begon te beleven.
Eerst zijn spreken, 't ging als vanzelf bijkans. zonder stotteren
of bavianen zooals bij andere kinderen. En rap daarbij. Alle dagen
wat nieuws!
En dan zijn leeren loopen!
Na eenige van die kluchten met de omgeklonken wieg en 't
ende raad hoe ze zoo'n duvelke zouden intoomen, waren ze op 't
gedacht gekomen hem een loopmand te koopen.
« 't Is wel wat vroeg. Acht maanden pas ! » zei de vader. « Maar
als hij met geen geweld liggen of zitten wil, dan moet hij maar zoo'nen
kevie in. Hii is nogal stevig op de been en dan kan hij stampen en
klinken zooveel als 't hem belieft, zonder malheuren te doen.»
't Was een soliede, die ze bij Pier, den mandenmaker aan de
Mollpoort, lieten maken. Breed lijk een idok, met een zwaren hoepel er onder aan, die - tegen - een stoot kon.
En verwonderlijk, Flipke spertelde niets tegen, lijk hij 't -voor
zijn wieg en zijn stoelke had gedaan, als ze hem-erin zetten; En evenmin als ze er hem met een borstdoek stevig in vastbonden.
K Ziezoo, » zei de vader, « ga nu maar uwen gang! »
Het bekeek en betastte dien wissen hoepelrok eens aandachtig,
wipte ermee omhoog, liet er zich in hangen, en almeteens, op rappe,
schaverdijnende voetjes, schoot hij ermee vooruit, 't Ging rakelings
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nevens de stoof, botste tegen een stoel die kwaad achteruit waggelde,
keerde zich om naar de schapraai toe, deed zijn lachende ouders
opzij springen door zijn geweld en luid kraaiend en rap, alsof hij
voor een prijs liep, schoot hij van den eenen hoek naar den anderen.
't Bracht een beetje opluchting. En dat in de allereerste plaats
voor 't jonge moederke.
Als hij weer eens zijn kuren kreeg, stak ze hem gewoon in de
loopmand terug en jut! hij kon door de keuken en het gangske biljartbal spelen. En zoo kon ze verder zonder opschrikkend kopgedraai
heur huishouden doen, kon hem • zelfs gerust alleen laten om naar
beenhouwer en kruidenier heur boodschappen te gaan doen.
Maar lang profiteerde ze er niet van. Nog geen drie weken.
Op een schooners morgen, toen ze van een rap loopke overentweer
naar de groentenmarkt thuis kwam vond ze de loopmand omgektonken en leeg in de gang. En ginder in de keuken, aan den stoel nevens
de deur van 't spind, stond Flipke te stampen en te kraaien.
0 Jezus-Maria ! » zuchtte ze.
Ze zette heuren kabbas neer, meende heel, heel stil, om hem
maar niet te verschrikken, naar hem te schuiven. Geen twee stappen
deed ze, of 't ventje keerde zich om. En toen hij heur zag, liet hij
den stoel los en kwam al lachend, met de armkens open, naar heur
toegekwakkeld. Hij liep!
« Wel, Heere-mijnentijc11 Hij loopt ! » riep ze en bukte zich,
ving hem op en kuste hem aangedaan. Doch seffens daarop begon
ze hem zacht te bekijven, zei dat hij een kapoen was, dat hij heur had
doen verschieten en dat zooiets niet meer gebeuren mocht, zoo moedermensch alleen, zonder iemand aan of omtrent.
Ze trok de mand recht, wilde hem er in zetten. Maar hij stampte
en spartelde tegen, brulde lijk een gekeeld speenvarken. Moe geworsteld en moe gekeven zette ze hem toen maar weer aan een stoel
neer.
« Arre dan, gij kleine meesterman, » zei ze kwaad. a Is 't nu
goed? »
't Was goed. Op den slag was 't weenen uit. Hij pruttelde met
ver vooruitgestoken onderlip nog eenige kwade woordekens kinderlatijn, en begon toen opnieu w te lachen. En binst ze heuren hoed
afdeed, alsof hij heur nog niet betrouwde, roefel ! was hij weg naar
den anderen hoek van de keuken I
(Wordt voortgezet)
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Avondgebed in Mei
Nu komt de tijd dat nachtegalen diep in 't loover schreien,
— wat gaf hun dit heimwee en dit peilloos verdriet ? —
Zii die de komst der zon over hun bloed verbeien,
verstaan de stille weemoed van dit somber lied.
Laat nu bij elke tocht Uw Engel ons geleiden,
— ons hart brandt door de nachten als een donker vuur
Opdat wij nooit de reine vaten die Gij schiept ontwijden,
en onzen wil beheerschen in dit late uur.
Geef ons de vreugde, Heer, van vele witte bloemen
en versche geur der aarde walmend door het raam,
en laat waar moee vogels slapen en wat late bijen zoemen
het avondstille licht weer ruischen van Uw Naam.
Gee!.

ALBERT WESTERLINCIC.
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Een maar half-gekende Dichter
Fernand Severin.
door M. E. Belpaire,
K Dis pint& : Heureux les inconnus I D dicht Fernand Severin
« A un poke obscur. » — Heeft hij wellicht aan zich zelf gedacht?
Want wezenlijk deze begenadigde dichter heeft de waardeering
niet ontmoet welke hij verdiende. Bijna onbekend leefde hij onder
ons, tong zijn bescheiden liederen, doceerde aan de Universiteit
van Gent.
Komt dat doordat Belgische boeken, in Fransche taal geschrey en, over het algemeen slechts een zeer beperkt publiek bereiken?
Het kan bevreemden, maar het is een feit, dat herhaaldela
franschschrijvende Belgen, — dit was het geval met Ch. Van Lerberghe, met Elskamp, e. a. — zooveel belangstelling vonden bij
de Vlamingen, als bij hunne Waalsche broeders. Gemis aan belangstelling dezer laatsten voor kunst en letterkunde van eigen bodem?
Ongetwijfeld ligt daarin gedeeltelijk de oorzaak; maar het wijst teyens op de oude rasverwantschappen die tusschen Walen en Vlamingen bestaan, wars als beide zijn, van alien dwang, nijverig, eerliik en trouw. — Ook behept met dezelfde gebreken...
Gansch artificieel is de hermetische scheidsmuur dien men zou
willen opwerpen tusschen de twee gedeelten van ons land.
In elk geval is de stemming van dichters zooals een Severin,
een Boumal, gansch overeen te brengen met de Vlaamsche mentaliteit. — Geen wonder voor een Boumal, kon men opmerken, vermits
zijne moeder eene Vlaamsche was. Maar hij zelf was heel en al de
Waal, meer bepaald de Luikenaar, wars van alle overheersching,
hoe licht of gewettigd ook, heethoofd, schichtig als een geit. Geen
spoor van Vlaamsche bezadigdheid in hem te bespeuren. En dat
ineenvloeien van Waalsch en Vlaamsch bloed door zoo menigvuldige huwelijksbanden, toont dat niet ten overvloede de eenheid van
Belgie? — Dit wil niet zeggen dat zij den invloed der groote Franschen niet ondergaan. Bij Severin, bij voorbeeld, is die der romantiekers — Lamartine, Musset, minder Victor Hugo --: duide6 82

lijk to bespeuren. Van Lamartine heeft hij de zangerigheid der
verzen, het wiegende van het rythmus, ook het droomerige en
melancholische van een hart dat geen aardsch geluk ten voile kan
bevredigen. De invloed van Musset laat zich insgelijks op bijna
iedere bladzijde voelen. Bij voorbeeld, als Severin in « Chanson
douce » zingt :
Une haleine a soufflé, la lampe s'est iteinte,
La nuit bleuatre et tiede, entre avec sa langueur.
Un chant d'oiseau lointain, triste comme une plainte,
S'ilêve par instants, dans la paix de mon cceur...
Wie zou zich niet onmiddellijk overgebracht voelen in de lentelucht der onsterfelijke Nuit de Mai? In zijn hart hooren klinken
Est-ce toi dont la voix m'appelle,
0 ma pauvre Muse ! est-ce toi?
0 ma fleur ! 6 mon immortelle !...
« Muse » is een woord dat de twee dichters als in 't gemeen
hebben. Maar hoe verschillend is het beeld bij den eenen en den
anderen. Zeker, in de Nuit de Mai — in al de « Nuits ? » — was zij
voor Musset eene vestale, eene naar-boven-wijzende, naar 't ideaal.
Maar daar nevens welke lava-gloeiende verzen!
Honte A toi qui la premiere
M'as appris la trahison IBij Severin integendeel verschijnt de Muze nooit anders dan
gesluierd, dan maagdelijk-kuisch, dan edel-rein. zijne stemming
blijft die van de Nuit de Mai :
J'ai couronne ton front d'un rameau frele et tendre;
Les larmes de la nuit tremblent dans tes cheveux...
De woorden zelf door den dichter bij voorkeur gekozen, teekenen zijn talent : lys, virginal, virgilien, ontluiken als bloemen„
onder zijne pen.
Mme de Noailles gaf een bundel uit : Le Coeur innombrable.
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Die benaming zou opperbest passen op Severin's verzen. Ontelbaar
zijn de tochten en trillingen van zijn hart. Nu eens is het :
Helas I tu n'Oses croire a tout ce que tu vois,
Mon cceur disherite, fait a trop de miseres!
Dan weer :
Coeur a jamais meurtri, mon pauvre cceur sterile !
In 't oneindige zou men de aanhalingen kunnen rekken.
Lyrische poezie uitsluitend. Niet machtig, niet omwoelend aangrijpend, maar echt, edel, innig-klinkend. En daardoor dichter bij
onze Vlaamsche poezie? — Althans ik spreek van den tijd toen
poezie nog beteekende fleur van schoonheid, drang ten hooge, edele
begeestering. Den tijd toen Gezelle's « Nachtegaal » door de dreven
« ketterde ». — Doch daarover later.
De natuur, door Severin bezongen, is die van zijn geboortestreek,
het lachende van heuvels en dalen, het groen van bosch en weide.
J'ai revu ma foret, captive des hivers,
S'eveiller mollement sous de tiedes haleines :
MA, dans fair plus bleu, les Brands arbres sont verts
Et le parfum des bois s'exhale vers les plaines.
Maar onder het meer afgewisselde van het heuvelland schuilt
ook de weemoed die onze Vlaamsche vlakte zoo innemend maakt,
die het oog, trachtend en smachtend naar de verre kimme lokt.
— Ook het Waalsch gemoed heeft zijne melancholie, maar anders
getint dan die der Vlamingen.
Het is bijna wreed Severin's natuurgevoel to contrasteeren
met dat van een Gezelle, van hem die onze aardsche woon in haar
kleinste vezels kende en bezong. Geen vergelijking mogelijk tusschen
Severin's « Au Rossignol ».
Chante... ton chant dans rom.bre, 6 frere aile, m'est cher :
Quand it vient jusqu'A moi, si discret et si fier...
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en den rijkdom, de weelde van Gezelle's
Waar zit die heldre zanger, dien
ik hooren kan en zelden zien,
in 't loof geborgen,
dees blijden Meidagmorgen.
Want zijn
wekkerspel,
vol tanden fijn, vol snaren fel,
zijn lied dat
zijpzapt hem ter kelen uit
lijk waterbellen
die van de daken rellen
rinkelt alle andere poezie dood, als muziek droge woorden.
Hetzelfde kan men zeggen als Gezelle de
Wilde en onvervalschte pracht
der blommen langs den watergracht
bezingt.
Hoe dof, hoe alledaagsch klinkt daar tegen
Oh ! l'haleine des fleurs au large des grands bois !
Maar al to gemakkelijk is hier de over winning van den Vlaamschen nachtegaal. Een andere zegepraal komt mij in 't geheugen.
't Was in den oorlog, in ons Swiss Cottage van De Panne, waar de
poezie menigmaal een « dreupelken » lafenis kwam mengen bij 't
akelige van kanonnengedonder, van obussengesis. Iemand — was het
Georges Van Severen ? — had ons uit Gezelle gelezen, gelijk een
Westvlaming alleen dat kan. En wij waren onder de bekoring. Toen
wilden wij ook een der schoonste stukken van Musset genieten.
Maar... wij herkenden Musset niet meer; er was iets voos, hol in
die tonen die anders tot hoogste vervoering brengen. De zuiverheid
van Gezelle's klank had de andere poezie dof gemaakt.
Ilc geef dat niet als afdoende. Toen Boumal ons, op een anderen
avond, zijn « Quand ils auront passé de l'ombre a la lumiere », voorlas, wat waren wij diep geschokt tot in het diepste van ons wezen!
— Onvergetelijke stonden I
Op die herinneringen wil ik sluiten die Vlaamsche hulde aan
een Waalsch dichter.
28 Juni 1933.
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Paul Verbruggen
door Pieter G. Buckinx.
Men kan zich, enigszins met verwondering afvragen, waarom
de dichter Paul Verbruggen, die toch tot op heden reeds drie, zij
het dan ook — kleine bundeltjes gedichten in het licht zond, nog zo
goed als totaal onbekend is gebleven. De verdiende waardering, die
hij in een ruime vriendenkring geniet en de stille bewondering, die
de jeugd tegenover zijn werk koestert, nemen niet weg, dat wij in
onze bloemlezingen en in de geschiedenissen der hedendaagse
literatuur te vergeefs naar zijn naam zoeken.
Paul Verbruggen heeft niet de populariteit gezocht door kritiek en,
antikritiek, noch, zooals de meeste zijner tijdgenoten in een behendig en luidruchtig zelfverweer. Ook de literaire steekspelen hebben
hem blijkbaar koel gelaten, want hij heeft niet getracht een eersteplan-rol te spelen op het niets ontziende slagveld onzer na-oorlogse
poezie. Paul Verbruggen heeft steeds gewerkt in de stilte van het
laboratorium. Al stond hij midden het rumoer, het rumoer heeft
hem niet verwoest, een kleine geduldige vlam heeft het vuur gevoed.
En, terwiji veel reeds is vervaagd door het nieuwe licht van scherpe
schijnwerpers, begint daar plots opnieuw de zachte snaar te trillen,
van een die reeds bijna aan de vergetelheid was overgeleverd. Toen,
in I pi, de eerste gedichten van Paul Verbruggen in « Ruimte »
verschenen, werden zij door enkelen, om hun jonge frisheid opgemerkt, door anderen echter, als de laatste citing van een vaag impressionisme, terzij geschoven.
Midden de profetiese lyriek van Wies Moens en de revolutionnaire uitbundigheid van Van Ostayen, stond Paul Verbruggen inderdaad als een kale, verstilde waterplant, die genoeg had aan de
blijde beleving van Naar kleine raadselige groei. 1k vraag niets meer !
zingt hij, bewust van zijn stille, zachte bloei.
1k vraag niets meer :
ik weet wie 's nachts over de sterren loopt.
Mijn bloed gutst gonzend door mijn leden,
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Mijn hart bloeit als een zomerroos omhoog
En wiegelt in het stille luwen
van uw zomeravonden.., gele luchten.., safranen hemels.
Ilt groei op blauwe horizonten,
een palm, zo stil
Maar met miljoenen vogels in mijn kruin.
Ili zelf zing niet.
0 leven, vloeiend goud nit God.
Dit korte gedichtje, dat als een Fransiskaanse lofzang op het
leven is en tot de schoonste gedichten behoort, die door de na-oorlogse jongeren werden geschreven bepaalt reeds duidelik de geesteshouding, die deze dichter tegenover het leven aannam. Kan men,
dus enerzijds beweren, dat Verbruggen in wiens werk men aanvankelik nog het zachte ruisen hoorde van Boutens en Gorter, te midden zijner revolutionnaire vrienden een beminnelik individualist
was gebleven, anderzijds moet men toegeven, dat hij met Marnix
Gysen, het eerste, zuiver-modern gedicht heeft geschreven.
« Van een moderniteit, die de meeste modernen nauweliks vermoeden of durven vermoeden, zo is Paul Verbruggen modern waar
zijn voorstellingswereld opnieuw wordt bepaald door verlangens
naar de primairste geestelike goederen, » zo stipte reeds van Ostayen
bij « de Voorhof » aan,
Een beminnelijk individualist dus, die een zuiver modern gedicht te schrijven wist, het kon bezwaarlijk raadselachtiger.
Het werk van Paul Verbruggen vertoonde inderdaad niet eens
de algemeene kenmerken van het ekspressionisme, zoals het in Vlaanderen en in het buitenland tot uiting kwam. In deze poezie vinden
wij niet eens de mededeeling van een verhevigd humanitair levensgevoel; noch de daverende oproep tot de daaci, noch het profeties
bezweren van de nieuwe mens, en allerminst het bezingen van vliegtuigen en metropolen.
Niet slechts door haar vormverfijning, noch door het streven
naar de zuiver-aristokratiese uitdrukking, onderscheidt zich deze
poezie van de meeste verzen uit deze ekspressionsitische periode,
doch vooral door de geesteshouding die deze dichter tegenover het
leven aannam. Deze geesteshouding, die duidelik bepaald wordt
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door het gedicht, dat ik zo pas siteerde, evolueerde van een kinderlike blijheid naar een mannelike, ietwat melankoliese rust en groeide
in zijn laatste bundel uit tot verstilde levenswijsheid.
Het humanisme, dat de lyriese produktie van de meeste zijner
tijdgenoten domineerde, maakt hier plaats voor een sterk-persoonlik
aanvoelen van het leven en de natuur. En waar bij Wies Moens, bvb.
de gedachte een op zichzelf losse reeks van sterk-kontrasterende beelden wakker riep, bouwt Paul Verbruggen in streng-architektoniese
eenvoud, de gedachte uit tot den helder beeld dat dadelik zijn fijnzinnige sensibiliteit verraadt. Volgen wij nu even de groei, die zich
in het poeties werk van deze dichter voltrok. Zijn eerste bundeltje
« Verzen », dat elf gedichten bevat en op een zeer beperkt aantal
eksemplaren werd verspreid, betekende me6r reeds dan een rijke
belofte. Nog staat de dichter aarzelend tegenover het leven — wat
tenslotte het enige element is, dat rechtstreeks zijn jeugd verraadt;
— nog gelooft deze jongeling in de droom, die in de geest zelf wordt
uitgebouwd tot een' hoge, stille katedraal, waarvan straks de beiaardier de wanden trillen doet. Deze stilte en dit geloof in de droom
— de twee duidelike kenmerken van een zuiver individualisties temperament — zijn als de polsslag van deze jeugdige, naar de vorm
uiterst verfijnde poezie.
Een korte ziekte slechts rimpelt de spiegel van dit gladde leven,
zodat het langzaam wegdrijft van de vreugde.
Gij leunt uw bleek gelaat
tegen de koude ruit
en uw blauwe ogen
zien met dromeglans
hoe op de zwarte stenen
op de grote plek
de regen zilverlichtjes
brandt ;
uw wordend borstje hijgt
en gouden traantjes
vallen op uw witte arm
die 't kranke lichaam steunt
Gij weent daar gij mijn tranen ziet.
Ilt vestig uwe aandacht op deze schuchtere ingekeerdheid, om
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u het essensieel verschil aan to tonen tussen Paul Verbruggen en
zijn tijdgenoten — een essentieel verschil, dat door de meeste kritici voorbij werd gezien. Dit individualisme echter, dat vaak een
hermethiese geslotenheid wordt en dat bij deze dichter nergens laid
of spontaan doorbreekt, heeft hem teruggehouden van die poezie,
die in de meeste gevallen slechts gelden zal als een verrassend en
vernieuwend tijdsdokument, terwijl anderzijds de profetiese magneet
van het ekspressionisme tegenover deze geslotenheid een dam opwierp die hem vrijwaarde van een tranerige jeugdlyriek, die zelden
de sensibiliteit, doch haast altijd de bloedsomloop — via het hart
— aandoet. Zo werd Paul Verbruggen de dichter ener zachte, weemoedige intimiteit — een intimiteit, die zich uit in een helder lyries
zingen.
Niet van de vogels leerde ik 't lied
waar ik de dag mee overglijd
en elke riemslag begeleid
ik sneed mezelf een riet.
Geen kind ligt dichter bij Gods hart
zo schonk hij geen een lichter wijs
voor 's menschen harde en bittere reis
van bier tot aan zijn hart.
Maar die hij goed en dankbaar liet,
— geen werk scheen zwaar voor Godes deel —
zij zochten fang, zij werkten veel
en sneden zelf hun riet.
Terwijl deze zachte weemoedige intimiteit haast al zijn verzen
kenmerkt, wordt deze eerste kleine bundel afgesloten met een smartelike langgerokken roep om blijheid :
In die hoge nood van 't jaar
— Al uw bomen wuiven vruchten in mijn hand
In dit bloedig steigren van het leven,
in dit ijl verspatten van ons hart,
blij zijn, laat ons blij zijn,
o laat ons groeien in Gods hart.
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En deze smartelike roep zal blijven voorttrillen in de tien gedichten, die ons zijn tweede bundel « De Voorhof » biedt. Scherper
geetst wordt nu zijn voorstellingswereld, inniger wordt het schuchter
gebed om reinheid en zoals bij elke dichter, die verwijlt in de hoge
katedraal, die hij uit zijn droom zelf opbouwde — breekt slechts zelden het strijdgevoel door. Een enigszins romantiese beleving naast
een direkt realistiese uitbouw van het gedicht treft vooral in g Wankelmoed » het gaafste uit deze bundel :
Moeder, heel dit land splijt uit in wijde horizonnen :
Vreugden die het hart doorboort :
Vult mijn handen boordevol.
Weke voorjaarslanden geel beregend door de bloemen,
Schoonheid die niet blijft :
Zomers, die niet durven wilt :
Ach, mijn boot drijft eenzaam
tussen wijde horizonnen en een schoonheid, die niet duurt.
Ik zei reeds, dat deze podzie niet de mededeeling is van een vernieuwd en verhevigd levensgevoel, noch de daverende oproep tot
de daad, en toch wekt zij een gevoel van frisheid op, dat dadelik
haar moderniteit bepaalt. Deze moderniteit dan, rezulteert bij Verbruggen uit de verstandelike kontrool op het individueel gevoelsen gedachteleven en uit het zakelik kiezen der objekten. Men zou
dus van deze gedichten kunnen zeggen, dat zij organies groeiden
uit de gedachte, als daar niet een mirakuleuze huivering de objekten
sidderen deed, zoals een bloem siddert onder het licht geluk van de
dauwdrop. En dit nu is juist het wonderlike dezer verzen : deze stille,
heimelike siddering werd muziek. Poezie is het ruisen van een leven,
dat rakelings tangs u heenvaart. Niet deze vaart is lyries van belang,
doch het ruisen van deze vaart. Het trillen van de sonore en emosionele elementen bepaalt de lyriese aktiviteit die bij de dichter
voorzat.
In zijn twee eerste dichtbundels heeft Paul Verbruggen een
hoogtepunt bereikt, dat hij in zijn — zo pas door « De Sikkel » nitgegeven « gedichten » niet altijd evenaart. In een vijftal gedichten
bleef hij de dichter ener ,zachte weemoedige intimiteit terwijl hij
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verder deze lijn verbrak door het tragies of ironies bezingen ener,
niet altijd potties gekontroleerde realiteit, Al kan « Fort comme la
mort » een geslaagd gedicht genoemd warden, « Homo Tragicus »
daarentegen belandt op de rand van het triviale.
Paul Verbruggen's poezie sluit dus recht streeks aan bij het werk
van zijn tijdgenoot Marnix Gysen. Anderzijds vertonen de meeste
gedichten uit « De Voorhof » duidelik de kenmerken, die tans door
de jongste dichters in Vlaanderen verder worden uitgebouwd.
Misschien hebben deze woorden bij enkelen de lust opgewekt
verder met het potties werk van Paul Verbruggen kennis to maken.
Voor hen dan deze waarschuwing : dit is geen poezie voor dilettanten. De dilettant vraagt van een gedicht : of een sentimentele weekheid, die de traanklieren aandoet, of, een dramatiese ondergrond
die recht naar het hart slaat en in de treurigste gevallen,. een beetje
humor voor zijn geest a. u. b. Slechts deze gevoelens, die ik voor
de gelegenheid « oergevoelens » noemen zal, raken het gebied van
zijn brede menselikheid. De poetiese aandrift, het lyriese vloeien
van die smalle bloedlijn, die dit alles doortrekt en doorschittert,
laat hem onberoerd, zoals het huiveren van een morgenlike voorjaarsbloem hem onberoerd laat, ja, niet eens zijn verrassing wekt.
De Kannibaalse dillettant, mijne heren, heeft altijd gelijk I
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Uit « Trouwen # (I)
door Gerard Walschap.

Me
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Van nu of was Rik voorgoed thuis weg. Hij zat te Steenackers
en werd besermoond. Zijn ouders werden hem voorgesteld alsof ze
eigenlijk maar uit liefde tot onze moeder de H. Kerk getrouwd waren,
om die een priester aan de hand te doen. En Rikske mocht deze plannen Gods niet tegenwerken. Foei! Maar achter zijnen rug zeiden
de juffrouwen dat hij geen jongen was om opgesloten te zitten in
een college. Iets beters konden ze niet zeggen nu hij toch in geen
college meer binnen geraakte. Ze lieten hem, zoogezegd gageslagen,
maar rondloopen, wat op de straat en wat in de brouwerij. Karlien
liet hem betijen omdat ze wist dat zij en Toon toch van hem niets
konden terecht brengen en zijn eenige kans was dat hij te Steenackers volledig kind van den huize werd. Maar te Steenackers ondervonden ze dat ze zelfs geen halffranksken op de schouw mochten
laten vergeten liggen en toen zei de brouwer, luister ne keer, dat ze
hem de kans gegeven hadden te worden wat hij wilde, manneke,
maar hij had zelf niet gewild, bon, wie lest lacht best lacht, zulle.
Voor hun plezier moest hij het niet doen, ze hadden alles voor hem
gedaan. Hij is nu hier en ze bemerken al dat hij zich ook hier niet
op zijn stuk kan houden, luister naar 't geen ik u ga zeggen. Hij
geeft hem nog Bens, malkander goed verstaan : juist nog Bens, de
kans om een stiel te leeren. Wilde naar de hoveniersschool van Vilvoorden gaan?
Ja.
Bon.
Rik reisde nu over en weer naar de hoverniersschool van Vilvoorden. Ein klacht en de brouwer doet voor eeuwig zijn hand van hem.
Hij woonde te Steenackers, ze noemden hem Steenackers' Rik. Toon
telde niet meer, hij mocht hem zelfs zijnen naam nog niet geven,
(I) Verschijnt in het najaar bij Nygh en Van Ditmar, Rotterdam.
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Toon, de knecht ! Hij had nooit in zijn leven een wil mogen hebben
en de eerste de beste koewachter die een kind maakt mag het zijnen
naam geven, dat kon Toon nog niet. zijn nieren vergingen er van,
maar hij noemde dat altijd kwade vallingen. Nu heeft hij weer zoo'n
influenza, waar hij altijd zoo beklemd van is; sedert veertien dagen
geeft hij alles over, hij krijgt voorgevoelens en hij spreekt tegen Karlien den naam van zijn kind uit, wat is dat een eeuwigheid geleden.
Hij weet niet dat Karlien Rik staat of te wachten tegen dat hij thuiskomt van Vilvoorde, maar hij bereidt een plechtig moment voor,
gelijk het dikwijls in de boekskens van Averbode beschreven staat
over kinderen die door vader's vroom afsterven wederom op het
pad der deugd werden teruggebracht. 0 zalig sterven, o zoete troost!
Hij zal zijnen noon vragen of hij gerust mag sterven, of hij zich in
zijn graf niet zal moeten omkeeren van ergernis en verdriet.
Karlien laat Rik alleen de trap opgaan, ten eerste is het met
Toon nog zoo erg niet, meent ze, en ten tweede is het beter dat die
twee alleen zijn.
Hoe is 't er mee, vader ?
Toon heeft iets vrooms en schools in den zin dat hem pakt en
groot maakt. Hij zegt dat het er slecht mee is, dat hij het niet lang
meer zal trekken. Onwezenlijk en van een laatste hoop verlicht,
blijven zijn oogen op de oude hoedendoos boven op de kleerkast
gericht. Hij heeft niet veel asem meer en als hij moet hoesten kraakt
hij overal en versmacht bijna en het duurt vijf minuten. Maar hij
zegt toch, in eenvoud en verslagen, dat hij niet veel plezier gehad
heeft van zijn leven, dus het sterven valt hem niet zwaar.
Het andere dat hij te zeggen had, het groote, blijft zoo lang
weg, hij ligt zoo lang stil en zijn oogen trekken soms weg. Hij doet
met zijn hand vagelijk teeken, misschien naar die tas melk nevens
het doctoorsfleschken en Rik reikt hem die aan. Maar ge ziet dat het
dat niet is, aan melk en fleschkens heeft Toon al verzaakt, hij verlangt een ander heal, hij maakt een nog vager teeken met zijn twee
handen, hij fluistert a vragen », maar de dood geeft hem nen anderen
stomp in de maag dan Rik verleden jaar, eenen waar zijn oogen
definitief van wegdraaien en ons Heer heeft Toon de laatste ontgoocheling willen sparen. Toon trok zijnen mond nog zelf in de oude
plooi, alsof het sterven maar een moment van zelfvergetenheid was.
Eens dood was hij zichzelf weer meester, met de rustige vriendelijke
plooi waarin zijn gezicht sedert jaren en jaren gestijfseld en gestreken
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stond, den onderdanigen glimlach van dertig jaar buigen : goed meneer
de prior, goed Eminentie. — Een handig hamerken, Antoine, goed
gerief. — Ja, Monseigneur.
En zoo lag Toon dood, eenzamer gestorven dan alleen.
Rik sidderde. Hier op den minuut werd zijn vader gevonnist,
hier werd hij zalig verklaard in de kamer, van nu af kon zijn ziel
hem achtervolgen. Rik weg, Rik stillekens weg. Hij zag nog eens om.
Het was of vader sliep. Maar hij trok toch krachtig de deur toe om
de ziel op te sluiten die hem nog iets te vragen had.
Karlien stond in den winkel te gerieven. Hij sliep, zei Rik en
ging zonder avondeten wandelen, altijd maar rapper en rapper. In
het veld liep een dier dwars voor . hem weg. Het zag er zwart uit.
Hij geloofde niet in geesten, maar draaide zich om en ging terug.
Om negen uur ging Karlien Toon een lepel van zijn fleschke
geven, maar omdat hij zoo vast sliep dacht ze dat ze het hem ook
wel kon geven als ze slapen kwam. Had ze nu een half uur tevoren
haar lampken over Toon's gezicht gehouden, dan had ze ook wel
gezien dat hij dood was, maar wie had nu aan sterven gedacht. Toon,
zei ze, ge slaapt zeker ? Omdat hij niet antwoordde stelde ze het nog
maar wat uit met het fleschken, want die vaste slaap beteekent zeker
het keeren van de ziekte. Maar toen ze uitgekleed in het bed schoof,
haperde haar voet in zijnen paternoster en bleef steken tegen een
koude, harde dij. Ze viel gillend op hem aan, maar hij weerde
onverschillig haren kus af, met den borstel van zijnen zeehondensnor. Tot aan haar dood heeft ze zich dagelijks herinnerd hoe ze
geschrokken teruggebotst was op dien snor. Ge hadt maar eerder
naar mij moeten omzien, maak nu zoo'n lawijt niet, ik ben dood.
Rik had er den aard niet naar om gedurig te denken aan wat
vader had willen vragen. Hij vroeg liever zelf 't een en 't ander aan
de meisjes, die dagelijks met hem de treinreis deden. Dus die treinreis wou hij voor geen geld missen. Dus kwamen er ook geen klachten
van de school.
Ze waren daar ook niet heel streng. De theorie van 't hovenieren
is precies de zwaarste studie niet, zou men zoo zeggen. Ergens een
rooi kool in den grond steken of een beddeken radijskens zaaien,
kunnen wij, geloof ik, allemaal en we hebben geenen diploom van
Vilvoorden. Om te toonen wat hij kon, hovenierde Rik zoo wat in
Steenacker's hof. De jufvrouwen dweepten met zijn bloemen alsof
hij die zelf gemaakt had en hij had maar eenen keer gezegd dat daar
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tegen dien muur een broeikas of twee drie zouden moeten komen,
de volgende week kwamen ze er. ze waren listig genoeg om hemzelf
niet meer te verdedigen, maar ze raasden zoo ontembaar over die
prachtige bloemen en dien verzorgden hof zonder een spierken
onkruid, dat Rik toch alweer het afgodje werd en van alles toegestoken kreeg. Laat hem maar bij ons, Karlien, menschlief, hij zou u
overmeesteren en 't zou zijn ongeluk zijn. Dat wist Karlien goed genoeg en ze bedacht altijd maar weer dat het misschien zijn geluk
nog kon worden als hij bij hen bleef. Bij hen was hij nog altijd meer
dan welkom, elders zagen ze hem al de deur uit. De kinderen van
Toon's zuster uit den behangerswinkel zouden goede omgang voor
hem geweest zijn, maar hun moeder had hun reeds elke relatie met
hem verboden, bij leven van Toon. Sedert de begrafenis mocht hij
er niet meer over den dorpel komen.
Een tijd lang stond Rik er goed voor. De brouwer begon zijn
bloemen ook al schoon te vinden en als madam twee groote potten
hortensia's in de kerk voor het H. Hart-beeld had laten zetten,
deden al de Steenackers alsof Rik die daar speciaal voor gekweekt
had, ze zagen daar onbewust een soort terugkeer tot het katholiek
geloof in en de oudste van de kwezels vroeg gewichtig of misschien
de dood van Toon niet een diepen indruk kon gemaakt hebben
op Rik. En hebt ge het leven van Pater Corstiaens niet gelezen,
Karlienken, hij is gestorven als martelaar van het geloof in China.
Hewel, die is tot zijn drie en twintig jaar commis-voyageur geweest
in de zaak van zijn vader en toen is hij zijn latijnsche studies begonnen.
Het is maar om te zeggen, Karlienken, dat men toch nooit kan weten...
Enfin Karlien deed novenen genoeg, maar nu in 't vooruitzicht dat
het bedrijf toch eens in andere handen moest overgaan en dat men
heel goed van den hof naar de brouwerij zelf kon oversteken. Had Toon
dat maar mogen beleven.
Zoo wikte een moeder, maar te Alsemberg beschikte God.
Daar werd Steenackers' jongste zuster weduwe. Haar man was dertig
jaar lang maaglijder geweest en nu eindelijk van een buikvliesontsteking gestorven. Vanwege zijn maag hadden de twee jufvrouwen
Steenackers het bij hem niet kunnen uithouden, meenden ze. Hij
zelf had volgehouden dat hij niet verplicht was zich in stukken te
laten koejoneeren omdat ze geen man gevonden hadden. Daarop
waren ze voorgoed naar hun broer den brouwer verhuisd, van waar
ze hun zuster acht jaar- lang brieven geschreven hadden met op
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den omslag « strikt persoonlijk ». Als de maaglijder van den bode
zoo'n brief in handen kreeg, schreef hij onder « strikt persoonlijk »
in groote letters : « rap terug » en voor hunnen naam schreef hij
« Mejoffers ». Hij wist zelf niet waarom hij dat een leelijk en kwetsend
woord vond. Hoe langer hij leefde, des te halsstariger dweepten
mejoffers met hun alouden droom, eenmaal samen met hare jongste
zuster haar « laatste levensdagen door te brengen in het oudershuis
te Alsemberg ». Zoo schreven ze dat, de maaglijder wist het en heeft
wel onder helsche pijnen op engel en duivel geroepen, maar nooit
op de dood, want hij wilde zijn schoonzusters dat plezier niet doen.
Het was of hij daarom zijn leven lang gevochten had tegen zijn maagziekte, maar nu had de buikvliesontsteking het hem onverwachts
op een heel ander gebied gelapt. Toen hij zoo goed als op sterven
lag, besloten de twee er toe hem te gaan bezoeken. zijn vrouw zei
hem dat ze daar waren. Hij kon niet meer overeindvliegen, maar hij
vroeg of zij dan niet hadden kunnen wachten tot hij dood was.
Ze bleven echter nog niet voor goed, ze gingen nog terug om
hun pakken te maken, maar dan verhuisden ze ook en Rik was zijn
steunpilaarkens kwijt. Wel zeiden ze dat ze ginder naar iets goeds
voor hem zouden uitzien zoo gauw hij te Vilvoorden zou afgestudeerd zijn. Hij moest dus maar goed zijn best blijven doen gelijk nu,
dan stond hem zeker nog een schoone avenir te wachten. Ze gaven
hem een medalieken, waaraan dezelfde aflaten verbonden waren
als aan den schapulier en dat moest hij in zijn bovenste linker vestzaksken steken, op de plaats van het hart, verstade. Aan de statie
kusten ze hem, als was hij hun eigen kind; hij kreeg liever een kus
van jonge meisjes dan van hun twee moustachen. Ze staken hem nog
wat zakgeld toe, ze wuifden nog lang uit den trein, maar hij was
toch maar de twee kwezelkens kwijt, die hem altijd gerehabiliteerd
hadden en die hem nog altijd konden vooruithelpen. In het leven
kan alles zoo eens opeens verkeeren. Voor Rik verkeerde 't nu allemaal rap, hij verloor op den hoop toe, dat zelfde jaar, zijn moeder,
Ja, die taaie Karlien. Op haar zestigste wist ze nog niet wat ziek
zijn was. Het late baren, had haar vleesch niet moederlijk breed
doen openbloeien, ze was maagdelijk dun en hard gebleven, haar
vel spande nog strak en zonder rimpel. En nu had ze opeens een
soort kanker ergens in den bulk. Op enkele maanden werd ze mager
en lag daar kraakdor als hout. Voor Rik kwam het heel ongelegen.
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Nog twee maanden en hij zou te Vilvoorden zijn diploom gekregen
hebben, maar hij bleef nu thuis om moeder te verzorgen.
Eigenlijk deed de vrouw van Van Uffelen's Jan dat en nogal
dikwijls was madam Steenackers daar. Voor die twee zou Rik, om
het rechtuit te zeggen, de treinreis niet gelaten hebben, maar madam
liet dikwijls genoeg 't een of 't ander brengen door de meid. Rik
zag die liever komen , in het gangsken tusschen winkel en trap was
't mij een gefikfak.
Toen Karlien begon te sterven stond hij daar juist met haar.
Van Uffelens' Liza riep hem heesch en gejaagd naar boven, de meid
liep rood naar huis om madam en meneer. Eer die er waren had
Karlien al gevraagd waarvoor Toon geen occasie meer gekregen had,
of ze gerust mocht sterven en Rik had ja gelogen. De onderpastoor
kwam aangeloopen met het H. Sacrament, pax huic domui, zeide
hij in den winkel. Ja, Pax ! Ze weenden allemaal, Rik niet. De meid
had hem daar juist iets gezegd, dat hem zijn moeder een spoedige
dood deed wenschen. Bibberend lag ze te zuchten : als ik maar gerust
mag sterven. Hij dacht : hoe eerder, hoe geruster. Hij stond er koud
bij alsof het een vreemde gold of geen sterven, hij dacht maar aan
de woorden van de meid. Het scheelde nogal veel dat bier pax zou
zijn. Ze ververschten Karlien's verdrogende lippen, wischten haar
slapen af, fluisterden haar schietgebedekens in. Madam Steenackers
vie! snikkend naar het bed toe, Karlienken, Karlienken of ze haar
dan niet meer kende. En neen, Karlien kende haar niet meer, heur
verstand trok weg, de schietgebedekens zei ze niet meer na, maar
heur lippen vroegen nog, terwij1 het verstand ze al niet meer bestuurde, van gerust.... als ik maar gerust.... Iets eendelijkers bestaat er
niet dan een moeder die zoo ligt te sterven.
Er zijn ruwe menschen, verlegen om hun hart, die kwaad worden
van iets triestigs te zien; een man die een man is kan niet tegen geschrei. Eerst had brouwer Steenackers maar gekucht en geslikt,
maar willen of niet, hij moest snotteren om de moeder die in haren
doodstrijd nog niet gerust kon zijn over haar eenig kind. Dat maakte
hem woest. In plaats van te bidden had hij potverdju Bien jongen
schobbejak begot wel onder zijn gat kunnen stampen dat hij los
over het bed vloog, nondetonnerre. Daar zit hij v6Or hem de nondedommesche loeder, en laat nog geenen traan, miljaar, zoudt ge hem
niet glorieus den kop inslaan.
Achter hem stond de meid te begeeren dat Karlien zou sterven
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en dat bed voor haar vrij maken en onder al die binnenwaartsche
brouwersvloeken en vrouwebegeerten werd de ziel van Karlien
van Toon van Monseigneur den Aartsbisschop uit haar ongerustheid verlost. Met voile gebit doet ze nog eens « hang », mar de beet
lucht is to klein.
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K R O N I E K EN
I
Engelsche Kroniek.
door Dr Raph. Kreemers.
Bij het overlijden van « Anthony Hope » (Sir Anthony Hope
Hawkins) 1863-1933, en J. M. Denwood. Bij de bekeering van
Arnold Lunn.
Op zeventig jarigen ouderdom is zoo joist overleden de bekende
Engelsche romanschrijver « Anthony Hope ». Hij was de tweede
zoon van een predikant van St. Bride's, in de Londensche Fleet
street. zijn opvoeding kreeg hij in Marlborough en Baliol. Hij ging
uit als eerste van zijn klas met een B. A. in Oxford en was voorzitter
van de « Union ». Allerhande beroepen heeft hij uitgeoefend in zijn
leven. Zoo was hij by. een poosje advokaat en later parlementslid
voor de liberale partij. Maar hij deed in zijn vrijen tijd ook wel aan
literatuur en gaf enkele werken uit. Doch zijn roem begon pas met
het boek : « Dolly Dialogues » in 1894. Het ging hem toen als met de
schilders en andere artisten. Hij had zijn weg, en een goudmijn
tevens, gevonden en zou de rest van zijn leven niets anders meer
doen dan boeken schrijven. Niet minder dan 3o werken zagen sindsdien het licht.
De film heeft veel bijgedragen tot het verspreiden van het werk
van A. Hope. Zoo hebben waarschijnlijk de meesten van ons de
romans « The prisoner of Zenda » (1894), « Rupert of Hentzau »
(1898) of « Sophy of Kravonia » op het witte doek gezien. Zoo werd
meteen het romantische en avontuurlijke aan den naam van Hope
gekoppeld en werden door de meesten deze eigenschappen als kenmerkend voor zijn werk aangegeven. Men ging zelfs verder en beweerde dat Hope het « landelijk romantisme » had uitgevonden.
Hier tegenover moet echter worden gezegd dat het werk van
Hope heel wat meer verscheiden is dan uit bovenstaande blijken
zou. We hebben b.v. den roman « Quisante » die zoowat hetzelfde
politieke terrein bestrijkt als sommige werken van Mrs. Humphry
Ward doch die vele daarvan, zoowel om zijn dieper inzicht als om
.,
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zijn stijl en zijn geestigheid, in de schaduw zet. Zoo is by. « The
Intrusions of Peggy » een realistische en moderne roman in de zuiverste beteekenis van het woord, en « Mrs. Maxon Protests » een
moderne zedenroman.
En wat het avontuurlijke en het romantische in het werk van
Hope betreft, schepper van het genre is Hope allerminst. Wel kunnen
we hem op een lijn stellen met andere romantici uit zijn tijd als daar
zijn : Quiller-Couch, Rider Haggard, Conan Doyle, Hall Caine,
M. Hewlett, Cunninghame Graham. E. W. Hornung, H. S. Merriman, G. Du Manlier e. a. die men terecht de « Lesser Late Victorians » heeft genoemd.
Doch zoowel het avontuurlijke werk van Hope als veel werk van
bovenvernoemde schrijvers staat rechtstreeks onder den invloed
van den « romancer » bij uitstek R. L. Stevenson in wiens boek
«Prince Otto » we zoo wat al de bestanddeelen aantreffen van de latere
politieke romances : verlichte prinsen, oude wijze raadgevers, mooie
boerendochters, omwentelingen in paleizen, vlucht door de bosschen
enz. enz. te lang om te vermelden.
Terwiji de realisten en de psychologen, de maatschappelijke en
symbolistische romanschrijvers hun tijd verloren met het zoeken
naar formules en het publiek verveelden, kwam de jonge Schot
Stevenson plots voor de pinnen met zijn avonturen-romans. En
zonder zich om de letterkundige modes te bekommeren richtte hij
zich tot het jonge en gezonde van zijn generatie en wist Jong en oud
met zijn werk te bekoren. En het is wel een eigenaardig samentreffen
dat het sterfjaar van Stevenson ook de « furore » inluidde die rond
den naam van Hope gaande zou worden gemaakt. En Hope was toch
de Cervantes in de literatuur van den tijd en zijn parodie werd met
zoo'n gejubel begroet dat meer dan een schrijver er het hoofd bij
zou hebben verloren. Gelukkig zag hij op tijd in wat er voor fictiefs
in dit succes besloten lag en hij zette zich dan ook al gauw aan het
schrijven van « comedies humaines » en met dit werk vooral zal hij
in de literatuur blijven leven.
Uit deze afhankelijkheid van Stevenson moet echter niet de
gevolgtrekking worden gemaakt dat we bier met zoo jets als « plagiaat »
te doen hebben. Want laat by . « The prisoner of Zenda » doen denken
aan Stevenson's : « Prince Otto », of Meredith's : « Harry Esmond »,
of Scott's : « Anne of Geierstein », of Gissing's « The Nether World »
in de avonturenromans zal het een plaats apart blijven innemen
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om den waardigen als den aristocratischen toon dien Hope
weet te treffen en de lichtheid en zekerheid waarmee hij te werk
gaat. Sommigen zien in den held, Rudolf Rassendyll, het ideale
type van den Engelschman en in Princes Flavia de ideale fantastische
en romantische koningin. Ook in dit boek treft ons de schitterende
dialoog tusschen de verschillende personen die vooral het volgende
werk « Dolly Dialogues » kenmerkt en die het eigenaardig cachet
geeft aan heel het oeuvre van Hope. Hope heeft misschien later
even goede samenspraak of karakterteekening gegeven als in dit werk
doch alles samen genomen zal « Dolly Dialogues » zijn echt letterkundig meesterwerk blijven. Hier hebben we in geconcentreerden
vorm al het beste van « Anthony Hope ». En dit werk dagteekent
van haast veertig jaar terug. Het is opvallend dat de schrijver zijn
grooten roem gekend heeft tusschen 1894 en g8. En laat sommigen
daardoor geprikkeld zijn geweest om naar vroeger werk te grijpen
en bewondering uit te spreken b.v. over « Father Stafford » van 1891
of « A change of air » van 1893, en laat anderen het wenschelijk hebben geacht ook naar latere prestaties te grijpen b y. naar « Tristram
of Blent » van 1901 of « Little Tiger » van meer dan 20 jaar later,
allen keeren per slot van rekening terug naar « Dolly Dialogues. »
Doch ook bier heeft Hope zijn leermeester gehad nl. Sterne. Hij
schrijft immers zelf in een bijdrage getiteld « My favourite novelist »
dat « Tristram Shandy » de beste leerschool voor hem is geweest.
« To me, infinitely the greatest charm lies in the talk » zegt hij.
Men heeft wel Bens gezegd dat Congreve de schrijver is van den
geestigsten dialoog in het Engelsch en dat op hem volgen Sheridan,
Meredith, Wilde en Shaw. We geven toe dat Congreve het pleit
wint als we dialoog nemen in den zin van den tijd van Elisabeth,
doch als we ons op modern standpunt plaatsen moeten we zeggen
dat Hope het wint op al de anderen. zijn samenspraken zijn levendiger
en lichter, getuigen van meer wereldkennis, Hope is slagvaardiger
en zijn antwoorden zijn meer gevat; hij maakt meer toespelingen
en is ook meer gepolijst dan welke andere Engelsche schrijver ook,
zijn, meester Sterne zelfs niet uitgezonderd. De geestigheid van Hope
ligt niet altijd in even zooveel woorden uitgedrukt, soms ligt ze
impliciet in de toestanden en omstandigheden, soms is ze te vinden
in de tegenstelling van de verschillende karakters en het meest van
al ligt ze tusschen de lijntjes te lezen.
Anthony Hope heeft ons op een paar jaren tijd het beste
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zoowel

gegeven wat in hem was. « Zijn werken », zegt C. Weygandt, « van
het verleden kwart eeuw zijn eerder de resultante van de gewoonte
van schrijven dan van een drang om te schrijven. Het was niet
omdat hij den smaak van het publiek van het midden der jaren
negentig wist te begrijpen en zijn roem verging met het verdwijnen
van dien smaak, lets wat gemeenlijk een werk is van een jaar of vijf.
Hij is een oogenblik haast geniaal geweest en verviel tot talent daarna. »
De massa geniet nog elken dag van Hope's « The Prisoner of
Zenda » op het witte doek. Doch we hopen dat veel anderen stil
genieten mogen van de lezing van « Dolly Dialogues » bij de schemerlamp.
*
**

Het overlijden van den veelbelovenden en pas even voor zijn dood
bekend geworden schrijver J. M. Denwood, is wel zoo'n tragisch
gebeuren in de Engelsche letterkunde van den jongsten tijd dat we
er even bij stil moeten blijven staan. Denwood werd immers pas in
1931 door den voorzitter van de Londensche Book Society : Hugh
Walpole, ontdekt en voor het voetlicht gebracht met zijn sedertdien
beroemd geworden boek « Red Ike ». Sinds zagen nog van hem het
licht : « John Peel » (1932) en dit jaar de twee werken : « Cumbriam
Nights » en de roman « Knights of the Moon ». Voor het najaar
kondigt men nog aan een bundel gedichten : « Rosley Hill Fair » en
zoo even is nog posthuum verschenen de avonturen-roman : « A
woman to let » die afgewerkt op zijn schrijftafel werd gevonden.
We vermoeden dat zijn in 1932 opgevoerd tooneelstuk : « Wife to
let » aan dit boek is ontleend.
Ofschoon Denwood een armoedig bestaan heeft geleid in zijn
geliefd Cumberland, was bij toch niet van zoo'n gewone afkomst
noch van den kant van zijn vader noch van moeders zijde. Zijn over-,
grootvader was op het admiraalschip « Victory » toen Nelson sneuvelde. Een ander fa milielid verdronk toen het schip dat de Naald van
Cleopatra naar Engeland vervoerde, schipbreuk leed in de Golf
van Biskaje. En de zuster van zijn moeder was gehuwd met den
bekenden scheikundige John Dalton, den grondlegger van de moderne atoomtheorie.
In « Cumbrian Nights » worden de drie laatste generaties van
de Denwoods behandeld die allemaal van verboden jacht en visscherij
leefden, vooral de vader van den schrijver : John Denwood Sr. op
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wiens karakter « Red Ike » is gebaseerd. Evenals zijn vader en zijn
jong gestorven broer was hij een echte natuurliefhebber, doch hij
was tevens 'n niet onbegaafd dichter. Zijn vroegste stokpaardje was
de studie van het dialect van Cumberland waarvoor hij in heel het
Borderland en het Lake District als een autoriteit gold. In de herbergen van de streek teekende hij niet minder dan 400 liedjes op in
de gewesttaal die anders wellicht waren verloren gegaan en hij dichtte
er zelf nog een paar honderd bij.
Denwood was een rondreizend kleermaker die de Schotsche
herders op tijd en stond ging opzoeken om de maat te nemen en
de kleeren aan te passen die ze noodig hadden. Doch hij paarde
tevens het aangename aan het nuttige en onderhield betrekkingen
met de volksdichters. Zoo ontmoette hij op een van zijn tochten
den rondtrekkenden dichter Roger Quinn, een zeer volksgeliefde
figuur wien een bewonderaar later een « cottage » gaf in Dumfries.
Het zal wet niemand verwonderen dat zoowel de onherbergzame
omgeving als zijn manier van leven Denwood aanzetten moesten
tot het « stroopen » en visschen zonder verlof. Dat hij dit echter
niet deed uit een verdorven inborst of om het plezier van te dooden
doch als gevolg van zijn « struggle-for-life » kan blijken uit de menigvuldige prachtige natuurgedichten die hij ons nagelaten heeft en
die ons denken doen aan dien anderen dichter uit zijn streek, den
Schotschen Gezelle : Rob. Burns. Ons komt b y. voor den geest dat
mooie gedicht waarvan de eerste stroof luidt :
« I wander again by the pools that I love
To throw o'er their bosoms may be the last line.
I soon shall no longer be able to rove,
and I feel somewhat sad but I shall not repine. »
Zou de dichter een voorgevoel hebben gehad van zijn nakenden
dood ? Uit den verzamelbundel « Rosley Hill Fair » zal men kunnen
opmaken hoeveel hij van den Schotschen bard heeft afgekeken.
Bijna heel het werk van Denwood is door Cumberland geInspireerd. Zoo by. zijn voor het najaar aangekondigd boek : « A woman
to let » waarin het gaat over den geweldigen strijd die de smokkelaars
aanbinden tegen de accijnsbedienden. Een leven dat ten, onzent zoo
mooi werd behandeld door den ook te vroeg verscheiden Limburger,
Alfons Jeurissen.
(Wordt voortgezet)
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II

MUZIEKKRONIEK
Cambridge 1933
De Internationale Gesellschaft fur Musikwissenschaft, vereniging die de voornaamste musicologen uit alle landen groepeert,
hield ditmaal (29 Julie-4 Oogst) haar driejaarliks kronges te Cambridge, waar haar voorzitter, Prof. E. J. Dent, haar aan het publiek
voorstelde als « a small but learned group. of distinginsted musical
scholars ».
Na het Luikse kongres, samen met het festival der Int. Gesellschaft fur Neue Musik in 193o gehouden — de I. G. M. werd pas
in 1927 te Basel gesticht — is dit kongres een glanspunt geworden
en een onvergetelike datum in het stoere en vlijtige leven van zovele
muziek-historici. Niet door het aantal deelnemers — officieel slechts
ruim zestig (I) — niet door de overvloed van lezingen — men had
in tegenstelling met het Luiker kongres wijselik de mededelingen
beperkt en gesorteerd — maar door de uitstekende organisatie,
het overrijke concertenprogramma, het onvergelijkelik stemmige
kader van deze oude universiteitsstad, en door de intieme hartelikheid van het samenzijn op al die « entertainments » : tea-parties,
garden-parties, at home's en receptions, groeide dat verblijf te Cambridge uit tot hoogdagen van wetenschappelik en muziekaal kultuurwerk, die door de meesten dankbaar worden herdacht.
Het heerlike zonneweer, dat onafgebroken het kongres begunstigde, en vooral de in deze dingen ervaren Engelsen met opgetogenheid vervulde, maakte de spreekwoordelike voorzorg « If wet,
in the Town Hall » ditmaal overbodig.

(I) Uit Duitschland, U. S. A., Zwitserland, Frankrijk, Spanje, Finland, Hongarije en Denemarken. Uit Holland was niemand aanwezig. Schrijver dezes was de
eenige deeln,erner uit Belgie.
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Kongresbesprekingen en -besluiten brengen doorgaans wel niet
veel aarde aan de dijk, maar de persoonlike voeling van mensen
die dezelfde doeleinden nastreven en wier wetenschappelik werk
eenzelfde gebied bestrijkt, blijkt achter of toch een onschatbaar
voordeel te zijn geweest. Meer dan andere vakken heeft de musicologie nog internationale toenadering en behulpzaam.heid nodig,
omdat zij ten overstaan van de studie der plastiese kunst, nog zo'n
merkelik achterstel heeft in te halen.
De besprekingen te Cambridge werden in hoofdzaak bij de
Engelse muziek gehouden, naar het wijze beginsel dat ieder land het
maximum zal bijdragen tot de algemeene vooruitgang van de wetenschap, als het die kunstwerken bestudeert die het als 'n natuurlik
« geestelik erf » kreeg toebedeeld. Het ging dan, dag na dag, over
de kerkelike muziek in Engeland, over de wereldlike muziek, over
volkszang en folklore, over de muziek voor het toneel.
Als merkwaardigste voorlezingen, waarbij ook de belangstellende discussie niet ontbrak, kunnen worden vermeld : Otto Gomboni's hypothese over de ontwikkeling van de Engelse virginalistenstijl, wier geniale variatiekunst aan de instrumentale dans- en hofmuziek zoveel luister wist bij te zetten, H. Hammerschlag's verklaringen over het dissonant karakter van de oude ornamentiek
van trillers en fiorituren, Prof. Joh. Wolf's grote openbare lezing
over de Engelse muziektheoretici van 1200-1700 en Prof. K. Fellerer's grondige studie over de achtiendeeuw se Engelse orgelmuziek,
die in de ontwikkeling van specifiek Engelse genres zoveel eigenaardigs vertoont.
Tot het bredere Engelse publiek _drong het woord van PercyScholes door, die beslist ontkende dat de zeventiendeeuwse Puriteinen antimuziekaal waren, en deze ontraditionele bewering met
tal van sprekende feiten staafde.
Het aangekondigde verslagboek, dat al de lezingen in extenso
moet bevatten, zal stellig bewijzen hoezeer de Engelse muziekwetenschap door dit kongres is gebaat.
Het mag zeer verheugend heten dat Prof. Dent, de ziel van het
kongres, aan de concerten van oude Engelse muziek een wellicht
ruimere plaats heeft ingeruinid door aan allerhande lezingen over
uiteenlopende onderwerpen uit het wijde gebied der musicologie.
Dageliks werden twee concerten gegeven : kamermuziek 's namiddags,
orkest of kooruitvoeringen 's avonds, welk programma dan nog
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werd bekroond door 'n openlucht-vertoning van historiese taferelen
in toneelvorm verwerkt, waarin de muziek van den tijd in eigen omgeving werd vertolkt, de mooie « Pageant of English Music ».
Dit festival van Engelse muziek, dat door honderden belangstellenden om strijd werd gevolgd, werd den buitenlandse Congresleden
aangeboden als « the opportunity of hearing the English music of
five centuries (1200-1700) performed in its own surroundings by
those to whom it is a natural heritage ».
In de halls van verscheidene colleges, die met hun ongerepte
weelde van oude schilderijen en eiken muurbekledingen zo wondergoed bij de oude muziek aansluiten, konden wij dan 'n uitegzochte
reeks kamermuziekwerken genieten, waarvoor ook oude instrumenten,
virginaals en cembalos werden benuttigd. De uitvoerders van deze
concerten waren alien dilettanten, leden van die bloeiende simfoniese of korale verenigingen die in bijna geen van de oude colleges
ontbreken, de wereldberoemde King's, St. John's en Trinity colleges voorop. Bij de aanvang vie! wel is waar veel storends en onvolmaakts bij de stemmen en de snaren in die uitvoeringen op, maar
gaandeweg wilt men de bedoeling van Prof. Dent to waarderen,
dat oude kamermuziek, voor dilettanten geschreven, ook getrouwst
wordt weergegeven door dilettanten van onzen tijd. Waarbij dan
ook de toehoorder van veel ontstemmende dingen verschoond blijft,
als de pretentieuse doenerij en de patetiese intonaties van heldentenoren of zangeressen, en de theatrale pose van snaarvirtuosen.
En zo kwamen dan tot ons, in verrassend-frisse en blij-herlevende
geluiden, die eeuwig jonge schat van paradijselike lyriek, die de grote
Engelsen aan hun pieteitvolle nazaten hebben achtergelaten : uit
de Tudor-tijd, Orl. Gibbons, W. Byrd, met string-phantasies en
virginaal-werken, J. Dowland met Ayres en beurtzangen; uit de
17 e eepw H. Purcell vooral, met 'n sonata voor snaren en continuo,
en tweestemmige aria's begeleid door twee fluiten, cello en continuo.
Buiten de normale kerkdiensten in de colleges, waar de koren
voor het kongres in hun programma's een historieze keuze hadden
gedaan van de 16 e eeuw tot op heden, van W. Byrd tot VaughanWilliams, kwamen nog drie grote concerten in de kerken van King's
en Trinity College.
De mannenstemmen van het koor komen gedeeltelik uit het
studentenkorps, de knapen zijn alien lid van de koraalschool, waar
zij, als in vroegere eeuwen, volledig onderwijs ontvangen en worden
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opgeleid « in moribus et musica ». Rijke stichtingen verzekeren de
degelikheid van de opleiding der leden. De beide koren van King's
en Trinity zijn voortreffelik : het eerstgenoemde vooral ; aan mannenkoren hebben wij wel beters in Vlaanderen, maar de zang van
het knapenkoor komt voorzeker de volmaaktheid nabij. Niet meer
dan zestien jongens voor 'n grote kerk, en die alle steeds in kopstem
zingers, met 'n ondenkbare plooibaarheid en een onvermoede rijkdom van timbre. Weliswaar biedt deze zangtechniek het nadeel
dat alles zowat als op 'n oe-toon klinkt, maar voor de kerkelike muziek
is deze serene en rustige gelijkheid van timbre en dynamisme zeer
te prijzen. Minder bevredigend was de uitvoering van Middeleeuwse
werken, waarvoor het Anglicanisme de traditie heeft verloren. Fragmenten van een vroeg zestiendeeuwse mis voor vijf stemmen werden
in veel te traag tempo geinterpeteerd, terwijl dan anderzijds een
Maria-motet voor drie sopranen door het hemelse dooreenzweven
van zuivere kinderstemmen alle betwistbare interpretatie's weer liet
vergeten.
In de post-reformatie kerkmuziek voelt men daarentegen die
levende, onafgesneden traditie, die de echte vertolking verzekert.
William Byrd, Orlando Gibbons, Thomas Morley : hun werk is
in vlees en bloed van die zangers doorgedrongen : men voelt dat een
jarenlange omgang en een intiem begrijpen achter deze vertolking
schuilt. Van Byrd zong men o. m. een Christe, qui luxes et dies, waar
het motief zich bij iedere strofe verplaatst, en beurtelings in de vijf
stemmen ligt; van Th. Morly een Nolo mortem peccatores waar de
homofonie de hoogte en de wijding van het beste uit Palestrina en
Lassus nabijkomt. Ook van den in Vlaanderen goed bekenden Peter
Philips — hij was een tijdlang orgelist der Antwerpse kathedraal —
werd een vijfstemmig motet gehoord, vooral om de sonore tertsprogressies zeer opmerkelik. Het was dan toch 'n indrukwekkend
schouwspel, dien avond in King's Chapel. De wijde kerk, alleen
met kaarsen verlicht, met de evenwijdige rijen banken langsheen
de zijmuren, in 't midden van de beuk de zangers in rijen opgesteld,
mannen en knapen in hun rijke zijden gowns gehuld, met de dirigent
tussen hen verloren, die enkel met de wijsvinger terloops bescheiden
de maat aangaf. 'n Keurgroep zangers pieteitvol hun bloedeigen
muziekaal verleden uitzingend in zijn hoogste openbaringen.
Het laatste koncert, door de verenigde koren van King's, Trinity
en St. John's met orgel en orkest uitgevoerd bood hoofdzakelik
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praalmuziek uit de late 17 e eeuw (Restoration Period) « Funeral
music » en « Coronation music » door Purcell, met bovendien enkele
motetten, een Symphone for Strings, rouwmuziek voor trompetten
en bazuinen, en een « Organ voluntary » van denzelfden meester.
We staan hier voor het hoogtepunt der Engelse i7eeuwse muziek.
Purcell, die vooral voor het toneel schreef, kwam, na de Puriteinen,
tot de kerkmuziek over met een diep besef van de literaire waarde
der teksten, en al zijn werken zijn meesterstukken van Engelse
voordracht.
Waar deze grootmeester zich in de « coronation anthem » voor
James II, « My heart is inditing of a great joy » met de ontplooiing
van 'n achtstemmige koormassa en al de instrumentale schittering
waarover zijne eeuw kon beschikken, een der hoogtepunten bereikt
van zijn overweelderige scheppingskracht, daar bestijgt hij tevens een
der toppunten van de toonkunst zonder meet'. Het was 'n waardige
apotheose van dit glanzende muziekfeest.
The Pageant.

Maar wie Engeland kent, zal ook wel vermoeden dat bij dit
festival 'n toneelopvoering, 'n stoet, of toch 'n histories gehouden
optreden in oude kostumering niet mocht ontbreken. 's Avonds,
bij de officiele ontvangst op het Guildhall, door de burgemeesteres
van Cambridge, Alderman Mrs. Keynes, waren de gasten reeds
begroet door 'n Welcome song en dansen uit Purcell's Fairy Queen.
Maar op Zondagavond, in het licht van zachte reflectoren, schoof
over de Cam, de smalle, ondiepe rivier waaraan de voornaamste
Colleges palen, 'n feerieke stoet van geruisloze bootjes, bemand
door de leden der University Madrigal Society in oude kleedij, die
'n reeks zestiendeeuwse madrigalen en enkele moderne koorwerken
kwamen voordragen in de luisterende atmosfeer van parken en
gotiese gebouwen. John Dowland, Thomas Morley, Or1. Gibbons,
ook W. Byrd spraken hier hun edele en vertrouwde taal tot hunne
ontroerde nazaten, en wekten bij menig vree.m.d.eling een gevoel
van afgunst op, om die levende traditie van Engeland, die het schone
van vroeger tot eigen erfgoed en levende kunstwaarde weet vast te
houden. Tot dan de bootjes, bij het laatste nummer, weer begonnen
of te glijden en het oude verfijnde lied, als een droom, in de verte
verflauwde en tussen de toedekkende brugjes en bomen verstierf...
The Pageant of English Music, 'n reeks historiese tafereelen,
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toneelmatig geschikt, was *voor het grote publiek de voornaamste
gebeurtenis van het kongres. Vier episodes, ieder door 'n bekend
musicus ingeleid, stellen een typiese scene voor, waarbij in historiese
omkleding muziekstukken van iedere periode worden uitgevoerd,
Charles Burney, de gemoedelike D. Mus. Oxon. kwam humoristies het spel inleiden. Dan een scene in Reading Abbey (1230) waar
broeder John Fornsete tegen vader abt opkomt voor vernieuwing
van de muziek, en voor het goed recht van de wereldlike toonkunst.
De koraalknapen, die van de hoogmis komen, zingen begeesterd
zijn canon « Sumer is icumen in », de eerste keure van de Engelse
muziek.
John Dunstable (t 1453) leidt de vij ftiendeeuwse scene in,
over de vrede van Troyes. 'n Machtige ontplooiing van middeleeuwse
kostumering, met 'n stoet van gemaliekoldecde krijgslieden, 's avonds,
bij de tweede opvoering bovendien nog met toortsen gewapend.
Drie spelers zongen het lieve « Ce mois de mars », van de Nederlandse
meester G. Dufay, het soldatenkoor de martiale Agincourt song
op 'n handschrift uit Trimity college bewaard.
Maar de kern van het spel lag in de derde en vierde episode :
Hendrik VIII en Queen Elisabeth.
Hampton Court 1519, ingeleid door John Taverner, 'n ronde,
rosse dikkerd, naar het leven getekend, die door z'n kwinkslagen
het gelach niet van de lucht houdt, die zelf muziek komponeert,
en er dolveel van houdt, 'n Roodneuzige kardinaal Wolsey, 'n paar
intrigerende kapelmeesters, die zich 'n koorknaap betwisten, en de
komponist W. Cornysshe, die 'n nieuw trio komt aanbieden, dat
de koning, tussen twee pinten ale, met onverholen genot meezingt.
Queen Elisabeth's bezoek te Cambridge (1564) : proloog door
W. Byrd. 'n Weelderige hofstoet, met 'n Elisabeth in zwart zijden
hoepelkleed, hoge kanten kapkraag en rode haar, als van 'n schilderij
neergewandeld. 'n Volksfeest met dans en tang; madrigaalzingers
bij elke beweging der vorstin, statige pavanen en hofdansen door
het gevolg van ridders en edellieden uitgevoerd.
De teksten van het spel, door professoren van de colleges opgesteld, droegen, voornamelik in de prologen, 'n zeer hoog literair
karakter, naar de stijl van den tijd gehouden. En toen dan de epiloog
kwam : Byrd 'n krans afwijzend, om hem uit verering aan zijn voorganger Taverner te wijden, deze wederom alle eer gevend aan Dunstable, en Dunstable zijn afhankelikheid betuigend aan Fornsete en
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de middeleeuwse toonkunst, toen richtte zich broeder Fornsete tot
de koorknapen :
Music is God's message unto man;
Music is the measure of beauty in man.
en zag in hen, en voor alle tijden, de waarborg voor de toekomst,
voor 'n altijd verdere ontwikkeling en vernieuwing der muziek.
*
**

Menigeen zal dankbaar hebben- ervaren, dat te Cambridge niet
werd vergeten dat de muziekwetenschap de studie van een kunst
is, en dat zo ruime gelegenheid werd geboden om van het oude
bestudeerde en doorvorste kunsterf ook weer levende uitvoeringen
te genieten. Het is volstrekt geen nadeel, dat Prof. Dent van zijn
studenten verlangt dat ze, naast goed onderlegde filologiese en historiese scholing, toch ook prakties kunnen musiceeren, en zelfs
degelijke kamermuziekkoncerten kunnen geven voor een nochtans
ambtshalve veeleisend gehoor: Het bleken dan ook onvergetelike
dagen van veelzijdig esteties genot te zijn, die de kongresleden te
Cambridge hebben gesleten. De stad zelf, nog zo ongerept middeleeuws in vele wijken, waar al die oude schattige gebouwen, die bij
ons nog ten hoogste voor 'n museum zouden worden goed gevonden,
steeds bewoond en gebruikt worden zonder ook maar iets van hun
bestemming te hebben ingeboet. Toen de Pageant, 's namiddags
op de binnenkoer van Trimity college werd gespeeld, bleek dit alles
zo natuurlik, die oude tonelen zo aktueel, zelfs die hoogstudenten,
die met hun sportieve benen door de gotiese vensters van hun kamertjes gestoken, van alle tijden het spel volgden, zo geheel thuis
bij die historiese gebeurtenissen, dat slechts het moderne publiek,
dat de koer vulde, als anakromisme kon Belden.
Men voelt het zo innig aan den lijve, bij dergelike dagen, dat
de Engelse natie nog ongerept een en dezelfde is gebleven door heen
eeuwen historiese ontwikkeling. zij hebben geen tachtigjarige oorlog,
geen Franse omwenteling, ja zelfs op hun eiland geen wereldoorlog
gekend, en voelen zich nog volmaakt een met hun voorouders, zeker
tot de reformatie toe. En zo spelen zij dan voor Henry VIII, voor
Anne Boleyn, voor Wolsey, voor Elisabeth, met de ongedwongenste
spontanelteit, waar wij het niet zonder brede toneel-pose en 'n lachwekkende « serieux » zouden kunnen stellen. En toch is er wel 'n breuk
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gekomen : het katholieke Engeland, dat Cambridge, met King's
Chapel, en Magdalene, en The Bridge of Sights, en Corpus Christi
college en zoveel andere tresoren bouwde, kon weliswaar het gebruik
van die gebouwen in dienst der wetenschap, bij het nageslacht bewaren, maar de geest van geloof, de weelde van het katholieke dogma
bewoont ze niet meer : en de grote stenen Arend van St. John's
college, die zo machtig zijn zontartende blik in de hoogte der goddelike waarheid verheft betekent voor de moderne fellow al niet veel
meer dan 'n oud wapenschild of 'n badge voor zijn cricket-vest.
Met dit alles keert men uit Cambridge terug, verrijkt niet alleen
door saaie wetenschappelike discussies, maar met nieuwgesmede
vriendschapsbanden, met heerlike gehoorbeelden van oude Engelse
'n toonkunst, en met schoonheidsvisioenen van gotiek, bewoond door
yolk dat zijn verleden eert, en er levenssap voor het heden uit opzuigt.
Dr.

RENE LENAERTS.

ERRATUM

In de kroniek der Vlaamsche Letteren van U. Van de Voorde,
verschenen in het September-nummer staat op blz. 612 verkeerdeliik
te lezen :
" — Het is een " levensvoorwaarde „ voor het leven de zich gestadig opdringende energie gestadig te overwinnen. De daad treedt
in, zoodra het dit niet meer kan. „
Dit moet zijn :
" Het is een levensvoorwaarde voor het leven de zich gestadig
opdringende inertie gestadig te overwinnen. De dood treedt in zoodra het dit niet meer kan. „

7"

Ringsteken
Nu allerlei Mussolinis, Hitlers, Stalins en Dolfussen verklaren
deze oude, vermoeide wereld nieuw bloed en een nieuwe orde te
geven, kan men zich afvragen wat onder deze revolutionairen zal
geworden van de kunst, die uit traditie en instinct van alleroudsten
datum revolutionnair is. Op het nieuwe in de proletarische kunst
der Sovjets wachten we nog en op de nieuwe fascistische kunst
wachten we zelfs niet meer.
« Il serait vain de croire, schrijft Marcel Schmitz in « Les cahiers de l'autorite »
qu'un style puisse naitre d'une poussèe collective. Demos n'a jamais engendri que la
confusion.
En art comme en politique, it n'est de resultat durable qu'en fonction d'une autorite devolue au petit nombre.
Les grandes époques artistiques sont aussi celles oil la societe est fortement hierarchisee, oil les elites dans chaque ordre sont reconnues.
L'instabilite, de plus en plus grande, au dix-neuvieme siecle, des classes dirigeantes, l'accession au pouvoir et aux honneurs, d'individualites fortes mais insuffisamment poliaes, l'envie democratique eveillee chez les plus humbles, et creant le
faux luxe, ont ete les raisons principales de la rapide decadence du gout, dont nous
nous plaignons.
Le gofit est le privilege des elites, et fart a besoin de patrons. En se liberant de
toute regle, en prenant leur sentiment pour unique critere, les artistes ne font que precipiter le mouvement de regression.
C'est donc a la reconstitution des elites, c'est-A-dire de connaisseurs, slurs de leurs
gouts et de leurs preferences, et en mesure de les imposer, qu'il faut travailler, si Yon
veut rendre a l'art A la fois la liberte dans ses mouvements et ce maintien dam les cadres d'une discipline generale dont it a besoin pour donner sa fleur la plus pure et la
plus durable.
Aristocratie : gouvernement des meilleurs. Il faut que le pouvoir et l'influence,
en art comme en toute chose, ne vienne plus de bas, mais de haut. »

Dit is, zooals men ziet, een tekst die' het groote voordeel biedt
alles te zeggen wat men verlangt en bruikbaar te zijn zoowel voor
den voor- als tengenstander. De kunstenaar wiens tentoonstelling
overhoop genet wordt door een troep S. A. kinkels, kan riposteeren
dat « Demos n'a jamais engendr6 que la confusion ». Mijnheer Goebbels zal citeeren dat duurzame kunst niet mogelijk is tenzij « en
fonction d'une autorite devolue au petit nombre ». Mijnheer Bruning
zal den vinger op Hitler richten en aanhalen dat het verval intrad
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door « l'accession au pouvoirs et aux honneurs, d'individualites fortes,
mais insuffisamment policees ».
Menno ter Braak in N. R. C.' is duidelijker waar hij een bundel
« Des deutschen Dichters Sendung in der Gegenwart » verzameld
door Hans Kindermann, bespreekt. De titel zegt al dat het om
« rijkstrouw » werk van « rijkstrouwe » nazis gnat
« De eerste russische films hadden iets van die barbaarsche originaliteit, waarvoor
ook de tegenstander een oogenblik stilstaat, omdat het nieuwe accent hem tot afrekenen
dwingt, in de eerste plaats met zichzelf; tegenover Eisenstein's oudere, « negatieve »
films, « Staking » en « Potemkin » (niet tegenover zijn latere, mooiere, voor de nieuwbakken sowjetbourgeoisie geparfumeerde « Generale Lijn »), moest men adem scheppen en zijn verhouding tot dit merkwaardige stijlgevoel van een revolutionnair element
met eenig geweld bepalen; het kostte moeite, aanvankelijk, voet bij stuk te houden,
zich niet aesthetisch te laten inpalmen door een collectief sentiment, dat men met zijn
critiek moest afwijzen als phraseologie van een betrekkelijk goedkoope qualiteit.
Van dat alles ondergaat men niets bij dit nationaal-socialistische document.
Men krijgt sterk den indruk, dat een aantal tweede- en derde-rangskrachten van
de situatie profiteert, om zich als de S. A. en S. S. der literatuur Haar voren te dringen;
nooit was de kans schooner dan nu, nooit had het Duitsche provincialisme minder
tegenstanders; de publicatie van dit document geniet de bescherming der regeering,
met name van staatscommissaris Hinkel, die een, korte en zeer nietszeggende inleiding heeft geleverd (in « mutigen and kraftvollen Worten » zegt het prospectus, maar
het ontgaat mij, waarom voor zulk een litterair bierpraatje moed noodig is). De medewerkers zijn tusschen de zestig en twintig jaar, zoodat men dus bezwaarlijk kan beweren, dat dr. Kindermann, de eenheid in den leeftijd heeft gezocht; maar zij trachten
het verschil in jaren, dan ook ijverig te verbergen, door een verbluffende eenheid in
romantische, conformistische en rhetorische woordenpraal ten toon te spreiden; zoo
wordt de grijsaard weer kind en het kind oud voor zijn tijd.
Een van de weinige medewerkers, die het nog tot behoorlijke argumenten weet te
brengen (al worden ze voorgedragen in een jammerlijk quasi-philosophisch jargon),
de dichter E. G. Kolbenheyer, definieert aldus : « Een yolk is een boven-individueele
levenseenheid, die zich van het ruimere levensgebied, van dat der soort « menschheid »
onderscheidt, doordat zij voor het individu juist nog direct te beleven is. Menschheid
daarentegen kan door het individu niet direct worden beleefd ». Deze tegenstelling van
« yolk » en « menschheid » (waarbij de aandeelen van het « yolk » speculatief worden opgedreven) bepaalt de houding van vrijwel al deze « gezonden » Duitsche dichters; zij
spelen het yolk tegen de menschheid nit, door het als mythe te vergoddelijken, met zijn
taal, met zijn « bloed », met zijn z. g. « wirkliche urspriingliche Lebenseinheit »; in plaats
van het liberalisme en de « unheilvollen Grundsatze der franzOsischen Revolution »
moet het beeld van de moederaarde en de blijvende gebondenheid daaraan weer worden vereerd. Reeds hier zou de psychoanalyse en iedere psychologie iiberhaupt gemakkelijk werk hebben. Het « yolk », zooals deze nationaal-georienteerde Duitschers het
willen, heeft niets meer te maken met het zeer menschelijke gevoel voor eigen bodem
en eigen landaard; het is een romantische fata morgana en tevens de hysterisch bejubelde compensatie voor individueele minderwaardigheidsgevoelens, waaraan iedere
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reeele grondslag ontbreekt, « Es 1st keinem andern Volk der Welt so schwer gemacht
wie dem deutschen » : die martelaarsachtige uitspraak van een anderen medewerker,
Franz Schauwecker bewijst zonder verderen commentaar, waarom de nationale hysterie,
juist in Duitschland een zoo wonderbaarlijk groot publiek kon vinden. Het is zeer de
vraag, of men slechts terug moet gaan tot den vrede van Versailles, om den oorsprong
van dit specifiek Duitsche minderwaardigheidsgevoel op te sporen; soms meent men,
terwijl men deze bloemlezing bestudeert, in den tijd van Metternich en de Heilige
Alliantie te leven. De onwerkelijkheid der hier vertegenwoordigde romantiek, de bombast der quasi-diepe en quasigeestelijke termen, de gemakkelijke speculaties met begrippen, waarvoor andere volken op zijn, minst duizelen, het zwelgen in de « gottgewollten Entfaltung dieses deutschen Volkes inmitten Europas » (Kindermann) verraden, meer van de impasse, waarin dit land is geraakt, dan alle fraaie theorieen, die
de medewerkers ons voorzetten; die impasse kan, onmogelijk van 1918 alleen dateeren,
zij was trouwens Goethe al bekend, toen hij zich met Eckermann over de barbarie der
Duitschers onderhield. Eer de menschen geleerd zullen, hebben, dat een nationaal
bewustzijn en een Europeesch bewustzijn volstrekt geen tegenstellingen, behoeven te
zijn, en dat men nationaal kan voelen zonder hysterie, zal er veel water door den Rijn
moeten loopen.

Op het muzikaal congres van Florencie kwamen de nazi-musici
in verzet tegen de empirische en evolutionistische kritiek en riepen
om een dogmatische kritiek op stylistisch standpunt. Jacques Janin
beoordeelde hun eisch zeer objectief in « Figaro » :
Au premier abord, les theoriciens allemands ont raison. La critique empirique
se condamne par son imperfection meme, puisque l'empirisme est, par excellence,
la methode de l'ignorance. La critique voluptueuse, ou critique de sensation pure,
ne prouvera jamais rien; car des goats et des couleurs... La critique evolutionniste,
qui considere tout changement comme un progres en soi, est tine monstrueuse idolatrie, dont les effets mortels ne se voient que trop da ps les ruins de ce qui fut « l'art
moderne D. La critique d'ordre musical pur, l'analyse et ('appreciation des oeuvres
d'apres leur technique, est un exercice aride et &place partout aileurs que dans les
ecoles et dam les manuels.
A vrai dire, rien dam tout cela ne merite le nom de « critique », et le fait qu'on
a pu designer par ce mot les manifestations varides de la sensibilite, de la sensualite,
de l'emotivite, de la science et de la culture musicales prouve que l'on a meconnu le
point de depart : la definition de la critique elle-meme.
Critiquer, c'est juger. II ne s'agit pas de savoir si une oeuvre a plu ou deplu, s i
elle slaccorde ou se discorde avec un systeme prefirentiel d'idees, de convenances,
de reactions plus ou moms sensibles, mais si elle est bonne ou mauvaise.
Id, l'on nous objecte : en art, ii n'y a ni bon, ni mauvais. Le bon, pour chacun,
c'est ce que l'on aime, le mauvais, ce que l'on n'aime pas.
Dans le setts oil on l'entend generalement, cette objection semble juste, mais si
on l'approfondit, elle est fausse. Les affinites esthetiques sont comme l'ocean. A la
surface, elles sont mouvantes, changeantes, contradictoires; mais dans les profondeurs,
elles sont &ales et unifiees. La preuve en est que la plupart des oeuvres passent, mais
que certaines durent, et qu'un petit Hombre sont immortelles. Ces derniéres reunissent
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l'admiration unanime des nations et des ages. Elles sont les oeuvres humaines par excellence, celles en qui l'homme eternel ne cesse de reconnaltre son image.
La critique est l'art de juger rceuvre d'art d'apres sa valeur humaine iternelle.
Cette affirmation a la force d'un axiome. Il ne faut pas confondre axiome avec dogme.
Un dogme est une Write improuvee et improuvable qui veut etre accept& comme si
elle Rah prouvie. Un axiome est une verite evidente par elle-meme, c'est-a-dire evidente A la lumiere de la raison, la plus universelle et la plus immuable des facultes humaines. Ces mots sont grands, mais ils s'appliquent a de grandes choses.
Don; au second degre de notre examen, nous n'acceptons pas la « critique dogmatique » preconisee par les thioriciens alleman.ds. Mais peat-titre l'expression a-t-elle
&passe la pens& de nos confreres. Peut-titre recommandent-ils simplement une critique « doctrinale ». Certes, mieux vaut doctrine que pas. Sans doctrine, tout jugement
est impossible. Sans doctrine, nous retombons dam la critique d'appreciation ou d'analyse, qui justement n'est pas de la critique. Mais alors, la question se pose : « Que vaut
votre doctrine? » Si c'est une doctrine d'opinions, auxquelles d'autres opinions sont
opposables, on aura recule le probleme, on ne l'aura pas risolu.
La seule critique sore et stable — c'est tout un — est celle qui repose sur des axiomes partout et toujours indiscutables, mais en laissant aux praticiens, dam leurs applications, le maximum de liberte n.icessaire au maximum d'inspiration. Car l'art ne
vit que d'inspiration, et l'inspiration est incompatible avec la contrainte. Les tyrans
de la Russie rouge veulent imposer une esthetique d'Etat. De meme les tyrans de 1'Allemagne d'Hitler, mais en sens inverse. Les uns comme les autres ont tort, et nous leur
predisons a toes un bel achalandage de productions inertes. La question est importante,
et vaut d'être trait& a part.
Que signifie la « critique stylistique? » Est-ce l'itude comparative des styles?
Elle fait partie de l'histoire de l'art. Elle n'est pas davantage une critique.

In Frankrijk is men het ook met den modernen bouwstijl nog
lang niet eens. « Beaux Arts » heeft een enquete gehouden over de
vraag : « Etes-vous pour ou contre l'ornement? ».
In de « Revue Mondiale » antwoordt Bernard Colrat :
A cette attaque directe, « artistes, critiques, industriels et usagers » commencent de repondre, et it ne m'appartient pas de degager les conclusions de l'enquete,
que j'attends, je l'avoue, curicusement. Mais it me parait qu'une fois de plus la reponse
du Normand serait ici du bon seas. Peut-on vraiment etre pour ou contre l'ornement?
Peut-on se faire le champion du « plan de magon», de la piece sans tableau, sans rideau,
sans jeu des couleurs et des formes, de l'art sans fantaisie, sans imprevu, de l'indispensable sans superflu? Peut-on s'attendrir devant le gateau de Savoie, la « piece-montee D, l'or releve en basse, les frises ou se poursuivent les singes et les fleurs aux corniches des appartements Napoleon III, les personnages en peluche qui s'agitent aux
vitres de l'automobile, les renommees en stuc au fronton des h8tels meubles, les dernitres bouches du metro en architecture Choubersky?
L'ornement est:inutile et indispensable. Tout est dam la maniere de s'en servir.
L'ornement sur les façades de nos grandes vines vaut en fonction du monument, de
son recul, des materiaux dont it est bati, des proportions de redifice, bref, du bon
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goat de l'architecte. Et qu'appelez-vous ornement? Le decrochement d'un toit, l'encadrement d'une fenetre, les reliefs du theatre des Champs-Elysées, le jeu des lignes
autour de la colonne Vend6me, des couleurs de la pierre et de la brique sur la place des
Vosges, est-ce de l'ornement? Si rosais emprunter aux juristes une comparaison dont
ils me demontreraient facilement le caractere approximatif, je distinguerais l'ornement
par destination et l'ornement par l'objet auquel it s'applique. Le premier serait la pour
lui-meme, l'autre pour la surface a laquelle it a ete destine. La conception du second
coincide avec la conception de l'architecture qu'il accompagne. Bannissons l'un, conservons l'autre. Encore ne pouvons-nous le conserver qu'a la condition expresse qu'un
voisin malfaisant ne l'assassine : c'est helas ! ce qui se produit dans toutes les rues de
notre bonne ville. Ici la question de l'ornement touche a celle, bralante, de l'urbanisme
conscient et organise. Mais la lecon de la place Vend6me, de la place des Vosges est
bien oubliee. On salt ce qu'un siecle sans goat et sans scrupule a fait de la place des
Victoires...
Vive donc l'ornement ! A bas la fioriture ! Il n'y aurait pas de vandallisme a decrocher les divinites gesticulantes du Grand Palais et a les immerger dam la Seine voisine
avec les personnages du Guignol de l'HOtel de Ville. Par contre — et si discutables
que soient trois sur quatre d'entre eux — les groupes sculptes d'Etex, de Rude et de
Cortot, si vous les detachiez de 1'Arc, leur vide se ferait cruellement sentir.
Une belle architecture est toujours belle. De simples baguettes aux fenetres, un
« motif » au-dessus de la porte suffisent a satisfaire notre cell qui aime des reliefs ou
se reposer, les lignes d'ombre sur la pierre trop lisse ou le beton trop aveuglant. Une
vilaine architecture ne s'embellit pas a coups d'ornements; ils l'enlaidiraient s'ils le
pouvaient encore.
Une facade nue, depouillee, lasse rapidement. Elle manque de charme. Les fenetres ont l'air d'y etre decoupees dans du carton. Bient6t les fumees, les intemperies,
le travail des materiaux y marquent leurs rides sournoisement. La pierre ou le crepi
se fendent ici, jaunissent la : ornements que l'architecte n'avait pas prevus et qui attirent
d'autant plus l'attention.
Une facade oil les faunes courent apres les satyres, oil les corintides se font relayer par les atlantes, oil les mascarons se laissent chatouiller par les guirlandes de fruits,
est insupportable pour d'autres raisons. Les lignes de la construction disparaissent
sous l'abondance ornementale, la poussiere s'accumule; on a le triste sentiment de la
bitise et de l'inutilite de tant de gestes, de tant de pierre perdue.
Pourquoi les partisans de la fioriture invoquent-ils les classiques et l'antiquite?
Nul n'a ete plus sobre qu'eux dam l'ornementation. Le goat de la fioriture est precisement celui des époques sans style, des periodes de decadence et de pastiche. Qu'ontils pris a l'architecture francaise, ces romantiques, ces catholiques de 183o, de Montalembert a Jehan Duseigneur, quand ils ont voulu rendre les eglises francaises a la foi
gothique?

Jan Greshoff wil (in « Den gulden Winckel ») terug naar den
ivoren toren :
« Het is thans de groote mode onder de heeren letterkundigen en onder het publiek dat hen volgt, om mede to doen met wat men noemt • de breede maatschappelijke
bewegin.gen, van onzen tijd. Een auteur, die zich ook maar een, pietsie respecteert,
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behoort niet alleen op de hoogte te zijn van de binnen- en buitenlandsche politiek,
maar hij is ook verplicht om te schrijven over het havenbedrijf in verband met de
werkstakingen, over sovjet-Rusland, over het droogleggen van de Zuiderzee; over de
crisis in het bouwbedrijf en over nog honderdduizend dingen, welke dagelijks de dagbladen tot een zoo hopelooze en troostelooze lectuur maken. De natuur en het spel
worden langzamerhand, neen, zijn reeds geheel en al uitgeschakeld en wanneer men
iemand eens erg vernederen wil, zegt men, dat hij in een ivoren toren, woont. Die ivoren
toren is al vrij oud, maar doet nog altijd opgeld. Het is een geliefkoosde uitdrukking
geworden, welke in Been polemiek ontbreken mag. En, zooals het altijd gaat, op het
laatst verliest men het contact met de begrippen, welke achter de woorden verborgen
liggen en niemand vraagt zich meer af, wat er eigenlijk mee bedoeld wordt. Zonder
eenige verificatie neemt men aan, dat het verblijf in een ivoren toren, lets ontzettend
slechts en afschuwwekkends is. Ik begin echter meer en meer liefhebberij in het bewonen van een, naar de hoogte gebouwd perceel van dit edele materiaal te krijgen. Omdat
ik meer en meer de nutteloosheid voel van de bereddering, welke er in zoogenaamd
modernistische schrijverskringen om de ephemeriden van den dag gemaakt wordt.
Het valt niet te ontkennen, dat het experiment van Rusland een zekere beteekenis in
de wereld heeft; maar men mag daarbij toch niet vergeten, dat ook de Unie der Sovjetrepublieken dens in elkaar zal storten, terwijl de nachtegaal tot aan het einde der wereld zal zingen. En het droogleggen van de Zuiderzee is, wanneer men de ingenieurs
mag gelooven, een kapitaal stuk werk, maar toch nooit zoo boeiend en zoo raadselachtig
als het groeien van een. plant. »

Wij zijn, het volledig met Greshoff eens, maar de mensch die
belangstelt en in den nachtegaal en in de Sovjetrepubliek, en in de
Zuiderzeewerken en in het groeien van een plant,.mag die er ook niet
zijn? Wij kweeken thuis ettelijke bloemen, verteederen ons over een
hyacint in een glas en vragen ons sours sentimenteel af hoe dik de
rapen op den buiten al zouden zijn. Maar wij zijn, ook naar de Zuiderzeewerken gaan kijken en we bekennen dat het ons kolossaal zou
verveeld hebben, indien men ons in Holland rechtsomkeert had doen
maken, om reden dat het groeien van een plant veel boeiender en
raadselachtiger is dan een zuiderzeedijk. Gedurende de zeventien
eerste jaren onzes levens werden wij 's zomers ontelbare malen
wakker gefloten door den nachtegaal en tot onzen laatsten levensdag
zal ons gemoed vol schieten bij deze herinnering. Maar de nachtegaal
had er niets op tegen dat wij ons overigens met hartstocht interesseerden aan, de koers van Cyriel Van Houwaert en thans aan de
banalere praestaties van Stalin en de zijnen.
De nachtegaal en de plant, de Zuiderzeewerken en de Sovjetunie zijn niet veel waard, maar zich interesseeren aan alle dingen,
banale en belangrijke, nooit dilletantisch of eenzijdig, volop mensch
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zijn, volop meeleven, altijd meenens, nooit betweterig, dat vinden
wij nog interessanter.
« Wanneer men ons aanraadt om deel te riemen, aan de gebeurtenissen van onzen
tijd : dan geeft men ons een zeer verkeerden raad, dan wil men, dat wij ons mengen
in tijdelijke agitaties, in schunnige aangelegenheden, die uitsluitend de materie raken
en waarvan wij het gewicht alleen in een ijdele opwinding overdrijven kunnen. Hoe
eindeloos de Crisis ook lijken mag, er 41 een eind aan komen. Maar de zon, gaat altijd op en altijd onder. En de geldnood is ten slotte niets anders dan hinderlijke, maar
enkel stoffelijke belemmering. Wordt den van de essentieele levenswaarheden, : liefde,
vriendschap, zieledrift er door aangetast of ook maar den haar gewijzigd? Neen! Duizendmaal neen!»

Zeer waar. Doch ons komt het zoo voor dat men de essentieele
levenswaarheden slechts kan leeren kennen door hun tijdelijke verschijningen. Wie den mensch wil kennen moet menschen kennen
en ze aan 't werk zien in hun tijdelijke agitaties en hun vaak verwerpelijke aangelegenheden.
« Wanner men zoo nu en dan eens een van de schaarsche bewonderaars van het
Italiaansche regiem ontmoet, geeft hij oogenblikkelijk hoog op over de orde en de
rust — alsof orde en rust het begeerlijkste ter wereld zijn 1 — en dan vertelt hij er onvermijdelijk bij, hoe tegenwoordig de treinen precies op tijd vertrekken en precies op
tijd aankomen. Ik heb het oude Italie van v6Or den oorlog goed gekend en ik moet , bekennen, dat de fantasie in het spoorwegverkeer mij er nooit gehinderd heeft. Grilligheid,
slordigheid, zorgeloosheid zijn bijna altijd teeketten van een hooger bestaansbegrip en
hebben in elk geval een onmiskenbare charme. Ik herinner mij nog altijd den stationchef van een kleine Italiaansche plaats die aan een opgewonden standje, zich beklagend
over een trein, die drie uur te laat was, antwoordde : « Maar mijnheer, wat beteekenen
nu drie uur ten opzichte van de eeuwigheid ? » Deze stationschef kende het leven beter
dan de heer Benito Mussolini met al Zijn zwarte knechten te zamen. En inderdaad, wanneer nu eens, dank zij een dictatuur, welke onder gepensionneerde kolonels en opgeschoten blaaskaken altijd nog een paar aanhangers en verdedigers vindt, eenige materieele regelingen verbeterd zoudert kunnen worden : wat dan nog? Worden wij daardoor beter, rijker, gelukkiger? Verdiept en verrijkt dat ons leven?
Wanneer wij eerlijk zijn, moeten wij ons bekennen dat alles, werkelijk en letterlijk
alles waar de kranten vol van staan en wat tot wereldgebeurtenis opgeblazen wordt,
aan de wezenlijke behoeften van onzen geest en ons gemoed voorbij gaat. Au fond hebben wij, die het innerlijk leven verheerlijken, met bruine hemden niets van doen, noch
met het Verdrag van Vieren, noch met den Gouden Standaard van Amerika, en noch
met het Kabinet van Colijn, Hoch met... Dat is alles een redeloos kinderspel. En of
het ons baat brengt, of ons onzen welstand ontneemt, is in laatste en hoogste instantie
van geen enkel belang ».

Akkoord !
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PERTINAX.

Boekbespreking
FRANS HERWIG, Sebastiaan. Bewerkt voor het toonnel naar De Heilige Proletarier,
door J. Benoit. — Tilburg, N. V. Het Nederlandsche Boekhuis.
Een voorbeeld te meer om het felt te illustreeren dat een goede roman zich daarom
nog niet leent tot een dramatische omwerking. De twee genres liggen te ver uiteen
dat de kwaliteiten van den eenen aan den anderen zouden ten goede komen.
Het voorspel en het eerste tafereel loopen flink van stapel, maar naderhand kunnen we, ondanks aangrijpende passage's, niet loskomen van den indruk van kunstmatigheld, onechtheid. En dit wijl de atmosfeer die zoo overvloedig in den roman aanwezig
was, hier in den schralen dialoog totaal wegvalt. Nu, een verstandige regie kan hieraan
veel verhelpen : en bovenal moet de rol van Sebastiaan gespeeld worden, door een, eersterangsacteur.
Dr. T. D.

P. PAUL HUMPERT 0. M. I., De Hel der Goddeloozen. Drama in vijf bedrijven. —
In 't Nederlandsch bewerkt door P. Dr. Jacob De Greef 0. M. I. — Waregem, Apostolisch Seminarie der Paters Oblaten.
Zonder ook maar een poging om een zekere artistieke waarde te bereiken, en o. m.
met de ongeveer totale verwaarloozing van de psychologie der karakters, maar met een
onmiskenbaar krachtig-populair talent om toestanden scherp en duidelijk te belichten
en vooral door krasse tegenstellingen de tendenz luide te doen spreken, verplaatst de
schrijver ons in een Wolga-dorp, bewoond door ingeweken Duitsche boeren. De strijd
tusschen de katholieke bevolking en de ontchristenaars uit Moskou geeft aanleiding
tot een reeks tafereelen die volkspubliek diep zullen aangrijpen en ontroeren. Dr. T. D.
HENRIETTE ROLAND HOLST : Herman Gorter. — N. V. L. M. Querido's uitgevers.Mij. Amsterdam.
Boeiend is dit boekje, omdat wij er niet alleen Herman Gorter's geestelijke
evolutie, maar die van schrijfster zelve kunnen in nagaan, en omdat het uit het hart
gevloeid is. Want gedurende lange jaren onderhielden Henriette Roland Hoist en haar
man de meest vriendelijke betrekkingen met Herman Gorter en zijn vrouw. Zoodat
schrijfster slechts in hare herinneringen hoefde te putten om den dichter voor ons te
doen rijzen zooals hij werkelijk was, met zijn warm hart en guile eenvoudigheid, zijn
poetische ziel en geniale inspiratie. Hij was een hoog begaafde dichter, dorstig naar
schoonheid, naar altijd meer volmaaktheid zoowel van gedachte als van techniek, zoekend naar waarheid. Een oogenblik meende hij deze in Spinoza's filosofie te vinden,
en wat later in een tot het uiterst gedreven marxisme. In het tweede deel van haar boekje
« De schoonheid van Herman Gorters poezie » beschrijft Henriette Roland Hoist ons
de geleidelijke evolutie van zijn dichteriijk werk. Met liefde ontleedt zij het al-schoone
gedicht A Mei », Gorters meesterwerk, opgeborreld uit de diepe bron zijner dichterlijke
fantazie, evenals zijn eerste bundel « Verzen. », waarin het rythmisch gevoel zich met
voile kracht doet gelden. Wanneer zijn poetische inspiratie scheen te willen verdorren,
zocht hij naar « een al-omvattende wereld- en levensbeschouwing » om ze te vernieuwen,
en trachtte Spinoza's princiepen over waarheid, en schoonheid «met den gloed der poezie
te drenken. » Het gelukte hem echter niet, en dan, kwam de groote kentering in Gorters
geestelijk Leven, zijn bekeering tot het socialisme. Hij wendde zich tot Marx « om veriost
te worden van zijn onwetendheid over het maatschappelijk zijn ». Hij was toen. 33 jaar,
en tot aan zijn dood, 3o jaren later, trachtte hij « zoowel het proletarische socialisme,
als de leer, die daaraan ten grond lag, te herscheppen, tot poetische schoonheid ». Heeft
hij zijn doel bereikt? Is zijn « Klein Heldendicht », is zijn a Pan D het epos van de bevrijding der arbeiders? Schrijfster bekent dat deze werken, trots zeer schoone deelen en
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prachtige verzen, trots de edele ingeving, toch minder hoog staan dan zijn vroegere
gedichten, waarin hij zijn hart simpel weg uitzingt. Ze missen vooreerst harmonieuze
eenheid, en erger nog, den diepen aderslag, van het leven, van het spontaan gevoel,
van de alles overweldigende waarheid. De eenige levende figuur in « Pan » is deze van
de dichter zelf. Schrfjfster betreurt ook dat Gorter de gedachte van , a messianisme »,
die volgens haar nevens die van « historisch en dialectisch materialisme » in het marxisme
ligt, niet heeft begrepen, en zij geeft toe dat hij meer een, dichter dan een denker was.
Kan hetzelfde niet gezegd worden van Tolstoi, en andere hoogstaande geesten
die in het socialisme de oplossing zoeken, van het menschelijk lijden op aarde, en door
klassenstrijd tot vrede en sociale gerechtigheid denken te geraken? Alsof klassenstrijd
een algemeen geneesrniddel was voor alle wantoestanden, alsof het marxisme zich kon
meten aan het leven in zijn duizendvoudige vormen en alle smart hier op aarde verhelpen; alsof louter menschelijke middelen de problema's van het leven — wiens oorsprong niet menschelijk is — konden oplossen,
L. D.
JOHANNES JOERGENSEN : Itallensk. — Gyldendalshe Boghandel. Kopenhage.
Een bundel artikels, indrukken uit Italie, uit het bekoorlijk land van St. Franciscus, uit het heerlijke Siena, uit menig dichterlijk hoekje, dat schrijver zoo na aan het
hart ligt, en dat hij voor ons met enkele woorden optoovert. Niemand kan, zooals Johannes Joergensen een atmosfeer scheppen van podzie, van innige schoonheid, van stille
melancholie en diep gevoel. Eenige trekken zijn hem genoeg om het fijnste tafereel
van gevleugelde gratie, maar tevens van treffende waarheid op te tooveren. Geen ander
kan gelijk hij den mensch zijn oorsprong en zijn, elude, de schoonheid van het sacrificie,
den grooten ernst van leven en dood, en de oneindige liefde van God herinneren. Maar
bovenal is hij een dichter, een groot dichter door de grade Gods, en gelijk alle groote
dichters voelt hij diep het onvolledige, het wankelbare van het aardsch geluk, 's menschen
diepe afhankelijkheid van Gods genade, zijn, ballingschap hier op aarde, en zijn onleschbaar trachten naar het eeuwige, naar het onvergankelijk geluk.
L. D.
JACQUELINE VINCENT : Rosie, grande Sceur. — Desclie de Brouwer et C e. Paris.
— Br. i2 fr. beiges; cart. i6 frs. beiges.
Rosie, het lieve elfjarig meisje, het oudste van vijf kinderen, levenslustig en blijmoedig, ook in-goed, is altijd bereid om iedereen dienst te bewijzen. Schielijk komt
de smart op haar weg. Haar vader, de groote schilder, wordt blind. Hij is nu een verouderde, verbitterde, gebroken, man, die zich van de zijnen in wanhoop afzondert,
en zich van God afwendt. Maar Rosie is daar met hare groote liefde, haar heet verlangen
om haar vader met God te verzoenen, hem zijn ongeluk te leeren aanvaarden, en aan
het leven weer te doen gelooven.
Een heel mooi boek voor kinderen van 1 o tot 15 jaar.
L. D.

Papstgeschichte von den Anfangen bis zur Gegenwart », Von Univ. Prof. Dr. F. X.
and Prof. Dr. Cl. LäFFLER im Verlag J. KOsel & Fr. Pustet, Munchen (565
Seiten. Mit gig Abbildungen. Ganzleinenband Mk. 5,9o).
SEPPELT

Hier gaat de geweldige stoet voorbij der 26o pauzen die van of Petrus tot onzen
Heiligen Vader Pius XI de stedehouders van Christus zijn, geweest : zuivere heiligen
en zwakken, geweldige heerschersnaturen en zachtmoedigen, maar alien, zonder leemte
of breuk, de leer van Christus verkondigend voor alle tijden en voor alle landen. Maar
niet alleen deze pauzenfiguren zien we; zij leven in het kader van hun vaak zoo geweldigen
tijd, met den gestadigen openlijken of verholen strijd, tusschen wereldlijke en geestelijke
machten. Prof. Dr. Seppelt heeft de geschiedenis der Pauzen behandeld van den aanyang tot de Fransche Revolutie; prof. Dr. Liiffler van de Fransche Revolutie tot heden.
Dit is een standaardwerk van groote eruditie, synthetisch en spannend van leven.
Het is overvloedig geillustreerd.
Dr. D. S.
W. GRONEMAN,

Bernadette Soubirous. — Leuven. Davidsfonds.

Er heerscht bij ons over 't algemeen een jammerlijk misverstand aangaande
volkslectuur : iedereen schijnt stilzwijgend aan te nemen dat volksboeken per se in een
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slordig, incorrecte, dialectisch-gekleurde taal moeten geschreven worden. En het Davidsfonds houdt er niet altijd de hand aan dat zijn uitgaven die meening niet zouden
versterken.
Ik aarzel niet dit deeltje te rangschikken onder de zeer goede die in de laatste
jaren in de volksreeks van het Davidsfonds het licht zagen. Het is een boek dat handelt
over levensvroomheid en bovennatuurlijke wonderen, zonder te vervallen in den gewonen onuitstaanbaren congregatie-stijl. En het is bovendien een goed geschreven
Dr. T. D.
boek van iemand die zijn taal ke pt.
A. BAYENS, Witje-Witje. — Leuven, Davidsfonds. Jeugdreeks.
Een boek voor kinderen geschreven door iemand die nog tastend zoekt, niet altijd
de stemming gaaf kan houden, maar een niet onaardigen uitslag bereikt door bewogen
avontuurlijkheid te vermengen met teere potzie. Een werkje dat er gerust mag zijn
Dr. T. D.
en waar de kleinen, zullen aan smullen.
P. KIROUL, Pito Knotsebolle. — Leuven, Davidsfonds. Jeugdreeks.

Paul Kiroel vertelt op de hem eigen, nu eens guitige en leuke, dan weer innige
of aangrijpende manier, maar altijd boeiend en meesleepend, de ongelooflijke maar
toch waar gebeurde avonturen van den kostelijken Pito Knotsebolle. Het is jeugdlectuur
van de goede soort, waaraan P. Kiroel ons trouwens gewoon gemaakt heeft.
Dr. T. D.
JAN VAN BELLINGHEN. - « Roep » — Verzen. Uitg. Van Reckhoven. Mol.
Deze bundel ware beter nooit verschenen. Wansmaak, taalfouten, woorden die
niet bestaan in onze taal en de meest ontstellende afwezigheid van zelfs de minste
potentie tot het dichterschap maken van dit werk de grootste mislukking van het jaar.
A. D.

Lupo VAN DE WYGAERT. - « Het Angelus van Wee. » — Verzen. Lino's van
Frans van Immersed.
Als de beste inzichten van de wereld een mensch tot dichter konden maken,
A. D.
ware 't bier gebeurd. Spijtig viel het anders uit.
Docteur MAISTRIAUX : I. Que se passe-t-il d Beauraing? (2 fr.). — 2. Les dernidres
apparitions de Beauraing (3 fr.). — 3. Wat gebeurt er te Beauraing? — Uitgaven Rex.
Leuven.
De eerste brochure, reeds vertaald, geeft verslag over de verschijningen van of
29 november tot 20 december, alsmede de portretten der kinderen en eenige gegevens
over de families Voisin en Degeimbre. De tweede beschrijft de verdere verschijningen
en geeft eenige zichten van den boom waar 0. L. Vrouw verscheen, enz., benevens een
portret van schrijver zelf, dat wel wat overbodig schijnt. Deze brochures hebben dit
T.
voordeel, dat ze zich tot een kort verslag der gebeurtenissen bepalen.

P. CHRYSOSTOMUS HORBACH 0. S. M. — « Uit hooge Tuinen. » — St. Franciskusdrukkerij, Mechelen 1932.
Deze schetsen over het Indianenleven in Chili brengen een frissche en aangename
verpoozing. Zij zijn niet slecht geschreven, zij boeien en staan vol fijne zetten. AanbeA. D.
volen voor wie een paar uren lang, veel zwaarder kommer vergeten wil.
Dr. OSWALD EVERAERT. - « De striemende Zweep.» — St. Norbertus Boekhandel.
— Tongerloo.
Een roman over degenen die den oorlog overleefden, maar aan zijn gevolgen toch
ten onder zijn gegaan. De stof die Dr. Everaert behandelt is zeker niet te arm, wel integendeel, zij lijkt te machtig en laat hem niet toe het betere werk te scheppen dat hij met
een beperkter onderwerp had gekund. De schrijver staat eenigszins onder den invloed
van Walschap, doch hij mist diem verbondenheid met het leven, zoodat zijn boek
A. D.
onwerkelijk aandoet en soms weeig is van een slechte romantiek.
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Purr VAN VEEN. — « De ontwakende &ad.* — Roman.
Van Veen is niet van talent verstoken. De ontwakende stad is Rotterdam, wiens
groei en uitbreiding op het einde der vorige eeuw, hij als onderwerp voor zijn boek heeft
gekozen. Hij schetst menschen en toestanden, het leven in de sloppen en bij het havendiet. Daar er geen strakke lijn door loopt, valt het echter in brokken en stukken uiteen.
Geen der verwikkelingen die hij inleidt brengt hij tot een ontknooping. Zijn roman is
geen volgroeid geheel, hij is eer een fragment, een deel van een film, waar het slot
A. D
aan ontbreekt.
jAAS LANGENS. — « De Kermis van Rosse Lei. D - Davidsfonds, Leuven, 1932.
Deze Rosse is een broeder van Claes' a De Witte D. Slecht geschreven is Langens'
boek daardoor niet en bij lezing geeft het twee uren prettige verpoozing. Het heeft
alleen het nadeel na zijn beroemden voorganger weinig oorspronkelijk aan te doen.
Ook heb ik iets tegen de manier waarop _de schrijver zijn menschen voorstelt; moesten
wij zijn eenzijdigheid gelooven, de Vlamingen zouden niet anders dan een volkje van
kermisvierders, gulzigaards en zonnekloppers zijn. Het wordt tijd dat er met de Pallieteruitbating opgehouden worde : onze goede naam is er mee gemoeid.
A. D.
JEANNINE FIGUIERE : L'Ami de mon cceur. — Eug. Figuiere. Paris. — 166, C.
du Montparnasse. — 8 fr.
Een verzameling van ideeen getrokken, uit allerlei boeken en schrijvers : van
den Bijbel tot de allermodernste auteurs, fangs Fenelon, Pascal, Lacordaire, Victor
Hugo, Lecomte de Lisle, enz. enz. om. Een boekje om nu en dan in handen te nemen en
er een paar gedachten of aphorismen uit te leven.
T.
JAQUES MARITAIN : « Les Iles D. Essaies et Poemes par JULES SUPERVIEILLE, Mme
CHESMAN et ETIENNE BORNE. Dessins de Jean Hugo. — Desclee de Brouwer et Cie.

Bruges. — 13,5o fr.
Het is het eerste nummer van een nieuwe collectie, opgevat als een vervolg op
den « Roseau d'Or », en insgelijks voor doel hebbende : « Reunir pour un timoignage
commun des ecrivains par ailleurs tres differents les uns des autres, voire opposes,
rassembles cependant par un méme souci spirituel três superieur A toute litterature...

D.

Benevens een uitgebreid voorwoord van J. Maritain, waarin hij het doel en de strekking van deze collectie uiteenzet, bevat dit nummer eenige mooie verzen van Jules
Supervieille; eenige belangrijke bladzijden over Gandhi, door Mev. Cheesman, die een
tijdlang secretaresse was van den beroemden Hindoe, eindelijk een wijsgeerige studie
« Travail humain et Esprit chretien » van den reeds gunstig bekenden, jongen wijsgeer
Etienne Borne.
Een interessante poging, die vruchtbaar kan worden.
L. D.
—

HENRI DUTOIT : Dupanloup : Choisir les meilleurs textes. 1 vol. de 622 pages
avec un portrait. — Desclee de Brouwer et C' e. Paris.
Een keur der schoonste bladzijden uit Mgr. Dupanloup's talrijke schriften, zorgvuldig uitgekozen door Mgr. Dutoit, bisschop van Atrecht, en zeer elegant uitgegeven.
Een boekje, dat van zeer veel nut kan zijn voor al dezen die zich met de opvoeding der
jeugd bezig houden. Mgr. Dupanloup was een hoogstaande persoonlijkheid, en had
uitstekende begrippen over opvoedingskwesties in 't algemeen, zoowel als over godsdienstige, moreele, intellectueele en- literaire opvoeding. Insgelijks over de opvoeding
der vrouw, de school, de familie, over tal van andere onderwerpen. Het boekje geeft
ook breedere uittreksels uit zijn sermonen, herderlijke brieven en polemieken, benevens
een beknopte maar zaakrijke biographie van den grooten bisschop, die zulk actief deel
L. D.
nam aan den hevigen strijd voor de vrijheid van 't onderwijs.
JEAN BONIFACE : Pages humoristiques. — Maison Aubanel Pere. Avignon. — 12 fr.
Een bundel gelijkenissen waarin de beesten de plaats der menschen innemen,
en de slechte of belachelijke kanten van de hedendaagsche maatschappij hekelen. Het
bevat een honderdtal kortere of langere stukjes die voorzeker niet met Lafontaine's
T.
fabels kunnen mededingen, maar die toch niet zonder verdienste zijn.
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JEAN — BERTRAND DUTEUL : Messe en huit chants. — Maison Aubanel Pere. —
Avignon. — 3 fr.
Een plaquette van acht gedichten, die elk een der deelen der mis bezingen, van
't Introit tot de Nutting. Om te eindigen, een tang ter eere van 0. L. Vrouw en een
litanie der meest vereerde heiligen in Provence. Veel geloof en devotie, en enkele mooie
T.
bladzijden.
RAYMOND GOURG : La Maison. — Aubanel Pere. Avignon. — 5 fr.
Een soort auto-biographie in blanke verzen. Schrijver vertelt herinneringen uit
zijne kinderjaren, zoo vroeg door het afsterven van vader en moeder beproefd. Eenvoudige, innige poezie, zonder hoogere vlucht of groote letterkundige waarde, maar
T.
stemmig en door en door christelijk.
PATER WILLIE (Pater William Doyle, S. J.). In 't Vlaamsch vertaald door L. Van
den Biesen, S. J. — Desclee de Brouwer en C ie. 22, Houtkaai, Brugge.
Pater Willie was een Ier uit de omstreken van Dublin. Op zijn 18 e jaar trad hij
in het orde der Jezuiten. Zijn nooit verwezenlijkte droom, was naar Congo als missionaris te gaan. In 1915 werd hij tot aalmoezenier benoemd bij de Iersche troepen die
in Vlaanderen streden en sneuvelde den 16 e Augustus 1917 in den slag bij Frizenberg.
Buitengewoon was zijn dapperheid, maar ook zijn vroolijkheid, zijn toewijding, zijn liefde
voor de zielen. Zijn invloed was dan ook groot; hij werd als een heilige aanzien. Geenszins verminderde die invloed na zijn dood, en weldra kwamen van alle kanten van
het Britsche rijk, van Amerika, van Duitschland en elders, getuigenissen van de menigvuldige bekeeringen en genezingen aan zijn tusschenkomst toegeschreven. Zal hij
eens heilig verklaard worden?
L. D.
Een boeiend werkje, dat warm mag aanbevolen worden.
RENEE ZELLER : PentecOte. (Coll. L'Annie en Fetes pour nos Enfants. Avec illustrations et couverture historide sous cartonnage. — Desclee de Brouwer et C e. Paris. — 10 fr.
Het achtste nummer van die mooie, zoo keurig uitgegeven boekjes, zoo goed geschikt om de mysteries van onzen godsdienst aan 't verstand der kinderen te brengen.
Ditmaal gaat het over de bekeering van een meisje, al te vroeg door smart verbitterd,
maar dat door den H. Geest verlicht, tot het geloof terugkomt. Levendig en boeiend
L. D.
verteld.
PIERRE TERMIER :Melanges. Avant-Propos de Jeanne Boussac-Termier. — Desclee
de Brouwer et C is . Paris.
Dit boek bevat een reeks artikels van Pierre Termier, zijn laatste pennevruchten,

waarvan de meesten handelen over geologische onderwerpen, strikt wetenschappelijk
opgevat, maar derwijze, dat ze ook voor oningewijden met de grootste belangstelling
zullen gelezen worden. Zoo b.v. « Un article de Dictionnaire », waarin schrijver op
boeiende wijze, een beknopt overzicht geeft van de geologische geschiedenis der aarde.
Eenige artikels zijn gewijd aan persoonlijke herinneringen uit zijn studentenjaren,
of aan de nagedachtenis van overleden collega's of vrienden. In enkele bladzijden geeft
hij ons een volledige gedachte van hun persoonlijkheid, werk en prestaties op wetenschappelijk of letterkundig gebied. We vinden er o. a. merkwaardige levensberichten
over Charles Deperet, den grooten, en toch nederigen geleerde, en over Leon Bloy,
aan wien Pierre Termier zijn bekeering verschuldigd was.
Een boek van Pierre Termier is altijd een week van waarde door den soberen,
zuiveren vorm, de uitgestrektheid der kennis, de verhevenheid der gedachten, de diepte
L. D.
van het christelijk geloof.
MAURITS PESTERS : « Het Avontuur van Holle. D - Leopold II laan 240. Koekelberg, Brussel. — 5 fr.
Een schunnig onderwerp, op een onhandige manier in slecht Nederlandsch
A. D.
uitgewerkt. Verdere bespreking is overbodig.
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Kantteekeningen
GAVE EN DOEM.
De heer Van Cauwelaert heeft mij
goed bij mijnen kraag gehad in zijn
stukje « Doem of gave », rubriek Kantteekeningen, D. W. en B. Juli-Aug. '33.
1k voel mij eenigszins zooals die menschen,
met wie men zich in gezelschap altijd
moet bezig houden en die daarom altijd gaarne (vriendschappelijk) geplaagd
worden. Als men slechts eens per maand
iets mag schrijven, en ik moet dan nog
altijd anderen citeeren, schrijft men zijn
arme waarheidjes graag in een pikanten
vorm, om opgemerkt te worden. Schrijven zonder ooit een reactie te hooren,
schrijven en onopgemerkt blijven, is al
zoo triestig als tooneel spelen voor een
leege zaal. Ik ben er in geslaagd de aandacht van den heer Van Cauwelaert op
een bizondere manier gaande te maken
en ik stel dat niet zonder een lichte ijdelheid vast. Honni soit...
Voor den heer V. C., die een benijdenswaardige schrijversreputatie op te houden heeft, staat de zaak anders. Hij verdedigt het gezond verstand. Noch zijn
gedachten, noch den vorm waarin hij
ze uitdrukt, moet hij pikant zoeken te
maken. Integendeel, een gematigd en
bezonken oordeel versterkt slechts het
vertrouwen dat men in zijn beoordeelingen als criticus terecht stelt.
Te dezen titel zal hij dan ook wel
begrijpen, dat ik de gunstige gelegenheid die hij mij geboden heeft nog eens
waarneem en, met de mij passende bescheidenheid nochtans, een oogenblik
doe alsof er nog iets te zeggen ware.
De ondervinding bewijst, en ik heb
het over het hoofd gezien, dat er zeer
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begaafde schrijvers zijn, die nochtans
weinig behoefte hebben om hun persoonlijk en intiemste leven te projecteeren in hun werk. B. v. Jose Maria
de Heredia. Andere schrijvers brengen
een zoo beperkt oeuvre voort dat zij
blijkbaar niet veel te lijden hebben onder hun uitingsdrift. Na een of meer
jeugdwerken leven zij nog veertig a
vijftig jaren in gelukkigen echt, zonder
zich verder als kunstenaar te uiten. Bij
hen kan zeker gelukkiglijk niet van doem
doch alleen van gave sprake zijn.
Doch er zijn ook vele schrijvers die
van de uitingsdrift eenigszins bezeten
zijn en die geen griep kunnen doormaken
zonder een choleraepidemie te beschrijyen. Dat deze menschen van hunne eigenaardige passie vaak te lijden hebben,
heeft niets verwonderlijks. Beteekent dit
dat zij geen besef hebben van hun gave
en deze slechts dragen als een doem?
De geschiedenis der letteren bewijst dat
zij vaak trotscher, zelfbewuster, soms
hoovaardiger waren dan vele anderen,
maar dat zij ook vaak neerslachtigheden
kenden, waarin zij die gave droegen als
een deem. Want het is niet doem of
gave, maar soms gave en doem.
Dat de eigenaardige behoefte deter
laatste kategorie aan zelfuitdrukking door
het geschreven en gepubliceerde woord
van pathologischen aard zou kunnen zijn,
is misschien toch geen gewaagde bewering van mijnentwege geweest. Zou
de reputatie die de kunstenaar zich in
den loop der eeuwen gemaakt heeft nl.
een soms geestelijk-, soms nerveus-onevenwichtig mensch te zijn, wel geheel
onverdiend zijn? Zou de overgevoeligheid die hem kenmerkt wel zoo heel

normaal zijn? Zou wel eenige geschiedenis der politiek, der wetenschap of
der nijverheid zooveel namen vermelden
van onevenwichtige zielen als de geschiedenis der kunst? Zoo groot en subliem als de werken zijn die zij hebben
voortgebracht, zoo deerniswaardig en
niet om te benijden waren vaak de voortbrengers en de omstandigheden van
voortbrengst.
De kunstenaars hebben niet veel te
verliezen bij het afleggen van misplaatste
pretentie omtrent hunne gelijkenis met
den Schepper en den waren aard hunner
begaafdheid. Johan Sebastiaan Bach,
Johannes Suter en Jan Van Eyck die
hunne meesterwerken op bestelling
maakten, beriepen en betrouwden zich
op hunne stielkennis en praatten niet
verheven over den Schepper. En El
Greco, Villon, Verlaine wisten dat hun
werk ontstond nit de onverklaarbare opflakkeringen van een zieke, schuldige of
meelijdenswaardige zi*l.
PERTINAL

EEN SLOTWOORD.
G. Walschap heeft gelijk : het is niet
gave of doem; het is soms gave en doem.
En ik ben er evenzeer van overtuigd als
hij dat de eigenaardige behoefte van
zekere schrijvers aan zelfuitdrukking
door het geschreven en gepubliceerde
woord van pathologischen aard zou
kunnen zijn. Ik zou integendeel zeggen
dat deze behoefte bij sommigen onbetwistbaar van pathologischen aard is.
Mijn bezwaar ging en gaat alleen tegen
de veralgemeening. Er is m. i. geen reden
of aanleiding om de uitzondering als regel
te beschouwen. Maar bier rijst de vraag
wat G. Walschap en wat ik zelf als
pathologisch beschouwen. Ik heb enkele
jaren geleden gezeteld in een geding

voor het Antwerpsch Assisenhof, waarin
de bekende Brusselsche professor Dr.
Heger-Gilbert als deskundige werd gehoord. Volgens deze deskundige was de
betichte verantwoordelijk voor zijn daden,
alhoewel hij nochtans niet als heelemaal
normaal diende beschouwd te worden.
Toen de Voorzitter, Raadsheer de Lichtervelde den deskundige verzocht zijn
gedacht nader te verklaren en te zeggen
wat hij door « normaal » verstond, en
of er volgens hem vele normale menschen
waren, toen zette de deskundige een gezicht van : hoe kun je me nu zulke onnoozele vraag stellen en antwoordde :
Il est evident, monsieur le President, que
l'homme normal, c'est l'exception.
Ik geef gaarne toe dat van uit het stanpunt van prof. Heger-Gilbert, G. Walschap gelijk moet halen. Maar dat is
de kwestie...
En ten slotte nog dit : Bach en Suter
en Van Eyck maakten inderdaad een
groot deel van hun werk op bestelling;
en ze beriepen zich in de eerste plaats
op hun vakmanschap. Zij kenden inderdaad hun vak; en dat is een eerste verschil tusschen hen en vele kunstenaars van
dezen tijd. Maar bovendien en vooral :
zij gebruikten zeer eenvoudige woorden
om groote dingen te zeggen; wij doen
precies het omgekeerde. Dat is een tweede
verschil. Kunstenaars als Bach, Suter en
Van Eyck wisten zeer goed dat hun werk
niet alleen getuigde van vakkennis, — die
ge leeren kunt op school — maar tevens
van iets anders, dat geen enkele leermeester, geen enkele Akademie ter wereld
leeren kan. En dit andere is juist : de
gave. Over deze gave spraken ze niet in
dikke woorden, — hun werk was hun
belijdenis — maar ze dankten er om in
hun hart den Meester die ze hun schonk.
En zoo tnoeten ook wij doen.
A. v. C.
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IN MEMORIAM D R JULES PERSYN
Op het oogenblik dat deze aflevering zou worden afgedrukt, bereikte ons de plotse en ontstellende tijding van
D r J. Persyns overlijden.
Er is rouw over zijn gezin ; er is rouw over Vlaanderen.
Dr J. Persyn is, vijf en twintig jaar lang, op het gebied
der literatuur, een groote leidende figuur geweest. Hetzij
hij sprak tot zijn vele leerlingen en toehoorders, hetzij hij
't neerschreef jaar na jaar voor de lezers van dit tijdschrift,
zijn woord droeg deze dubbele eigenschap : het had leven
en gezag.
Vijf jaar geleden heeft de redactie van dit a tijdschrift,
naar aanleiding van Dr J. Persyns vijftigsten verjaardag, een
speciaal huldenummer gewijd aan den adel zijner persoonlijkheid, en den adel van zijn werk.
Maar nu dit leven en deze rustelooze wërkkracht de rust
en de wijding van den dood hebben ontvangen, wenscht
de redactie van Dietsche Warande en Belfort, dat zijn groei
en zijn beteekenis aan hem te danken heeft gehad, andermaal in een volgende aflevering dit leven en dezen arbeid
te gedenken.
De Redaktie.

KOBEKE
door Ernest Claes.
VAN DE DRIE BEKORINGEN VAN BROEDERKE KOBUS (I).
De eerste bekoring : de bekoring van de merel.

En 't was in 't klooster van Zeveslote weer een stille zondagachternoen, terwij1 de Broeders zaten te whisten in de keuken, of
luisterden naar Broeder Bernardus zijn harmonika. Broederke Kobus
was in den hof gebleven. De zon stond hoog aan den hemel, en het
was heet. Geen een vogeltje tong.
Over de verlaten paden van dien doodstillen hof liep Broederke
Kobus te prakkezeeren met zware gedachten. Daar was niks, hij had
geen verdriet, hij had zich niks te verwijten, daar lag hem alleen
maar iets op zijn hart, hij wist niet wat. Er hing zeker onweer ieverans
in de lucht dat hij zoo onrustig was. Hier was hij nu in den versten
hoek van den kloosterhof, en hij bleef staan. Mispelstruiken en ander
gewas groeiden daar zoo dicht dat hij zelfs de muren van 't klooster
niet zag. Een keer of twee keek hij rond zich, omdat het precies was
of er achter het hout nog een andere Broeder naar dien kant toe
wandelde. Maar hij zag nets. Niets anders dan al dat groen van struiken en boomers, waarvan geen takske roerde, en de twee populieren
die vlak tegen den kloostermuur stonden en zoo hoog waren als torens,
en die over de bosschen heen loerden. Niets anders dan dat felle
blauw van den hemel, over heel de wereld, en de zon boven de
Kempische bosschen. De grond was daar vochtig, het wilde kruid
stond er twee voet hoog en het rook naar kruizemunt en rottigheid.
Naast hem was de kloostermuur, grauw en grijs, met de steenen
hier en daar uitgebrokkeld. De geheimzinnige muur, met het kennelijk kloostergezicht, die de wereld ongenadig buiten sloot. Dat
(I) Fragment uit « Kobeke ., dat eerlang verschijnt bij de Wereld-Bibliotheek,
Amsterdam, met teekeningen van Jos. Cantre.
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was zeker de meest verlaten plek van 't heel konvent, hij was daar
nog nooit geweest,
Broederke Kobus stond stil. Weer docht het hem dat hij lets
hoorde ritselen achter een kernoeliestruik. zijn hart klopte er van.
Hij ging eens kijken achter dien struik, hij loerde eens over het pad
achter zich. Niemand. Hij hijgde, en die leege stilte maakte opeens
zijn ziel zoo weemoedig dat hij goesting had om op zijn eentje te
schreien.
Toen hoorde hij die merel zingen.
't Was de tijd niet meer dat de merels floten in den vollen dag.
Zij zat daar ieverans achter den muur buiten het klooster, en ze was
al een tijdeke aan 't tjinken eer dat Kobeke het hoorde. Wie luistert
er nu naar een zotte merel? Maar ineens hoorde hij ze zoo fel dat
al de rest niet meer bestond. Het was of iemand in zijn oor fezelde :
a Luister, Broederke Kobus, naar wat die merel zingt, het is voor u. »
En hij luisterde. De stilte was weg, heelegansch. Hij was daar nu
niet meer alleen, al waren ze toch maar getwee, de merel en hij.
Hij luisterde : tu-tu-tiet-toelejoet-tuut-tuut... Zij floot, die 'mere!,
zoo klaar en zoo hoog dat het aardig was. Al.les hield zijn asem in
voor dien merelklank, de struiken en de boomen trokken hun kop
in, of ze ineens in een vreemd land stonden waar de boomen en de
vogels anders moesten zijn, als menschen, als Broederke Kobus
daar, met zijn gezicht omhoog en zijn mond open. Tjuut... tjuut...
tuulejiet... op en of gelijk een merel dat kan. Al het bloed van Kobeke's
hart klopte in zijn ooren, zijn kop was heet, zijn vingers tintelden,
zijn rug krieuwelde. Hij wist zelf niet of hij zijn oogen toe of open
had.
En opeens verstond hij wat de merel te zingen zat. d Tjoetit...
Tjoetit... Kobeke ! Kobeke I— Tjoetit... Tjoetit. »
Daar stond een oude denneboom vlak tegen den muur. Broederke Kobus klom op den ondersten tak, ging er recht op staan, en
zoo kon hij met zijn handen aan den muurrand. De merel floot,
en hij zag ze daar, het zwart pastoorke met zijn bek zoo geel als een
boterbloem. Op een takske van een beukenboom zat ze, het kopke
gekeerd naar den muur,
a Kobeke ! Kobeke ! 1k ben de merel uit het denneboschke
tusschen de hut van Broos van Peer Sus en de hut van Kalle Lies...
Tjuut... Tu-tjuut. 't Is onder dezen beukeboom dat ge met Nelleke
eens gestaan hebt... Als ik fluit dan komt Nelleke in heur deurke
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staan en ze loert over de kleine dennen. Maar nets komt er over
den zandweg, en ze wacht, Nelleke, Nelleke met heur blonde haren,
ze wacht... Tju-tjiet... Tu-tiiet.... Saluut. » En daar schoot ze 't groen
in. Broederke Kobus zag nog een zwarte flits in een dichten dennekruin, dan niks meer.
Hoe lang heeft Broederke Kobus daar zoo gestaan op dien dennetak, met zijn handen op den muurrand? Zijn blikken waren droomverloren tusschen de koele schaduwen van de denneboomen, die
wegdonkerden in een wemeling van bruinbronzen stammen. En de
boomen en de schaduwen hielden hem vast met ijzeren handen op
den rand van den kloostermuur, en ze zogen, ze zogen zijn hart
en zijn ziel naar zich toe.
Het kloosterklokske klepte. Die klanken botsten achter tegen
zijn kop lijk of hem iemand sloeg. En opeens werd Broederke Kobus
weer gewaar dat de onzichtbare aanwezigheid van daar straks weer
daar was, dat hem iemand stond te bezien. Hij draaide zijn kop om,
en daar, in 't midden van het hofpad, op tien stappen van den denneboom, stond roerloos een Broeder hem star en stijf aan te staren.
Hij had dien nog nooit gezien. Zijn handen staken in zijn mouwen.
Hij had zwart kroezelhaar. Hij droeg een bril, en door die brilleglazen zag Broederke Kobus zijn oogen, groote witte oogen, wel eens
zoo groot als die van andere menschen.
Broederke Kobus was bekanst van zijn tak gevallen. Zijn hart
daverde. Als hij een tijdeke naar dien vreemden Broeder gekeken
had, verpakte hij zich aan de takken om van den boom of te komen.
Hij sprong op den grond en... de Broeder was er niet meer. Hij loerde
links en rechts tusschen de struiken, over den weg, niks. Hij ging
kijken op de plaats waar hij gestaan had. Daar was geen voetspoor
op den grond.
Broederke Kobus zijn kop draaide.
Hij zuchtte, en terwijl hij terugging naar het klooster, al spiedend
voor en achter hem, bad hij devotelijk : « 0 mijnen Soeten Lieven
Heere Jesu Christi, ik schenke u myn herte, jaegt daer uyt alles dat
U mishaeget ende bezit het alleene. D
« Broeder Gerlachus, wie van de Broeders draagt er een bril? »
— « Geen een, Broederke Kobus... Waarom vraagt, ge dat? »
— « Wel... zoo maar, Broeder Gerlachus. »
Zei toen oude Broeder Portier :

—
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""•-• a Broeder

Servatius, die van ons weggegaan is, die droeg een

bril. »
Sprak toen heilige Broeder Brouwer
— « Het was een schoone Broeder, met zwart kroezelhaar en
groote oogen. »
En al de Broeders van Zeveslote bliktea stil en peinzend voor
zich naar den grond.
En de nacht was heet en rood. Broederke Kobus tat weer op
zijn knieen op zijn bed. Hij loerde door het vensterke naar den witten
maannacht. In den koelen schijn zag hij in den hof weer dat spook.

De tweede bekoring : de bekoring van de twee wortels.

Over de lange, lange zandbaan, dwars door de Kempische dennebosschen, stapte Broederke Kobus. Hij was voor Pater Cellier naar
het dorp moeten gaan waar de stoomtram voorbijkwam. Hij had
in passant zaad moeten koopen voor Broeder Pruim, en oogenzalf
voor Broeder Portier. Nu ging hij terug. Hij had zijn boterham opgegeten in een boerenhuizeke vlak buiten het dorp, en was na den
noen weer op weg gegaan.
De Juliezon brandde boven de bosschen en de terpentijn zweette
nit de dennestammen. De lucht rook er van. Het zand van de baan
glinsterde lijk glasscherfkens.
Broederke Kobus ging in den lommer langs den boschrand.
zijn gezicht was vuurrood, het zand schoof bij iederen stap onder
zijn zwaren schoen weg, zijn oogen pikten van 't tweet en van het
heete zand, zijn broek was tegen zijn beenen geplakt. Een ekster
snapte een scherpen schreeuw ieverans boven de boomen, twee
keeren wipte er een konijn over de baan, anders niets.
In dat boerenhuizeke had Broederke Kobus twee wortels meegekregen, tegen den Borst. Veel meer had hij al niet te geven, dat
arm heiboerke. Nu zette Broederke Kobus zich tegen een boom,
op den rand van de baan.
En hij zag van heel wijd, bijna op 't eind van de zandbaan, een
mensch aankomen. Die ging niet in den lommer aan zijn kant, maar
in de voile brandende zon. Broederke Kobus moest er eerst mee lachen. De zonnestralen schenen te vlammen en te kringelen rond
Bien mensch, die zijn zinnen scheen kwijt te zijn van daar zoo door
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het gloeiend zand te trekken. Hij kon hem nu beter zien. Hij liep
wat voorover gebogen, met zijn kop naar den grond, moeilijk, en
ge kondt wel raden dat die doodmoe was, en af. De een of andere
pee uit de bosschen, een leurder, een landlooper, een strooper, daar
trekt somtemets al aardig yolk door de Kempen... En Broederke Kobus
beet in zijn tweeden wortel, rap, met vollen mond. Want die vreemde
vent daar was in staat hem een stuk van zijn wortel te vragen, om
zijn dorst te lesschen. 't Was wel niet schoon, neen, maar hij had
zelf zoo'n dorst. Hij beet en knakte met zijn harde tanden stuk voor
stuk van zijn wortel af. En achter Broederke Kobus, wat dieper
het bosch in, stond er een zwarte leelijkaard met roode oogen
sxnoelen te trekken en te kronkelen van plezier bij iederen hap dien
hij deed.
Nu gooide Broederke Kobus het knooske, met het topke kruid
er nog aan, de zandbaan in. Laat hem nu maar komen, die andere...
Het knooske viel in 't nand, waar de zon scheen. De zon, die danste
rond dien dwazen mensch, die vlammende voolen rond zijn kop
zwaaide, die probeerde hem te doen vergaan. Was die man niet wel
wijs ! Al van er naar te kijken deden Broederke Kobus zijn oogen
zeer. En zoo kwam dan die landlooper daar aan.
Een arme, dood vermoeide mensch. Hij ging of hij duzend
jaar op zijn schouders liggen had. Met zijn kop naar den grond.
Broederke Kobus kon hem niet goed zien van de felle zon.
En toen die vreemde vlak voor hem was bukte hij zich. Hij
raapte het wortelknooske op dat daar in 't zand lag. En een enkel
oogenblikske keek hij naar Broederke Kobus. Dan sukkelde hij voort.
En nu zag almedeens Broederke Kobus van Zeveslote dat die
Man een groot zwaar kruis op zijn schouders droeg, dat Hij een
Kroon van braamdorens op zijn hoofd had, en in 't poor van zijn
voeten zag hij de donkere vochtigheid van bloed.

De derde bekoring : de bekoring van het Spiegelwaterke.

En 't is gebeurd al in die zomerdagen dat Broederke Kobus
van Zeveslote alleen aan 't hooien was, naast het kloosterveld. Er lag
daar een plekske wei tusschen het elzebosch aan den eenen kant
en aan den anderen kant een gracht, een sprongske breed. Broeder
Bernardus had dat gisteren afgemaaid, en omdat het niet zoo groot
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was kwam Broederke Kobus vandaag alleen om het to keeren. Hij
had eerst de gezwaaien uiteengeslagen, en tegen den noen de panden
gekeerd. Hij had dan, zijn tweede rozenhoedje gelezen in den lommer
van den elzenkant. Daarna was hij langs de gracht geslenterd, had
de vorschen voor zijn voeten zien in 't water platsen, plomp ! had de
watermoeiers zien naar beneden krabbelen, had een kooi kievitten
opgejaagd en een ouden nest gevonden van een kwikstaart of een
wietek. De gracht was vol helder water, waarin hij 't blauw van de
lucht in een klaren spiegel zag. Een sprongske breed, schrijbeens
kon hij er over staan. Dat was hetzelfde beekske dat door de bosschen
liep, naar zijn dorp toe, en waarin hij met Nelleke, toen ze nog kind
waren, had gespeeld. En 't waterke lachte vriendelijk naar de blauwe
-lucht met de witte schapenwolkskens, naar den wilgentak, de blauwe
gentiaan, de gele lisch en de mattebiezen op zijn oevers. En ook naar
het gezicht van Broederke Kobus. Het lonkte als een deugniet van
een spiegelwaterke dat het was, en dat nooit aan kwaad gedacht had.
Toen zag hij Marieke. Ze hoedde heur koe in de wei aan den
overkant waar hier en daar een struik stond en waar het gras met
plekken malsch opschoot. Hij kende ze al lang. Dat was Marieke van
den Korentrekker, den strooper, het heiboerke dat het dicntst bij
't klooster woonde. En die had een koe en veel kinderen. Hij had
Pater Cellier eens hooren roepen van. op het veld :
— « Marieke, hoe gaat het nu met vader ? »
— « Goed, Pater Cellier, had heur zilveren stemmeke teruggeklonken, alle dagen beter, de soep doet hem deugd. »
— a Dag Marieke... Doet hem 'n goeien dag van Pater Cellier. D
— « Dag Pater Cellier... Ja Pater Cellier. »
Marieke's moeder kwam 's noenens ook soep halen aan de
kloosterpoort. Broederke Kobus had heur daar al wet eens gezien.
Maar nu zag hij haar hier alleen in de wei, en hij was ook alleen, en,
hij werd gewaar dat het niet hetzelfde was. Ze zat onder een elzenstruik en ze was de kousen aan 't_ stoppen van heur klein broerkens.
Ze had een blauw jakske aan met korte mouwkens, en een grijs katoenen kopdoekske over heur haar, met een knoop onder heur kin.
Ze zat daar moedermensch alleen op het gras, hij zag heur twee voeten
omhoog steken als twee witte katjes en hij kon bekanst haar teenkens
tellen van waar hij stond. Van heur gebogen gezicht zag Broederke
Kobus alleen het tipke van heur news. De koe weidde voort op den
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grachtrand. Ze sloeg van tijd tot tijd met heur staart naar de vliegen,
en dan vlogen de kwikstaarten en schrijvers, die haar achternaliepen
in 't gras, iederen keer een endeke weg.
Neen, niet hetzelfde, zoo alleen,
Als Broederke Kobus heur goed bezien had draaide hij zich
stillekens om, ging zijn gritsel in 't lommer van den elzenkant leggen,
en trok naar 't klooster voor den noen.
Tegen twee uur had hij zijn hooi nog eens gekeerd, en tegen
drie uur kwam Marieke van den Korentekker daar weer aan met
heur koe. Ze ging weer onder dien elzenstruik zitten, maar meer er
achter, omdat de zon gekeerd was. Broederke Kobus las zijn vierde
rozenhoedje van dien dag. Wees gegroet... Glorie zij den Vader...
Wees gegroet... Glorie zij den Vader... Gelijk het was in het begin
en nu... Hij zat op zijn knieen, en hij keek over het weike naar de
bosschen ginder, naar de blauwe lucht, en ook altijd weer naar dien
struik waarachter Marieke van den Korentekker zat. Een geel schrijverke kwam op twee stappen van hem of in het hooizaad pikken.
Een bremscheer floot achter zijn rug. Op den steel van zijn gritsel
zat een kleine verwonderde sprinkhaan. Het kloosterklokske sloeg
drie keeren : ding... ding... ding... De klanken rondden hoog boven
zijn kop weg, hooger en hooger, en Broederke Kobus keek ze na.
..... Mijn lippen U verheugt
En met aendagt ontdekt
Den Lof, den prijs, de deugd
Van een Maegd Onbevlekt.
Zoo zong nu Marieke van den Korentekker achter haren elzenstruik, op heur eigen, van puur blijheid in heur harteke. Ze wist
zeker niet dat Broederke Kobus ginder aan den anderen kant van
de gracht naar haar te luisteren zat. De bremscheer zweeg, en een
kievit riep twee keeren : kievit... kievit.
En Broederke Kobus zat met zijn paternoster in de handen
zonder de bollekens nog te laten voortschuiven. Want dat lieke,
dat kende hij ook, dat hadden hij en Nelleke, indertijd, toen ze nog
klein waren, van Bellexnoeike geleerd....
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... 1k groet' U 's waerelts Vrouwe
Schoon Hemels Koninginn'
Maegd der Maegden getrouwe
0 Dageraet vol Min.
ja ja, dat was van de Onbevlekte Ontfangenisse der Heylige
Maegd Maria, uit Bellemoeike's Opregten Gendschen Kerk-Boeck,
waarin hij om zoo te zeggen had leeren lezen. Hij zag hem zoo voor
zijn oogen, den « Hemels' Psalmhof, verciert met schoone Gebeden
ende Litanyen ende nog andere geestelycke Oeffeninge », en. aan
Nelleke had hij dikwijls de beeldekens getoond boven de gebeden.
En nu zong hij stillekens mee met Marieke :
a groet' U vol genaeden
0 klaer door 't Goddelyck Licht,
In all' dees waerelts quaden
Sterkt ons met uw Gezicht.
Wees gegroet... Glorie zij den Vader.... Wees gegroet... Glorie
zij den vader... en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen...
Al in die zomerdagen.
Nu keerde Broederke Kobus zijn hooi weer. Het was al bekanst
droog in die heete zon. Van aan den elzenkant stapte hij over het
pand, den gritselsteel onder zijn rechterarm, en sloeg de reuzelende
blonde hooivlokken andersom, tot aan de gracht. Dan terug, wat
rapper, naar de elzenkant. Dan terug, wat langzamer, naar de gracht,
waarachter Marieke van den Korentekker zat. De koe stond daar nu,
over het water gebogen, eerst heuren eigen schoonen kop te spiegelen
en te bewonderen, en als ze goed gezien had dat het hare kop was
zoop ze 'n zeup, slurpend, en als ze heuren kop weer opstak druppelde
't water van heur blinkende bloote snuit. Marieke keek van achter
den elzenstruik waar ze was. En ze zag Broederke Kobus die met
zijn gritsel onder den arm naar heur koe stond te loeren. Ze wipte
recht en kwam ook bij de gracht staan.
— « Dag Broeder. »
— « Dag Marieke. »
— « Hoe weet gij dat ik Marieke heet, Broeder ? D
— « Dat weten wij bier allemaal, Marieke. D
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.._ « Oh... » Het was to zien dat ze dat al lang wist.
— « Zijt ge aan 't hooien, Broeder? »
_ « Ja Marieke. »
— « Het is warm he? »
— « Ja Marieke... Zeg, Marieke, ge kunt gij schoon zongen,
zelle. »
-- « Hoe weet gij dat, Broeder? »
...._ « a heb het daar juist gehoord.... En dat lieke dat ken ik ook. »
___. « 't Is toch niet waar zeker? »
___ « Ja,... ik heb dat van ons Bellemoeike geleerd toen ik nog
klein was. »
— « 1k van ons moeder... En kent gij dat ook van
O Stadt daer wy naer vlugten
O toren sterk gebouwt
Van David vry van zugten
Daer myn ziel' op betrouwt.
- a Ja Marieke, dat stond allemaal in ons Bellemoeike heuren
kerkboek. En kent gij dat ook van
0 Zonnewijzer puure
De Zon naer onsen wensch
Te rug gaet wel thien uuren
Als God in u wird mensch... »
— « Neen, dat ken ik niet, maar ons moeder wel, geloof ik.
Giile kent veel liekens zeker, in 't klooster? »
— « Ja, maar dat zijn allemaal Latijnsche liekens, Marieke. »
— « Oh !... » Als hij haar liekens zong, en als hij hooide, dan
was hij zoo lets lijk zij zelf. Als hij zei dat ze Latijnsche liekens zongen
dan was hij weer iemand van de Paters van 't klooster. Nu wist
Marieke niet goed meer wat zeggen.
— « Gijle eet wel alle dagen vleesch zeker? »
— « Ja Marieke, behalve vrijdags, dan krijgen we stokvisch. »
Hij zei « ja, » en « stokvisch », lijk hij gezegd had « Latijnsche liekens ».
Nu wist Marieke nog minder wat ze moest zeggen, en Broederke
Kobus ook niet, en ze voelde zich een klein arm meiske.
— « Nu zal 'k weer moeten voortwerken, Marieke. »
737

— « Ja Broeder... Moet ge nog veel hooien? »
— « Nog eenen keer en dan op heukels doen. »
— « Wil ik een beetje komen helpen, Broeder ?... Ilt heb toch
niks to doen. »
— « Wel... ja, Marieke, ja wicht, als ge dat geerne doet. »
Ze droeg gauw heur half gestopte kous -achter den elzenkant,
kwam teruggeloopen, en stond ineens stil op den rand van de gracht.
— « Maar ik kan niet over de gracht, Broeder. » Ze kon er wel
over, ze was er al dikwijls doorgebaad, maar dan moest ze heur rokske
hoog opheffen en dat kon ze nu toch niet doen voor dien Broeder
van 't klooster.
— « Dat is niks, Marieke, ik zal er u overzetten. »
Broederke Kobus slikte eens met een gezicht zoo rood als de
zon. Hij trok zijn pij tot boven zijn knieen, deed dan de drie onderste
knoopkens nog los, en zette zich schrijlings over de gracht.
— « Kom nu maar eens herres, Marieke.
Marieke was al even verlegen. Ze stak heur bloote armkens
vooruit en keek naar het water dat zoo klaar was als een spiegel,
als een spiegel zoo klaar, die deugeniet van een waterke. Broederke
Kobus pakte ze vast van terzij, onder iederen arm een hand, hefte
ze op.... och, wat was dat Marieke Licht I— en hij hield ze boven
het water.
— « Hier zitten veel kievitten, he Broeder. »
— « ja Marieke.., Zeg Marieke, dat ik u nu eens liet vallen.
__ « Nee-nee, Broeder, nee-nee I—
En Marieke trok van schrik heur knietn op zoo hoog ze maar
kon, boven het water, het spiegelwaterke, en Broederke Kobus keek
in 't water, het spiegelwaterke... en...
Plats..,
Zoo lang als ze waren alle twee in de gracht.
D

Y)

D

En dat was de derde bekoring, die van het spiegelwaterke.
Van Broederke Kobus van Zeveslote.
En van Marieke van den Korentekker.
Wees gegroet... Glorie zij - den Vader... Wees gegroet... Glorie
zij den Vader... Lijk het altijd geweest is, Broederke Kobus, ach !
en lijk het altijd zijn zal in sikkula sikkelorum.
Amen.
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En dien nacht....

De Broeders slapen, Vigila super nos, aeterne Salvator, ne nos
apprehendat callidus tentator. Broeder Pruim heeft in zijn slaap wat
gemommeld, maar niemand is er van wakker geworden. Broeder
Bernardus ronkt lijk een botte zaag in de handen van een luierik,
en Broeder Portier asemt met blaaskens : puu,,. puu... puu... Ze
slapen zwaar en rustig, al de Broeders, na het harde werk, zooals
ze alle nachten slapen onder het heilige dak van Zeveslote.
Alleen Broederke Kobus is wakker. Hij heeft het elf uren hooren
slaan. In het bed in den hoek, waarin Broeder Servatius geslapen
heeft, ligt hij met open oogen te prakkezeeren. Of liever, hij prakkezeert niet meer, hij ligt te hijgen. zijn kop is een kokende ketel water.
Hij hoort zijn hart dof kloppen in zijn borst, rap, precies of het jets
haastig aan 't tellen is. Op zijn slapen tokt er jets altijd aan met een
hamerke. Hij probeert te denken, op zijn gemak, het een gedacht
aan het ander te knoopen als een gevolg, achtereen, maar iederen
keer wordt het in zijn kop allemaal hobbel de sobbel dooreen gerammeld, overhoop, alle gedachten te gelijk, het een boven 't ander,
lijk een hutsepot die te koken staat en bij iederen brobbel jets anders
doet naar boven komen van onder uit den ketel.
En dat is al van toen hij Marieke van den Korentekker boven
het water hield.
Het slaat ein uur op den toren. Hij hoort den uil krassen boven
de daken van 't klooster.
Hij gaat op zijn knieen zitten op zijn bed, en hij loert door het
ruitje. De maan staat weer boven den hof. Lijk melk is het over de
boomen. Daar hangt een lichte nevel tegen den grond. Hij ziet nu
geen spook. De spoken zitten nu binnen in hem. Krrriiii... D e uil
vliegt vlak langs het raam voorbij. Broederke Kobus schrikt er van
en kijkt achterom in de donkerte van de kamer. Neen, ze slapen all.emaal zoo vast als keien. Broeder Bernardus trekt zijn luie zaag op
en neer, en Broeder Portier blaast : puu... puu...
Hoe lang zit Broederke Kobus daar.
De koelte doet hem goed. Hij legt zijn heet voorhoofd tegen
de ruit, die lijk een stuk ijs is. Hij hoort het kloppen van zijn slapen
en van zijn hart niet meer.
Neen, hij blijft bier niet, hij moet weggaan.
Voorzichtig zet hij zijn twee bloote voeten op den kouden vloer.
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Dat doet hem deugd. Hij wordt gewaar hoe de kilte fangs zijn beenen
o.mhoog kruipt, hij voelt het kiekenvleesch op zijn billen, en hij rift.
Maar het doet hem deugd, juist lijk als hij met zijn voorhoofd tegen
de ruit leant.
Neen, hij kan niet blijven....
Broederke Kobus zit zoo op den rand van zijn bed, met zijn
handen op zijn bloote knieen en kijkt met heete oogen door het
vensterke in den nacht daarbuiten. Hij luistert naar het asemen
van de broeders achter hem. Het is of dat allemaal nu al vreemde
menschen zijn, die hij wel kent van ze vroeger tegen te komen,
maar waarmee hij niets meer te maken heeft. Hij is nu al wijd van
hen weg.
En hij denkt. Ja, ja, in den grond van zijn hart heeft hij het
altijd wel geweten. En vader Broos wist het ook. En Broeder Brouwer misschien. Hij kijkt achter zich naar het bed van Broeder Brouwer. Hij had het met een goed gedacht gedaan, om heilig te worden.
Hij had gepeinsd dat het hier heel anders was, dat het hier van zelfs
zou gaan en hij aan geen andere dingen meer zou denken. Een soort
menschen dat eigenlijk geen menschen meer waren, altijd in een
hooge stemming van heiligheid en boven de wereld. Altijd gelukkig
en kontent. Lets van dat simpel geluk in de oogen van Bellemoeike.
En het zijn hier echte menschen, echt leven. Hij kan niet zeggen hoe
dat in hem gekomen is. Maar wel wordt hij gewaar dat het nu heelegansch dood in hem ligt, weggesmolten. En hij is er nu zeker van
dat hij geen kwaad doet met weg te gaan. Hij heeft nog geen geloften
gedaan.
Dezen nacht nog moet hij gaan.
Och I— Bijna dood van schrik ziet hij ineens iemand naast hem
staan en Broeder Brouwer legt de hand op zijn schouder. Fluisterend
vraagt hij :
— « Broederke Kobus, wat is er, iong? »
— « Och Broeder Gerlachus... ik moet hier weg gaan. »
Broeder Brouwer komt vast neven hem op den bedrand zitten.
Hij legt vaderlijk zijn arm op Broederke Kobus zijn schouders, en
daar gaat een groote goede warmte van hem uit. Hij blijft zoo een
oogenblik zitten. Even stil vraagt hij dan weer :
— « Hebt ge der goed over nagepeinsd, Broederke Kobus ? »
— « Ja, Broeder Gerlachus, ik word gewaar dat ik niet had moeten naar hier komen, ik kan nu niet meer. »
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— « Broederke Kobus, ik heb jaren geleden op 'xi nacht hier
op dat zelfde bed zoo naast Broeder Servatius gezeten. Ilt had toen
ook van dat nonneke gedroomd dat nu in den hemel is... a heb
dat altijd van u gepeinsd. »
— « Is 't waar, Broeder Gerlachus? »
— « Ja.,, Van den eersten dag af, en Pater Cellier geloof ik ook
wel. Ge begont te vroom, te diepzinnig, ge dacht dat ge hier van
den eersten dag een heilige gingt zijn. »
Broederke Kobus laat zijn kop tegen de schouder rusten van
Broeder Brouwer. Daar komen tranen in zijn oogen. Hij is zoo onnoemlijk blij dat Broeder Brouwer neven hem zit en dat gezegd heeft.
't Is of het ergste nu voorbij is en zijn hart slaat veel rustiger. Broeder
Brouwer klopt met zijn vingers lichtekens op zijn schouder, en die
dikke vingers spreken juist zooals zijn ronde warme stem : « Iic ben
bij u, m'n jong. » Het schemerlicht van de maan glanst mat op zijn
kalen kop.
— « Broederke Kobus, zeg me eens rechtuit, het is geen...
zonde die u doet weggaan ? »
— « Neen, Broeder Gerlachus, dat is het niet. Maar... » En met
zijn kop tegen de sterke schouder en met zijn oogen toe begint hij
te vertellen :
Van wat de merel zong en van Broeder Servatius die hem verschenen was.
— « Dat komt misschien omdat gij in zijn bed slaapt, Broederke
Kobus, het bed waar we nu op zitten, en ge weet wel, wie bij den
hond slaapt krijgt van zijn vlooien, lijk ze zeggen. »
Van Onzen Lieven Heer die hem op de zandbaan verschenen
was en het wortelknooske had opgeraapt.
— « Onze Lieve Heer zelf zal het wel niet geweest zijn, Broederke Kobus, die heeft daar geen tijd voor. a peins dat het van de
warmte zal geweest zijn. Dat is juist lijk als ge te veel bier gedronken
hebt, dan ziet ge ook zoo van alles. »
En van Marieke van den Korentekker die hij over de gracht
genet had.
— « Dat en is geen zonde, Broederke Kobus, als het kind er nu
Loch niet kon overspringen. »
— « Ja maar, Broeder Gerlachus, toen ik ze boven de gracht
hield heb ik in 't water geloerd. »
— « En?... »
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En....

.« Dat is serieuzer, Broederke Kobus, dat is serieuzer... »
Ze zwijgen een tijdeke, zwaar van peinzen. Ze kijken door het
raam naar het maanlicht in den hof, en ze zien daar vele dingen.
Hun bloote voeten op den vloer worden ijskoud. Dan zegt Broeder
Brouwer, en hij schudt zijn kop
— « Broederke Kobus, ik kan ook niet zeggen wat daar allemaal
achter zit, want ik ben niet geleerd. Daar zijn wel dingen waar ge,
nooit moet mee lachen als ge kloosterling zijt, maar ik en zie daar
toch geen zonde in, zoo'n braaf meiske... volgens mijn gedacht toch. »
Zijn linkerhand pakt dan ineens de hand van Broederke Kobus
vast.
— « Broederke Kobus, willen we eerst eens tien weesgegroeten
leven, en dan ga 'k met u mee tot aan de poort. »
En ze leven tien weesgegroeten en ze tellen ze op hun vingers,
de heilige Broeder Brouwer die de zestig al achter den rug heeft
en die herbergier geweest is, en Broederke Kobus die voor het leven
staat. Alle twee in hun hemd, en hun oogen op den maneklaren nacht
boven den slapenden kloosterhof. Als ze hun weesgegroeten gelezen hebben vraagt Broeder Brouwer :
— « Steken uw kleeren nog in uw kofferke? D
— « Ja, broeder Gerlachus. »
— « Trek ze dan aan, maar zie dat ge niemand wakker maakt.
Hij gaat naar zijn eigen bed om zijn pij aan te schieten. Broeder
Kobus haalt voorzichtig zijn koffer onder zijn bed nit, neemt er zijn
broek, zijn frakske, en het zwarte bolhoedje van de Paaschkeers uit,
en trekt het aan. Het is of hij meteen het binnenste buiten gekeerd
wordt. Hij neemt zijn rozenkrans van den bedstapel en steekt Bien
in zijn broekzak. Dat is 't eenige dat hij van 't klooster meeneemt.
Zijn schoenen houdt hij in de hand om geen gerucht te maken in
de gangen. Hij werpt een laatsten blik over de twee rijen slapende
Broeders, ieder in hun afgescheiden hokske. Dan doet Broeder Brouwer zachtekens de deur open, en ze gaan.
De maan loert door het hooge vensterraam. zij blikt op het leege
bed van Broederke Kobus, waarover de grijze pij ligt, zooals zij jaren
geleden op dat zelfde bed had geschenen toen de verlaten pij van
Broeder Servatius daarop lag.
Ze gaan door den stillen kloostergang vast langs de muren,
omdat de planken daar minder kraken, en ze dalen de trap af. Alles
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slaapt nu. In de kloosterkapel pinkelt eenzaam het Godslampke voor
het Tabernakel waar God de Heer eeuwig waakt over de rust van
het klooster van Zeveslote. Non timebis a timore nocturno... Scuto
circumdabit te veritas ejus.

Als ze de voordeur opendoen staan ze op het pleintje voor de
kloosterkapel. Tegen den muur hangt daar een oud beeldeke van
Ons-Lieve Vrouwke van Goeden Raad, in 't lantareke eronder
brandt een kaarske. Het is nu bekanst opgebrand. Het is een antiek
beeldeke, wel zoo oud als 't klooster zelf, en de Paters zeggen dat
een kruisvaa der het daar gebracht heeft. Het kindeke Jezus heeft
Been kop meer, en niemand herinnert zich dat kopke er ooit op gezien
te hebben, zoo oud was 't.
Broeder Brouwer en Broederke Kobus staan voor dat beeldeke
efkens stil en kijken er naar.
Nu schuift Broeder Brouwer de twee zware grendels weg, doet
de poort open, en ze- staan buiten.
Voor hen ligt de klare zomernacht. De voile maan staat hoog
boven de bosschen van de Kempen, en de zandbaan rechtuit voor
de kloosterpoort glanst bleek in het licht. De krekels zitten viool
te spelen hier en daar, en een ander gerucht is er niet,
Broeder Brouwer vraagt :
— a Ge gaat zeker naar huis? »
— « Neen Broeder Gerlachus, later misschien... 1k trek naar
't een of 't ander dorp, ik wil eerst onder de menschen gaan om goed
te doen. D
Broeder Brouwer beziet hem, Hij begrijpt het niet goed.
— « Hoe zijt ge op dat gedacht gekomen? »
— a Dezen nacht, met te peinzen op Onzen Lieven Heer die
in de zandbaan voorbijging en dat knooske van mijn wortel opraapte...
1k kan hier niet blijven, Broeder Gerlachus, maar ik wil iets doen,
ik wil iets doen om een heilig leven te Leiden. 1k ga gelijk een gewoon
mensch onder de menschen leven, en overal waar ik kan goed doen. »
— « Gelijk als ge wilt, zegt Broeder Brouwer, het is mijn gedacht
niet, maar ge moet nu zelf weten wat ge doet. »
Ze staan daar. Het is juist of ze van mekander niet goed kunnen
weggaan, en ze kijken in de schemerige zandbaan en luisteren naar
de krekels. Dan legt Broeder Brouwer zijn hand op de schouder
van Broederke Kobus.
— « Ga nu maar, » zegt hij. En dan met een heel andere stem :
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« tie, Broederke Kobus, ik ben ik maar een ongeleerde kloosterbroeder, en ik heb het in de wereld niet wijder gebracht dan brouwersgast en herbergier. Maar dit moet ik u zeggen, jong, het leven is het
leven, eender waar dat ge gaat, en ge moet het nemen zooals het is.
Kuren, dat dient voor niks in de oogen van Onzen Lieven Heer...
Ilc geloof niet dat ik nog lang zal leven, Broederke Kobus, ik heb
dezen nacht weer van dat nonneke gedroomd, en ze zei : Broeder
Brouwer, uw plaats is gereed... Maar zoo lang als Broeder Brouwer
nog zal leven, m'ne jong, zal hij iederen dag voor u bidden... Ga
nu maar. »
Hij blijft hem staan nazien, hoe hij de zandbaan instapt, in den
maneschijn en in den lichten nevel tegen de grond. Hij ziet zijn lange
armen langs zijn lijf slungelen, en zijn rond bolhoedie op zijn kop.
Dan wordt hij een streepke zwarte schaduw tusschen de boomen en
boven den nevel, dan niks meer. Broeder Brouwer zucht eens, kijkt
naar links en rechts over de zwijgende dennebosschen, naar de voile
maan, hoort de krekels sjierpen, — en hij gaat dan terug het klooster in.
Broederke Kobus gaat en gaat in 't maanlicht over de zandbaan,
maar 't oosten toe van waar de dag moet komen. En als het eerste
bleeke licht langs den hemel opschiet en een rozig streepke tegen
den einder omhoog kruipt, hoort hij achter zich, ver, het klokske
van 't klooster van Zeveslote kleppen voor de metten. Hij staat stil
en luistert.
Nu staan de Broeders en de Paters op, Vader Abt, Pater Prior,
Pater Cellier... en Broeder Portier, Broeder Pruim, Broeder teem...
Deus, Deus meus, ad Te de luce vigilo.

Ding... Ding... Ding...
Hij neemt zijn rozenkrans uit zijn broekzak.
En Broederke Kobus ging.
Toen Broeder Brouwer uit den biechtstoel trad van Pater Cellier,
ging hij op zijn knieen voor het kruisbeeld zitten. En hij stak zijn
twee armen omhoog. Pater Cellier knielde op den stoel naast den
biechtstoel. En hij zag opeens dat er over Broeder Brouwer zijn dikke
kaken tranen liepen. En dien keer keek Pater Cellier naar Broeder
Brouwer met groote groote lief de.
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Stomme Aksic
Op de dalkom staat
het steile middaglicht
het pulver in de droge beek
waarnaast de jonge berk
in al zijn blaren krimpt
is erger dan de bliksem en de storm.
Op de dalkom staat
de schuine blik van gene jonge man
die van de heuvelkam
zich vastzuigt aan de berk.
Onder de loden lucht
beiden verstard
in dadeloze nood.
WILLEM V. D. AKER.
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De Drang
Je hebt een edele zoete vrouw
en in zijn bedje kraait je rozig kind
er is een luie stoel des avends
bij het vuur
en appelen geuren zwaar op de ouwe trouwe kas
die sinds je trouwdag al een deel was van 't gezin
je rookt je pijp en bent wel veilig thuis
en toch stijgt voor je blik dit vizioen
dat handen klemmen om een strot en nijpen
tot rochelend de mond zich openspert
warm bloed dampt voor je op
er is getier gevloek gehuil in alle steden
van alle landen en op alle zeeen die je hebt gezien
bezeten van de strijd en van de bittere smaak der dood
en stemmen roepen buiten in de nacht je naam.
Hoe sla je nu de handen om je brein
en wordt verscheurd en weet dat je moet gaan 1
Waarom
vraag niet waarom
dit is wat je niet weet.
WILLEM V. D. AKER.
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Pasen
Uit het gebeier van de aloude klokken
het stemgegons der straten
waar dicht de huizen staan
en feestelik de kerkportalen drommen spuwen
Naar de nieuwe dungezaaide woonsten
ronkt de trem aan de uithoek van de stad
in prille pracht van jong en zonnig groen
langs frele bloesem die in boomgaarden
zijn natte wit-en-rote weelde stuwt.
Op 't kerkhof loopt een sterke jonge man
tussen de nieuwe witte zerken.
Dit is zijn opstanding :
dat hij dit Leven tot het einde heeft aanvaard
zoet en bitter rijk en smartvol
van de lange sombere november
tot dit korte kiare paaslicht
op de jonge graven.
Ja.
WILLEM V. D. AKER.
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Hubert Korneliszoon Poot.
Een Inleiding tot den dichter en zijne Poezie.
door P. Vermeiren.
De Gouden Eeuw was een groote tijd van buigende spanning,
intensief met gouden licht naast donkere schaduwzijden, een schoon
en geestvol Clair-obscur, een Clair-onscur dat praalde met groote
personen en zaken en de aandacht had getrokken van de geheele
omliggende wereld, eene aandacht die het overwaard was, maar
ook, eene aandacht die er tegelijkertijd toe leidde dat het zijne eigene
superioriteit verloor.
Op dezen tijd van actie volgde een reactie. Het clair-obscur
werd donkerder. Vervangen werden de lichtende plekken door
donkere, eene vervanging die zich reeds zacht glanzend afteekende
in eene groeiende verfijning van het laatste deelende kwart der zeventiende eeuw. Nochtans; velen zagen deze kleurwisseling niet of
wilden haar niet zien, en de aanbrengers zelf zij vermoedden haar
niet. En ook Europa, het Europa dat zich naar ons gericht had,
had moeite niet alleen om aan deze verandering te gelooven maar
vooral om ernaar te handelen. De rijkdom was gegroeid, maar de
geslachten der Achttiende Eeuw werden niet gedragen door de
sterke beenen der stoere voorouders, en zij misten de trekken van
ondernemingsgeest en doorzettingskracht in hun gelaat; waarvan
de forsche geschilderde portretten-galerijen in hunne pronkerige
salons blijk gaven. Oligarchie, nepotisme en contracten van corres-

pondentie, dit driemanschap had de plaats der regeering ingenomen,
en het voerde als leas de decentralisatie welke de uit zeventien gedeelten bestaande eenheid steeds meer verbrokkelde.
Teerde de overrijke handelswereld en futlooze aristocratie op
de roemvolle tijden die voorafgegaan waren; zoo deed ook de wetenschappelijke en de kunstwereld. De wetenschap : zij zocht het,
meer in eene kostbare verbreeding dan in eene moeilikere verdieping.
In den aanvang bleef zij op hare hoogte doch stilstand en achteruitgang oefenden ook op haar hun donkere macht uit, en zij die vroeger
gewend en gezocht was, ook buiten onze lage landen, onderging een
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gelijke daling. Daar was in de zeventiende Eeuw strijd gevoerd
hevig en scherp om groote menschen die men gekend en bestudeerd
had, doch in de Achttiende Eeuw werd het eene willooze overname,
begrepen of onbegrepen, energieloos zonder strijd ter wille van eene
verdraagzaamheid die niets en niemand ten goede kwam en sproot
uit de ongemotiveerde streving to doen lijk iedereen. Richtte Europa
zich in de Zeventiende Eeuw naar ons, de rollen werden verwisseld,
niet zonder schade, want veel verloren wij door een toenemende
verfransching. Ook waren de Kunsten even zoovele aanklagers van
hun tijd, daar zij door hun verbluffende techniek de aandacht trokken
op hunne nog verbluffender nietszeggendheid. Slechts de Kunst van
het handwerk was uitgezonderd. Dit alles vond zijn weerspiegeling
in het zedelijk leven onzer Vaderen in de Achttiende Eeuw (1) dat
dan ook hetzelfde droeve beeld vertoonde van een maatschappij
die zich verveelde.
In onze letterkunde richtte men de koers naar onze Zeventiende
Eeuw of volgde men den lokkenden roep van Nil die reeds vroeg
de Fransche Letterkunde wettelik ontdaan van haar uitzonderlike
sierlikheid en zwaai — naar hunne meening verbeterd — in onze
lage landen tot het glanzende voorbeeld en onbereikbaar ideaal der
rijmende jongelingsschap verheven had, en niet zonder succes.
Van Ellen trok door toevallige omstandigheden de aandacht op Engeland, doch zijn verdienste was europeesch, daar hij de verbindingsschakel vormde tusschen Albion en het continent. Daarnaast waren
daar de dichtgenootschappen waar gerijmd of gedicht werd al naar
makers talent en die zich verdiepten in en strijd voerden over nietigheden buiten het gebied der poezie liggend, terwijl zij daarbij met
leege hoofden de zware slapwaaiende vaan van het onbegrepen klassicisme met starre vasthoudendheid hooghielden.
De onnatuurlikheid met zooveel nadruk ten zetel verheven
regeerde en werd goed gehoorzaamd, terwijl zij haar uitdrukking
vond in oneigene vormen — meestal arcadische podzie die door
den huispotet zijn Maecenas omringd met ronkende rijmen aangeboden werden.
Het is in onze oogen een slappe tijd van navolging en nabootsing.
Maar iedere kunst heeft haar tijd, en iedere tijd haar kunst, en zoo
(I) Men wordt hier herinnerd aan het boek van Dr. R. Knappert : Het zedelijk
Leven onzer Vaderen in de I8 e Eeuw. Haarlem 191o.
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heeft ook deze kunst haar schoone bloemen waarvan er meerdere
reeds verzameld werden in een ietwat doornig bouquet. (1) Want
daar waren menschen, al waren het uitzonderingen die aanvoelden
dat het dat niet was.
Zij voelden anders en beter.
Zij waren dichters.
Tot hen behoorde Poot.

De rozen die hij ons schonk zijn niet vele, en er wuift veel on,kruid tusschen. Doch het zijn scheppingen die tegelijkertijd uitzonderingen zijn. Tot den persoon die dit schlep en tot deze scheppingen
zelf Wilde ik U inleiden.

In Poot zelf bier en daar — en dat op een manier die niet van
humor ontbloot is — autobiographisch, zooals in zijn Algemeene
Brief, zijn levensbeschrijving echter vinden wij in aan Brandt (2)
herinnerend proza van de hand van J. Spex in het derde deel van
Poots gedichten.
In 1689 werd hij geboren als zoon van een welgestelde boerenfamilie te Abstwoude, een klein dorp in de buurt van Delft. zijn
ouders waren vrome eenvoudige menschen die hij met recht
een' spiegel voor (zijn) jeugt
kon noemen. Zij gavezi hem een voor hun kring goede opvoeding
en zooals de dichter in zijn Algemeene Brief zegt :
Toen nu myn groote kop bet uit begon te dygen
Zond Vader, dagh op dagh, maer tot myn hartewee,
My naer de boerenschool van 't Schipluisch A B C.
Het scheen hem daar niet erg te bevallen, want rijmt hij verder
(1) Willem Kloos : Een Daad van eenvoudige Rechtvaardigheid. Amsterdam
1909.
(2) Reeds Prof. Dr. Jan te Winkel merkte dit op (Ontw. d. N. L. V,
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154.

Hoe dikwyls dropen dan myn tranen langs de wegen 1
De meester was niet quaet, maer 't leren stont my tegen.
Als ik dat huis beschou, (wat is de xnensch ook dom!)
Sluit my het hart nogh toe, al weet ik niet waerom.
Moeten wij echter Spex geloven dan was dat toch niet zoo erg
immers : « Het bedolven vuur echter eerlang te voorschyn komende,
stak by wel dra alle zyne medescholieren de loef af. »
Vooral onder invloed en op aandrang van zijne ouders legde
hij zich zonder overtuiging noch neiging toe op de landbouw die
hij later met eenige koketterie « myn beroep » zou noemen, xnaar de
kunstzinnige knaap werd door hoogere en schoonere dingen bezig
gehouden, dingen die niet lang zouden nalaten zich te doen uiten.
Hoor de dichter bier zelf over
De zoetheit der muzyk had my rasch ingenomen,
Daer most een vedel zyn, een zyden lint daeraen;
en verder
Omtrent en voor dien tyt plant my de zin te dringen,
Van zelf, en slecht in zwier, tot pennetekeningen
Van huis en hof en kerk en mensch en dier en plant.
Maar voelend dat het noch de luit noch de rekenstift zou zijn
die hem
aen eene heldre faem
zouden helpen, ontdekte hij in zich zelve dat talent waardoor hij
zich noemde de eerste te zijn
Van al de Nederlantsche boeren
Die 't Zanggodinnendom belas
Dat het, zich by den ploeg liet voeren.
Als een eenzame zonderling in zijn omgeving rondziende naar
welkome hulp vermeende hij die te vinden in de rederijkerskamers
der omliggende dorpen die volgens Spex naar a eene aeloude gewoonte, de Nederduitsche dichtkunst op hunne wyze » hanteerden. Maar
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door een zekere Jan Guldeleen die in die kring het zacht ontluikende
talent waarschijnlik beter zag dan de vonissende kunstrechten en
knutselaars werd hij op een ander en beter voorbeeld gewezen, al
is het misschien te betreuren dat zijne eerste bewondering Antonides
gold, Antonides wiens « wonderbaer vernuft » niet naliet op hem een
sterke indruk te maken. Doch allengs ging hij van den leerling tot
den Meester en zijne gelijken en met eerbied verdiepte hij zich in
groote folios die de namen van Joost van den Vondel en P. C. Hooft
voerden en van zijn eerstelingen heeft hij er toen menige « met eige
handen gescheurt, en uit de werelt geholpen » daar hij door het
lezen dezer Groten « aen ryper oordeel geraekt » was.
In 1716 ciebuteerde hij met een klein bundeltje. Dit kleine
bundeltje dat zich zoo bescheiden aanbood onder den eenvoudigen
titel H. K. Poots Mengeldichten werd door het belangstellende publiek
met niet geringe verbazing en een stijgende bewondering ontvangen
en in deze eerste letterkundige proeve ontdekte het in den boei :
de dichter, of zoo men wil in den dichter : den boer. De aangroeiende
be- en verwondering bracht waardeering en men reisde naar Abstwoud om den dichterliken boer de velden te zien doorploegen.
Het succes zal de uitgever Arnold Willis te Rotterdam er waarschijnlik
toe verleid hebben om in 1718 een nieuwen druk te doen verschijnen
echter zonder Poot's voorkennis doch niet zonder onjuistheden. Dit
was de reden dat Poot ze bij een anderen uitgever — Reinier Doitet
te Delft — wederom uitgaf in 1722 daarbij verrijkt met een zoo groot
aantal dat deze « vermeerdering wel styf driemael zoo groot kon
vallen dan de bondel der meergemelde Mengeldichten ». Willis
drukte nu ook die vermeerdering weer na, en liet deze voorafgaan
door eene voorrede die tegelijkertijd hatelik en minachtend was,
en hieruit volgde een onverkwikkelike polemiek die waarschijnlik
nog meer de aandacht op Poot trok. zijn toenemend succes en zijn
aangroeiende vriendenkring — w. o, menschen als van der Werff,
Leeuwenhoek, van Hoogstraten — brachten hem in den waan dat
hij verder van zijn pen zou kunnen leven en hij accepteerde met
groote vreugde het aanbod, een lijvig foliowerk, een soort encyclopedie, het Groot Natuur- en Ledekundigen Werelttoneel in het « klaer
Nederduitsch te stellen, en voorts de uitmuntenste zinnebeelden
met toepasselyke gedichten te besluiten en uit te breiden ». Het
eerste deel kwam klaar, de dood belette hem er aan voort te werken.
In 1723 verruilde de dichter het land voor de stad want hij meen752

de dichter in de nabijheid van Minerva te zijn in de stad dan op het
land. Doch ik zeg niet te veel wanneer ik beweer dat hij zich vergiste.
Poot's jaar te Delft is misschien een verloren jaar geweest, het was
daarbij een les en een scheiding in zijn leven overigens bijna zoo
kalm als « het leven des gerusten Lantmans » dat in zijne arcadische
verbeelding zoo « genoeglijk » heenrolt. Hij is er aan dronkenschap
verslaafd geweest. Op zich is dat een onbeteekenend feit als men
het ziet, gevat in zijn omstandigheden, en men hierbij denkt aan
den invloed zijner Delftsche omgeving en men zich herinnert dat
dronkenschap in de achttiende eeuw een zeer gewoon verschijnsel
was (i).
Doch teruggekeerd tot zijn vroegere levenswijze hield hij zich
bijna uitsluitend bezig met zijn letterkundige werkzaamheden en
bundelde zoo weer het werk van enkele anderen.
Na zijne herstelling van eene ernstige ziekte bracht hij in 1727
het tweede gedeelte van zijne Gedichten.
Tot dan toe schijnt Poot geheel van zijne pen te hebben kunnen
leven. Het zal echter niet gewaagd zijn te veronderstellen dat dit
dan op zeer bescheiden voet moet zijn geweest, want noch de opbrengst
van zijn twee bundels, noch het uitgeven van werk van anderen,
noch de bruiloft en andere gelegenheidsgedichten, noch zijn Werelttoneel stelden hem in staat het huwelik aan te gaan met Neeltje 't
Hart — een burgemeestersdochter uit 's Gravezande — hoewel
beiden reeds lang verloofd waren. Doch na een schier eindelooze
regeling der finantieele aangelegenheden huwden zij (1732) en de
toen reeds drie en veertig jarige dichter getuigde met ernst van
zijn geluk in de eenvoudige volgende verzen
Zoo is des zeemans hart verblyt
Wanneer de veiligheit der haven
Hem, lang in pekelschuim begraven,
Van storm en blyvensnoodt bevryt.
Wederom ging onze dichter naar Delft doch het was weer
(I) Zie hierover het boek van Dr. Knappert. Het is dan ook in dit Licht gezien
vreemd dat Huet niet nalaten kan er zijn lezer twee pagina's over te moeten onderhouden en met onnoodige scherpte te formuleeren wat Kier volgt : a Tot in zijne uitspattingen bleef hij een boer D. (Litt. Faut I, 77). Dronkenschap was toentertijd geen specifiek boersche uitspatting!

753

voor een korte tijd, een slepende ziekte deed hem na een lang jaar
te vroeg ten grave dalen nadat hij eerst nog het leed had moeten
uitzuigen over de dood van zijn dochtertje.
Oudejaarsdag 1733 stierf hij.
In onze oogen was zijn leven een kalme aaneenschakeling van
leed en vreugde. Doch ook hij heeft zijn moeilikheden gehad als
wij de onze, en ook hij heeft getracht hen te overwinnen die onverwinbaar zijn en die slechts schuiven. Protestantsch opgevoed en
aangezocht zich tot de R. K. kerk te bekeeren schijnt hij in beiden
geen voldoening te hebben kunnen vinden en huldigde hij eene
epiemistische levensbeschouwing wonderwel aanpassend aan zijn
persoonlike behoeften en .meeningen.
*
* *

K.

Zouden wij geloof hechten aan de Lyk- en Grafdichten op H.
Poot die in het derde deel zijner Gedichten joist honderd bladzij-

den innemen, dan is Poot a den weergalozen dichter », de a Fenix
der Nederduitsche Dichtkunste », a Apolloos wonderzoon D en Apo!
zelf die « op Chembinen-vieugelen eerbiedig vliegt D waarover « de
zangberg in rou » is en waarmee « de duitsche dichtkunst » in het
graf gezonken is; dit alles nog overtroffen door het hier volgende
grafschrift
Horatius, Virgyl (Apolloos gunstgenoten)
En Vondel zyn en Hooft hier in dit graf besloten;
Nu vrage niemant meer wie hier voor eeuwig rust ?
't Is Poot, wiens schranderen geest de Dootheyt uitgeblust.
Het is waar dat Poot te zijner tijd zeer gewaardeerd werd door
ziine tijdgenooten, en de achting en bewondering droeg van vrienden
en bekenden waarvan er hiervoor al enkele genoemd zijn. Maar de
lof hem toegezwaaid in zijne Lyk en Grafdichten is toch te zwaar
om echt te zijn; het was de klok — stem der eeuw, die al te lang en
al te forsch hem uitluidde. Het was daarbij niet alleen de dichtkunst
die Poot bewondering en waardering bracht. Als persoon was hij
daarbij van een groote eenvoudigheid en paarde aan een zeer gemakkelijken omgang eene aangename welbespraaktheid, tenminste
« wanner by op zyn dreef, en onder menschen « van zyne verkie754

zinge en zinlykheit » verkeerde. zijne welbelezenheid gaf een frissche
kleur aan zijne causerie die daarbij versierd werd door stalen van
een buitengewoon sterk geheugen. Daarbij woonde zijn schoone
geest in een schoon lichaam. Het aantrekkelijke in Hubert Korneliszoon Poot zal echter geweest zijn, dat men in den boer de dichter,
in den dichter den boer zag, wilde zien, of vermeende te zien.
Poot was geen boer, hij deed alsof.
Hij kende wel de ruischende verten, en den geur die het glimmende en blikkerende kouter veroorzaakte, maar hij was geen echte
boer hij was niet een met de grond. En hij voelde het zelf dat hij
geen echte boer was, het was daarom, en daarom ook alleen, dat
hij er zoo dikwijls den nadruk oplegde. Zijn boerschap was er een
van plezier, ontspanning, en daarbij gedeeltelik uit het oogpunt
dat de combinatie boer en dichter eenig was, en wel in staat de aandacht op hem te trekken en te houden. Zijn heele werk, vooral echter
zijn eerste, is vol van die trekjes die moeten aanduiden dat de dichter
een boer is.
Hij was echter evenmin als een echte boer een stadsman, hij was
een esthetische figuur die de golvende ruimten van het platteland
met zijne zachte kleurwisselingen en vervloeiende stilten te noodig
had voor zijne groote ziel dan dat hij ze lang kon missen, en hij kon
peinzen uren over de goudwiegende verten en over de zoete stilte
van de blanke maannacht en menigmaal zal hij daarna hebben getrild
als hij het glas vulde met sprankelende wijn en het hooghoudend
tegen het licht het genot opnieuw onderging dat hij het was die dit
mocht genieten.
*
**

In zijn Algemeene Brief is de dichter nog al te keer gegaan tegen
de rederijkerij want zoo schrijft hij :
De Kamerwerkers van 't fyn Rederykerdom
Verrukten myn gemoet, al gingen ze ook zoo krom
En kreupel als een wyf van driemael dertigh jaren,
Waeruit de kracht en geest in 't stinkhuis is gevaren.
Hij leerde er : hoe het niet moest, en de eerste stoot werd hem
daar gegeven toen hij op een laten avond naar huis ging met een
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dik werk van Antonides onder de arm ! zich verbazend over de ongemeene vaardigheid van woordschikking, lijming en rijming zijner
rederijkerscollega's en zich afvragend waarom hij het wel knap doch
niet mooi vinden kon. En toen hij tot diep in den nacht — reeds
gloorde de morgen toen hij het dichtsloeg — in Antonides had zitten
bladeren was hij ontsteld.
Ilc heb boven gezegd dat het eenigszins te betreuren is dat zijn
eerste bewondering Antonides gold. Immers deze welluidende nagaim
van onze grootste dichter paarde in zich aan een grooten aanleg
een kleine beheersching, die er toe leidde dat hij eene barokke overvloedigheid noodig oordeelde zoowel bij onderwerpen die dit konden
verdragen als zij waarbij dit in het geheel niet gewenscht, ja zelfs
verkeerd was. Deze prachtvolle overdaad, deze stralende uiterlikheid,
dit pronken met een oorenstreelende plastiek, deze mythologische
overlading, in waarheid waren zij er toe geeigend de beginneling
in een vlammende bewondering te zetten zonder dat deze de kern
raakte, en hem zoo verkeerd te leiden. Zoo ging het ook onze dichter,
want deze bruischende stroom wiens zwaar bruischende melodie
hem zoo moest treffen, deze bruischende stroom had in vergelijking
tot de potzie die hij tot dan toe genoten had, dat afwijkende tooverachtige wondere onzegbare dat hij niet anders meende dan in haar
zijn ideaal te hebben gevonden, welk ideaal hij nastreefde met eene
onverzettelike wilskracht in dien aard dat hij verzen schreef, die —
Spex zegt het zoo typeerend — «luidt schreeuwden en weinigh zeiden».
Betere voorbeelden vond hij in Hooft en Vondel waarbij hij
wenschte dat zijn
Trage vlugt die zwaenen volgen kon!
*
* *

De zuster van de zon
Liet op Encymion
Haer minnende oogen dalen.
'T was nacht toen zy hem zagh;
Maer heur gezicht schoot stralen
Trots Febus over dagh.
Wel had de letterkundige wereld in Holland zich rond 1716
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te verwonderen over zulk een vers dat zuiver teekenend met een
losse streek daar gepenseeld was als had het den dichter de minste
moeite gekost het daar zoo neer te zetten, als was hij zelfs blij en
opgeruimd geweest deze indruk zoo gemakkelijk van zich te kunnen
afschuiven. En er waren meer van zulke verzen in dit bundeltje.
Daar was het mooie Vliegende min dat zoo gemakkelijk in het geheugen
hangen bleef dat men terwiji men er aan dacht reeds de eerste regels
hoorde die deinden.
Galati, myn schoone, kom;
Laet ons minnen, spelen, zoenen,
Eer de besende ouderdom,
Die al stil op wolle schoenen
Hensluimt, onze jeugt verbyt.
Jeugt en minlust raekt men quyt
Eer men 't denken kan of merken :
Galati, de min heeft vlerken.
En daar was Wachten met Schoon Vrouwenhair en Mars en Venus
Beddepraet en zijn Dankoffer aen Erato en in dit alles vondt men
reeds het wezenlijke van Poot, het zachte aanduiden van een alles
omvattende tegenwoordigheid zonder nadere uitwerking, als een
grondschets niet dichterlijk in zichzelve maar in zijne uitwerking.
En hoe gemakkelijk trok hij die lijnen die zoo snel verbonden het
onbewuste van den dichter en het onbewuste van de « goetwillighe »
lezer.
Men hoorde mensch noch dier,
Geloei van koe noch stier,
Gerucht in velt noch kolken.
Het weer was zonder want,
De kernel zonder wolken,
Diane mingezint.
*
* *

Toen Poot in 1722 zijn nieuwe gedichten met de oude tezamen
bij Boites te Delft uitgaf schreef hij over zijn Minnedichten in het
Berecht : « Laet een ernstigh lezer myne Minnedichten, wier dartelheit my nu vry minder gevalt dan toen ik ze maekte, met oogluiking
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voorby gaen; noch te gelooven dat ze de gestalte myns gemoets
oprecht vertoonen, neen : men houde ze alleen voor jeugdelyke
harsenbeelden, eenigerwyze, doch zonder dievery, gevormt naer het
geestige exempel van den ridderlyken Poeet en Historischryver
Pieter Korneliszoon Hooft, en andere befaemde dichteren. D
Hij scheen dus zijne Minnedichten — niet alle zoo dartel als
hij wil laten voorkomen — te betreuren, en toch was daarin dat
onzegbare dat hun tot podzie maakte, en toch was hij daarin het
meest dichter geweest, en ik geef den lezer gelijk die zich na een
ietwat lange kijk in de Bybelstoffen daarvan afkeert en zich weer met
vreugde overgeeft aan de zoete bekoring en vleiende lieftalligheid
welke er van zijne beste Minnedichten uitgaat. De onderzoeker die
zich met vastberadenheid voor dezen stroom van Bybelstoffen zet
vindt hier en daar een woord, een regel, enkele regels die schoon zijn
en er in verdwaald lijken, doch overigens moet hij zich door zooveel
wansmaak en van vervelende leegheid druipende versregels heenzetten, dat had onze dichter alleen dit nagelaten, zijn naam ons onbekend zou zijn en dat niet tot onze schade.
Maar even min als zijn Bybelstoffen vormen zijn Geboortedichten
die kleurige staten aan welke men den dichter kent. Een enkel uitgezonderd dragen zij alle de kenmerken die tegelijkertijd gebreken
zijn der gelegenheidspoezie. Het zou echter onjuist zijn hem in dit
punt gelijk te stellen met zijn gelijktijdige collegas. Hij was er niet
zoo vlug mee, noch sprong hij zoo luchtig met zijne gave om gelijk
blijkt uit zijn Onschultbrief aen juffrou Debora Blokhuizen, over een
belooft en achtergebleven verjaergedicht waarin hij zegt :
Die zonder dichtluim dicht dicht nimmer dicht dat deugt.
Tegelijkertijd is dit een goede en een slechte. Goed — gelijk
wij zagen — van inhoud, slecht van uitwerking daar hij een voorbeeld
is van dergelijke opzettelijke woordspelingen die Poot te dikwijls
gebruikt, meestal tot schade van de schoonheid van het gedicht.
Het zijn vooral het tweede en het derde deel van zijne werken
waarin veel plaats wordt ingenomen, en zoo vullen zelfs de bruiloftsdichten in het tweede deel dat 450 pagina's omvat met minder dan
een vierde deel daarvan.
Men kan, hetzij nogmaals opgemerkt, schoone gedeelten vinden
in zijn gelegenheidspoezie maar voor het overige draagt zij geheel
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en al — ook zijn Lyk- en Grafdichten en zijn Byschriften — het biezondere der gelegenheidspoezie waarvan gewildheid wet het meest
op de voorgrond treedt. Wel Beef ik graag toe dat men altijd bij
vooroordeel genegen is de gelegenheidspoezie niet hoog noch naar
hare waarde te schatten, maar algeheele kermisname van Poot's
oeuvre heeft op mij Been andere indruk nagelaten dan de hiervoor
gegevene.
Anders is het met zijne Mengeldichten zonder dwang van buiten
gewekt, gekoesterd, gerijpt en gewit. Men vindt er van alles onder.
Dankdichten zijn daar voor een ontvangen bezoek Dankbaerheit,
aen twee heeren, voor hun bezoek en tafelschenkaedjen en voor boeken
Dankoffer aen den heer Mr. Willem Vlaerdingerwout, voor een geschenk
van boeken, my door zyne Ed. toegezonden. (Daar zijn de aardige
arcadiese verzen Veltvryaedje en Samenzang en vele, vele anderen

die aangenaam zijn en licht.
Het is de humor die zijne Brieven dit speciale timbre geven
dat gewenscht is voor een viotte en tegelijkertijd grappig-geestige
lectuur. Men zij er van overtuigd dat de dichter zijn Brieven gemakkelik en glimlachend geschreven heeft want zoo zegt hij in het inleidend
bericht van het tweede deel : « Brieven bevatten meest een' gemeenzaemen praet onder gemeenzame vrienden, en die behoeft, dunkt my,
juist zoo vierkant en als in den winkelhoek niet te staen ». En werkelijk zij lezen vlot vlug en zijn niet van geestigheid ontbloot; de
lezer van zijn Algemeene Brief zal mij dit toegeven.
**
Toen het eerste van zijne verzen bij Boitet van de pers kwam
en Poot deze uitgave inleidde met een kenschetsend Berecht aen den
lezer zeide hij daarin over zijn verzen dat hij ze den lezer aanbood
en deze ze als zoodanig moest ontvangen « zoo goet zoo quaet als
(hij) ze van de natuur, (zijn) eenigste hulp en leidsvrou in dezen »
gekregen had. Dit is niet geheel waar. De voorkeur voor het vreemde
heeft ook hem gedreven toen hij de geleerde klassiekerigheid ging
bestudeeren teneinde zijn minst gevoelde verzen met het klassieke
vernis te overstrijken. Zachtglanzend doen zij echter goed aan, want
— reeds Huet heeft dat gezien — Poot had een fijn gevoel voor het
klassieke. Hij benaderde het. En dat niet alleen in het uiterlike,
en van daar dat zijn verzen hoe vol sours ook niet wee aandoen door
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deze zuivere onbewuste intuitie. En evenzoo offert hij aan de tijdgeest
in zijn arcadiese poezie die ons toch gevangen houdt.
*
* *

A sprak van een scheiding in zijn leven door het Delftsche jaar.
In zooverre was dit een scheiding dat de dichter na dat jaar niet
meer — of altans zeer zelden — de hoogte bereikte van daarvoor.
zijn debuut was meteens zijn hoogste trap die daarna onbereikbaar
scheen toen met geleerde werkzaamheid en zorg om den broode,
de ouderdom de Minnedichten te dartel oordeelde, de gelegenheidspoezie tot een breede droom aanzwelt, en de geleerdheid den scepter
ging voeren. Mede daarom schenkt het een schoone voldoening het
dichtwerk van Poot te kennen omdat het den strijd te aanschouwen
geeft tusschen natuur en leer; en het was dat wat hem tot dichter
stempelde dat zijn natuur niet overwonnen werd in haar geheel,
zich niet geheel kon overgeven en van als zij vrij was en uitbrak,
hem de schoonste gedichten deed neerschrijven.
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Het Nieuw Begin
Een zeer stil denken binnenin
een zich bezinnen op dit nieuw begin
en hoe deez' toekomst wel zal wezen —
dit wordt een diep en bevend vrezen,
dat maakt dat elke stap is bang zijn
om dit verdriet en zijn zo lang zijn
dat uitsteekt over de hele baan
die deze voeten angstig-stappend gaan
in ijzeren gedwongenheid van moeten
dat heerst in hoofd en hart en voeten
en geen verzet toelaat in deze leden
en niet wil luist'ren naar gebeden
vol droeve wanhoop, en niet stoort
zichzelf van enig laid gesproken woord
of stil-gedachte smelting om gena
maar meelij-loos steeds door dwingt : ga
en het alleen-zijn wordt gedreven
zo diep in dit stil zieleleven,
geen toegenegenheid kan dit verlichten
geen lach van lieve mens-gezichten — :
een zeer stil denken binnenin
een zich bezinnen op dit nieuw begin
en hoe deez' toekomst wel zal wezen :
dit wordt een diep en bevend vrezen.

■

LOUIS KNUVELDER.
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De Zevenslager
door Antoon Thiry.
(Very°tg).

Daarmee kon ze worden afgedankt die schoone, soliede loopmand. Met geen geweld, zelfs met dat van den vader niet, was
Flipke er nog in te krijgen. Hij brulde, kronkelde, schopte en sloeg
tot ze 't opgaven en de wand op zolder 'droegen.
Ook met de rust was 't gedaan. Want het bleef niet bij zoo een
beetje overentweer geloop. Hij wilde meer, de hoogte in.
Hij begon op de stoelen te leeren kreffelen. En na eenige ongelukjes, waarbij hij met stoel en al op den grond tuimelde had hij
de kunst ervan beet. Eerst op. zijn buik, dan viervoetelings op de
zitting en dan aan den rug recht omhoog om van daarboven met
veel gestamp en geschud een preek beginnen te kakelen.
En alsof het zoo nog niet wel genoeg was, werkte hij zich in
onbewaakte momenten zelfs verder tot op de tafel.
Water en bloed zweette het moederke. Honderd dingen verzon
ze om hem veilig op den rood-plavuizen vloer te honden. 't Was
alles echter evenveel gekort.
Ze lei de stoelen plat op den grond. Doch 't duurde geen dag
of hij wist ze weer recht te zetten.
Ze kocht hem een kruiwagen, een kegelspel, een blokdoos,
een bles-op-wieltjes en nog meer. Maar nog geen half uurke later
was hij 't moe, schoof het in een hoek en trok terug naar zijn stoelen.
En als hij dat dan doen kon in 't voorkamerke aan 't venster en
zijn gefrazel en gebaren-spel verkoopen aan de menschen, de kinderen, de honden, de paarden en de wagens die hij achter de kleine,
vierkante ruitjes door hun smalle straat passeeren zag, dan kwam hij
eerst voorgoed in zijn element. Uren kan hij daar dan bezig staan en
aan alles, aan de musschen, aan een voorbijwaaiende gazet, aan de
struiken boven den witten kloostermuur aan den overkant, had hij
wat te vertellen.
Eigenlijk was het plezant hem aan den gang te zien. Als er familie op bezoek kwam was Flipke-op-een-stoel een punt van 't
programma. Ze stelden hem dan vragen. Of hij nog nieuws had van
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de kat van den koning, hoe 't kwam, dat de burgemeester geen
knoedels lustte en zoo meer van die zotte dingen. En op alles gaf hij
in schoon kinder-latijn zijn bescheid. Nu eens fluisterend-ernstig,
dan deugnietachtig en dan weer gezwollen-romantisch, wat de menschen natuurlijk deed schokken van 't lachen.
Het moederke kon er echter niet aan mee doen.
« Als ge er zoo bij kunt zitten is 't niet erg, » zuchtte ze als ze
weg waren. « Maar die stoelen, die stoelen. Als hij overklinkt en zijn
ruggegraat breekt is hij voor zijn leven gebrekkeliik! »
't Deed den vader ook zuchten. Hij dacht niet alleen aan 't
kind maar ook aan het kasteeltje.
« We zouden er iets op moeten vinden ! » zei hij dan telkens.
Hij zocht en zekeren dag kwam hij ermee naar huffs.
« Weet ge wat ? » zei hij tegen het moederke. « a timmer hem
voor 't venster in de voorkamer een klein verhoogske met een trappeke aan en een leuning tegen 't vallen. Dat klinkt niet om en zoo
krijgde wat rust. »
Eenige sterke pakkisten waren gauw gevonden bij den suikerbakker om den hoek. Een beetje zagen en wat hameren en denzelfden avond had Flipke zijn tribuun.
« Ziezoo, » zei de vader ter wijl hij er eens mee schudde. « Dat
krijgt hij niet omver ! »
« Dat we daar niet vroeger aan gedacht hebben ! » zuchtte het
moederke. « Als hij nu maar met geen nieuwe kuren begint! »
VI
Doch hij begon er met geen nieuwe.
En gelukkig maar. Want eenige maanden later, dezen keer zonder beewegen, kaarsen of paternosters, meldde nummero twee zijn
komst aan, en 't vrouwke had toen wel wat anders te doen dan bibberend van schrik en met de hand op het hart achter dat woelwater
te zitten. Hij had zijn verhoog in 't voorkamerke en hij was er content
mee.
Af en toe, als hij op zijn zondagsche vestewandeling, zoo braafkes aan de hand van zijn vader, weer wat nieuws ontdekt had, keerde
hij wel eens zijn tribuun den rug toe. Dan speelde hij met eenige platgelegde stoelen treintje, voerman of schipper, werd jager, visscher,
bleekbaas of wipschieter. En van toen hij mee naar de mis mocht
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kwam daarbij nog pastoorke-spelen voor het naaimachien van zijn
moeder, dat hij met een ammelaken, kaarskens en den Sint-Antonius-van-op-de-schouw tot een altaar paleerde.
Maar dat alles deed hij slechts voor een verandering. zijn verhoog bleef 't middelpunt waarnaar hij onvermijdelijk terugkeerde.
« Ge zult het zien, dat wordt nog een avocaat, een bisschop,
of zoo iets ! » lachte de familie. « Eene die 't met zijn tong moet halen. Let eens op ! » En als ze in huis kwamen, waren ze niet content
of ze moesten Flipke op zijn tribuun aan 't peroreeren hebben gezien.
Bezonder 't klein yolk van zijn tantes en zijn nonkels beleefde
daar een kermis aan. Bijkans zooveel als aan Kaluike zijn poesjenellekens in den kelder onder den suisse zijn huis. Want al waren
er hier geen poppen en enkel een broekventje van nog geen tafel
hoog, hij deed het zoo komiek lijk geen pop het kon. En daarbij
ze mochten meedoen en hem van alles vragen.
« En was 't schoon in 't lof op 't Begijnhof, Flipke? »
En Flipke op zijn verhoogske, met mondje en oogskens schoon
rond open en de armkes omhoog, antwoordde als vervoerd.
« Ooo'choon kejk begaanof! Zedadder deboebellalie mettemoe
mie pastoe de begaantinktinktink ende roedeberoe... roe... roe...!
Oootchoon! »
Dan lachten ze uitgelaten, al die nichtjes en neefjes, die daar
op de ronde rieten kamerm.at met gekruiste beentjes en op hun zetje
voor het verhoogske zaten als voor een tooneel. En van danig plezier
gooiden ze hun kopjes achterover, grepen naar elkaars armen en
trokken elkaar omver.
Eer ze uitgelachen waren, was er al een gereed met een nieuwe
vraag
« En 't manneke-op-de-maan, zingt daar eens van, Flipke? »
En Flipke zong uit voile borst, met een kracht dat zijn halspezen ervan gespannen stonden :
Anneke maan,
beroekskenaan,
heede golekepapgegeten,
heedeberoekske volgeseten!
Anneke maan,
Anneke maan,
foei!
764

't Was geen lachen ni-meer alsdan, maar gieren. En Flipke
kraaide mee, hoog boven de anderen uit en schudde met de leuning,
om dan ineens, heel ernstig, met op-getrokken schouders en een
waarschuwenden vinger, nevens het vinnige vooruitgestoken kopje,
iets uit een to doen van : « pitpitpietwiereliereloereka morrezadeva.. »
van wel vijf minuten lang.
Doch 't bleef niet bij dien onzin.
Toen het ventje een jaar of drie oud was, waren het echte woorden die hij sprak, brokken van gesprekken hier en daar bij kennissen of in winkels afgeluisterd en zoo maar kris en kras aaneengenaaid.
En toen hij er vijf was waren het echte vertelselkes geworden;
over de nachtelijke avonturen van 't haantje op den toren, over den
waterkleudde ginder onder de bemoste Arragonbrug, over de
spoken in den kloosterhof aan den overkant en zoo meer van die
griezelementen.
Waar hij dat alles haalde, wisten de tantes en de nonkels wel.
Op 't Begijnhof achter den Kalvarieberg waar Grootmoeder
woonde.
't Was wel precies hetzelfde niet, hij haspelde het allemaal
dooreen, bepintte het op den koop toe met allerlei wonderlijke dingen, maakte er iets heel eigens van, maar 't kwam toch van daar.
Doch er was iets * anders, dat ze niet begrepen. En dat was als
hij begon over dat schoon, groot kasteel waar zijn vader koning was
en zijn moeder koningin en waar zijn groote broer woonde. Een
kasteel met wel duizend torens aan, met bosschen en vijvers rond,
met knechten en meiden en peerden en honden, papegaaien, schapen,
kernels en wat alles niet, iederen keer weer wat nieuws.
« Zoudt ge niet zeggen dat het allemaal waar is? » verwonderden
ze zich dan. « Waar haalt hij het toch allemaal uit? »
Want van wat zijn vader hem 's avonds somwijlen bij 't slapen
doen met stille stem vertelde, wisten ze natuurlijk niets, zelfs zijn
moeder niet.
Vreemd was het wel, als hij thuis op zijn verhoogske stond en
vertelde van dat wonderlijk kasteel en wat daar allemaal gebeurde,
dan luisterden nichtjes en kozijntjes met open mond.
« Schoon is het ! » zegden ze en riepen bravo en klapten in hun
pollen en hadden er nooit genoeg van.
Maar als hij van thuis weg was en bij hen, en onder 't spel
op straat voor de deur of achter in hun hof, zoo toevallig iets zei
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Van zijn grooten, witten hond Max, die wel over een huffs kon sprin.gen, of van Karo, die schoone witte zwaan die hem op heur rug liet
zitten en hem meenam over hun vijver, dan lachten ze hem uit,
zegden dat hij zot was. Ofwel schudden, ze hem eens duchtig, scholden hem uit voor leelijken leugenaar. En de meiskens liepen het
rap naar binnen zeggen. Zoo liegen dat Flipke deed, verschrikkelijk
was het!
Dat kon hem razend maken. Hij begon dan te stampen en te
boksen op 't goed valle-uit, beet en krabde, en vluchtte tenslotte
naar zijn moeder, om met de armen straf rond de lenden en 't gezicht
tegen heur zij, in wild, wanhopig gehuil los te barsten.
« Laat ze nog komen ! » snikte hij. « 'k Gooi ze buiten ! 'k Doen
het ni-meer ! Nooit ofte nooit ni-meer ! »
Maar den dag daarop was hij 't al vergeten.
En als ze dan terug op bezoek kwamen, de plagers, dan stapte
hij maar weer zijn verhoogske op, vertelde van zijn kasteel met de
duzend torens en van 't nieuws dat daar in den laatsten tijd weer
allemaal voorgevallen was....
Zoo kantelden de weken en de maanden voorbij en zoo kwam
de tijd dat Flipke naar school zou moeten. Een heele gebeurtenis
was dat, voor hem en zijn ouders.
Toen de dikke notaris daar toevallig, op een tocht naar een
buitenvenditie, van hoorde vroeg hij aan de vader of hij toch wel
half geld zou aanvragen. Hij wist het goed, dat kon. Zelfs voor minder nog dan de helft. Zoovele profiteerden er immers van. Als hij
wilde kon hij er een goed woord voor doen. Hij kende den directeur
heel goed. « C'est mon ami, » zei hij. « En gij krijgt het, als ik het
vraag. »
Maar de lange rechte vader had peen geschud.
« Dat is niet noodig, Mijnheer de Notaris, » zei hij.
« Voyons, voyons, en waarvoor niet ? » verwonderde zich de
anderen. « Een notarisklerk met Brie klein' kinderen I Als die het niet
krijgt, wie moet het dan wel krijgen? 't Is dertig frank verschil, da's
zestig in de keering ! Peinst eraan 1 »
« Ge zijt wel bedankt voor uw attentie, Mijnheer de Notaris.
Maar'k doe het liever niet. »
« Vous devez le savoir ! »
Neen, hoe ze ook moesten tobben en hunnen kop breken om
met zijn hondertdwintig frank per maand rond te komen, van zoo
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iets wou hij niet weten. Dan moesten ze er maar jets anders op verzinnen, En niet alleen dat was cr, maar Flipke moest ook goed in de
kleeren steken.
« 'k Wil niet dat hij onder doet voor 't is gelijk wie, » zei hij
aan 't moederke. « Hij moet in orde zijn. »
Ze kochten hem een paar sterke leerskens, een klak, een langen
caban, een leeren ransel, en van een lap donkergrijze stof die Grootmoeder op de Zaterdagsche markt voor een appel en een ei wist
los te krijgen, zou tante Fin hem een schoon kostuumke maken.
« Een chasseurke, met een riem in de lee, da's net en altijd
mode, » zei ze. « Laat mij maar doen. »
Ze maakte er iets heel schoon van, iets dat mocht gezien worden en vastgepakt ook.
« Zoo iets dragen die van den burgemeester nog niet, » zei ze
toen ze 't terugbracht. « Toe, Flipke, trek het eens aan, om te zien
of er nets aan mankeert. »
Hij deed het aan, zwijgzaam en al zuchtend van fierheid. Moeder vond het goed, Grootmoeder vond het goed. Tante Fin tilde hem
op tafel en deed hem zich naar alle kanten keeren.
« 't Is in orde, » zei ze. « Toe Flipke, trek het nu maar uit en
dan leggen we 't weg voor den eersten dag van 't school, »
Hij schudde echter van neen, sprong van de tafel en wilde wegloopen.
« Need, nu nog niet ! » riep hij. a Nog aanhouden ! »
Ze grepen hem vast, wilden het met geweld uit doen. Doch hij
brulde luid als een bezetene, sloeg en stampte, dreigde zelf te bijten,
zoodat ze hem maar loslieten.
« Wel, gij stoute bengel, » keven ze. « Luister goed, voor vijf
minuutjes maar. En pas op dat ge 't niet vuil maakt I »
Hij veegde brommend zijn traantjes af, trok de twee broekventjes van broerkes, die wijs met een schabelleke aan 't spelen
waren naar de voorkamer, duwde en ieder in zijn rieten speelgoedzetelkes en klom op zijn tribuun. En zonder meer begon hij daar
met veel theater, pif-poef-paf's en woest hondengeblaf te vertellen
van een zot jacht-avontuur in de bosschen van zijn kasteel.
Grootmoeder en Tante Fin, die dat alles verwonderd gevolgd
hadden, schoten in een luiden lach.
« Da's met dat kostuumke I » zeiden ze. a Wel, wel toch ! » En
ze bleven lachen, al spraken ze daarop van andere dingen, en 't was
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zelfs al lachend, na even nog het hoofd gestoken te hebben in het
van jagerslawaai weerklinkende voorkamerke, dat ze de deur uitgingen.
Maar het moederke in de keuken lachte niet.
« Als hij met die farcen maar niet op school begint, » zuchtte
ze. a Ze zouden nog peinzen dat hij zot is. Daar moeten wij iets
tegen doen. »
Toen de vader thuis kwam zei ze 't hem. Hij keek verrast op,
verzonk daarna in gepeinzen.
« Gij hebt gelijk, » zei hij na een wijle. « Daar had ik nog niet
aan gedacht... 't Is nu al soms zoo erg als hij met de klein' mannen
van uw broers en zusters speelt... Wat zou het daar niet worden?...
Wij moeten er iets tegen doen... Hij moet het laten... »
« W'hebben het te ver laten gaan, » zei het moederke. « Als
we 't nog maar gedaan krijgen nu... »
VII
De vader begon ermee, denzelfden avond nog, toen hij hem
slapen deed en lijk gewoonte even bij zijn bedje bleef zitten. Hij sprak
hem van de school en de meesters, en waarom hij daar nu naar toe
ging, en dat hij er braaf moest zijn en er moest op letten aan de jongens geen vertelselkes te vertellen en in alle geval niets loslaten
over zijn kasteel.
's Anderendaags deed de moeder het en toen grootmoeder
kwam, deed die het ook.
En niet een keer, maar nog dikwijls herhaalden ze 't, en al
vroeg het ventje telkens meer en meer, krikkel en verwonderd waarom-toch ? tenslotte beloofde hij het niet te zullen doen.
« Sesa, dan zijde een groote iongen, Flipke, » zegden ze. « Hier
in huis, bij ons, is dat niets, ventje. Maar daarbuiten hebben ze daar
geen zakens mee. »
Den morgen van dien dag, toen hij daar in zijn jagerskostuum,
met zijn ransel op den rug en zijn caban over den arm, de deur uitstapte, drukten ze er nog eens speciaal op. En grootmoeder die hem
naar school bracht, deed het onderweg nog eens.
« 'k Zal het niet doen, Peetje, » beloofde hij voor een laatsten
keer toen hij Naar een kus gaf. En hij herhaalde het nog eens voor
zich zelf, binst hij met eenige andere broekventjes de lage, ronde
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poort binnenging die t' ende een gewelfde, witte gang de groote,
met lijsterbessen beplante koer liet zien vol loopende en joelende
jongens. Hier en daar, kop en schouders boven de joelende bende uit,
wandelde er een meester en vlak voor de gang stond er een luidruchtig groepke, dat met veel meestermannerij de nieuwelingen
staande hield, hun naam vroeg en waar ze woonden, en eerst nadat
ze hen, bij wijze van doopsel, hadden dooreengeschud, naar de
deur van hun klas brachten.
Flipke moest ook blijven staan. Met vieren grepen ze hem
vast.
« Hoe heette gij ? »
« Filip, » zei hij.
« En hoe nog? »
« Van Millen. »
« En waar woonde gij ? »
« In 't Cellebroersstraatje. »
De grootste lei zijn handen op zijn pet en wreef ze duchtig
over zijn kopken en in zijn gezicht.
« In den naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes ! » zei hij.
En de anderen trokken den ransel op tot in zijn nek, schudden
hem bij schouders en armen en meenden brutaalweg zijn caban
over hem heen te slaan.
De doopeling, die zich zoo goed als 't kon weerde, vond dit
toch wat sterk. zijn mager, bleek gezichtje spande zich en plots
schopte hij op 't goed valle-uit naar links en rechts tegen de schenen der doopers die met een verschrikten « aimij ! » achteruit wipten,
wrong zich al bukkend los van onder hun armen en schoot op een
loop. Dreigend renden ze hem achterna, doch hij stelde zich achter
den eersten de besten meester en terwijl hij zijn ransel weer goed
trok en zijn pet en zijn caban, stak hij nijdig de tong naar hen uit.
Geen sekonde stond zijn koppeke stil. 't Schokte vinnig naar
alle kanten heen, om te zien of die kwaad-kijkende jongens die grommelden van : 0 Wacht maar, we krijgen u wel, leelijke snotter, »
hem niet op 't onverwachts overvallen zouden.
ze stapten rakelings neven hem, trokken groot' oogen, maar
waagden het toch niet lets te doen. En al lachte hij uitdagend en hield
hij de handen gereed om ze aan te vliegen, zijn hart klopte van schrik
tot in zijn keel en hij asemde moeilijk.
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't Gaf een heele opluchting als eindelijk de bel ging en het gejoel
mineerde. Het wriemelende kluwen once hem heen ontbond zich en
vloeide van onder de lijsterbessen naar de kanten toe waar de jongens
zich bij de hooge, glazers deuren en met een meester aan het hoofd
in stille rijen opstelden. Ook de vier plaaggeesten, nadat ze nog een
vuist hadden gemaakt, dropen af.
Flipke zag dat hij alleen overbleef en met hem nog een halfdozijn broekventjes van zijn formaat. De jongens in de rijen keken
lachend naar hem, riepen : « Ginder moeten gijlie zijn! » en wezen
naar een deur naast de ronde ingangpoort, waar een rechte, fiksche
meester stond met een puntbaardje en een witten zakdoek in zijn
borstzakje, die in zijn handen klapte en hen, met een gebiedenden :
« Komt hier, klein yolk ! » wenkte.
Reeds vele jongskens stonden rond hem. 't Kon niet anders of
daar was Flipke zijn klas en dat was mijnheer Verxnaelen. Ja, zoo had
vader hem beschreven. En haastig draafde hij er naar toe.
Zij hoefden zich niet in rij te stellen lijk al de grooteren, doch
mochten direkt de klas in.
« Vooruit I » zei de rneester. « Hangt uw goed op en blijft daar
bij den kapstok wat staan. »
Even recht en fiksch als daarbuiten met dichtgeknoopten jas
en 't gezicht aldoor in even strakke, ernstige plooi stelde hij zich
voor de klas, wees hun vandaar, met een kort gebaar, hun plaatsen
aan : de kleintjes van voor en de grooten van achter. En daarna zette
hij zich achter zijn lessenaar, sloeg een register open en begon hen
een voor een te ondervragen :
a Gij daar, hoe heet gij? »
« Jean Laureys, Mijnheer. »
« Sta recht als ge antwoordt, Jean. En waar woont gij ? D
« In de Nieuwstraat, Mijnheer. »
0 Numero? »
« Zeven-en-twintig, Mijnheer. »
« En wat doet vader? »
« Advocaat, Mijnheer. »
« Goed, Jean. Zit maar neer. »
Hij teekende iets aan in zijn register, ging over naar Jean zijn
lessenaar gebuur.
't Ventje heette Emanuel Vernimmen en zijn vader was bakker.
« Zit neer, Vernimmen, » zei de Meester.
77o

Hij deed zoo de eerste rij af, dan de tweede en ineens viel 't
Flipke op dat hij de eenen noemde met hunnen voornaam met een
« goed » erbij en een vriendelijken « zit maar neer, » terwijl de anderen
met een korten « zit neer » en hunnen achternaam werden afgedaan.
« Wat zou hij bij mij doers? » dacht Flipke en zijn hert begon te
kloppen toen hij aan de beurt kwam.
« En gij daar, hoe heet gij ? » vroeg de meester.
Lijk een veertje wipte hij recht en met zijn kopken lachend
naar den meester, ratelde hij luid en in eenen adem
« Filippus, Hendricus, Lambertus Van Millen, Mijnheer. »
De meester keek hem even doordringend aan.
« En waar woont gij ? » vroeg hij na een wijlke.
« In 't Cellebroersstraatje, numero zeven, vlak nevens Jefke
die pijpen draait. »
Weer kwam er een stilte.
« En wat doet vader? »
« Notaris, mij nheer. »
De meester zijn oogen vielen half toe. Hij blies eens minachtend
en er kwam een spotlach op zijn bruin gezicht. « Zeg eens, Van
Millen, ge komt hier niet om te stoefen. Lc ken ullie wel. Toe, wat
doet uw vader? »
« Notaris, Mijnheer, » herhaalde hij in een fieren glimlach.
Mijnheer Vermaelen schokschouderde compassieus.
« Laat die farcen thuis, Van Millen, of we zullen u drillen,
dat ge er van zult rillen. En al zoudt ge 't niet willen, we zullen
dat wel stillen, Flipke Van Millen, » rijmde hij en grijnsde.
Even was het stil in de klas. Doch een groote van achter begon
te lachen. Een tweede en een derde volgden en toen schoten ze allemaal in een lack dat het helmde.
Flipke stond daar, verrast. Hij werd rood als vuur en starlings
keek hij den meester aan. Maar het duurde geen drie seconden
of hij herpakte zich en lachte luid mee.
« Ilc kan dat ook, Mijnheer, » zei hij, toen de Meester stilte had
geboden.
« Wat kunnen? » vroeg hij.
« Mijnheer Vermaelen, moest visch gaan halen en hij kon 't
niet betalen. D
Als vanzelf begonnen die broekventjes te lachen thans, luid en
hoog.
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De meester wipte recht van zijn stoel, pletste met de platte
hand op den lessenaar schreeuwde : « Stilte ! » en dat met een geweld
dat ze allemaal op den slag hun lachen inslokten en . onwillekeurig
ineendoken.
« Van Millen, vooruit, den hoek in ! » gebood hij en met een
langen arm en een langen vinger strak en generaalsachtig over
de onthutste klas uitgestoken wees hij hem zijn nieuwe plaats aan.
« Waarom? » vroeg Flipke.
« 'k Zal het u komen zeggen, » toornde hij. En met twee stappen
was hij de trede af, tilde het magere jagerke uit de bank en liet hem
met een krachtigen : « daarom ! » in den hoek neer.
« 'k Zal u leeren, bengel! En pas op dat ge roert of ge zult nog
wat anders beleven.
Flipke rude van 't verschieten. Wat kreeg de meester nu zoo
ineens?
Een krop wrong omhoog in zijn keel, sneed hem bijkans den
adem af. Hij dwong hem met geweld terug naar beneden, hield zijn
oogen groot en strak open om de tranen tegen te houden en verborg
zijn ellende achter een bitteren, zenuwachtigen lach.
Geen woord zei hij nog, zelfs tegen zijn Peetje niet, die hem
om halftwaalf kwam afhalen bleef hij stom als een visch.
Maar pas was hij in hun straatje of hij schoot op een loop,
wierp bijkans zijn twee broertjes omver die hem voor hun deur stonden af te wachten en stormde naar zijn moeder. Hij sloeg de armen
rond heur lenden, Adrukte het gezichtje in heur zij en barstte los in
een luid wanhopig gesnik.
VIII
Neen, zoo'n bui had Flipke nooit gehad. Heel het huizeke
klonk er van bijeen.
En alsof het zoo nog niet genoeg was, begonnen zijn broerkes
ook nog voor een poos mee te brullen.
Het moederke probeerde hem te sussen, vroeg en hervroeg
wat er toch scheelde. De grootmoeder deed het, en de vader die inmiddels thuisgekomen was, nam hem op zijn knie, duwde zijn kopke tegen zijn borst en probeerde het eveneens.
Maar geen woord kregen ze eruit en al minderde het stilaan,
't was eerst na tafel, toen hij met zijn broerkens in den hof onder den
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gelenden appelaar, met een ouden stoel schipper kon spelen, dat
het gesnik heelemaal ophield.
« Wat mag dat toch geweest zijn? » vroeg het moederke.
« Och, kinderverdriet ! » zei de vader. « Den eersten keer van
huis onder vreemden. Zie, 't is al over. Hij zal 't wel gewoon worden. »
Toen het kwart over eenen rammelde, riep zijn moeder hem
binnen.
« Ventje, 't is tijd, » zei ze.
« Och Moeke, laat me nog wat blijven, smeekte hij. « 'k Heb
nog al den tijd. 't Is immers niet ver van hier. Als het half-twee begint te rammelen en 'k loop, dan ben ik er nog. »
« Neen, neen, » zei ze. « Zoo mogen we niet beginnen. » En
ze nam hem mee in 't pomphuizeke, waschte hem, kamde zijn haar,
zette netjes zijn klakske op, hing zijn ransel over de schouders en
zijn caban over den arm en bracht hem tot aan de deur.
« En nu recht naar school, he ventje ? En nieverans blijven
staan en schoon op de stoepkes blijven. »
« Ja, Moeke. »
Maar pas was hij 't straatje uit en den hoek om waar de Nethe
te blinken lag, of hij vertraagde zijn stap, stak den rijweg over en slenterde langzaam verder onder de jonge lindekens die er den waterkant
bezoomden. Hij dacht aan de doopers die hij tegen hun schenen gestampt had en die hem misschien stonden of te wachten, en 't deed
hem deugd ze op deze manier een fermen neus te kunnen zetten.
Hij bleef even staan kijken naar een steenschip dat door mannen
met naakte, behaarde borsten gelost werd, daarna naar een fox, die
op den wildbewassen reepel grond langs de oude, bemoste achterhuizen aan den overkant, achter ratten aan 't jagen was en ten leste,
van op de ronde brug, vanwaar hij op een wip Binder in de school
kon zijn, naar een visscher in een bootie met een katrol-net.
Eerst als hij de bel hoorde, liep hij verder en hij had nog al
den tijd om zich bij zijn klas in rij te stellen. Hij ging binnen, hing
zijn klakske op en zijn caban. En terwijl de anderen naar hun plaats
liepen, stapte hij als onverschillig naar den hoek, lei zijn handen op
den rug l en keek de klas in.
« Hewel, Van Millen, wat gaat gij daar doen ? » riep de meester
kwaad en trok zijn bloedbeloopen oogen vervaarlijk open. « Naar
uw plaats en dat het nu uit is met uw kluchten ! Vooruit I »
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Flipke keek hem verwonderd aan, blikte naar de jongensgezichten
die zich onthutst naar hem keerden.
Wat was dat nu weer ?
Dezen morgen gooide hij hem erin, waarom begreep hij niet,
en nu moest hij er weer uit?
« Verstaat ge mij ? » riep de meester nog kwajer. « Op uw plaats,
zeg ik u. Of moet ik weer komen helpen. »
Hij ging toen maar. En hij wist niet hoe 't kwam, maar 't was
of iets hem beklemde toen hij tusschen de banken nader schoof
en zich op zijn plaats neerliet. Hij lachte zenuwachtig, keek den meester recht in de oogen.
zooveel liever was hij in zijn hoekske gebleven. Hij had er zich
tenminste toch nog vrij gevoeld, had Max en Tor en Spits en zijn
andere honden op de doopers en al die andere snotters hier losgelaten, en geloopen hadden ze en gekrest van schrik; hij had dien leelijken stinkert van een meester door zijn knechten een ranseling doen
geven dat hij onder hun stokken en martinees piepte en kronkelde
van de pijn, en riep : « Schei uit, om de liefde Gods, en 'k zal u
ook Flipke noemen. » En tenslotte had hij zijn soldaten laten komen
om die heele school met hun kanonnen kapot te schieten. Deugd had
het gedaan I
Maar nu zat hij in de rij en moest zich stilhouden en niet vergeten dat hij geenen Paul was of Jean of Gommaire of Roger, die
met een vriendelijk lachske en een bemoedigend knikske, aangesproken worden en alle minuten mochten antwoorden. Niets meer was dan
eenen die thuis hoorde bij Janssens en Vernimmen en Goovaerts, die de
meester zooveel mogelijk opzij liet en die niet roeren of kikken mochten, of ze kregen een barsch woord naar hun kop. Zoo was het dezen
morgen geweest en zoo zou het nu ook wel zijn.
« Van Millen zit recht en kruis uw armen en kijk serieus.
't Is niet noodig dat ge daar precies een mensch zit uit te lachen. »
De meester deed de jongens een langzaam kruiske maken,
bad een weesgegroet voor met daarna weer een kruiske en begon
een les van catechismus. Hij vroeg wie zijn gebeden kende, den vaderons en de weesgegroet, en allemaal staken ze een vinger op.
« Kende gij ze ook, Paulke-jongske ? »
« Ja Mijnheer, maar in 't Fransch. D
« Ook goed. Beter nog zelfs. zeg ze eens op. »
Paulke-jongske, een dikzak met een rooden slaapkop en een
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muizenstemmeke, begon. Hij zei een regel, haperde, moest geholpen
worden, sukkelde wat verder, haperde weer, kreeg nog een stootje
en op die manier geraakte hij toch aan 't einde. En voor zijn : Je
vous salue, Marie, was het precies het zelfde.
« Heel goed, Paulke-jongske. Da's een goed punt voor u. »
Na Paul-jongske was 't aan Roger zijn beurt. En dan aan Gommaire,
aan Jeanke, aan Marcel, aan Prosper en Victor, heel 't rijtje af. En
de eene kon ze goed en de tweede minder, en een derde stotterde
en hakkelde, maar 't was voor allemaal heel goed en ze kregen goeie
punten.
Toen was 't aan de Janssens en de Vernimmens en de Goovaerts en de anderen. Bij hen rolden ze eruit, hun vaderons en hun
weesgegroet in 't vlaamsch en met een gemak lijk van een voorlezer
in de processie.
En Flipke, die eens wou laten zien wat hij kon, liet ze los dat
het klonk lijk een ratel . en hij er bijkans zijn tong op verstuikte. Hij
verwachtte niet anders of de meester zou voor zoo'n kunststuk ook
een goed woordeken hebben. Maar neen, hij keek kwaad en trok
groote oogen naar hem.
« Wat is dat? » vroeg hij. « Geen mensch kan 't verstaan I Of
lapt' er soms zoo maar wat uit? Op te nieuw en langzaam.g»
Flipke deed het langzaam. Zoo langzaam als Pater Provaes uit
de Jezuieten-kerk het gewoon was te doen. Doch voor hen noch voor
hem had hij een woordeke van lof over. Niets anders dan een onverschillig-gemompelden : « 't is wel. »
En zooals het in de catechismusles ging, zoo liep het nadien in
de rekenles ook, toen ze moesten laten hooren tot hoever ze konden
tellen.
't Klinken van de bel voor speeltijd bracht er gelukkig een eind
aan.
Even weg te mogen van hier en dat leelijke, zure gezicht niet
meer te zien en die barsche stem niet meer te hooren, en eens te kunnen loopen en te springen en de armen open te slaan, gaf Flipke
een danige opluchting.
Hij kon er niet aan doen, maar hij begon te woelen in zijn bank
en rond te kijken en te lachen en 't was met de handen vooruit, als
om alles weg te stooten, dat hij naar buiten liep.
Doch eenige grooten stonden er, en toen Jean en Roger en Gommaire hun gezegd hadden : « Hier hebde hem, zie ! » grepen ze hem
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vast en trokken hem met een triomfantelijken haha I mee in een hoek.
« Zeg eens manneke, waar haalde gij dat uit van te zeggen dat
uw vader notaris is? » vroegen ze en keken hem uitdagend aan.
« Klerkske is hij, ja, pennelikker, en pas op dat ge hier nog komt
stoefen. Wat zouden we doen om hem dat af te leeren? Hem eens
laten loopen, of hem een kruintje-maken, of eens schudden? Kom,
een kruintje! »
Ze trokken hem zijn klakske af, begonnen zijn bolleke met de
kneukels van hun vuisten te bewerken, tot groot plezier van Jean en
Roger en Gommaire die erbij te trippelen stonden.
Flipke wrong en trok en schopte, zooveel hij kon, precies zooals hij dezen morgen had gegaan. Maar 't hielp hem niet veel, hun
armen waren langer en ze hielden hem stevig vast.
Even hield hij zich stil en dan, met een woesten, ruk, dat de
naden van zijn schoon jagerskostuumke kraakten, was hij los. Hij
zwaaide met zijn arm en hoe 't kwam wist hij niet, maar pardaf,
zijn vuist pletste vlak in eenen zijn gezicht, dat het bloed uit zijn
neus sprong.
Onthutst weken ze allemaal achteruit.
Maar met een katterapte vloog hij een tweede aan, beet zich
vast aan zijn borst, schopte hem tegen de schenen, sloeg zijn handen
in zijn haar en sleurde en trok eraan met zoO'n geweld dat hij luid
te gillen begon.
En daarna draafde hij Jean en Roger en Gommaire achterna,
gaf hun elk wat ferme stompen in den rug en keerde dan terug
naar dien met zijn bloedneus om hem uit te lachen.
« Dat is een ander kruintje, he, gij leelijken tjoeker I En de
naaste keer breng ik ons honden mee, zulle! »
't Kon hem in de klas geen djim meer schelen dat dc meester
zoo vriendelijk deed tegen die Jean's en die Roger's en zooveel
patientie had om hun die vier eerste versjes van « De Molen » te
doen onthouden, terwijl zij het maar van zelf moesten kennen.
En toen hij thuis kwam lachte hij.
« 't Is goed gegaan, Moeke, » zei hij. «'k Ben het nu al een beetje
gewoon, ziede en 't zal nog wel beteren. »
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IX
't Was een memorabelen dag geweest voor Flipke, die eerste.
Hij had geleerd wat zijn meester was en wat die jongens weerd waren.
En dat was geen klein ding !
En al ging het nog heel dikwijls gepaard met hertzeer en met een
gevoelen van opstand, in de dagen en maanden, die volgden, leerde
hij maar aldoor beter zijn zolen vagen aan dien stijven bokkebaard
van een meester. En beter en beter leerde hij vuurwerken met zijn
nagels en voeten en tanden als een van die jongens hem te na kwam.
« Da's geen vechten ni-meer met zoo'n kat, » zegden ze. a Hij
zou uw oogen uit uw kop halen en uw kleeren van uw lijf scheuren
ook nog. »
Hij had zoo geerne van Jefke Vernimmen en later van 't Goovaertske en van Free Van Mot of een van die anderen zijn vriendje
gemaakt. En hij had er inoeite voor gedaan ook. Maar die liepen
liever Jean en Roger en Gommaire achterna en ze waren er fier
op als ze met hen mochten meespelen en hen naar huis brengen.
0 Zoo'n labbekakken, » zei Flipke, en hij vond het spijtig dat
zijn vader hem niet liever op de armenschool had gedaan bij die
straatjong die hij bijwijlen danig had benijd, als hij er stillekens van
bij Grootmoeder op 't Begijnhof uitmuisde om zijn koppeke door
de poort achter de Marollen te steken, en ze daar joelend en uitgelaten in het Peerdenbeemdeke en op de Begijnenvest zag ravotten
en zwemmen in de Nethe en vischkes vangen en in de boomen klimmen.
Doch 't was nu een eer zoo en hij bleef dus maar alleen. Want
vriend worden met die mouwvegers en die lafaards die hem op den
kop hadden willen zitten, doch bang waren voor wat krabben of een
gescheurd bloeske, dat nooit ofte nooit ! Hij haatte hen, had ze ik
weet niet wat kunnen doen. En als hij een van hen op 't onverwachts
beentje kon zetten en hem 't ondersteboven doen rollen, als hij
heimelijk hun klak of iets anders kon wegsteken, of een pakske
straatvuil in hun zak laten glijden, hij sloeg het niet over. En al stond
zijn gezicht dan van meewarigheid met een tootje om dien armen
sukkelaar, al hielp hij hem mee beklagen, binnen in zichzelf lachte en
grinnikte het zoo van de deugd, dat zijn oogskens er smal en klein
van werden.
In de klas werkte Flipke gewoon mee. Zonder dat Mijnheer
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Vermaelen naar hem omkeek, tenzij zoo af en toe een keer van terzij uit de hoogte, leerde hij lezen en schrijven, rekenen en catechismus met erbij wat gewijde geschiedenis, leerde teekenen en zingen
en gymnastiek en ook een kletske fransch, en hij was niet beter en
niet slechter in dat alles dan de groote hoop.
In een ding echter klopte hij ze allemaal, spande hoog de kroon,
en dat was in het declameeren. De meester zei het wel niet, maar
't was toch zoo.
Geeneen, die zoo gemakkelijk gedichtjes kon onthouden als
hij. Nooit moest hij vOcirgezegd worden.
En ook geenen die ze zoo kon opzeggen.
Zijn heel lijveke kwam er bij in beweging, schouders, hoofd
en borst en armen, hij maakte gebaren, trok gezichten en liet zijn
stemmeke op en af gaan, beter nog dan de meester.
Dat waren nog schoon dagen voor Flipke. Dan kon hij zich
bijkans verzoenen met de jongens allemaal en zelfs met den meester. Op zoo'n dag dacht hij aan geen spitsvilderij, aan klakken verstoppen of pen-puntjes in de banken te steken.
Maar lang werden ze hem niet gegund.
Op zekeren dag kwam de dikke, rooie directeur met het witte
pinnekenshaar en den gouden bril, toevallig de klas binnen terwijl
hij daar « De Molen » stond op te zeggen. Hij luisterde welgevallig
en sloeg zijn vette, rooie handen ineen van verbazing.
« Mais-mais-mais, » riep hij uit. « A-t-on jamais vu! Ca devient
un acteur ! We mogen hem niet vergeten voor de prijsuitdeeling.
Monsieur Vermaelen ! Ca sera un succes 1 Mais-mais-mais toch !
Een artist ! D
En Flipke was fier geweest en gelukkig lijk nog nooit te voren.
Zelfs op zijn verhoogske niet. Hij rilde ervan, kon bijkans geenen
asem meer krijgen.
Maar van dien dag af, was het afgeloopen geweest met voor de
klas komen opzeggen.

« U moet ik niet vragen, ni-waar, Van Millen ! » zei de meester
den volgenden keer toen 't weer deklamatie was. « Gij kent het toch.
En de anderen moeten het leeren. » En daarbij lachte hij zoo halfspottend.
Er ging een steek door Flipke zijn hert. Hij werd rood en tranen
deden zijn oogen pimpelen. Doch voor den lach en die half-geloken,
compassieuze oogen van dien bokkebaard vermande hij zich.
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Hij knikte instenunend met het hoofd, sprak lijk een groote
« 't Is goed, Mijnheer. Laat ze 't ook maar leeren ! » Maar van binnen
wenschte hij hem met al zijn, lieve kinderen naar 't putteke van de
hel.
De gedachte aan de prijsuitdeeling troostte hem echter. Dat
zou wat anders zijn dan bier op die tree voor die snotters. En 't
stond vast. De directeur had het immers zelf gezegd.
En om zijn gedichtjes niet te vergeten tegen dien grooten dag,
droeg hij ze 's avonds aan zijn broerkens voor en hij leerde er zelfs
nog vele anderen bij, die hij in de achternoensche Zondagsstilte,
met de hulp van moeder leerde lezen in het « Weekblad van Averbode. »
Maar ja, daardoor werd dan ook het eenigste draadje dat hem
aan zijn klas bond, doorgeknipt en met verdubbelde spitsvonderij
ging hij zijn gang in 't streken verzinnen en in 't plagen. zijn handen,
armen en schouders, zijn ei-rond, gladgeknipt kopke met het glundere, deugnietachtige gezichtje, heel zijn figuur begon er naar te
staan alsof hij gestadig in gespannen verwachting was iets heel piezierigs te zien gebeuren.
En niet alleen met inkt in hun lessenaar te gieten, met hun pennedoozen dicht te wringen dat ze bijna niet meer open konden,
met biekens die hij los in een papierke draaide in hun zak te laten
glijden en zoo meer van die kluchten. — Zekers 't was plezant ze
daar beteuterd te zien staan met hun hand vol inkt, ze te doen beulen
aan hun kastje of ze zich dood te zien schrikken als ze dat bieke
voor den dag haalden. Maar meest van al, als hij ze dan nog kon
troosten, en foeteren tegen de schurken die zoo iets durfden uitsteken.
Hij leerde stilaan ook de kunst om hun van alles op de mouw
te speten en ze tegeneen in 't harnas te jagen. En als ze dan aan 't
bakkeleien vielen, vluchtte hij ergens achter een boom of een gang
in, om er op zijn gemak te kunnen uitlachen.
Want dan pas was Flipke zijn dag heelemaal goed. Al lachende
ging hij dan naar huis, al lachende dronk hij zijn koffie, al lachende
maakte hij zijn werk en hij was vol kluchten en grappen onder 't spel
met zijn broerkens. En zijn moeder en zijn vader die niet begrepen
wat hem allemaal bezielde en mee moesten lachen van het hem
te zien doen, hoorden hem dan zelfs 's nachts in zijn droom aan 't
gichelen schieten.
En had hij nu den meester ook eens kunnen vasthebben, met een
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pen-puntje in zijn stoelzit te steken, of pistonnekes onder de stoelpooten te leggen, dat zou wel het toppunt van alles geweest zijn!
Hoe dikwijls had hij hem in zijn verbeelding al niet zien opvliegen grijpend naar zijn zet. Of verschrikt, bij de plotse knallen der
pistonnekes, tot tegen het bord achteruit springen !
Doch hoe fel dat verlangen bijwijlen soms ook te kriebelen
begon, wagen deed hij het niet. 't Moest eens uit komen ! Dan was
het natuurlijk amen en uit geweest met zijn declamatie op de prijsuitdeeling. En dat was van grooter beteekenis, dan 't plezier van den
meester eens aan 't springen en 't sakkeren te zien.
Die prijsuitdeeling, al naar gelang ze dichterbij kwam, groeide
in zijn oogen tot jets geweldigs.
De heele Paaschvacantie dacht hij aan niets anders, dan aan
dat. En alle dagen, op zijn verhoogske, in den tuin, bij Grootmoeder
op 't Begijnhof, herhaalde hij zijn heel repertorium : van « De Molen D
en « Minnekepoes en Baron » af tot de gedichtjes van het « Weekblad van Averbode » toe.
Zoo -nam ze hem in beslag, dat hij na die vacantie, zooveel als
hij maar kon, met zijn grappen en plagerijen ophield, uit vrees van
dien schoonen dag in gevaar te brengen, en als hij den directeur op
de koer zag, wandelde hij eens aan hem voorbij, nam zijn klakske
af en keek lachend op om hem zijn afspraak te doen herinneren.
Maar hij zei nooit jets anders dan : « Bonjour, me lief' menneke I D
en daar de meester er ook geen woordeke meer over repte, begon
Flipke zich toch een beetje ongerust te maken.
0. H. Hemelvaart geraakte achter den rug, Sinksen en ook de
kleine kermis. De lange, wolharige muziekmeester met zijn een
oog, begon in de turnzaal met de repetities van het koor, en de jongens van de hoogste klassen waren volop bezig met hun rollers van
buiten te leeren voor het op te voeren komediestuk.
Hij informeerde eens bij die uit andere klassen hoe 't bij hen
stond en hoorde dat ze overal al begonnen waren : hier met
een gedicht, daar met een gymnastiekspelleke en ginder weer met
een lieke.
Alleen in zijn klas was er dus nog niets.
Wachtte de meester er soms mee tot 't laatste momentje omdat hij het toch kende ? Of... of.., was hij jets anders van zin?
Flipke piekerde er niet lang over en besloot te handelen. En op
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ten schoonen morgen dat hij den directeur alleen op de koer zag,
raapte hij al zijn moed bijeen en stapte er stoutmoedig op af.
« Mijnheer ? » vroeg hij beleefd, met zijn klakske op de borst.
« Wat is er, lief-menneke? »
« Ik... ik... ben Filip Van Millen, Mijnheer, uit de eerste klas
en ge weet nog wel dat ge eens bij ons geweest zij ten dat ik toen juist
stond te declameeren van « De Molen. » en toen hebt gij gezegd dat
ik op de prijsuitdeeling iets zou mogen opzeggen. »
« Mais-mais-mais ! Hebt gij dat nog onthouden ? 't Is waar ook !
Wacht wat, waar is Mijnheer Vermaelen, we gaan er eens over
spreken. Ah, le voila ! »
Hij wenkte hem, riep : « Monsieur Vermaelen, venez une foil
ici. »
De meester kwam en in 't fransch sprak hij hem aan over het
geval. Mijnheer Vermaelen antwoordde ook in 't fransch en de directeur knikte op alles wat hij zegde en zei telkens : « c'est ca, c'est ca. »
Toen boog de directeur zich naar Flipke die daar roerloos stond
te luisteren met zijn klakske op de borst en niet anders verwachtte
of 't was nu wel in orde. En vriendelijk sprak hij
« Lief rnenneke, 6coute. Mijnheer zegt dat het dees jaar niet
kan. 't Moet in ulie klas iets fransch zijn- en een lieke. En gij kept
nog geen fransch, he menneke, en zingen kunt g'ook nog niet goed
zegt Mijnheer. Daarbij is er een speciaal kostuumke voor noodig
en dat zou kosten ! Enfin, te naaste jaar zullen we eens aan u peinzen,
zulle ! Toe, speel nu maar wat. »
't Was of Flipke zijn keel toegeknepen werd. zijn knieen knikten, hij begon te rillen en hij voelde de tranen omhoog komen. Als
geslagen keerde hij zich om en op sleepende voeten, met het kopke
naar den grond, slenterde hij tusschen de spelende jongens weg.
Maar Lang liep hij niet gebukt.
De prijsuitdeeling met al de heerlijkheid die er voor hem mee
samenhing, verzwond vlug, en in de plaats daarvan kwam er een geweldige spijt in hem op, o.m, al 't plezier, dat hij zich, omwille van Bien
droom in deze laatste weken ontzegd had. Hij zuchtte ervan, twee,
drie keeren, schudde zijn kopke, werd nijdig en hij had zichzelf
wel kletsen willen geven omdat hij zoo stom geweest was.
« Maar wacht... wacht... 'k haal mijn scha wel in, » grommelde
hij binnensmonds. « Die leelijke bok ! Ha, 't moet lets fransch zijn
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en een lieke en met een duur kostumke. Da's iets voor Jeanke of
Roger natuurlijk, Maar wacht ... wacht...! »
Hij tastte in zijn zakken of hij geen pistonnekes bij had. Spijtig I Hij gespte zijn ransel open, zocht in zijn pennedoos naar een
oud penneke, waarvan hij de punten afbrak. Niet een maar twee
zou hij in zijn stoel steken! Hij lonkte eens naar de meesters en dan
naar de klasdeur of hij ongezien kon binnensluipen, maar zag tot
zijn koleire dat die bokkebaard juist naar hier of kwam, binnenging
en dan voor de deur kwam staan.
En eens in de klas moest hij zich geweld aandoen of hij had nog
van pure razernij, ziin pennedoos naar zijn kletskop gegooid.
« Wacht maar... Wacht maar... » grommelde hij aldoor en in
afwachting van de wraak, roefelde hij met zijn voeten, liet rinkaaneen wat vallen en schopte Gommaire die voor hem zat, tegen zijn
beenen.
Z66 ver geraakte hij weg met zijn zinnen dat hij niet meer luisterde naar wat de meester uiteen deed en op een zeker moment
verwonderd opkeek als heel de klas in een luiden lach schoot,
Had de bok iets plezants gezegd?
Hij meende niet mee te doen, trok zijn gezicht in een ernstig-kwade plooi. Maar plots kreeg hij iets als een ingeving : hij
sloeg zijn armen omhoog en zijn kopke achterover en begon te lachen veel luider nog dan de anderen. 't Was echter geen gewone lach,
doch iets dat trilde en klonk als geitengebler en geweldig bibberde.
De jongens keken verbaasd naar hem om, schetterden nog luider los. En 't was eerst op 't herhaald gebulder van : « stilte ! » dat
ze eindelijk zwegen.
Flipke stoorde er zich echter niet aan en ging maar voort met
zijn me-me-me-me-me. Door zijn oogspleetjes zag hij heel duidelijk
aan 't kwaad, rood gezicht van den meester dat het raak was, en hij
bleef lachen. Zelfs toen hij woest bij den arm gegrepen werd, in
den hoek gesleurd en onder luid gedonder van: «schobbejak, deugniet, schurk, » dooreen geschud, ging hij er nog mee door. Zoo'n
deugd deed het dat hij er niet mee uitscheiden kon.
Eerst toen hij er buiten adem van was en letterlijk pompaf,
hield hij ermee op.
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X
Blij dat Flipke was met zijn uitvinding, niet om te gelooven!
Nog tien keeren beter was het dan pinnekes en pistons!
Iederen keer dat de meester zich, uit vriendelijkheid voor de
Jeankes en hun soort, een woordeke liet ontvallen om mee te lachen,
raffel I daar blerde hij met veel theater van armen en beenen, zijnen
geiten-lach door de klas.
En kwaad dat die dan telkens werd, om te barsten bijkans ! zijn
oogen puilden bol uit hun kassen, schuim kwam op zijn lippen en hij
tierde lijk een bezetene.
In 't hoekske-staan met daarbij de vijf- en-twintig en zelfs
tot vijftig regels straf-schrijven thuis, Flipke had het er met veel
plezier voor over om hem weer eens zoo razend te zien. Neen, hij
geneerde zich niet, ging er brutaal mee door. En als de meester,
blijkbaar ten einde raad hoe er dat sprinkhaantje onder te krijgen,
gewoonweg niets meer zei om te lachen, bracht hij zijn gejudas
eenvoudig op de koer.
1/66r de lessen of onder speeltijd troggelde hij dan een troepke
jongens rond zich, loodste ze tot vlak in de nabijheid van den meester en bracht ze met het een of ander zot vertellingske of een even
zot gebarenspel aan, het lachen. En als ze dan lachten, blerde hij
er almeteens geitachtig op los. Wat den vent telkens woedend deed
omzien en al grommelend verhuizen naar een anderen hoek.
zelfs op de prijsuitdeeling, terwij1 Jeanke Laureys — want
hij was de uitverkorene geweest die in 't fransch zingen kon en
een schoon matrozen-kostuumke betalen — voor die groote zaal
vol feestelijk gekleede ouders zijn lieke afzaagde van :
« Il itait un petit navire, »
en de meester, gezeten bij zijn klas op de galerij, den en al spanning
was of hij het wel goed zou doen, begon hij er half-luide mee. En
hij verkneukelde er zich aan, als hij Bien bokkebaard, in zijn zwart
processie-kostuum, daar op 't hoekske voor hem, zenuwachtig aan
't woelen zag gaan en telkens woedend omkijken.
(Wordt voortgezet).
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K R O N I E K EN
I

Kroniek uit Amsterdam
door Anton van Duinkerken.
Priesters en Leeken.

Van Vlaamsche zijde is mij inlichting gevraagd omtrent de
verhouding van priesters en leeken, zooals die in de jongste Nederlandsche Letterkunde tot uitdrukking komt. Het onderwerp vraagt
een voorzichtige behandeling, vooral indien men er een schuldvraag
aan zou verbinden, wat o. i. overigens voorbarig is. Laat het gericht
aan de geschiedenis, als zij de moeite nog nemen wil, zich te bekommeren om onzen tijd, wanneer die verleden zal zijn. Maar weest
daarom niet blind voor de feiten in het heden.
Gewoonlijk levert men, ook in het Noorden, de voorstelling
als of met de z. g. « beweging der jongeren » rond 192o een zeker
« anticlericalisme » zou zijn binnengedrongen in de katholieke letteren. Dit gevolg eener wanverhouding tusschen de hoogere geestelijkheid en de jongere leeken wordt dan toegeschreven aan verschillende factoren, naarmate men links of rechts van de grenslijn staat.
Er wordt van de eene zijde gewezen op het algemeen gebrek aan
respect, dat de jongeren kenmerkt, op den invloed van Leon Bloy,
die dit gebrek zou hebben begunstigd, op den modernen « geest
van kritiek », die na den wereldoorlog alle intellectueelen heeft aangetast, op het gering verantwoordelijkheidsbesef der na-oorlogsche
jeugd, op haar behoefte aan vruchtbare publicaties, kortom op den
kwaden genius der moderne schrijvers. Van den anderen kant wordt
geargumenteerd, dat het openbare katholieke leven in schadelijk
verval geraakte, dat de staatkundige bernoefingen van den clerus
een nationale ramp hebben veroorzaakt, dat het sociale werk der
geestelijken hen vervreemd heeft van den « sensus sacerdotalis »,
dat de priesters een maatschappelijke positie hebben veroverd, die
hinderlijk is voor hun zieleleven, dat zij ten onrechte streven naar
den voorrang in betrekkingen, die van nature aan leeken toekomen,
dat zij de nooden des yolks vergeten om vriendschap te zoeken bij
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de hoogere standen, dat zij in hun preeken de positieve genadeleer
verwaarloozen om een verouderd puritanisme op te frisschen tot
een centimeter-kritiek op de damesmode en een insinueerende
geringschatting van het sacrament des huwelijks, dat zij de moderne
religieuze kunst tegenwerken in plaats van haar te bevorderen, en
eindelijk, dat zij meeningsgeschillen beslechten met strijdmiddelen,
die hun onwaardig zijn, als heimelijke broodroof, tegenwerking van
carrieres en dergelijke.
Uit deze (nog onvolledige) lijst van bezwaren kan men wel
besluiten, dat de verhouding tusschen priesters en leeken niet in
alle opzichten de ideale is, en er blijft inderdaad geen mogelijkheid,
dunkt mij, om dit besluit onwettig te verklaren, hoezeer men den
toestand betreure. Maar toch is de voorstelling, die gewoonlijk van
het conflict wordt gegeven, niet heelemaal juist.
Men begint al verkeerd, als men de wanverhouding dateert
van de jaren, rond 1920. In wezen is zij ruim wat onder en kan men
reeds in de vorige eeuw volop symptomen waarnemen, die een zekere
misgroei der verhoudingen hebben aangekondigd. Flistorisch bezien
is het hedendaagsche « anti-clericalisme » niets anders dan de voortzetting eener langzaam gegroeide tegenstelling tusschen twee verschillende cultuur-strevingen onder de katholieken van Nederland.
Wie het leven leest van den Leidschen professor J. M. Schrant
(1783-1866), bespeurt reeds dadelijk, dat deze priester-hoogleeraar
zich niet heelemaal thuisvoelde in zijn sacerdotale omgeving. Hij
zocht contact met andersdenkenden en streefde naar een zekere
verruiming van het katholieke cultuurbesef. Het is waar, dat hij
hierin veel verder ging dan zijn priesterschap toeliet. Zijn « Leven
van Jezus, een geschenk voor de jeugd », dat in 1808 verscheen, werd
door de Congregatie van den Index veroordeeld, omdat de auteur
verder ging dan hij mocht in het verdoezelen der specifiek-katholieke leerstellingen. In 1827 zou hij nog eens probeeren, mede te
werken aan een Bijbelvertaling, die door het Protestantsche « Bijbelgenootschap » verspreid kon worden onder Nederlanders van alle
gezindten. Hij was toen hoogleeraar in Gent, waar hij ontslag moest
nemen wegens den Belgischen Opstand. Zijn toenadering tot andersdenkenden moet men niet alleen beoordeelen, als een al te irenische
vorm van geloofsverdediging. Er schuilde nog lets anders achter
dan ijver voor de verbreiding des geloofs. Als jeugdig priester in
de Amsterdamsche parochie « De Pool » was Schrant de ziel geweest
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van een toenmalige « jongeren-beweging » under de geestelijkheid,
die bekend bleef als het « kapelaanscabaal ». Hij had met eenige
colleges een tijdschrift geredigeerd, getiteld : « Mengelingen voor
Roomsch-katholieken », dat verscheen van 1807-181o. Veel belang
had het niet, maar het kenmerkt een tijdperk onzer kerkgeschiedenis.
Men bedenke, dat Holland tot 1853 geen geordende kerkelijke
hierarchie bezat en sedert den aanvang der achttiende eeuw een
verwoede strijd had gekend van Jansenisten en Jesuieten. Tijdens
de Fransche bezetting was men daarenboven gaan spreken van Gallicanen. In de kringen der schuurkerk-geestelijkheid heerschte heusch
niet alleen de heldenmoed, waaraan men geneigd is te denken,
wanneer men de geschiedenis hoort van de stelselmatige onderdrukking en terugzetting der katholieken door het Staatsche Bewind.
Toen de cultureele emancipatie der Nederlandsche katholieken een
aanvang nam in de Bataafsche Republiek, was slechts een klein gedeelte van den clerus erop voorbereid, deze ontvoogding te leiden.
Er moest nog veel groeien en die groei nam vijftig jaren in beslag.
Eerst toen Cornelis Broere in 1843 het maandblad « De Katholiek »
redigeerde werden de katholieke cultuurkrachten eenigermate gecentraliseerd. Reeds de eerste jaargang bracht een lange polemiek
tegen de Jansenisten, geschreven door Pastoor Wennendonck. De
oude strijdquesties hadden dus nog niet uitgewoed. Alleen waren
de tegenstellingen verduidelijkt. Men wist tenminste, wie vriend was
en wie vijand. In de dagen van Schrant en zijn voorgangers was dat
niet zoo licht uit te makers en in de beschamende clericale pennetwisten der I 8e eeuw waren het wel eens de meest orthodoxen, die
den minst christelijken toon voerden.
Broere was leerling van Warmond. Hij en zijn vriend, de Haagsche dichter Leeberg behoorden tot de eerste lichting van het nieuwe
seminarie, dat in de katholieke cultuurgeschiedenis sedert de oprichting een rol heeft gespeeld, en dat ook heden nog gekenmerkt wordt
door een eigen geest, duidelijk onderscheidbaar van de mentaliteit
der andere seminaria.
In de veertiger jaren van de vorige eeuw was de geest van Warmond tevens de geest van Broere, dat wil zeggen. : de - geest der
emancipatie. Het « Roomsche intellect » werd hoofdzakelijk gevormd
door priesters, en dezen werden alien geleid door de professoren
van Warmand. Dit bleef geruixnen tijd zoo, nadat ook in kringen van andere seminaria en van leeken werd deelgenomen
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aan het « pionierswerk ». En daarmee begon opnieuw het conflict.
Thijm's loopbaan als auteur en katholiek emancipator ving aan
in 1844. Hij was bijna twintig jaar jonger dan Broere, en bezag de
wereld met andere oogen, maar tot Broere's dood bleef hij met den
Professor bevriend. Daarna had hij geen sympathieen meer in Warmond. Integendeel, de eenige maal, dat hij zich heeft beklaagd over
gebrek aan medewerking, was tegen Warmond gericht. Hier was
niets veranderd. Men redigeerde er nog steeds « De Katholiek » en
voelde zich de geroepen leiders van het «Roomsch intellect,» evenals
in de veertiger jaren. Inmiddels was het echter 1870 geworden.
Thijm had dertig jaar katholieke activiteit achter den rug en wist
bij ervaring, wat er in Nederland bewoog. Schaepman, afgestudeerd
te Rijsenburg, het seminarie van Utrecht, en daarna te Rome gedoctoreerd, was in zijn opkomst. Juist doordat men te Warmond de
oorspronkelijke emancipatie-tactiek had bewaard, was de geest van
Warmond een geest van reactie geworden. Het bleek op pijnlijke
wijze in 1871, toen een groote polemiek werd ontketend tusschen
Warmond en Thijm over de moraliteit van Vondel's werken. Het
is een ingewikkelde geschiedenis. De Jesuiet Pater Allard bezorgt
een volledige Vondel-editie en haalt in het voorwoord een uitspraak
aan van Warmond's President Drabbe. Deze protesteert. Weliswaar
is de uitspraak authentiek, doch ze gold niet al de geschriften van
Vondel. Als totaal is diens werk onzedelijk. Kijk eens naar « Jozef
in Egypten », om van de Horatius- en Ovidius-vertaling te zwijgen.
Op zijn ouden dag verlustigde Vondel zich in de wulpschheid der
oude Romeinen ! Dit was te veel voor Thijm. Hij schrijft in « De
Dietsche Warande » een stuk tegen Drabbe. Warmond is verontwaardigd. Het geeft geen pas, dat zoo'n hooggeplaatste priester als
Drabbe zelf antwoordt op de aanval van Thijm. Verbeeld u : een
leek! Daarom knapt Professor de Bruyn de polemiek verder op.
Thijm antwoordt met zijn bekende puntige hoffelijkheid, waarnaast
de toon van zijn aanvaller vierkant en pummelachtig aandoet. Hij
heeft in den grond gelijk. Hij wint het pleit. Maar hij zal sterven
met de reputatie, dat hij « anti-clericaal » was!
Wanneer het echter op « den geest van Warmond » aankomt,
was Schaepman ruim zoo anti-clericaal als Thijm. Had Schrant
reeds moeilijkheden gehad met de Hollandsch-provinciale geestelijkheid, had Thijm zich moeten verweren tegen Warmond, Schaepman kreeg met het bisdom zelf te maken. Tusschen hem en Haarlem
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was open vijandschap. Hij mocht in het heele dioscees niet optreden,
ofschoon de ironie der geschiedenis Wilde, dat hij het meest vruchtbaar zou optreden, in Den Haag, n. 1. in de TweedeKamer, die
zuiver-locaal binnen het rechtsgebied van den Haarlemschen
bisschop ligt.
Schaepman en Haarlem hebben elkaar nooit verdragen, en de
Doctor was er niet de man naar, om zijn afkeer te verbergen.
De jonge generatie, die opstond bij zijn dood, was inmiddels
grootendeels in het bisdom Haarlem gevormd. Eduard Brom is
Amsterdammer, Maria Viola is uit Rotterdam, C. R. de Klerk heeft
te Warmond gestudeerd, Theo Molkenbols werkte in Amsterdam,
waar ook « De Violier » gevestigd was, die vooral na 1906 de jongere
artisten bijeenbracht. De jongeren waren Been Schaepman-vereerders in het algemeen, zij vonden bovendien bijval van Mgr. van
Cooth in het Haarlemsche. Er was uitzicht, dat zij den « geest van
Warmond » gunstig zouden beinvloeden. Helaas ! In den z. g. « modernisten »-strijd kwam wederom scherpe reactie uit Haarlem. Er
ontstonden conflicten, waarbij priesters, die de partij van de jonge
generatie kozen, het slachtoffer werden der « stemmings »-litteratuur.
Een viertal romanschrijvende geestelijken van het bisdom Haarlem
verloor zijn geloof. De oorzaak werd uitsluitend bij de jongeren gezocht. Tusschen Mgr. Callier en de redactie van het maandblad
« Van Onzen Tijd » bleven de verhoudingen gespannen. Er is zelfs
verscheidene malen gedreigd met een verbod van het maandblad.
De desbetreffende stukken zijn echter nog ongepubliceerd. De jongste
ontwikkeling der katholieke letterkunde voltrok zich vrijwel geheel
buiten het bisdom Haarlem, in Brabant namelijk en in Utrecht.
Toch zijn vanuit Warmond de jongere schrijvers nog enkele malen
aangevallen. Het wantrouwen dat er sedert Broere's dood tegen de
katholieke litteratoren bestaat, is niet geheel verdwenen en ook niet
geheel zonder invloed, minstens op de seminaristen.
Zoo verliep in het eigenlijke gewest « Holland » de voorgeschiedenis
van het misverstand tusschen hoogere geestelijken en jongere schrijvers, dat men vandaag op eens weer ontdekt, alsof het een nieuwigheid ware. Wij ontkennen niet, dat de litteratoren soms aanleiding
tot wantrouwen gaven, xnaar wij constateeren het belangrijke feit,
dat de aanvankelijke leiders der emancipatie haar allengs op den
afstand van precies een generatie volgden, en zich wantrouwig toonden tegen elk nieuw initiatief.
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De andere bisdommen emancipeerden zich later dan Haarlem.
Eerst volgde Utrecht, dan Limburg. De Brabantsche diocesen, waar
de staatkundige ontvoogding van het generaliteitsland door leeken
was ingezet, ontwikkelden eerst in de twintigste eeuw een ruimen
cultureele, intellectueele en artistieke actie, mede onder invloed
van Brabant's industrieele en economische opkomst sedert ongeveer
1890.
En hier ligt meteen de tweede phase van de wordingsgeschiedenis der heden waargenomen wanverhouding. Na eeuwen van Staatsche onderdrukking kwam het oorspronkelijke wingewest van Frederik Hendrik snel tot bloei. Er ontstond een brandende problematiek,
door Gerard Knuvelder uitvoerig geschetst in zijn groote sociographie der zuiderprovincies. Alles moest op stel en sprong worden
aangepast aan de nieuwe omstandigheden, zoowel de maatschappelijke situatie der bewoners als het verkeerswezen en het onderwijs,
waarvoor Dr. H. W. E. Moller zich buitengewoon verdienstelijk maakte. zijn leejlingen en meer verwijderde aanhangers wist
hij to voeden met den droom van een cultureel herboren
Brabant.
Na den oorlog openbaarde zich luidruchtig een nieuwe geest
in het Zuiden. Alle waarden werden snel herzien. Ook het traditioneele volksgeloof doorleefde een zekeren crisis. In het algemeen
heeft de Brabantsche geestelijkheid zich aan deze nieuwe behoeften
spoedig aangepast, maar dit proces bracht moeilijkheden mee, die
nog lang zouden nawerken.
« De Nieuwe Eeuw » werd het orgaan van tallooze nieuwe
verlangens en stuitte daarom op een landelijk verzet. Haar kunstcriticus Pieter van der Meer de Walcheren ontzag in zijn kritiek
den wansmaak niet van geestelijke dichters of van kerkbesturende
opdrachtgevers aan architecten en beeldhouwers. In « Roeping », dat
October 1922 voor de eerste maal verscheen, nam de jongere generatie het woord en een gedeelte der jongeren had de geestelijke ontwikkeling der zuider-provincies van zeer nabij gevolgd, hetzij als
Brabander, hetzij als leerling van Moller. Men werkte voor een nieuw
Brabant, een nieuwe .maatschappii, een nieuwe kunst, een hernieuwd
en verlevendigd katholicisme. In een der eerste « Roeping »-nurnxners
dichtte de priester Wouter Lutkie
Het yolk wil langer niet gelooven aan een leer van enkel woorden,
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het zoekt, behoeft, een leer van daden, met de woorden overeen.
Het yolk wil in zijn priesters lets vereeren
van zijnen God, lien 't « lieven Heer » heeft leeren noemen.
Het yolk wil ook niet weten van
huurlingen-dienaars, die betaalde diensten leev'ren
en verder zich om niet veel bekomm'ren.
Het wil niet luisteren naar leeraars, wier
gedrag tot ergernis en schande strekt,
naar overbrengers van bevelen, die
aanmatigend door d' houding van tiran vervreemden.
Zulk een fragment teekent de jongere mentaliteit van 1920, en
vond navolging. Toen te Nijmegen in 1924 het maandblad « De
Valbij1 » verscheen, betoogde het eerste hoofdartikel :
« Er zijn vele priesters, die zich als maatstaf van het ware beschouwen; aangezien zij de dienaren der Waarheid zijn. zij ontleenen
aan hun priesterschap het recht, hun gezag naar willekeur uit te breiden. Bewust als ze zijn van hun heiligheid, hun kennis van philosophie
en theologie, zijn ze voortdurend bezorgd, dat buiten hen niemand
de wereld ten goede kan leiden. Vandaar dat zij hun eigenlijke taak
verwaarloozen als zijnde te beperkt, en hun macht over het sociale
leven uitstrekken. Ach, ze meenen uit hun kennis van het levensdoel
ook het leven in zijn volheid te mogen beoordeelen. Maar de gevolgen
van hun handelwijze ontne men hun deze bevoegdheid. Immers :
door hun bemoefingen wordt meer acht geslagen op het aantal
katholieken dan op den geest. Het inwendig leven wordt verwaarloosd,
maar het katholieke vereenigingsleven wordt als godsdienst beschouwd
de R. K. Staatspartij als een tabernakel vereerd... Al zou bier geen
sprake zijn van schuld : aan ons katholiek zijn ontleenen wij het recht
dit valsch katholicisme te logenstraffen. Wij trekken het priesterlijk
gezag geenszins in twijfel; maar wij ontzeggen de gezagsdragers het
recht, zich daarop te beroepen om hun persoonlijke zienswijze te
rechtvaardigen. »
De kritiek beperkte zich niet tot de kunst, maar sprak over het
gansche geestelijke en openbare leven met de vrijmoedigheid van
den volksmond. Dit wekte prikkelende verontwaardiging. En het
gaf groeikans aan betreurenswaardige misverstanden. Van weerszijden
verscherpte de animositeit.
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In « Roeping », in « De Valbijl », in « De Gemeenschap, D in
d De Paal », in « Aristo », overal, waar jongeren schreven, ontwaakte
de kritiek, die echter door verschillende beoordeelaars ook op verschillende wijze werd uitgeoefend. Het is vergefelijk, dat men die
verschillen niet dadelijk waarnam en elken jongeren auteur met de
gansche beweging vereenzelvigde, maar het is een vergefelijke onrechtvaardigheid, die zich, als ieder kwaad, gewroken heeft. Uit
verschillende publicaties der laatste tien jaren blijkt inderdaad een
zekere verwijdering tusschen priesters en leeken, dit valt eenvoudigweg niet te ontkennen. Het zou waanzinnig zijn, de oorzaken dier
verwijdering altijd en uitsluitend te zoeken bij een van de beide
partijen, bij welke dan ook. Wel geloof ik, dat menig misverstand
nooit groeikans had gekregen, wanneer de goede strevingen der letterkundigen tijdig waren gewaardeerd en wanneer de moeilijkheden
van den parochiepriester met grooter mildheid waren begrepen.
Het geringe contact is mede te wijten aan de omstandigheid, dat er
zelden contact is gezocht.
Er is, ook in Vlaanderen, veel aandacht besteed aan recente
feiten, die aan het conflict vasten vorm schenen te geven, ik bedoel
in het bijzonder het « anticlericale » optreden en de daarmee samenhangende veroordeeling van den dichter Ernest Michel, die zich
tot heden niet onderwierp. Bij de beoordeeling der verhoudingen
dient men nochtans rekening te houden met een uitzonderlijke van
dit geval en bijvoorbeeld ook onder zijn aandacht te nemen, hoe Antoon
Coolen in zijn romans den priester uitbeeldt, om te zwijgen van eenige
bekende « jongere n gedichten, waarin het priesterschap verheerlijkt
wordt.
Wat men heden in Nederland « anti-clericalisme » noemt, berust
voor een groot gedeelte op het levendig verlangen der leeken naar
een vuriger katholicisme en hierin vinden die leeken reeds allentwege
den bijval der jongere geestelijkheid. Voor een ander deel kan men
het verschijnsel toeschrijven aan den historischen groei der omstandigheden en daarbij moet men ook in aanmerking nemen, hoe de
sterk toegenomen kennis der Nederlandsche mystiek haar invloed
op de idealen der jeugd heeft gehad. Ik ben dan ook vast overtuigd,
dat de waargenomen wanverhouding zal luwen, naarmate de geestelijkheid de waarde gaat inzien van het cultureele werk der katholieke
leeken, en naar mate de leeken er meer op bedacht worden, dat het
minstens even gevaarlijk is, theologie te verkondigen zonder kennis
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van zaken als zich aan kunstkritiek to wagen zonder inzicht en smaak.
Hebben seminarieprofessoren zich soms schuldig gemaakt aan dit
laatste, dan hebben de dichters der laatste jaren dit ruim door het
eerste gewroken.
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II

Engelsche Kroniek.(i)
door Dr. Raph. Kreemers.
In het Borderland speelt ook de roman « Knights of the Maon»,
in den tijd van Koningin Elisabeth toen de Schotten en de Engelschen leefden als kat en hond en nachtelijke kaaptochten op elkaars
gebied ondernamen waarbij huizen werden geplunderd en verbrand
en vee geroofd. Het is een kolfje naar de hand van liefhebbers van
avonturen en geschreven in een cut-and-thrust stijl en 'n hell-forlaether tempo. Dat de streek tusschen Schotland en Engeland lange
jaren een echt « no-man's-land » is geweest blijkt ook uit een ander
boek van Denwood :« John Peel ». De held van dit werk is een avonturier in merg en been die den eenen dag langs den kant van de wet
stond en den volgenden dag Fransche brandy binnensmokkelde.
Peel is zoowel in de poezie (denk aan het mooie gedicht van Graves)
als in de overlevering bekend als een man die hield van « slaande »
argumenten. Denwood heeft hem ten voeten uit geteekend doch
hem vooral geplaatst in zijn milieu dat hem met zijn wilde woestheid
en zijn schoonheid tot den « schoonen woesteling » gemaakt heeft
uit de geschiedenis en met wiens zonen Denwood in zijn jeugd
nog omgang heeft gehad.
Het meest bekende en tevens het meest omstreden boek van
den schrijver is : « Red Ike » dat reeds bij zijn verschijnen heel wat
stof heeft opgejaagd en ook nu nog twee kampen tegen elkaar in
het harnas jaagt. De eenen immers betitelen het als « bunkum »
en « humbug », de anderen verheffen het tot de wolken en noemen
het « one of the most remarkable books of the decade », « a modern
masterpiece », « a remarquable piece of work » enz. Wat er ook van
zij, onbetwistbaar is het « the most discussed novel of later years ».
Zooals H. Walpole in de inleiding op dit boek zegt, hebben we hier
in alle geval to doen met een eerste-hand kennis zoowel van de beschreven plaatsen als van de geteekende karakters. De schrijver
heeft alles wat er in behandeld wordt zelf aan den lijve ondervonden.
(z) Zie het begin dezer kroniek in het Oktobernummer.
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We zijn ten onzent wel zoo gewoon geraakt aan allerhande jachtmisdrijven en jachtdrama's dat we er geen graten in vinden zullen
als er eens iemand door overdreven ijver om 't leven wordt gebracht
en we zullen dat den schr, dus niet kwalijk nemen of van onwaarschijnlijkheden gaan spreken zooals sommigen dat hebben gedaan
in de Engelsche pers. « Red Ike » is din sprankelende vitaliteit en
een volstrekt eerlijk en oprecht werk zooals er maar weinig van de
pers komen. Denwood heeft zijn dank voor den verleenden steun
uit gesproken in de opdracht van een zijner werken aan Hugh Walpole. Doch ook wij mogen den leider van de Book Society onze erkentelijkheid niet onthouden om het verkiezen van dit werk als het
boek van de maand in Juli 1931. Dat was heusch geen « summer
madness », zooals « men » zegde. Want had Walpole dit boek afgewezen dan had hij denzelfden flater begaan dien eens George Meredith beging met het afwijzen van Butler's « Erewhon ». Dat er nog
al wat aan te schaven is geweest voor de publicatie moet geen verwondering wekken. Het was werk van 'n autodidact. De bekende
schrijver S. Fowler Wright heeft zich voor dat karweitje gespannen
doch wij kunnen natuurlijk niet uitmaken in hoeverre dit in het
voor- of nadeel van het boek is geschied.
Menschen uit een moderne grootstad, volslagen gemechaniseerd
en geblaseerd en die alle contact met de landelijke werkelijkheid
hebben verloren, laten dit boek liefst ongelezen want het leven is
hier chaotisch in stee van geordend, de karakters zijn geweldigaards,
de tong is ongebonden en een enkel woord leidt tot een bloedveete.
« Zoo is 't » zeggen de menschen uit de streek en die staan toch
meer met twee voeten in de werkelijkheid dan een Londensche
criticus ergens op een 20e verdieping rond Piccadilly. En waarheid
is toch schoonheid. Wat kunnen we meer verlangen?
Denwood was te veel natuurmensch om ooit « literateur » te
worden. Doch juist om zijn ongewone natuurlijkheid betreuren we
zijn heengaan als een onherstelbaar verlies voor de Engelsche letterkunde.
De trek naar Rome, vooral onder de Engelsche schrijvers, schijnt
met het jaar toe te nemen. Pas immers hadden we ons verheugd
over den overgang naar Rome van de bekende schrijfster Stella
Benson die het vorig jaar nog voor Karen roman « Tobit transplanted » (1931) den Femina-vie Heureuse Prijs en de « Silver Medal
of the Royal Society of Literature » mocht ontvangen, of daar bereikt
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ons het nieuws dat weer een andere schrijver tot het Katholicisme
is bekeerd, nl. Arnold Lunn.
Lunn is 45 jaar oud en werd te Madras in Engelsch India geboren. Zijn vader Sir Henry Lunn is bekend om zijn ijveren voor
meer samenhoorigheid onder de verschillende protestantensecten.
Ofschoon in India geboren genoot Lunn toch zijn opvoeding
en opleiding in Engeland en reeds op 25 jarigen leeftijd betrad hij
het letterkundige veld met zijn roman « The Harrovians » (1913).
Lunn huwde dan met Lady Mable Northcote, een zuster van den
graaf van Iddelsleigh. Zijn schoonzuster : Lady Iddlesleigh is een
dochter van de bekende katholieke schrijfster M. A. Belloc-Lowndes
die op haar beurt een zuster is van den eveneens bekenden Franschen
advokaat, later genaturaliseerden Engelschman : Hilaire Belloc.
Zooals men ziet was het voor hem niet zoo moeilijk in Roomsche
middens te verkeeren doch hij zou pas laat en na rijp beraad de Kerk
van Rome vervoegen en wel om dezelfde redenen die het vorig jaar
den bekenden protestantschen predikant Dr. Orchard dien stap hadden doen zetten.
Lunn heeft steeds een levendige belangstelling gehad voor de
criminologie en alles wat daarmee verband houdt, en hij heeft zich
dikwijls de grootste moeite getroost om juiste gegevens te verzamelen over de gevangenissen en de tot opsluiting veroordeelden. Dit
zal ons eenigszins het succes verklaren van zijn misdadigers roman
van het vorig jaar : « Within the precincts of the prison ». Het boek
werd door de Londensche Crime Book Society in November 1932
gekozen als boek van de maand. Dit gebeurde niet omdat de kwestie
van de doodstraf zoowat alle gemoederen in beweging zet op het
oogenblik en het boek dus aanspraak zou kunnen maken op actualiteit doch wel, zooals een van de juryleden zegde, omdat het een
boek is « of absolute and unusual merit ». Zoo'n gaaf en of werk
schrijft men echter niet zonder eenige ervaring op letterkundig
gebied. We dienen er dan ook op te wijzen dat het geen « coup d'essai » is die een « coup de maitre » is geworden. Lunn had te voren
al flink wat gepresteerd, Het is wel eigenaardig dat de meeste Katholieke schrijvers in Engeland, zoowel de bekeerlingen als de anderen,
langs de journalistiek tot de literatuur zijn gekomen. Zoo is Lunn.
o. In. hoofdopsteller van het « British Ski Year Book ». Hij heeft trouwens verschillende boeken over de ski-sport uitgegeven.
Als we het letterkundig werk van Lunn overloopen komen we
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heel wat verschillende genres tegen. Zoo heeft hij op zijn actief
verschillende godsdienstige en polemische boeken. B y. «Is Christianity true ? » « Roman Converts »; « The flight from reason »; « Difficulties » enz. De titels van deze werken zijn voor den bekeerling
Lunn tamelijk veelzeggend en wijzen op een beredeneerde kennis
van datgene waarnaar hij zoo lange jaren heeft gezocht.
Naast zijn eersten roman van 1913 en den hierboven vermelden
roman uit het gevangenisleven moeten we nog wijzen op den roman
« Family Name » van 1931, waarin hij het vooral met het « public
school system » in Engeland aan den stok heeft en de sportminnende
jeugd van heden tegen de ouderwetsche opvattingen van achterlijke
menschen van vandaag uitspeelt. Het boek, verklaart L. A. G. Strong
in « The Spectator » (12-12-1931) heeft « all the charm and remoteness of a Valentine ». In verband met « After the Verdict » willen
we hier nog even wijzen op het zeer interessante artikel dat Lunn
over dit werk en zijn bedoeling ermee schreef in « The Bookfinder »
van Nov. 1932, p. 9, en waarin duidelijk blijkt hoezeer hem de Katholieke traditie al eigen was, omtrent den jaar voor zijn bekeering.
Wie dit artikel gelezen heeft zal zich over den laatsten stap van den
schrijver heusch niet -verwonderen. Niet alleen dus zijn polemisch
en apologetisch werk wijst op een kentering naar Rome, ook elders
zijn de teekenen daarvan aanwezig. Naast zuiver wetenschappelijk
werk en romans schreef Lunn nog een bundel varia, of verzamelde
opstellen : « Things that have puzzled me » (1928). Evenmin als
een Aldous Huxley kan de mediteerende en redeneerende geest
van Lunn zich uitsluitend met een bepaald ding bezig houden.
Hier krijgen we dan ook een zeer intieme samenspraak met den schrijver over de meest verscheiden dingen, o. m. « Ways of Women »,
(( The Thompson-Bywater Trial », « Bridge superstitions », « The
fourth dimension », « Psychical Research » en « Definition of a Gentleman ». Een uiterst pittige pot-pourri om op een winteravond bij
een knapperend vuurtje te verorberen en te herlezen.
« Alle wegen leiden naar Rome » zegt het spreekwoord, en we
zouden er kunnen aan toevoegen : Alle Engelsche bekeerlingen zijn
in Italie geweest of trekken er naar toe. Lunn is geen uitzondering
op dien regel. Hij is zoo getroffen geweest door de schoonheid van
Venetie dat hij ook anderen van zijn indrukken wil laten genieten.
Daarom schreef hij het vorig jaar « Venice ». Het is een werk dat
ons de valsche schaamte bespaart met een Baedeker rond te loopen
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en ons tevens de moeite bespaart de uitvoerige technische werken
erover na te slaan. Want Lunn is in Venetie geweest op de voetstappen van Ruskin wiens « The Stones of Venice » we haast op elke
bladzijde tegenkomen. Hij bespaart zoo den weetgierigen reiziger
wel de moeite Ruskin na te lezen doch we hadden hem toch liever
hier en daar zijn eigen indrukken en gewaarwordingen in eigen
woorden zien weergeven. « Very rarely has Mr. Lunn the courage
of his own impressions and opinions » (The Spectator, 27-8-1932).
Lunn schreef ook een levensbeschrijving van John Wesley
(1929). En denkelijk zal het niet bij deze alleen blijven want biographie en hagiographie zijn bij de Katholieke Engelsche schrijvers een
zeer gegeerd onderwerp. We denken hier b y , aan de levensbeschrijvingen van Cardinal Wolsey en van Cranmer door H. Belloc, aan
de levensbeschrijving van den H. Franciscus van Assisi door Chesterton e, a. Voor de moderne wereld, die van Wesley niet veel meer
of weet dan dat hij de stichter is van het Methodisme, is de biographie van Lunn werkelijk een openbaring. Wesley was immers een van
die geestelijke helden zooals Wycliffe, Bunyan en George Fox die
hun merkteeken op Engeland en zelfs ver daarbuiten hebben gedrukt.
Hij is een van de voornaamste krachten geweest die Engeland hebben
gered van de omwenteling. De apostolische ijver en het sterke persoonlijke magnetisme van Wesley hebben het aanschijn van Engeland
veranderd. En al bein yloedde hij persoonlijk slechts een korte spanne
tijds in de 18e eeuw, zijn invloed zou zich vooral in de 19 e eeuw doen
gelden zoowel in de herleving van het Romantisme als in de Beweging
van Oxford die hij voorbereidde door den opstand van het Methodisme tegen het formeele Deisme van de 18 e eeuw. Met dit werk
heeft Lunn alien die belang stellen in de ontwikkeling van de godsdienstige gedachte een onschatbaren dienst bewezen en een sleutel
gegeven voor veel dingen die anders onbegrijpelijk blijven in de
vorming van het Engelsche nationale karakter.
We zien met groote belangstelling het verder werk van Arold
Lunn te gemoet en wenschen hem nog lengte van jaren opdat bewaarheid zou worden wat de « Catholic Times » schreef : « De drang
naar Rome onder de Engelsche schrijvers en journalisten moet een
dieper beteekenis hebben dan wij thans kunnen achterhalen ».
Heusy, Sept. 1933.
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Boekbespreking
ANNA VON KRANE : De Speelman van 0. L. Heer. — Uitgave Die Poorte.

De keuze van dit werk was geen gelukkige; en de keuze van den vertaler was een
volslagen vergissing. Het kost ons katholieke hart eenig split niet dankbaarder te kunnen schrijven over dit verhaal van A. von Krane; het is zoo door en door goed bedoeld
en er is zooveel arbeid en goeden wil aan verbruikt. Maar juist deze vrome bedoelingen
en goede wil misleiden vaak de aandacht van den scheppenden kunstenaar, wiens
doel en taak het is en zijn moet : schoonheid te scheppen, zonder meer. Ik geef gaarne
toe, dat ik wellicht een beteren indruk zou hebben behouden van dit verhaal, indien
ik me niet telkens weer geergerd had aan de hopeloos, slordige vertaling. De jonge held
heet « Orlando van naam D, de jongeling « peinsde dag en nacht aan » zijn beminde;
maar « ze gaf hem niet het lijzenste teekentje », hij « beschouwde veel in Zotta's gedragingen voor zedige schroomvalligheid ». « En toen meende hij een vreemde tegenspeling
der gevoelens bij haar op te merken... » maar hier helpt geen citeeren; de z. g. vertaling
is van het begin tot het einde oudbakken en slecht. En het is goed dat we dit zoo duidelijk mogelijk zeggen opdat de leiders van Die Poorte er zich voor hoeden zouden
andermaal dergelijke, rommelige vertaling uit de jaren '8o aan het lezende Vlaanderen van 1933 aan te bieden.
A. V. C.
ALBERT BESSIERES : L'Empire de la Paix. Welts de la Montagne Suisse, empire des
Neiges. — « Editions Spes ». Paris. — 12 fr.
Een bundel schetsen, novellen, vertellingen en legenden, waarin het Zwitsersch
gebergte met zijn indrukwekkende grootschheid, en met zijn rechtschapen, moedige
bewoners goed tot hun recht komen. Een boek om in handen te nemen in uren van
vermoeienis. Men leest het met genoegen omdat het eenvoudig geschreven is, door
iemand die voelt voor de schoonheid der natuur en de poezie van simpele menschen-

levens.

L. D.

JEAN DRAULT : Mon Raid au Paradis rouge (Coll. « Des Fleurs et des Fruits D ) .
Illustrations de J. J. Rousseau. — a Editions Spes ». Paris. — 10 fr.
Hoe de 24 jarige Louis Ricardet, zoon van een Franschen kapitein, in den oorlog
gesneuveld, er toe komt, met een valsch paspoort naar Petrograd te trekken, onder het
voorwendsel daar een communistisch congres bij te wonen; hoe hij gevangen genomen wordt, terwijl hij de juweelen van een Russisch a émigré » in veiligheid tracht te
brengen; wat hij zooal beleeft in de gevangenissen van de Tcheka, en hoe dat alles tot
een goed einde komt, wordt heel levendig verteld, luimig of dramatisch.
L. D.
Een echte roman voor jongeren.

L. DUYKERS : Aquarellen uit Italie. — Uitg. Vlaamsche Boekcentrale. Antwerpen.
Er is middel om naar Italie te reizen en daarover te schrijven zooals Dr. Mcenius
dat heeft gedaan, in zijn a ROmische Reize »; en dit is het schitterendste, diepste en
degelijkste wat ik ooit in dit genre heb gelezen : verleden en heden, wetenschap en
politiek, kunst en kultuur te zamen in hun atmosfeer en kader. Maar om dit resultaat
te bereiken is er behalve eene uitzonderlijke persoonlijkheid, een langere voorbereiding
en een Langer verblijf vereischt, dan voor een jachtige bedevaart naar Rome of Assisi
en Siena kan volstaan.
Er is middel om naar Italie te gaan zooals de Fransch-Vlaming Mabille de Poncheville, met den knapzak op den rug en de veldflesch aan den gordel; en dan wordt het
verhaal dezer reis in de eerste plaats een bewonderend her-genieten van land en landschap.
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Er is ook middel om een reisje naar Italic te aanzien zooals Jozef Simons; als een
plezante verademing na den arbeid. Het verhaal van zulke reis eischt dan van den
lezer niet meer inspanning dan het den schrijver heeft gekost om het neer te schrijven.
Zulke verhalen boeten dan aan diepte en bezinning en rust in, wat ze winnen aan
vlotte levendigheid.
Juffrouw L. Duykers is naar Italic gegaan zooals Dr. Mcenius dat na haar doen zou.
En dat we na twee en twintig jaar dezen herdruk van haar reisverhaal konden lezen
alsof het een nieuwigheid was, is een beter getuigenis voor de gezonde degelijkheid van
haar werk, dan deze vluchtige kritiek. De titel van dit werk duidt trouwens op een
dubbelen trek in het werk en de persoonlijkheid van J w Duykers : het zijn geen uren
bewondering, het zijn geen schoonheidsvizioenen geworden, — dat zij zonder eenige
bijbedoeling gezegd — het zijn bescheiden Aquarellen; en deze titel wijst bovendien
op rust en bezinning en maat bij het beschouwen en bewonderen van zooveel schoonheid.
A. V. C.
SENDEN, L. (Pr.) : Onze Huisinsekten. Davidsfonds, Volksreeks Nr. 245, 1933,
223 blz., geillustreerd.

De eerwaarde Bestuurder van het St-Norbertusgesticht heeft, benevens zijn mathematische en chemische leeraarspraktijk, een hobby voor insekten. Hoeveel Vlamingen hebben hem niet bezig gehoord over de mieren? en over de vliegen? en over de motten? en over... de reeks kan lang worden. Hij reisde zelfs met zijn insekten (figuurlijk)
over de grenzen en vond ook in Nederland steeds aandachtig gehoor voor zijn humoristisch woord.
Dr. L. Senden is onvermoeibaar, zooals de meeste priesters-geleerden. Thans
liet hij voor de Davidsfondsers een bundel verschijnen over de huisinsekten. Vulgarizatie die, zonder twijfel, door dezen grooten lezerskring zal worden genoten.
Vulgarizatie gesteund op ernstige studie van de stof; — getuige de aanzienlijke bibliografie, waarnaar wordt verwezen. Bij 't lezen dezer hoofdstukken stelt men zich onwillekeurig dat blozend, guitig boerenjongensgezicht-op-zwarten-toog voor, dat u
met breeden glimlach de avonturen vertelt van de vloo, de luis en van die ander « smerige beesten ». Hij doet dit als geestdriftig natuurvriend, maar vooral als priesterlijk
Godsdienaar, die de schoonheid van de schepping verkondigt : « propter magnam
gloriam Tuam. »
Het boek bevat talrijke platen, waarvan we moeten erkennen dat de typografische
uitvoering verre beneden de waarde van den tekst blijft. In deze ware kwaliteit te verkiezen boven kwantiteit.
DR. J. VAN MIERLO, JUN., S. J. : Beknopte Geschiedenis van de oud- en middelnederlandsche letterkunde. — Uitg. Standaard-Boekhandel, Antwerpen; Malmberg, Den
Bosch. Pr. 3o fr.
Van dit belangrijk werk, dat hier door prof. Mansion uitvoerig en met groote
waardeering werd besproken, verscheen een tweede, bijgewerkte en verbeterde uitgave.

Dichter der Gegenwart : I HANS BRANDENBURG : Die Schiffbauchigen u. a.; II. W.
WEIGAND : Musikantenstreik u. a.; III. G. KäLWEL : Eine arme Kreatur Gottes u. a.;
IV. W. VON SCHRAMM : Die Ohrfeige im Graben u. a.; V. FR. DAML : Der Faltbootfahrer
u. a.; VI. Deutschland im Morgenrot, vaterldndische Lyrik unserer Besten. — Verlag
Kosel u. Piistet, Munchen. Pr. -,5o M.
Dit zijn zes handige en goedkoope boekjes, waarvan ik er alvast vijf aanbeveel
aan de leeraars in de Duitsche taal op onze middelbare gestichten. Deze kleine bloemlezingen werden samengesteld uit het werk van vooraanstaande Duitsche letterkundige, wier werk nagenoeg geheel onbekend gebleven is in Vlaanderen. Deze reeks
die verder een keits brengen zal uit het werk van Ruth Schaumann e. a. werd ingezet
met een uitgesproken bedoeling : die neue Reihe wendet sich gegen jedes wurzelund glaubenslose Literatentum, und stellt ihm das badenstandige, sittlich und kunstlerisch hochstehende Dichtwerk gegeniiber. Aileen het zesde deeltje : Deutschland
im Morgenrot is blijkbaar ter wille der politieke constellatie saamgelezen. Slechts een
enkel vers hier en daar verheft zich, met een zuiverder geluid, boven een luide maar
holle vaderlandsche rethoriek.
Dr. L. D. S.
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JEAN HOFER, C. S. S. R. : Saint Clement-Marie Hofbauer, 1751-182o. Traduit
de l'allemand par Rene Kremer. Avec un portrait. — Louvain, Imprimerie Saint-Alphonse, rue de la Brabanconne, 97. — Paris. P. Lethellieux, rue Cassette, io (VIe).
Eene zeer welgelukte en goed gedocumenteerde levensbeschrijving. Weinige
levees waren zoo bewogen, zoo vol tegenkanting, hinderpalen, teleurstellingen als dat
van Hofbauer : een strijd boven de menschelijke krachten, van zijn kinderjaren tot
aan zijn dood, ten eerste om zijn roeping te mogen volgen, daarna om het orde der
Redemptoristen wortel te doen schieten aan dezen kant der Alpen. 't Scheen of heel
de wereld tegen hem gekant was; de eene na de andere werden zijne stichtingen opgeheven, zijne volgelingen uitgedreven, al zijne pogingen verijdeld. Maar ook welke droeve
tijden, toen zelfs de geestelijkheid, zoowel in Oostenrijk, als in Beieren en Polen, door
het zegevierend rationalisme diep aangetast was, en het josephisme als een kanker
de beste krachten der Kerk van Oostenrijk sloopte, terwiji de oorlogen van Napoleon
niet weinig bijdroegen om ongeloof en politiek geharrewar te vermeerderen. Veertig
jaren lang streed Hofbauer, altijd overwonnen in schijn, maar eindelijk toch zegevierend.
Hoe kart ook zijn verblijven te Warschau, te Weenen, in Beieren, in Zwitserland, toch
wist hij overal het waar katholiek leven te doen herleven. Te Weenen beleefde hij eindelijk het geluk het catholicisme weer te doen doordringen in de universitaire middens,
en zijn, orde eindelijk toegelaten te zien. Hij lag op zijn sterfbed, toen die laatste vreugde
hem eindelijk gegund werd.
L. D.
Een, heel schoone, aantrekkelijke figuur, en een schoon boek.
JACQUES DEBOUT : Le Chanoine Broussillard dans la Brousse. Roman trop vrai.
—Editions Spes. Paris. — to fr.
Onder vorm van roman een al te droeve werkelijkheid. Kannunik Broussillard
wordt pastoor benoemd in een welvarend dorp der « banlieue grise ». Hij heeft hier
niet te doen met de arme, half wilde menschen der « banlieue rouge » rond Parijs, maar
met wel ingezeten burgers die, zoo gezegd, nog katholiek zijn. Maar welke droeve ervaringen, loopt hij van den eersten, oogenblik op ! Op een enkele uitzondering na, stuit
hij overal op onverschilligheid, onbegrijpen, tegenkanting van zoogezegde geloofsgenooten, die den pastoor beschouwen als een, nutteloos man, die slechts bij huwelijken
of begrafenissen kan gebruikt worden, maar buiten deze bijzondere gevallen, niet van
den minsten tel is, en geen recht heeft over godsdienst buiten zijn kerk te spreken.
Een tendenz boek, om den droevigen toestand der geestelijk vereenzaamde priesters
in zekere provincies van Frankrijk te beschrijven; provincies die, volgens schrijvers,
als missielanden zouden moeten bewerkt worden, om tot een uitslag te geraken.
L. D.
JAKOB R. SVERDRUP : Les Robinsons du Spitzberg. Trad. du Norvigien par Jacques
de Coussange. (Coll. « Des Fleurs et des Fruits ») — Editions Spes. Paris. — 7 fr.
De jonge Ivan en drie andere matrozen landen in een verlaten eiland, ten noorden
der Spitsberg, na het vergaan van hun schip. Vier jaren, lang is hue leven een harden
strijd tegen honger, kou, ziekte, en zelfs witte beren, en erger nog tegen de neerdrukkende maandenlange nacht, en de dreigende moedeloosheid en wanhoop. Tot eindelijk
de verlossing komt!
Een boeiend boek, gelijk Scandinaven er kunnen schrijven, een boek vol lessen
van moed en wilskracht, zeer goed gepast voor aankomende jongens — en zelfs meisjes.
L. D.
NONKEL JAN : Mijn luistervinkjes. Uitg. K. V. R. 0. Leuven.
E. Claes heeft deze overvloedig geillustreerde gift van Nonkel Jan aan zijn. luistervinken, voorzien van een hartelijke introductie.

L. DE PAULA : Nette manieren. Een handboek der wellevendheid voor jong en oud.
Uitg. De Belgische Boekhandel (Office de Publicite) Brussel.
Indien onze geestelijke overheid en de minister van onderwijs dit handboek verplichtend wilden maken voor de twee hoogste klassen van ons middelbaar onderwijs
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en er voor zorgen wilden dat deze lessen van wellevendheid gegeven werden met zorg
en toewijding door een leeraar die ook door zijn voorbeeld leert wat wellevendheid is,
dan zouden we ons niet zoo dikwijls moeten ergeren aan de onbeholpenheid of erger
nog de onwelvoeglijkheid van onze gestudeerden, priesters en leeken, in Vlaanderen.
Velen zijn onhandig omdat ze de formule of het gebaar niet kennen, anderen schijnen
niet te beseffen dat de keurigheid of de slordigheid van onze taal en omgang een teeken
zijn ten goede of ten kwade van ons kultureel niveau.
« Nette Manieren » is in elk opzicht een uitstekend handboek; het is zoo volledig
als dat voor een handboek mogelijk is en het is gesteld in een sober en klaar nederlandsch,
door een Vlaming die zijn taal bezit.
A. V. C.
M. GILLIAMS : Het verleden van Columbus . In eigen beheer.
Onder dezen, titel heeft M. Gilliams zijn vorige kleine uitgaven saamgebundeld.
Ik heb in dit tijdschrift — men gelieve o. m, het septembernummer na te gaan — bij
herhaling geschreven hoezeer ik het werk van dezen jongen, bescheiden dichter waardeer. Ik hoef hieraan niets toe te voegen. Tenzij de wensch : dat hij zijn werk voor een
ruimer, belangstellend publiek, bereikbaar stelle.
A. V. C.
J. B. PRIESTLEY : « AngellPavement », Deel I : 310 bldz.; Deel II : 276 bldz. 16,5 x
11,5; Ingen. elk M. 1,80. Tauchnitz, Leipzig.
Wanneer we aannemen dat een van de hoofdvereischten van den roman is werkelijke en levende menschelijke wezens uit te beelden moet worden gezegd dat Priestley
zich in dit boek aanmeldt als een, van de beste romanschrijvers van het oogenblik in
Engeland. Zijn groot succes is echter ook voor een deel te danken aan het feit dat hij
den gewonen sterveling tot voorwerp neemt van zijn studie, zonder hem te verachten of onder zijn beschermende vleugelen te nemen. Priestley heeft in prachtigen stijl
en 'n schitterend proza waarin vooral opvallen de ongewone scherpzinnigheid voor het
pakkende detail en de humor die zijn realisme gepast weet te temperen.
Hier hebben we nu eens het echte levende Londen met zijn zwart berookte huizen en zijn reuzenbeweging. Het bureel van Mr. Dersingham is even stofferig en dompig als al de andere en zijn bedienden lijken ons met opzet fataal gelijk aan een bepaald
type te zijn geschilderd. De schr. geeft ons echter niet alleen een kijkje op « Angel
Pavement », (naam van een Londensche straat waarin dit bureel is gelegen), doch ook
in het binnenste van al deze menschen en giet er een scheutje romantisme over vooraleer ze door het noodlot zullen overmand worden. Wat zich binnen deze stofferige muren afspeelt wordt door Priestley op zoo'n dramatische manier behandeld dat we voor
een gegeven komen te staan dat ook de menschen buiten de Londensche wereld diep
moet aangrijpen en dus op algemeene menschelijkheid aanspraak maken kan. Met dit
boek heeft P. een nieuwe methode en een nieuwe aesthetische beschouwing ingevoerd
in den modernen Engelschen roman. En het publiek moet met die vernieuwing wel erg
ingenomen zijn geweest wijl het werk, ondanks kritiek van conservatieve zijde, met
honderdduizende exemplaren werd verkocht. (Het verscheen in 1930). De gezonde
volksgeest die wars was van psychologische ontledingen, die niet overal den schrijver om het hoekje wilde zien kijken en genoeg had van realisme uit de kliniek, heeft
ten slotte toch gezegevierd. De « man in the street » heeft zich naar hartelust kunnen
vergasten aan, het scherpe opmerken van kleinigheden die Priestley zeer gevat in de
plaats heeft gesteld van ellenlange ontledingen.
Priestley dwingt ons ahw. met zijn karakters mee te leven, belang in hen te stellen,
kortom heelemaal in hen op te gaan en dit ondanks het feit dat de schrijver hier geen
enkel benijdenswaardig karakter teekent en ons in een midden brengt dat Hoch comfortabel noch elegant is. Uit dit werk blijkt ook overduidelijk hoe de godsdienstkrisis
die Engeland doorworstelt ook in het publieke leven is ingevreten. De held van het
boek : Mr. Smeeth, de plichtsgetrouwe kassier met streng Victoriaansche beginselen
is niet opgewassen tegen de naoorlogsche mentaliteit en wordt ook een slachtoffer van
die godsdienstige leegheid die hier op een schitterend aanschouwelijke manier wordt
voorgesteld. Doch niet alleen de kassier, ook zijn vrouw, de klerken, de typisten en de
eigenaar van de gedoemde zaak worden ten voeten uit geteekend en vormen ahw. een
geheel van sterk levende menschelijkheid. Niet alleen dus als letterkundig eerste rangs
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werk doch tevens als een klare tijdspiegel is dit mooie boek van uitzonderlijke beteekenis, al past het ook juist daarom niet in alle handen. Het is een waardig vervolg op « The
good Companions D dat, volgens ons, erdoor in de schaduw wordt gesteld. We verwijzen om te besluiten naar de mooie bijlage, gegeven in The London Rookman van
Kerstmis 1932, bestaande uit een serie gekleurde illustraties voor dit boek van de hand
Dr. Raph. Kreemers.
van Joseph Simpson.
Not COWARD : q Spangled Unicorn A (a selection from the works of Albrecht
Drausler, Serge Lliavanov, enz.) 19,5 x 13,5; 101 bldz. Geb. 5. Hutchinson, London
(1932).
Het eenige doel dat de schrijver met het samenstellen van deze bloemlezing gehad heeft, zegt hij in de inleiding, was : « Progress on and up as opposed to Along and
Down ». Er werden in opgenomen allerhande bijdragen van alle landen en volkeren.
« rich in beauty, the fruits of minds that are unafraid ». De goedjongstige lezer van deze
recensie sla er echter geen bio- of bibliographisch algemeen woordenboek op na want
geen enkel van de bier gegeven dichters bestaat in de verkelijkheid doch alleen in het
zeer vruchtbare brein van den schrijver. En waar hij de zo portretten, gehaald heefl
die het boekje verluchten mag Joost weten. Ze zijn al even vermakelijk als de poezie
en het proza dat ernaast staat gedrukt. Coward heeft hier zeker een loopje willen nemen met allerlei « fabricanten D van bloemlezingen en als dusdanig is hij in zijn opzet
schitterend gelukt want het ding doet u van 't begin tot het einde schaterlachen met
den onzin die erin wordt uitgekraamd. Een enkel staaltje voor liefhebbers van sarcasme,
en die zullen dan, wel voldoende gewaarschuwd zijn. Van de hand van E. A. I. Maunders krijgen, we een gedicht betiteld a Moss D en dat begint als volgt : « Sound is alliptical Sorrow is sound Sorrow is round Curved like a ball David and Saul Knew about
Dr. Raph. Kreemers.
sorrow D. Intelligenti sat!
« The Albatros Almanac 1933 D; 18 x II; 20o bldz. Ingen. Rm. o,8o; Ffrs. 6.
Lire 5,00. The Albatros Verlag : Oscar Enoch. Hambourg, Paris, Bologna.
Naast de reeds bekende Tauchnitz Uitgave is het Albatross Verlag zich zachtjes
aan een plaats aan het veroveren onder de zon met zijn uitgave van werk van levende
Engelsche schrijvers. De uitgave is zoowel wat papier en druk als uiterlijke verzorging
betreft werkelijk schitterend te noemen. Men krijgt veel en goede waar voor weinig
geld. Deze almanak by. mag er zijn en is een, bijzondere aanbeveling overwaard. Er
worden 25 verschillende stukken gegeven, zoowel van overleden als van levende auteurs. Doch deze laatsten gaan met het leeuwenaandeel strijken. En dat het niet van
de kleinsten zijn moge blijken uit de volgende nomenclatuur : H. Belloc, S. Lewis,
D. H. Lawrence, A. Huxley, J. Joyce, L. Golding, G. R. Stern, Liam O'Flaherty,
B. Nichols, G. B. Shaw, Kath. Mansfield, H. Walpole, Ch. Morgan, enz. De opgenomen stukken zijn wel van die lengte en van zoo'n gehalte dat men zich een uitstekend
gedacht vormen kan van den stijl en de mentaliteit van den schrijver. Zoo is er by.
een uittreksel van 12 bldz. uit Belloc's « Richelieu », een van ro bldz. uit « Dodsworth D
van Sinclair Lewis, een van 13 bldz. uit « The Gioconda Smile » van A. Huxley, een
van 17 bldz. uit « Magnolia Street » van L. Golding, enz. Uit deze korte aanhaling
moge tevens blijken dat het boekje niet voor « schoolgebruik » bestemd is doch wel
bedoeld als een vluchtige kennismaking met groote schrijvers van het oogenblik en
een, aansporing tot verder lezen in het werk van de besproken auteurs. We bevelen
Dr. Raph. Kreemers.
het de liefhebbers dan ook van harte aan.
« The Jacket Library ». 16,5 X I I; 15 cent. per deel.
We zullen ons hier niet verdiepen in het vraagstuk of de waardevermindering van
Pond en Dollar voor de menschheid een zegen of eer vloek is. Wel mogen we ons als
liefhebbers van literatuur verheugen want we krijgen nu eindelijk ook eens een gelegenheid om de « World'best Books » in een handig formaat en tegen een schappelijken
prijs aan te schaffen. We hebben, hier voor ons liggen enkele deeltjes van de Jacket
Library die gepatroneerd wordt door de National Home Library te Washington D. C.
Als leden van de Advisory Roard hebben we o. m. opgenierkt : Mary Austin, J. B.
Cabell, John Dewey, Ellen Glasgow, L. Lewisohn, Eug. O'Neill, L. Untermeyer e. a.
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We hebben dus een voldoende waarborg dat het hier niet gaat om een louter financieele
onderneming ter beetneming van de goegemeente. Het deeltje « Tales of Sherlock
Holmes D van Sir A. Conan Doyle telt 26o bldz.; het deeltje « Essays » van Ralph
Waldo Emerson 172 bldz.; het deeltje a The adventures of Tom Sawyer » van Samuel
L. Clemens (alias Mark Tvain) 253 bldz. De druk is helder, het papier goed en de band
is met linnen overtrokken karton. Me dunkt dat verdere aanbeveling voor deze handige
boekjes overbodig is. Liefhebbers zeggen we, om te besluiten dat o. m, in deze collectie verschenen zijn : Palgrave's : a The golden treasury of Song and Verse », Stevenson's :
« Treasure Island », L. Carroll's : « Alice in wonderland », Hardy's : « Under the greenwood tree D, Shakespeare's : « The merchant of Venice » e. a. zelfs « The New TestaDr. Raph. Kreemers.
ment ». Tolle et lege!
« The Catholic Press Directory for 1932 » 17,5 x io; 176 bldz. Geb. Z 1. J. H. Meyer,
west Randolph street 64, Chicago, U. S. A.
In dit handige boekje krijgen we een volledige lijst van al de katholieke kranten en
tijdschriften in de Vereenigde Staten, en dat zijn er niet minder dan 310, waaronder
223 Engelsche, 17 Duitsche, 16 Poolsche, io Fransche, enz. Interessant zijn de inleidende beschouwingen van E. Lester Muller a Why advertisers should use the Catholic
Press »; van B. Elder : « Catholic Press Association »; van C. Royle : « The national
Catholic Welfare Conference News Service »; van J. A. Harney : « Circulation Vigilance Committee of the Catholic Press Association », enz. Een alphabetische inhoudstafel en een alphabetisch register op de aankondigingen verhoogen de bruikbaarheid
van dit boekje waarin we een duidelijk overzicht krijgen van de persbedrijvigheid der
22 millioen Katholieken in de Vereenigde Staten, en waarin ook wij ons dikwijls spiegelen kunnen in onzen harden strijd voor het goede door de pers.
Dr. Raph. Kreemers.
VERNON LEE : « The handling of words ». 17,5 x 11,5; 315 bldz. Geb. 3/6. John
Lane The Bodley Head, London.
In het Sept.-nummer van « Life and Letters » (p. 287-311) publiceert Desmond
Mac Carthy een studie van Vernon Lee getiteld a The handling of words » waarin de
bekende schrijfster V. Lee een bladzijde uit het werk van Walter Pater aan een grondig
psychologisch en letterkundig onderzoek onderwerpt. Deze studie is een aanvulling
op het nu reeds io jaar geleden verschenen boek van V. Lee doch we profiteeren van
de gelegenheid dat dit meesterwerk der kritiek ook in een goedkoope uitgave verkrijgbaar is om er even de aandacht op te vestigen. Het werk van deze vrouw heeft steeds
- hooge waardeering genoten. Doch op onze dagen nu zooveel goed gezegd wordt van
boeken die het niet verdienen is het plicht het werkelijk interessante degelijk voor
het voetlicht te brengen. V. Lee is niet alleen een schitterende essayiste doch tevens
aestheet, psychologist en geschiedschrijfster. En al wie zich met kritiek, letterkundige
geschiedenis of taalonderwijs bezig houdt moet naar dit boek grijpen. Daar is heel
wat weer uit te leeren over stijl, literaire zielkunde, bouw van het kunstwerk en het
behandelen van woorden dan in die massa domme dingen die door allerhande vereenigingen « met winstbejag » de wereld in worden, geschopt. Schrijven kan ook voor
een deel worden a geleerd D en we kennen geen beter leerares dan deze Hon. D. Litt.
van Durham University, die, al werd ze reeds geroemd in Browning's « Asolando »
Dr. Raph. Kreemers.
nog werkelijk up-to-date is.
JORIS CAYMAEX : « Vertoeven D - Leeslust, Antwerpen, 1927. — 14 fr.
Bloemerig proza en gedichten, over de meest verheven werkelijkheden, met gevoel
en bewondering geschreven, maar die de kracht en de beheersching missen, die voor
A. D.
alle schoonheid onontbeerlijk is.

FRITS HOMAN. — •

De Proeftijd 1 — 3e Druk. — Wereldbibliotheek, Amsterdam

I 933.
moet

De romantische en zeer litteraire memoires van iemand die zeker een edel mensch
zijn geweest, dock op een korte tijd na, niet op die manier het leven ervaarde,
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dat zijn getuigenis voor een breederen kring dan vrienden en verwanten, belangstelling
vergen moet.
A. D.
JAN CEULERS en FRANS SMEKENS. - « Pubeswee » — Gedichten.
Ondoorvoelde en opgeschroefde gevoelerigheid, wansmaak, ontstentenis van elk
poetisch begrip.
A. D.
MARNIX VAN GAVERE. - « Gedichten ». — Steenlandt. Kortrijk.
Het is een eer aandacht te mogen vragen voor de aristocratische verschijning
van dezen dichter, zooals hij zich uit in enkele verzen pier gebundeld, of sedertdien in
tijdschriften verschenen. Van Gavere's kunst is een gedurige verwondering over de
raadselachtigheid des levens, over de geheimen die ons ondoorgrondelijk omringen. Zijn
toon is ingekeerd en heeft die wijze weemoed, die slechts het leven geven kan. De
naam van een jongere, die te onthouden valt.
A. D.
JOHAN THEUNISZ : « Verloren Volk D. - Wereldbibliotheek, Amsterdam, x933.
Een roman over de veroordeelde visschersbevolking tilt een der kleine steden
aan de afgedamde Zuiderzee. De schrijver is er jammerlijk niet in gelukt om zijn gegeven
uit te werken tot wat het worden kon: het epos van den onafwendbaren ondergang. Zijn
gestalten zijn al te vaag en te slecht omlijnd om als symbolen te kunnen optreden, hun
leven verstikt onder bijkomstigheden en verloopt in volstrekte onbelangrijkheid. Het
valt ook te betreuren dat Theunisz de eigenaardigheden van de visscherij niet aanwendt
om het verband met het leven te versterken, in plaats van ze uit te stallen als zooveel
kleine wetenswaardigheden, die nu maar hinderen. De gewesttaal, die de schrijver
of en toe gebruikt, vergemakkelijkt de lezing niet.
A. D.
WIM VAN WAAS : « De zilveren Boot ». Gedichten. — Meirpoel, St. Niklaas. 1932.

De eersteling van een Jong dichter, achter wiens onhandigheden en mislukkingen,
toch een talent schuilt, dat zich een enkele maal in een boos en gevoelig vers veropenbaren kan.
A. D.
MARTEN DE MINDERE 1 « De Gebroken Branding ». — Sonnetten.
Deze sonnetten zijn goed gebouwd, maar te eenzijdig verstandelijk om tot een
schoone en groot-menschelijke kunst te kunnen groeien.
A. D.
EDMOND JOLY : La Chambre des Saints d Rome. Preface du Prince Glika. — Desclee
de Brouwer et C e. Paris. — 12 fr.
Schrijver, verleden jaar overleden, staat bekend als geschiedschrijver van gewijde
kunst. Het christelijk Rome kent hij tot in zijn afgelegenste hoekjes, zijn kleinste bijzonderheden. Met hem bezoeken we, een voor een de kamers welke te Rome, het aandenken
bewaren van zooveel heiligen die daar leefden en stierven, van Anna-Maria Taigi, tot
aan de apostolische tijden, trekken ze voor onze oogen voorbij, al die heiligen, in al
de heerlijkheid van hun liefde tot God maar ook in al de weelde van hun lijden en
sacrificie : Benoit Labre, Felix van Cantaluce, Ignatius van Loyola, Jan Berchmans,
Filippo di Neri, Camillus Lellis, Francesca Romana, Birgitta en Catherina van Zweden,
Catharina van Siena, Dominicus en Franciscus, Cecilia, enz. enz. En met deze alien,
leven we Rome's geschiedenis mee.
Een boek van godsvrucht en geloof.
L. D.
MAURICE CONLOMBEAU : Chartres. L'Ame de la Cathddrale. Avant-Propos de
Louis Gillet. Ix illustrations. — Desclie de Brouwer. Paris. — 12 fr.
Geen wetenschappelijk boek, maar een boek van liefde en bewondering. Schrijver,
aartspriester te Chartres, een fijn en gecultiveerd man, kende zijn Kerk door en door;
jaren lang had hij ze bestudeerd, en eenige maanden voor zijn dood resumeerde hij al
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zijne zorgvuldig opgedane kennis in een reeks voordrachten, die nu in boek verschijnen. Prachtig laat hij er in uitkomen hoe 0. L. Vrouw, als 't ware, de ziel is van het
heerlijk gebouw. Zij is er het middenpunt van, en overal vindt men haar beeld terug,
in 't beeldhouwwerk, in de schilderijen, in de glasramen; heel het steenen gewrocht
is vol van hare gedachte. Zij geeft er ziel en leven aan, en beheerscht al dien overvloedigen schat beelden, waarin zoowel het Oud en het Nieuw Testament, als het rijke
symbolisme der Kerk uitgedrukt staan, en die niet alleen een getuigenis van diep geloof
L. D.
beteekenen, maar ook een levend onderwijs van katholiek geloof.
PIERRE COSTE. CHARLES BAUSSAN, GEORGES GOYAU : Les Filles de la Charitd. Trois
Siecles d'Histoire religieuse. Avec g illustrations. Lettre-Preface de S. Em. le Cardinal
Verdier, Archeveque de Paris. — Desclee de Brouwer. Paris.
Een wel opgevat boek, waarin het werk der dochters van St. Vincentius a Paulo
voortreffelijk in 't licht wordt gesteld. In een studie over « L'Institut de 1617 a i800 »
zet Pierre Coste, den aanvang, en trots moeilijkheden en hinderpalen, het snelle opbloeien
uiteen, van het schoone liefdewerk. In het tweede artikel « Du XIXe siecle a nos jours »,
bestudeert Charles Baussan de drievoudige werking der Zusters van St. Vincentius op
gebied van onderwijs, liefdadigheid, sociale werking. In een derde studie, weidt Georges
Goyau uit over hun leven van toewijding en sacrificie als missionarissen, bijzonderlijk
in China waar tien hunner den marteldood stierven te Tien-Tsin, in 1870.
De naam der medewerkers staat borg voor de degelijkheid van het boek.
L. D.

Uitgaven van J. B. Wolters, Groningen

Prijs :

Geb. Ing.

f o,8o
Vreugd en Leed, VOORLOOPER, deel I, geill.
Van alle tijden. Bibliotheek van Nederlandsche Letterkunde onder
redactie van Dr. C. G. N. de VOOYS en Dr. D. C. TINBERGEN
Esmoreit, Abel spel uit de veertiende eeuw naar het Hulthemsche
handschrift uitgegeven door C. G. KAAKEBEEN en Dr. R. VERf LI() f o,8o
DEYEN, Il e druk
Joost Van Vondel's Jephta of Offerbelofte. Treurspel uitgegeven, en
van een inleiding en aanteekeningen voorzien door T. Terwey
en J. Koopmans, 6e druk, opnieuw bewerkt door Dr. C. G
90
1,20 f o,g
N. DE VOOYS
L. C. T. BIGOT en Dr. PH. KOHNSTAMM, Hoofdstukken uit de Psy- f
Een boek voor candidaat-Hoofdonderwijzers, geillustreerd
I 2,25 1 1, 90
J. C. STARKENBRUG, Uit onze Omgeving, Een zestal leesboeken voor
de Middelklassen van Katholieke Lagere Scholen, deel V, geillustreerd, 2 e druk.
0,75
I. VAN GELDEREN en J. H. BECKUM, Duitsch Woordenboek, Eerste
deel : Duitsch-Nederlandsch; zevende, veel verbeterde en vermeerderde druk, gebonden
3,75
A. JAGER en A. JANES, as bee cee dee om te leeren lezen, geillustreerd
Vijdfe leesboekje
Zesde leesboekje
Zevende leesboekje, A, door A. Jager
0,55
Achtste leesboekje A, door A. Jager
f 0„,55
Hoogeveen's Leesmethode door M. B. HOOGEVEEN, JAN LIGTHART en
H. SCHEEPSTRA, met nieuwe illustraties geheel in kleur van

I

I

C. JETSES

Eerste leesboekje, 25 e druk
Tweede leesboekje, 24e druk
Derde leesboekje, 23e druk
Vierde leesboekje, 23e druk
Vijfde leesboekje, 23e druk
Zesde leesboekje, 23e druk

fIff o°,:':5
55 °:
I 0,45
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f45
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Leesoefeningen, ter inleiding van M. B. HOOGEVEEN, JAN LIGTHART
en H. SCHEEPSTRA 'S Leesboekjes, geillustreerd door C. JETSES.
Leesoefeningen I bij het Eerste leesboekje
1 0,25
Leesoefeningen II bij het Tweede leesboekje
1 0,25
I 0,25
Leesoefeningen III bij het Derde leesboekje
f 0,25
Leesboekje IV bij het Vierde leesboekje
Dr. J. B. BEsANcoN en W. STRunc, Abrege de l'histoire de la litterature
francaise, avec tine anthologie, geillustreerd
I 4,75 1 4,25
Dr. J. B. BESANCON en W. STRunc, Précis historique et anthologie de
la litterature francaise, avec de nombreuses illustrations a l'usage
des lycies classiques et modernes Deel I, geillustreerd, 4 e druk 1 4,90 I 4,25
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Inhoud van Tijdschriften
LEVEN EN WERKEN (September). — E. C. Knappert : Waar wij heengaan?

— W. L. M. E. Van Leeuwen : Denker en Film, — Elisabeth Zernike : Buurmeisje.
— Else Moresnet : Het Blaadje en de Wind. — H. Roland Holst-Van der Schalk:
Werkende vrouwen in de bergen, gezien door eene die niet werkte. — Piet le Grand:
Liedje. — Annie Salomons : Groei.
LEVEN EN WERKEN (Oktober). — Aan onze abonnès. — E. C. Knappert :
De demokratische levenshouding. — Dr. J. Bierens de Haan : Verbeelding en Leven.
— Prof. Huib. Luns : Holland heeft weer iets meer terug van den grootste zijner jaren.
— Nel Buys : De kat. — B. Welling : Kijkers. — A. Salomons : Volk en tooneel. —
Dr. H. Geversman : Op den brandstapel. — M. Schmitz : Een boek dat iets to zeggen
heeft. — Prof. Mr. J. Cohen : In memoriam Herman Poort. — Boeken van dezen tijd.
DE NIEUWE GIDS (Oktober). — H. W. Sandberg : Andr6e. — Mr. D. Spanjaard : Balzac. — Willem Kloos : Nieuwe Gids-Correspondentie. — Helene Swarth :
Wolkenbeelden. — Hein Boeken : Juni-Verzen. — Willem Kloos : Binnengedachten.
— Frans Erens : Invallen. — Karel Damme : Het raadsel, dat Atlantis heet. — Willem Kloos : Het een en ander over Herman Gorter en Mevrouw Roland Hoist. —
Maandelijksch Overzicht. — Erotiek en Huwelijksleven — Wij en de Dieren —
Friesche Cultuur-prolbemen. — Maurits Wagenvoort : Buitenlandsch Overzicht. —
Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe : Feiten en Fantasieen (Dames-Rubriek).
DE GIDS (Oktober). — Stemmen uit de Redactie. — E. N. Harold : Korte schetsen. — A. Donker : De golf. — G. Achterberg : De verloren zoon. — A. Koolhaas :
Honger. — Dr. H. E. Colenbrander : Coen in Patria I Reael. — R. F. Beerling :
Aspecten van het denken in de I9e en de 20e eeuw. — Dr. H. van Loon : Het raadsel
van Rimbaud. — Dr. H. E. Colenbrander : Over Nederland beschikt in 1885? —
Buitenlandsch overzicht. — Bibliographie.
DE VLAAMSCHE GIDS (Oktober). — Hand Van Werveke : Inflatie in vroeger
Tijden. — Frans Dirickx : Moeder's Huis. — Fritz Francken : Vijf Sonnetten. —
Eugenie Boeye : Koortslied. — Tine Rabhooy : Bloemenhulde. — Dr. Pieter Wyndaele : Dr. Constant Jacob Hansen herdacht. — Julius Pee. Twee Elzassers van Beteekenis. — Jozef Peeters : Stalin. — Hans Van Werveke en J. R. : Boekbeschouwing.

— Nieuwe Uitgaven.
DEN GULDEN WINCKEL (Oktober). — W. A. Kramers : De Prim als wereldverlosser. — E. du Perron : Een schrijvende schoonheidskoningin. — S. M. Noach :
Het dagboek van Fr. van Eeden, — J. Greshoff : De Geschriften van een Architect.
— Gerard van Eckeren : Kroniek van het Proza. — G. Stuiveling : In memoriam
Herman Poort. — W. A. Kramers : Henri Borel t — Dr. H. van Loon : Een nieuwe
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levensbeschrijving van Verlaine. — Edmond Destree Rubens en Antwerpen. — Boekenschouw. Boekenfilm.
DE TIJDSTROOM (September). — Verzen van Rene Verbeeck, M. Peeters,
J. Vercammen, Wim Elsland. — Andre Demedts : de vagabond heeft leans. — W.
van denlAker : Moeder;_waarom':schrijven wij? — J. Van de Venne : Fr. Mauriac.
— Marnix ,, Gysen : Wederwoord voor Dr. Decroos. — H. Opdebeek : Eug, Ragmey.
— P. G. Buckinx : Het verraad der kosters. — Aanteekeningen, enz.
ROEPING:(September). — Paulylemminx : Uit « Ontginningen ». — Mr. Louis
de Bourbon : Verzen. — Alex Campaert : Verzen. — A. Jurriaan Zoetmulder : De
man van Karioth. — Mr. Louis: de Bourbon : Uit het boek « God ». — Mr. A. W.
E. Brandsma : Het Fascisme. — M. Molenaar M. S. C. :La Povera Gemma. — Boekbespreking.

LA REVUE BELGE (16 aotit). — Michel Battard : Les causes de la crise economique. — Ben Hecht : Ma rencontre a Berlin avec Quinn Lusk, traitre irlandais.
— Emile Chardome : Don Juan van Haelen. — Gaston Pages Le cinema parlant. —
A. T'Serstevens : Verlaine en prison. — Henri Coppieters de Gibson : Poemes. —
Joahnnes Buchholtz : Les conditions de Cornelia. — Thomas Greenwood : Lettre
de Londres : La Saison en Ecosse.
LA REVUE BELGE (I September). — Raoul Crabbe : La marine de guerre
allemande d'aujourd'htii. — M. Jasques Vier : Portrets d'ecrivains : Georges Duhamel.
— Georges Duhamel : La querelle du machinisme. — Pierre Bouchardon : Le causes
judiciaires celebres : La bastide des trois vieillards. — Louis Baudin : Croquis brisiliens. — Jeanne Mayeur : Poemes. — John Flandres L'idylle de M. Honigley (Nouvelle). — Paul Prist : Lettre de Paris : Le bet ete sous le soleil de France. — Medicus
Les stupefiants.
LA REVUE BELGE (15 septembre). Andre Bellessort : Les voyageurs d'aujourd'hui. — Laurent Lombard : L'agonie heroique du Fort de Loncin. — Maur.
Guilt. Linephty : La pie mangeait du drap brute. (Nouvelle) — Marquis du Four de
la Londe : Des rois de l'or ignores : Les Mitsui. — M. Lehr, Charles Seinsevin Poernes. — Louis Baudin : Croquis argentins. — Medicus : La chimie et la pharmacie.
— Les livres.
LA REVUE BELGE (I octobre). Lt-colonel Requette : La Belgique devant
une nouvelle invasion. — Henry Bidou : Autour de « La dame aux camilias ». R.
P. Lhande : Au pays des « Intouchables » : Les parias. — Gaston Picard : Une lettre
inedite d'Andre Theuriet sur son voyage en Belgique. — Andre Ravry : Quelques
histoires de roman-feuilleton. Desire Kosztolanyi : Omelette a la Woburn. — Albert Flory : Petits poemes. — H. Coppieters de Gibson : Poetes a lire... et les autres.
— Paul Prist : Lettre de Paris.
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Het Dilettantisme (I)
als levenshouding in de literatuur
door P. Lebeau.
BESCHRIJVING.
Daar literatuurgeschiedenis een wetenschap is, zij het dan een
niet geheel zuivere, en als wetenschap streeft naar het algemeene
en de synthese tracht men er de schrijvers en de werken te classificeeren, te groepeeren. Dit geschiedt meestal door middel van aesthetische maatstaven, maar men zou dit ook kunnen doen, met de vragen
naar de levenshouding der schrijvers, en dit misschien, strevend
naar een meer-omvattende synthese, met des te meer recht, daar
alle a isme », elke stijl ten slotte maar een uiting is van een bepaalde
levensbeschouwing. Daardoor vervoegt men het sinds den oorlog
overal versterkte verantwoordelijkheidsbesef, dat de schrijvers er
toe brengt hun houding tegenover het leven te bepalen en te verdedigen, en de critici allereerst naar deze houding te zoeken (2).
Dit opstel is nu een studie der levenshouding van dezen, die er
geene, althans geen vaste beweerden te hebben, maar die voor alle
levensbeschouwingen genoeg kennis en sympathie wilden hebben
om ze te kunnen aanvoelen en inleven, en de noodige skepsis om er
zich vrij en los van te houden. Als zoodanig is het dilettantisme
kenschetsend voor de mentaliteit van een voornaam gedeelte der
Europeesche literatuur (de « fin-de siècle » literatuur : einde 19e,
begin 20e eeuw), terwiji het bij sommige toonaangevende schrijvers,
vooral Fransche, tot een dogmenlooze leer cristalliseerde. Zoo by.
in het werk van E. Renan, A. France, M. Barris (eerste werken)
R. De Gourmont, A. Gide, enz. Want het dilettantisme wordt niet
vervat in een welomschreven systeem, het is geen leer wier aanname
(I) Met dit woord wordt hier niet de gewone beteekenis 0 liefhebberij D bedoeld,
maar wel de levenshouding van bijv. E. Renan. In hoeverre het gebruik ervan in deze
beteekenis juist is wil ik hier niet uitmaken.
(2) Zoo begon bijv. onlangs nog Marsman te Antwerpen een spreekbeurt over
A. Roland Hoist met een onderzoek naar diem levenshouding.
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het verwerpen van alle andere zou medebrengen. Het is een houding
die mogelijk is tegenover alle wereldbeschouwingen, en dit is wel
karakteristiek, tegenover alle tegelijker tijd. Dit dogmenlooze duidt
dan ook niet op een tekort, maar op een teveel aan waarheden. Immers
een der fundamenteelste trekken van het dilettantisme, waarmee
het bijna kan vereenzelvigd worden in zijn eerste stadium, is het
eclectisme. Dat eclectisme der dilettanten is echter geen « kiezen »
volgens de etymologische beteekenis van het woord, waarbij men
sommige gedachten, systemen, kunstvormen, zou uitsluiten. Maar
een opgaan in vele stelsels en ideeen, zonder organische eenheid
na te streven, zonder zelfs de noodzakelijkheid daartoe aan te voelen.
Het is een felt, dat een uitgestrekte en diepe kennis van de
geschiedenis der wijsbegeerte of der godsdiensten een oorzaak of
minstens een gelegenheid tot dilettantisme kan worden. Als men
al de uiteenloopende stelsels overpeinst waaraan de menschen gelooven en geloofd hebben als aan de eenig mogelijke waarheid, en men,
heeft geen criterium waaraan men ze allen toetsten kan, of geen synthetische kracht genoeg om ze alien onder te brengen in een orde,
als men in den algemeenen twijfel van het pyrrhonisme niet wil
ten onder gaan en geen selectief vermogen bezit om in elk stelsel
het quantum waarheid te isoleeren ; als men tenslotte niets wil opgeven van wat naast elkander een schrille tegenspraak vormt, kan
het gebeuren, dat men in de contradictie een wezenstrek van de
waarheid begizt te zien. (I) Dan kan men in . elk deter stelsels een
der vele mogelijke openbaringen der waarheid vinden. Dan hoeft
men niets te verwerpen, dan kan men alles behouden. Of men kan
ook besluiten, dat deze systemen v6Or alles kunstwerken zijn, in
Wier aanschouwing het goed is zich te vermeien; wat ook een oplossing in de richting van het dilettantisme is (2).
Het is niet dat dillettantisme-van-het-hoogste-plan, dat men in
de literatuur vooral zal aantreffen. Daar zal ook het verband tusschen
eclectisme en dilettantisme meestal niet van oorzakelijken aard zijn.
Daar wordt dit proces als reeds voltrokken verondersteld. Daar is
dit eclectisme enkel de vorm waaronder het dilettantisme practisch
wordt, en dat dus reeds een dilettantische houding doet vooropzetten. Want een dilettant kent veel, met voorliefde dingen en theorieen
(I) Dat is zeer beknopt de wording geweest van het dilettantisme bij E. Renan.
(2) cfr. Keyserling : philosophie als kunst.
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die sterk uiteenloopen, wier samengaan onmogelijk schijnt in een
zelfde persoonlijkheid. En juist die scherpe tegenstellingen, de bewustheid daarvan en het genot van de afwisseling, maken voor
zijn belijders, een der biezonderste genoegens uit van het dilettantisme. Feitelijk is dit eclectisme maar een illustratie van de grootste
leuze van het dilettantisme : « alles begrijpen ». De dilettant voelt
zich als aan een eindpunt (fin de siècle) en ziet onder en achter
zich de beschavingen van vele eeuwen en vele volken, alien zeer
verschillend. Hij kent alle leerstelsels, alle godsdiensten met hun
besluiten vol tegenspraak. Hij aanvaardt ze alien, zonder dat het
in zijn geest opkomt daar tegenover stelling te nemen, of naar een
synthese te zoeken. Hij heeft de verdraagzaamheid der « Aufklarung »
zoover gedreven, dat hij . niets bestrijdt, niets verwerpt omdat hij
elk standpunt begrijpt. Dit eclectisme is voor hem een zekerheid
van zijn intellektueele vrijheid. Hij wil staan boven alle geloof, alle
vooringenomenheid van ras of natie, zonder die echter te bestrijden
of te ignoreeren. Maar vrij wil hij zoowel het een als het ander kennen
en inleven naar gelang zijn voorbijgaande neigingen.
Deze zucht alles te begrijpen is slechts een verzwakking van den
wil om alles te beleven zooals sommigen dezelfde houding, verder
en scherper doorgedacht zullen uitspreken. « Du gleichst dem Geist,
den du begreifst ». Hoe beter er op gelijken, dan trachten te veranderen in hetgeen men genietend beschouwt. Daarom wenschen de
dilettanten een ziel te bezitten, die zich volkomen kan vereenzelvigen,
met wat ze wenscht te assimileeren. Ze willen zijn zooals Proteus
uit de oude mythologie, die aanhoudend veranderde in hetgeen hij
begeerde. Of zooals de amoebe, het eencellig wezen dat geen vasten
vorm bezit, maar als het een prooi vindt er omheen zijgt en ze incorporeert (I). Als gevolg van dit verlangen alles te willen omvatten,
keeren de dilettanten zich tegen alle dogma, tegen alles wat voor
hen beteekent stilstand, verstarring en dood. Ze willen niet kiezen
om geen enkele andere mogelijkheid uit te sluiten.
Maar na de zielsplasticiteit der eerste jongelingsjaren, wordt het
de meesten zeer moeilijk zich een levensvorm in te denken, van de
(I) Sprekend over de essentie van hun eigen wezen, vindeewe de vergelijking
met Proteus bilAmiel, bij A. Gide (Faux-Monnayeurs, p. 258), Keyserling (Reisdagbock van een philosoof. Ned. vertaling p. 428) en A. Huxley in Point Counter Point
vergelijkt de natuur van Ph. Quarles (volgens de critiek is dat de auteur zelf) met die
van de amoebe.
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hunne onderscheiden, laat staan een wezensvreemde levensbeschouwing in te leven. Daar schiet gewone sympathie bij tekort. Daartoe
is een geraffineerd scepticisme van doen, dat voor dergelijke zielsgymnastiek de noodige losheid tegenover de levensvormen verzekert.
Trouwens zooals blijkt uit het eclectisme der dillettanten, is dit
innig verbonden met scepticisme. Het « alles is waar » staat heel
dicht bij het « niets is waar ». Elk ja heeft zooveel waarde als neen,
en naast elke bevestiging is de ontkenning van hetzelfde te wettigen.
Daarin bestaat dan voor een deel het ironisch plezier van de dilettanten, om van de waarheid een reesem tegenstellingen te maken.
Naast elke als waarheid voorgestelde idee, plaatsen ze terstond het
tegenovergestelde, zonder voor een van de twee uitdrukkelijk partij
te kiezen.
Worden ze sceptisch door en in hun eclectisme, dan waren ze
het bijna alien reeds, van in den beginne door de uiterste consequenties van hun wijsgeerige scholing. Want zooals het verder blijken
zal, werden ze meest alien, in hun vormingsjaren sterk, zooniet
uitsluitend beinvloed door het critisch idealisme. Als we de dingen
in rich niet kunnen kennen en dan beweren dat ze dus niet bestaan,
dan hebben de oordeelen over die dingen ook geen waarde; dan
kan men ook aanvoeren dat er geen waarheid is, of dat men ze niet
kan bereiken. Treffend wordt alzoo het scepticisme als basis van het
dilettantisme beschreven in « Le Jardin d'Epicure » (I) van A. France.
(volgens A. De Ridder het handboek van het dilettantisme).
Nochtans zijn de dilettanten geen eigenlijke sceptici, vermits
hun scepsis niet voortspruit uit een tekort aan zekerheid, maar uit
een teveel aan waarheden. Vandaar hun bevestiging dat de waarheid
in wezen relatief is. Vandaar hun afkeer van het absolute, vandaar
hun spot en weerzin voor alle optreden, dat een al te heftige overtuiging laat veronderstellen, en dat ze nog al gauw met fanatisme
brandmerken. (2) Nog een ander onderscheid is er met het waarachtige scepticisme, dat vooral op het karakter der houding slaat.
De dilettanten houden aan hun scepsis. Ze verkiezen boven 't mogelijk
bezit der waarheid, zelfs boven gelijk welke secure navorsching
(I) P. 59, id. Calman-Levy.
(2) Kenschetsend is een uitlating van A. France in dit verband : 6 Il y a quelque
impertinence a se faire briller pour une opinion. Avec le Serènus de J. Lemaitre, on
est choque que des hommes soient si stirs de certaines chosen quand on a soi-méme
tant cherche sans trouver, et quand finalement on s'en tient au doute. D
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met dat Joel. Hun scepsis is zachtzinnig, glimlachend, elegant waar
die der echte sceptici eer als een teleurstelling is, een houding bij
gebrek aan wat beters. Bij de dilettanten is het een kwestie van vrijheid. Liever geen waarheid, dan aan De waarheid gebonden te zijn.
Alhoewel het de basis is waarop de dilettant zich beweegt, toch
moet zijn scepsis noodzakelijk oppervlakkig zijn, zooniet werd het
hem onmogelijk zich ook maar een tijdje met de illuzie der waarheid
te beroezen. En die is er noodig. Want verre van bitter en afwijzend
tegenover het leven te staan, wil hij er zich aan overgeven in al zijn
verschijningen. En hoe kan dat gebeuren, als men niet of en toe
ook al eens aan de waarheid gelooft ? Ten slotte is hun scepsis geen
overtuiging geboren uit innerlijken drang, maar een conditio sine
qua non voor hun metamorphoses, zelf een voorwerp van genot.
De dilettant in zijn levensbeschouwing sterk beinvloed door het
kritisch idealisme beschouwt zich als het middelpunt der wereld.
Alles bestaat maar, voor zoover het kan gevoeld en beschouwd worden
door hem. Hij zelf is de maat, waaaraan alle dingen gemeten moeten
worden. Alles is sensatie, en de afwisseling ervan is nog het grootste
genot.
Hoe kunnen de dilettanten, die zoo voor alles willen open staan,
opgesloten blijven in het eigen ik? Omdat ze zich nooit geven, omdat
ze nooit het warme huisje van het eigen ik verlaten, om een leer te
volgen. ze keeren er zich naar toe als naar een nieuw en deugddoend
schouwspel, maar kunnen zich evengoed den volgenden dag naar
een ander keeren, omdat ze steeds op hun « ivoren toren » blijven.
De wereld buiten hun ik, is volgens hun zeggen maar een zwakke
projektie van de microcosmos hunner ziel. In werkelijkheid identificeeren zij zich met al de weergalmen dier wereld in hun ziel. Want
het egocentrisme der dilettanten is niet hetzelfde als dat der echte
individualisten, die een klaar en scherp besef hebben van de grenzen
hunner ikheid. Niemand voelt meer de vervloeiing hunner individualiteit, de menigvuldigheid der personen in hen. zij voelen zich
zelf maar een, als de bestendige genotshaard waar alle indrukken
en tegenstrijdige opwellingen met elkander afwisselen en tegen elkander indruischen, schouwspel dat zij als geboeide maar belangelooze
toeschouwer willen meemaken. Als zij dan schijnbaar soms volledig
opgaan in een leer, in een overtuiging, dan is dit niet om het ware
en het goede in die leer, om de objectieve orde buiten hen; maar
dan volgen zij met belangstelling en genot de gemoedsbewegingen
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in hen daardoor gewekt en de psychische verschijnselen die hun ik
daarbij vertoont. Zij exploiteeren zich zelf ter gelegenheid van de
leer buiten hen.
Door al de geestelijke metamorphosen van een volbloed &lettant loopt slechts een welbewuste lijn die eenheid moet geven aan
het geheel : « het voordeel van het eigen ik ». Al de geestelijke avonturen zijn verrijkingen van het geestelijk ik. Dit egocentrisme verwordt praktisch tot het meest absolute egoisme.
Daarvan getuigt hun houding tegenover hun medemenschen.
Meestal zien zij echter niet zooals de meeste bewoners van ivorens
torens verachtelijk op de kudde neer. Dit is meer eigen aan de decadenten en de latere romantici. Het menschelijk leven met zijn
passies en zijn zwakheden, zijn hoop en decepties amuseert ze, interesseert ze. Maar nooit hooren we een kreet van diepgevoeld medelijden of juichend enthousiasme. De nood der anderen vermag niet
ze een oogenblik hun genoegens vaarwel doen te zeggen voor het
welzijn van alien. Het ideaal der anderen stemt ze sceptisch, ironisch;
alles schijnt slechts te bestaan voor hun genot, een schouwspel,
voor hun geamuseerde blikken.
Innig verbonden met hun scepticisme en egocentrisme is hun
ironie. Wij moeten het leven volgens de meeste dilettanten niet al
te ernstig opnemen r (cfr. Renan : La vie est une farce). Daarom
amuseeren ze rich bij het schouwspel van het menschelijk gedoe en
lachen er om, goedaardig, soms sarcastisch (cfr. A. France).
Deze ironie, ontstaan uit het besef van de uiteindelijke ijdelheid
en leegheid van alles, is een gevolg van hun scepsis, maar te gelijker
tijd de bevrijding ervan. a Laten wij het niet te tragisch opnemen,
schijnen zij te zeggen, zelf niet met ons voorgewend scepticisme. D
Het is de uiting van hun wil om uit het dreigend pessimisme en
levensbeuheid te ontsnappen, want de dilettanten houden van het
leven.
Hoe innig deze ironie samen hangs met het egoisme, wordt
klaar als men bedenkt dat ze voortspruit uit hun radicale onmacht
tot mede-lijden met de smart van anderen en medevoelen met het
enthousiasme der anderen of gelijk welke edelmoedige streving. Zij
kunnen niet weg uit hun eigen ik, en deze uiting van ironie tegenover
het leven der anderen is slechts een uiting van onverschilligheid (I).
(I) Men lacht niet met iets waardoor men werkelijk wordt aangegrepen cfr. Bergson : Le Rire : L'Indiffèrence est son milieu naturel, p. 4.
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Alles begrijpen doen zij wel maar daar blijft het dan ook dikwijls bij.
Eigenaardig is het wel bij alle dilettanten de obsessie van den
glimlach te vinden, een glimlach waardoor ze willen te kennen geven
hun los-zijn van alles, en hun superioriteit over alles. Door deze
glimlach behouden zij den afstand, hun onafhankelijkheid, en geven
ze hun welwillende en begrijpende meerderwaardigheid te kennen,
't Is de glimlach waarmee Petronius moest gestorven zijn, de raadselachtige, geniaal-gedane glimlach van Mona Liza, die moet terug te
vinden zijn in het heele ceuvre van Leonardo da Vinci. Als ze voor
een keer eens een mooi gedachtenbouw hebben opgetrokken, dan
zorgen ze er voor op het eind het om te gooien en verbergen zich
superieur en raadselachtig achter hun glimlach.
Zoo verwijt bijvoorbeeld Renan aan Jezus : « ...de n'avoir pas
eu le don de sourire de son oeuvre ». A. France verwijt hetzelfde
aan de martelaren.
« L'homme libre » van Barris wordt in de geschiedenissen der
Fransche literatuur gedurig aangeduid als : un chef d'oeuvre d'ironie.
Was de dilettantische ironie bij Barris reeds biezonder subtiel, ze
wordt dit nog meer bij A. Gide.
Men heeft, ter oorzake van deze ironie, de dilettanten dikwijls
verweten dat zij niet in staat waren het leven emotioneel te beleven.
De dilettanten worden ook wel eens aestheten genoemd en ze
laten dit met welgevallen gebeuren. Want ze hebben een cultus voor
al wat schoon is en aan geen enkele uiting der schoonheid willen ze
vreemd blijven. Het is voor hen juist een lust zich in te leven in de
totaal verscheiden toestanden rond de kunstwerken van vroeger
eeuwen, en ander volken, dat voor de meesten het smaken van oude
kunstwerken zoo moeilijk en ontoegarikelijk maakt. Als origineele
fijnproevers dwepen ze niet zelden met minder bekende werken,
waar de traditioneele belangstelling onwetend aan voorbij gaat. Maar
hun aesthetisch aanvoelen gaat verder : het leven zelf willen ze genieten en beheerschen als kunstenaars. En in het leven vooral de genoegens. Als sceptici zijn ze immers geneigd te gelooven dat er hierbuiten
het genot niets onaantastbaars is. Daarom sluiten ze dan ook geen
enkel genot uit, ook wat in zich niets aesthetisch heeft. «Mais alors
ii se rabattra sur la facon d'y aller et d'en jouir, it reportera touter
ses exigences d'esthete dans un geste, dans un sourire, dans un
je ne sais quoi d'aise et d'ëlegant ». Het leven zelf moet als een
orgel zijn, waar alle registers naar believen kunnen gebruikt worden.
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Geen enkelen vorm van het leven willen ze uitsluiten, maar in hun
leven virtueel duizend levens vereenigen. Dan zijn ze de echte « levenskunstenaars », volgens hen de hoogste artisten, en alle ervaringen
van vroeger geslachten, en alle manieren van aanvoelen uit andere
levens dienen slechts om het hunne te stoffeeren.
Hun hoogste kunstwerk is hun ziel, waarover ze aanhoudend
gebogen liggen, waar ze het opkomen en vergaan van gedachten en
gevoelens met lief de en aandacht volgen. Daarom willen ze niet
tusschenbeide komen in het vrije opwellen der ideeen in hun ziel,
uit vrees dat levend kunstwerk geweld aan te doen, dat rijk gevarieerd
en weeldrig opschietend bloemenveld door organisatiezucht te verarmen, te beperken, te verdorren. Daarom kunnen ze zich niet
vastleggen, daarom willen ze niet « kiezen », omdat ze door de aanneming van een systeme voorgoed den rijkdom van het mogelijke
zouden moeten opgeven.
Tenslotte is hun hooding vanaf de basis aesthetisch. Het spel
nagestreefd om het spel, de kennis om het genot van het kennen,
niet om hetgeen zij leert, de godsdienst om zijn vrome stemming,
niet om zijn inhoud, is aesthetisch (I). De dilettanten voeren deze
opvatting door in al de verhoudingen tusschen subject en object,
tusschen individu en wereld, en alles wat bij hen gebeurt, geschiedt
niet om het gevolg der handeling, maar om het genot dat het individu
bij de handeling ondervindt. Zoo wordt het verklaarbaar hoe
dilettanten lijk Gide bijv. (en ook anderen) de verantwoordelijkheid
voor de gevolgen hunner daden afwijzen. De kenverhouding, die
de dilettant in zijn zucht om alles te begrijpen nastreeft, is in wezen
aesthetisch. Zoodat we hier weer terug komen te staan voor de eerst
verklaarde karakteristiek van het dilettantisme : het eclectisme,
waar dit aestheticisme slechts een bepaling van is. Of anders gezegd,
de dilettanten zoeken enkel en uitsluitend de aesthetische emotie,
maar overal. Van deze streving is hun eclectisme het resultaat.
Van hieruit worden verdere aspecten van het dilettantisme verklaarbaar. Eerst en vooral hun zoogenaamd « amoralisme ». Vermits
het aesthetisch beleven een genotvol kennen is, zoodanig dat elke
verhouding tot het practisch leven, beheerscht door het nuttige
en het goede, wordt uitgeschakeld, zoo kan men vatten waarom de
dilettanten, zich om de moreele beteekenis in de dingen niet bekom(z) De Bruyne, Kunstphilosophie, p. to.
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meren. Het schoone schijnt bij hen het goede te hebben opgeslorpt,
zoodat we in plaats van een moraal een schoonheidsleer vinden.
Het aesthetische vervangt bij hen het ethische, als richtsnoer en waardemeter op het ethisch plan.
In het aesthetisch beleven worden de indrukken van de dingen
die ons tot handelen aansporen, de zoogenaamde nuttigheidsindrukken, waarmee in het gewone leven uitsluitend rekening wordt mee
gehouden, teruggedrongen of ontzenuwd door het belangeloos kennen.
Vandaar dat in een volstrekt aestheticisme, zooals de dilettanten
het huldigen, zoowel de moreele waarde der dingen als de practische,
op den achtergrond wordt geschoven tegen de alles beheerschende
aesthetische aanschouwing. Zoo kunnen we ons het passieve in de
houding der dilettanten verklaren, die in de dingen moeten terzij
laten wat hen tot de daad noodt, willen zij er hun schoonheidsaanvoelen mee bevredigen.
en .
Is de houding der dilettanten in se aesthetisch,
zoeken ze
vooral en overal schoonheidsaandoeningen, dan wil dit toch niet
zeggen dat de cultus der schoonheid hun leven vult. Dilettantisme
sluit elken cultus, ook dezen uit. Dus geen kwestie van een volstrekte
en harstochtelijke overgave aan den dienst der schoonheid, zooals
de tachtigers dat deden, die de schoonheid: ,als een wezen buiten
zich concipieerden. Daarvoor is de dilettant tezeer besloten in zichzelf. Het schoone is hem ondergeschikt. Het heeft geen objectieve
zijn. Het bestaat maar voor zoover hij het kan genieten. Tot het
schoonheidsgenieten wordt hij niet gedreven door zijn liefde tot
de schoonheid, maar door zijn zucht te genieten. Zoodat hij tenslotte
niet den cultus van de schoonheid, maar wel Bien van het genot
aanhangt, zij het dan ook een genot van zeer biezonderen en hoogstaanden acrd.
Er bestaat bij de critici van het dilettantisme een neiging om
het wegens dit passivisme en amoralisme te doodverven met de
bemerking dat het eigenlijk de citing is van een overwonnelingenmentaliteit. En chronologisch trachten zij hun uitspraak te rechtvaardigen, met aan te voeren dat pas na 187o deze houding in Frankrijk aan het licht trad. Maar daarmee is nog niet bewezen dat er een
verband tusschen deze twee feiten zou bestaan, laat staan een causaal,
verband. Wel is het bekend dat na 7o er in Frankrijk veel meer aandacht aan de Duitsche wetenschap geschonken werd dan te voren.
Niet de Duitsche soldaten, maar wet de Duitsche professoren hadden
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hen verslagen. Dan ook begint het critisch idealisme voor goed te
gelden als de officieele wijsbegeerte, en dit schijnt met het tot stand
komen van het dilettantisme meer in onmiddellijk verband te staan (I).
Andere tegenstanders hebben de dilettanten beticht sociale
parasieten te zijn, die de genoegens voor zich houden, en het werk
aan anderen laten. Dit wegens hun oogenschijnlijke laksheid en hun
werkelijke genotszucht. Nu in een maatschappij beheerscht door
de « struggle for life » moeten de dilettanten totaal uit den toon
vallen, door hun ongeschiktheid tot de daad, en het ongeinteresseerde gebruik hunner rede. Psychologisch is het een feit, dat, om
direkt en doordrijvend te handelen, men enkel een zijde van een
bedenking mag in 't oog houden. Dit kan dan natuurlijk wel gebeuren
na rijpe overweging of niet. Zoo zien we dat de grootste fanatici
de meest eenzijdige, maar ook de meest actieve menschen zijn.
De dilettanten echter, die beweren dat het « tegen » door zijn natuur
zooveel waarde heeft als het « voor », en dat die twee samen de wezenlijke elementen van de waarheid uitmaken, verlammen den prikkel
tot de daad, schakelen hem eigenlijk heelemaal uit. En verruimen ze
nu hun geest, en maken ze hem oneindig rekbaar door alle manieren
van begrijpen te willen ontspannen, hun wil moet tusschen al die
contradicties, waar ze kost wat kost aan vasthouden, verkwijnen,
als een vermogen waarvan de uitoefening onmogelijk wordt gemaakt.
Ook hun scepsis werkt verlammend op alle motieven tot de daad,
en ontzenuwt alle drijfkracht tot een ijdel en zinloos spel. Maar
vooral vanwege hun aesthetisch, beschouwend standpunt worden ze
ver van alle activiteit gehouden. Zij streven naar het ideaal van den
reinen maar onmogelijken kunstenaar, die door geen enkele perceptie
meer tot de daad geprikkeld wordt, (2) maar in genietende en belangelooze contemplatie, de dingen in hun wezen aanvoelt.
Maar indien de dilettanten dit artistiek ideaal niet vermochten
te verwezenlijken, vermits het nu eenmaal onbereikbaar is, dan benaderen de « helden » uit hun werken ontstellend dicht wat men zou
kunnen noemen : de ontaarding door het aestheticisme, de weerzin
voor alle inspanning en activiteit, de luchtige oppervlakkigheid, de
(1) Cfr. Welke rol deze wijsbegeerte speelde in de vorming der jonge geesten
beschreven in : Les Deracinis van M. Barth.
(2) « Si ce detachement etait complet, si l'ame n'adhirait plus a l'action par aucune de ses perceptions, elle serait rime d'un artiste comme le monde n'en a point
vu encore. » Bergson : le Rire.
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mergloosheid van het « fin de siècle ». Want « het aestheticisme
verlamt, ontzenuwt, verfijnt, vervrouwelijkt. Het keert den mensch
of van de werkelijkheid, bedreigt het stoffelijk en zedelijk handelen,
verlaagt den mensch die anders een man van de daad zou worden
met een forsch karakter en machtige persoonlijkheid, tot een vlinder
die kommerloos voor zichzelf en 't nageslacht van de eerie schoonheid naar de andere fladdert. » (I).
Tenslotte worden ze door het critisch idealisme er toe gebracht
zich deze wereld in te denken als een zelf geschapen illuzie, waar
alles zelfs de droom, met even veel recht waar is. (2) De rede dient
hen niet om het ware van het valsche te onderscheiden, maar enkel
om te kennen. Kennen sympathisch en volledig, maar niet oordeelen,
vooral niet veroordeelen. Ook deze voorstelling is niet geschikt om
de dilettanten tot ingrijpen aan te wakkeren. En alhoewel bezield
door een liefde tot het leven zoo groot, dat ze alle uitingen ervan
sympathisch willen kennen, en door een kenakt beleven, blijken
ze tensiotte levensvreemden te zijn. Want : « vivre consiste 4 agir,,
vivre, c'est n'accepter des choses que l'impression utile, pour y
repondre par des actions appropriées » (3) en niet steeds willen verwijlen bij een genietende aanschouwing : x Ames livresques » heeft
men gezegd, die zich met beelden uit het leven beroezen, in plaats
van zich zelf aan dat leven te geven.
Zoodat in een wereld, waar wilskracht en activiteit gehuldigd
worden als de eerste deugden, de dilettanten dan ook moesten aaoiien
worden als onbruikbare en waardelooze elementen, waar het geen
scheppende artisten zijn, die dan toch nog vermogen hun fijnproeverijen en genotvol verbeelden aan anderen mede te deelen. En wegens
hun sceptisch gespeel met de stevigst gevestigde overtuigingen,
zonder ooit partij te kiezen, een stee p des aanstoots voor alle dogmatici, die hen als ondermijners van staat en orde brandmerken.
Nochtans zij hebben in het geheel niets oproerigs aan zich.
Integendeel, zij willen zich altijd aan de bestaande orde aanpassen.
Waarom niet ? alles is waar. De moraal? dat zijn de geplogenheden
van het grootste getal, net zoo dom als gelijk welke andere maar
waar men zich maar best aan onderwerpt. In hooge mate verdraag(I) De Bruyne, p. 313. Op te merken valt hoe de auteur bij het beschrijven van
dit exclusieve aestheticisme zonder het te noemen het dilettantisme bedoelt.
(2) Cfr. J. Lemaftre : Tout est vrai, meme les songes, citaat Bordeaux, p. 167,
Ames modernes.
(3) Bergson. Le Rire.

8x9

zaam, verlangen ze geenszins dat aan de bestaande orde, hoe die
ook weze, iets veranderd zou worden. De meeste hunner wenschen
een rustig, bespiegelend leven, dat door France geresumeerd wordt
in : cultiver son jardin (I).
Moest deze opvatting erg aanstekelijk zijn dan was het, moest
ze algemeen worden, de ondergang der beschaving door intellectueele
genotzucht en inertie. Er zijn ,‘ echter beperkende omstandigheden.
Door den aard zelf van het dilettantisme, is het getal van zijn werkelijke belijders eer zeldzaam; alhoewel men nochtans, bij aandachtige
lezing, dilettantische uitspraken aanwijzen kan bij zeer velen, die
eigenlijk met het dilettantisme geen uitstaans hadden. Immers, het
dilettantisme is slechts een kenmerk van den tijd onder vele, maar
van dat eine, waren de hier bestudeerde dilettanten de uiterste
belichaming, en dan nog niet altijd (a). Noodzakelijk zeldzaam
zijn de dilettanten, omdat het dilettantisme een meer dan
gewone gevoeligheid voor het aesthetische in alle dingen veronderstelt, en daaraan gepaard een zekere onverschilligheid voor alle
andere indrukken, die bij de meeste menschen steeds op den voorgrond treden. Daarbij een distilleervermogen zoo verfijnd, zoo ontwikkeld, dat het zonder moeite, zonder pijnlijk onderzoek het beste
vermag to smaken van vele culturen, vele ideeen-stroomingen, vele
kunstwerken. Dat veronderstelt allemaal een uitgebreide kennis,
een biezonder begaafde natuur en een maatschappelijke positie zoo,
dat men los van alle materieele en geestelijke zorgen, ook los weze
va n alle vooringenomenheden van stand, natie, godsdienst. Daardoor wordt het getal echte dilettanten herleid tot een allerzeldzaaxnste « fine fleur » der cultuur. Men heeft daarom het dilettantisme
wel eens een aristocratische ziekte genoemd.
F. Klein vindt in Frankrijk (omstreeks 1895) maar vier echte
dilettanten : E. Renan, A. France, M. Barrés, J. Lemaitre.
(Slot volgt.)

P.

LE BEAU.

(I) Cfr. Le Jardin d'Epicure.
(2) Buiten Renan, de vader van het dilettantisme, heeft haast geen enkele ander
deze houding volgehouden.
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Licht van binnen
Der wereld klaterpoort staat open —
o Ziel, hoed Uw besloten vat !
Men kan rich lust en liedren koopen
en drinken aan begoochling zat.
Maar diep gekelderd, zonder sponnen,
daar staat het zwijgende tresoor
onbluschbaar gaan geheime zonnen
zijn fonkelende kamers door.
En wie zoo blaakt houdt zich naar binnen.
De luidheid van de veile straat
is hindernis en tot beminnen
zijt gij, zijt gij alleen in staat.
Het licht verglaast, de bloemen zijgen
en roode monden sterven vaal
maar breekt uw eigen stem het zwijgen
dan zingt de ziel haar zegepraal.

JAN ENGELMAN.
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Bolalimai
(Fragment)
door Alfons Walschap. m. s. c.

I
Bela zegde : ik wil een zoon hebben, en hij kocht zijne derde
vrouw : Mpaka.
Mpaka is een stille, zachte, ronde vrouw, en Bela luistert met
week welbehagen naar de verrukkelijke muziek der kleine koperen
ringen om haar fijne enkels. Als hij haar ziet dansen ontstelt hij al
van binnen. Ach, zegt hij, wat geeft het, dat ik haar zo duur betaalde,
is zij reeds niet haast moeder.
Mpaka draagt een kind, zij baart Bolalimai, een zoon.
De moeder hurkt met haar zoon naast het vuur, zij gaat met hem
haar werk doen, zij maakt eten voor haar heer, Bela; haar zoon
echter geeft zij zich zelve to eten : het is een klein gulzig dier.
Hij wordt schoon, rond en glanzend, en met de jaren, tang,
lenig, sterk en groot. Bolalimai groeit, groeit.
Jaren, jaren...
Bolalimai verdwijnt en met hem verscheidene jongens van zijn
jaren. Zij dringen door het dichte woud heen, doorwaden moeras
na moeras, komen bij de Fafa op de katolieke Missie ; blijven er,
en na twee jaren onderricht zullen zij gedoopt worden, maar voor
dien tijd is Bolalimai al lang ontvlucht met kleergoed van de mensen.
Belalimai verschijnt aan de ingang van zijn dorp.
Hij heeft onderweg een mes gestolen, een schoon blinkend mes,
en scherp. Hij groet zijn vader en geeft hem het mes, zijne moeder
biedt hij stoffen aan, hij zelf staat daar gekleed in een rode wijde
stof, een kleine wind streelt het rode, vurige goed tegen zijn zacht
jongenslichaam aan. Die kleine vinnige Bolalimai. « Maka » roept
hij zijne moeder toe, « neem ». De moeder aarzelt. De moeder lacht,
het hart springt haar omhoog, het klapt haar van vreugde in de keel.
Zij kan haar vreugde niet op, zij ziet haar zoon, zij ziet de stoffen,
zij voert een kleine vreugdedans uit, het hoofd slaat haar van trots
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achterover, zij schreeuwt de vrouwen bijeen en toont het goed,
laat de zon en de wind er vrij in spelen...
Mpaka de vrouw, Mpaka de moeder wordt plots stil en innig.
Zij lacht inwendig. Zij legt de stoffen om haar lichaam, zij bedekt
preuts hare naaktheid tot over de borst. Haar ganse lichaam lacht,
zij lacht luid, stralend vergenoegd. Ach, wat een gelukkige vrouw.
Om haar heen verlangen de vrouwen, zij benijden haar Bolalimai, de zoon.
De zoon staat daar. « Cika », zegt hij, « zwijgt gijlie D zegt de zoon.
Men zwijgt, men luistert.
Bolalimai vertelt zijn wedervaren; heeft hij niet van alles gezien?
En wat gezien? De Missie.
Het is een fantasties, mooi verhaal.
Maar het doet die kleine Bolalimai iets, dat al die vrouwen bier
naar hem staan te luisteren, haar blikken ontstellen hem, een vreemde
drift groeit in hem omhoog, doet hem dingen vertellen waarbij
hij zelf plots opschrikt. Neen, denkt Bolalimai, zo is dat alles niet
gebeurd. Geheimzinnig begint hij dat toch maar te vertellen, het
wordt hem te sterk, hij kan die vreemde lusten niet weerstaan. Hij
ziet het wondere verhaal diep in zich aangroeien als een plant, een
gewas.
Hij moet wonderen vertellen, hij vertelt zich warm, hij vertelt
zich geestdriftig, groots en alwetend.
Bolalimai slaat de lichtgeloovige vrouwen met groot verbazen,
zij omhullen hem met haar bewondering.
Hij wuift sierlijk met zijn lange smalle hand, daar is iets vrouwelijks in dat gebaar. « Et ben moe, » fluistert Bolalimai. Laat mi.j.
De moeder loopt om water, zij legt frisse vruchten aan zijne
voeten, zij haalt hoot, zij blaast het vuur aan.
Bolalimai slaapt glimlachend.
De moeder wijkt van hem geen voet.
's Avonds bij de vuren doet Bolalimai zijn volgende verhaal.
Het is dat van Jezus, van Jezus Christus.
Jezus is de Zoon. van God. God is onze Heer, onze Meester.
Hij is onze Vader, wij zijne kinderen. God, zegt Bolalimai, heeft
zijne kinderen lief. Een grootse stilte groeit om Bolalimai, het is
alsof zij groeit onder zijne voeten, of zij de grond onder voeten
doet zwellen, of zij hem opheft. Bolalimai voelt zich los van de aarde,
hij zegt : « God is in de hemel. Hij is op de aarde en op alle plaatsen;
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maar in de hel is Lucifer, en hij maakt daar een groot vuur, en al
die God niet beminnen, de zondaars, hij steekt ze er allemaal in,
en pookt het groot vuur aan, die Lucifer.
Die Lucifer is onze booze geest. Maar God is goed, en gaat
u maar niet verstoppen in uw hut. Hij ziet u, ach, vlucht niet in het
Laat u maar dopen, dat wil Hij.
woud, Hij ziet
Hij ziet u, Hij ziet mij, Hij ziet mij bier voor u staan spreken,
en nu zegt Hij « goed zo Bolalimai, want daar staat gij nu over mij
to spreken, en gij spreekt goed. »
In vervoering is Bolalimai opgesprongen, gloeiend roept hij
uit « God hoort dat ik waarheid spreek. »
Het klinkt als een eed, een bezwering van grote kracht, de
mensen houden hun adem in. Wat zegt hij?
Bolalimai lacht de mensen minzaam toe, de maan verlicht zijn
lack. Ten aanzien van eenieder, midden op het dorpsplein knelt
Bolalimai neer en doet zijne gebeden. « Ilc ben een kind des gebeds, »
zegt hij, heft een godsdienstig lied aan, en gaat, gezwind, lenig,
zwierig.
Mooi zo, Bolalimai, prachtig.
Men ziet hem na.
Wat is Bolalimai nu gezien en groot onder de zijnen.
Maar ook dat wordt men gewoon. Moe zelfs.

II
Bolalimai verdwijnt andermaal.
Op de Anglesia, de protestante Missie leert hij goed lezen,
schrijven en de eerste beginselen der franse taal.
Hij wordt er gedoopt, steelt boeken, geld, schrijfgerief en
vlucht.
Men jaagt hem na, men jaagt hem op, men is hem op het spoor,
men zit hem op de hielen. Bolalimai verlaat vlug weg en wegel, en
verdwijnt in het woud. Edna slanke knaap volgt hem op de voet.
Bolalimai lokt hem in het woud, draait zich om, trekt zijn mes en
wacht.
De knaap gaat terug.
Bolalimai is daar.
— Bolalimai, zijt gij daar?
Ja.
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— Wat komt ge doen?
— Ik kom mijne moeder zien.
Men verdringt zich om hem heen. De vrouwen zeggen dat hij
een man is. Bolalimai ziet de vrouwen aan. Zij ontstellen bij zijn blik.
Maar wat is dat?
Dat is een boek, zegt Bolalimai, en dat is ook een boek, en dat
ook en dat ook. Bolalimai houdt niet op, maar zeven boeken legt hij
voor zich uit ten toon, zeven boeken, twee schriften, pennen en inkt.
De mensen fluiten hun verbazen tussen hunne tanden door, zij
klakken met de tong, zij buigen zich behoedzaam voorover en tellen
de boeken na.
Bolalimai neemt een boek ter hand. Wa. Hij leest luidop, hij
zegt wat in dat boek staat. Gans het dorp staat stom.
Die Bolalimai.
— Bolalimai, gij zijt een man van veel verstand.
Het is een vrouw die dat plots uitroept, het is zijne moeder.
Zij is oud geworden, zij moet hard werken bij Bela, haar heer, en
als zij nu levendig is en los als een jonge vrouw dan is dat om Bolalimai haar geleerde zoon.
De geleerde zoon lacht diep van achter in zijn keel, hij lacht
vol geheimen, hij zit vol verrassingen.
Daar. Hij haalt papier, pen en inkt te voorschijn, en schrijft
zo maar zijn naam. Daar, het staat er al.
Hij barst in een uitbundig lachen uit.
Niemand kan zeggen of het goed is; niemand kan zeggen of
het slecht is, maar alleman ziet hem pen en inkt nemen, alleman
ziet hem schrijven, en hij zegt dat het zijn naam is. Waarom zou hij
zijn naam daar niet neerschrijven? Wie of wat zou een man met zo
veel verstand als Bolalimai beletten de namen van eenieder neer te
schrijven, met pen en inkt?
Kijk, hij buigt zich andermaals ten arbeid en schrijft er nogmaals twee namen onder. Mpaka, die van zijn moeder, en Bela,
de naam van zijn vader, en eenieder moet het papierken eens vasthouden, eenieder moet het zien.
« Ausila Dt zegt Bolalimai, het is gedaan D.
Maar de mensen zeggen : « Neen Bolalimai, neen, het is niet
gedaan, schrijf ook onze namen op papier ».
Bolalimai weigert, maar gevolgd van gans de groep, gaat hij
van huis tot huis, en schrijft met houtskool en heel groot, de namen
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van al de bewoners op de muren van hun hut en als het gedaan is,
op de grond de naam van het dorp.
— Is het zo goed?
— Zo is het goed, Bolalimai.
Torenhoog steekt Bolalimai boven eenieder uit.
Moma, de chef, zegt dat er te veel verstand in Bolalimai's hoofd
zit. Het zal barsten, zegt hij.
Het barstte niet, maar het zat vol vrouwen.
Bolalimai begeerde Mpamba, Boutamba's vrouw; zij zag hem
aan en ontstak hem in drift.
Boutamba nu was van nature jaloers en achterdochtig. Het
kwam tot bittere woorden, het werd een veelvuldig en driftig getwist,
eenmaal zelfs stonden de mannen met geheven messen tegenover
elkaar. Toen stortte Moma, de chef, tussen beide vechters in.
a State ».
Hij hield de mannen staan en uiteen.
De ouderlingen kwamen bijeen, zij bespraken het geval. Met
een geheime lust gaven zij Bolalimai ongelijk.
Toen stond Bolalimai de ouderlingen te woord, hij zeide :
wij beiden zijn schuldig en niet ik alleen. Hij zwoer daarop een dure
eed. Wij hebben gevochten, dat Boutamba eens zegge waarom.
Boutamba wou het niet zeggen. Ook de ouderlingen zwegen.
Bolalimai keerde hun een hoge rug toe zeggende dat ze geen verstand
hadden. Maar zij lachten hem uit.
Bolalimai ziet Mpamba naar het moeras gaan baden en sluipt
haar na, hij ontmoet haar.
Boutamba, uw heer, is een lafaard zegt hij.
Het is een beest, zegt zij.
Het beest is hem nageslopen, trekt zijn mes en komt. jammerend
verbergt Mpamba zich tussen het moerashout.
Het is een kort gevecht. Boutamba slaat toe. Bolalimai slaat
hem met een hout het mes uit de handen. Terwijl Boutamba zich
vooroverbuigt om het weer te vatten, drijft Bolalimai zijn kort mes
tot aan de hecht in Boutamba's nek. De man stort voorover en verdrinkt.
Bolalimai zegt c( nu ga ik hier vandaan. D
— Laat gij mij hier ?
...... ja.
Mpamba gaat naar het dorp, zij zegt : Boutamba is op reis.
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Maar twee dagen later vinden zijne andere vrouwen het lijk
in het moeras. Nu wendt gans het dorp het hoofd van Bolalimai
weg, men spuwt hem uit, de moordenaar.
De ouderlingen zeiden « wij hebben dat geweten Dt waarop iemand riep « waarom hebt ge mij dit niet gezegd? » Het was iemand
uit Boutamba's familie, Hij ging achter de hut van Boutamba staan
huilen. Hij fluisterde dat hij zich zou wreken.
Toen Bela, Bolalimai's vader, kort daarop stierf, gebeurde dit.

827

Kleine Nachtmuziek
Een witte slede door de snelle nacht
de slanke bergflank langs
de hoge windhoos door
voert gij mij ewig mee,
Wijl wilde dieren zingen aan mijn oor
en draven op het scherpe kerven van de wind
de blinde paarden van uw jong-rood bloed.
Zo, eeuw aan eeuw,
zoekt gij vergeefs
de slaap in deze kille sneeuw?

PIETER
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G.

BUCKINX.

De Zevenslager
door Antoon Thiry.
(Vervolg).

Toen Flipke in de tweede klas kwam, hoopte hij, dat het hier
misschien beter zou gaan. De meester, dien ze nu kregen, zag er
tenminste zoo bokachtig niet uit, als om u telkens een stoot te geven.
Hij was groot en vet met een breed, dik-wangig poppengezicht,
een rechte stijve snor en zwart pommadehaar, en zijn voeten waren
groot en plat als schuiten. Hij had een heesche, blekken stem, precies lijk die van Meke Stommels die naast Grootmoeder woonde,
hij lachte nooit en zei ook nooit iets om te lachen.
Een ding was goed : hij deed zoo flauw niet tegen de Jean's,
de Roger's en de rest. Maar daarvoor liet hij de andere helft van de
klas gewoon zitten waar het zat, ondervroeg ze niet, keek hun werk
niet na, riep ze nooit ofte nooit aan 't bord. 't Was net, of ze bestonden niet voor hem.
Flipke vond het hier nog gemeener dan bij dien bok en 't werkte
weldra nog feller op zijn zenuwen dan alles van verleden jaar. Als
hij hem nu maar eens kwaad had kunnen maken, doen rood worden
en opvliegen en roepen, 't zou hem deugd gedaan hebben. Maar
nooit pakte het.
Hij probeerde het bij elk zot antwoord van een van die feniksen
uit de schoone huizen van de stad, in een gekken lach los te schetteren.
De meester verroerde echter lid noch lijf, keek hem slechts
eens aan en wachtte tot hij er klaar mee was.
En Flipke gaf het op.
Twee, drie keeren smokkelde hij ongezien pistonnekens onder de pooten van zijn stoel, strooide er extra wat droog nand over.
En God-zij-geloofd I als de meester zijn stoel van onder zijn lessenaar weg trok, knalden ze los. Heel de klas en Flipke niet het minst
schrok ervan saam. Alleen hijzelf bleef onbeweeglijk, keek nog niet
eens naar den grond en zette zich gewoon neer.
a Ook al niets mee te beginnen, » vloekte Flipke nijdig. Hij stak
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pen-punten in 't stroo van zijn stoel. Niet eenen keer, maar Lien keeren, misschien.
Doch de man ging er zonder meer op zitten.
En als 't ventje nadien ging zien, lagen ze daar omgebogen of
platgedrukt wat hem geen klein beetje deed verpaft staan.
a Die heeft zeker en vast een vet van hoorn, D zei hij. a Ofwel
draagt hij een blekken onderbroek. D
Hij bracht muizekes mee, en in den zomer mei-kevers, maar
ook dat was onbegonnen werk.
De meester bleef onbewogen, gaf zijn lessen verder op dezelfde
lijze manier, precies- of er gebeurde nietsmandalle.
En om zijn nijd te stiffen, ging Flipke dan maar weer eens, lijk
vorig jaar, vlak bij den bokkebaard wat zotten klap staan te vertellen en blerlachen. Of hij hield de Jean's en de Roger's nog wat meer
voor den aap dan hij het tot nu toe gedaan had, solferde ze de I onmogelijkste historiekes op en wreef van de deugd in zijn handen als
hij hen tegen mekaar kon opjagen.
zooals het daar was, zoo bleef het ook in de derde en de
vierde en de vijfde en de zesde klas, al was de eene meester dan wat
zachter dan de tweede en de derde wat lachlustiger dan nummero
vier. Vaten vol onrechtvaardigheid, vond hij, zooals het ievers in
zijn kerkboek te lezen stond.
Zoo geerne had hij een vriendje gemaakt. Telkens en telkens
probeerde hij een jongen aan zich te binden, die zou leeren zien
als hij zag, die hem zou he 1pen om de anderen den duvel aan te doen
en hem gelijk zou geven als hij wat beweerde. Hoe snakte hij er soms
naar. En wat zou hij op zijn beurt voor zoo eenen niet gedaan hebben I
Zoo dwingend werd zijn verlangen naar vertrouwen dat hij
zijn nood kloeg aan een bontgekleurd Savoyardje-met-een-marmot,
dat hij bij Tante Fin heimelijk uit een doos met calcomonies had
weggepakt en angstvallig bewaarde achter het ornslag van zijn catechismus.
Maar daarom zweeg hij nog niet. Over alles en nog moest hij
zijn bijltje kunnen laten gaan. Bij iedereen om beurte ging hij het
eens zwaaien. Bij die van boven die hij verachtte en ook bij die van
beneden die hij haatte. Doch nooit voor heel fang bij denzelfde. .
Pas had hij den eene aangeklampt om er met nijdige kopstooten
en rappe gebaren wat uitgegrinnikt, of hij keerde zich van hem weg,
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schoot naar een tweede aan den overkant der koer, vandaar naar
een derde en zoo hoekte hij van bier naar daar.
« Gij zijt precies een zevenslager, » zei Jef Coppens eens. « Nu
zitte hier te broebelen en dan weer ginder. Voert, maakt dat ge weg
zijt of ik kraak u. » En Jef Coppens, die al drie keeren was blijven
zitten en kop en hals boven zijn klas uit stak dreigde hem te grijpen.
« Zeven maar? » vroeg Flipke. « Dan kunde gij niet goed tellen,
grootvader .I Let op ! »
Hij stak zijn tong uit naar Jef, gaf hem met een kattenrapte
een stomp in de maag dat hij « kwak » zei, en luid sissend lijk een
echte zevenslager, schoot hij vandaar dwars de koer over, kletste
er eenen tegen zijn achterwerk, vloog met een bocht naar een andere
dien hij in de holte van zijn knieen een duw gaf, en zoo verder maar.
Zij die bij Jef stonden en dat volgden, lachten geen klein beetje I.
Flipke had zijn naam vast, doch de groote Jef Coppens ook.
Met dit vers-chil, dat Flipke er fier op was en stoefte : « Hier is de
zevenslager, » terwiji Jef lijk razend werd en malheuren zou hebben
gedaan als ze hem grootvader noemden.
Een ding alleen was er dat hem in dat eendere stomme Leven
van lessen leeren, zich ergeren en meesters-en-jongens den duvel
aan doen, wat verandering bracht. En dat was de komst van zijn
broerkes op school.
Het waren stille, bedeesde ventjes. Eigenlijk veel en veel te stil,
vond Flipke, slapers die ze op hun kop zouden gezeten hebben,
als hij er niet over waakte. En hij kon zich thuis niet kwaad genoeg
maken op hen, en ze schudden en er tegen duvelen, omdat ze zoo'n
mossels bleven.
Maar op school, als de eene of andere hen wat te na kwam,
en hij voor hen de vuisten uit de mouwen mocht steken, voelde hij
zich telkens gelukkig en den koning te rijk.
XI
En dan kwam er ook, in de zesde klas, toen hun vette, Minkende meester met de jicht thuis moest blijven, zoo heelemaal op
't onverwachts, als een stuk van den hemel, die glorieuze twee maanden met dien jongen plaatsvervanger. 't Was een gast van een jaar
of twintig, met een Lang, bleek gezicht, een wollig baardje en blond
krulhaar en als Flipke hem zag dacht hij instinctmatig aan nets an831

ders dan aan hem eens Perm op zijn peerd te jagen. De directeur
st€lde hem aan hun klas voor als Mijnheer Mathijs uit Dendermonde. Hij zei dat het een goei klas was die hij kreeg, niets dan brave jongens waarmee hij niets geen last zou hebben, tous de la bonne
bourgeoisie, en dat ze au point de vue de l'enseignement ook zeer
goed was gesoigneerd.
Mijnheer Mathijs knikte op alles, en toen de directeur met zijn
hutsepot van fransch en vlaamsch dooreen de deur uit was, deed hij
een boekske open, zei dat ze voor dit eerste uur een les van Gewijde
Geschiedenis hadden te leeren gehad, namelijk De Zondvloed, en
dat hij die zou overhooren. Hij sprak zacht en erg op de letter en
zijn stem beefde een beetje.
Hij keek de jongens eens aan, die daar muisstil zaten met de
armen gekruist over de borst, wees naar Gust Serneels om voor de
klas te komen.
0 Wat weet gij van de Zondvloed? » vroeg hij.
Gust zuchtte eens, slokte zijn speeksel door, keek naar het
plafond en toonloos, alsof het een paternoster was dien hij afratelde,
zonder op punten en komma's te letten, kwam het rap en in eenen
asem :
« De zondvloed god besluit de booze menschen te verdelgen
god de heer zag dat de boosheid der menschen groot was op aarde
hij had spijt den mensch geschapen, te hebben hij sprak ik zal den
mensch van de aarde... D
Toen stokte hij, werd rood, keek nog meer naar boven en bleef
daar zoo met open mond staan, wachtend tot het volgend woord
hem zou te binnen schieten en hij 't bobijntje verder kon afwinden.
Er kwam een glimlach op Mijnheer Mathijs zijn gezicht.
« Hebt gij dat van buiten geleerd, vriendie? »
Gust keerde zijn gezicht naar hem, knikte eens.
« Dat is niet noodig. Vertel het maar op uw manier, » zei de
jonge meester.
a Voor Mijnheer Vercammen moeten wij het van buiten kennen, Mijnheer, » waagde Jeanke Laureys te zeggen.
« Voor mij niet, » zei Mijnheer Mathijs.
« Toe, probeer het eens anders, vriendje? D
Gust haalde zijn schouders eens op.
u Hoe anders ? » vroeg hij.
« Niet zooals het boek, maar zooals gij zelf het vertellen zoudt. D
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« Dat kan ik niet, 0 bekende Gust.
« Ga dan maar naar uw plaats... Wie zou 't kunnen? » Niemand
stak zijn vinger op. Alle zaten ze stil.
Flipke kreeg plots een lumineus gedacht. zou hij 't durven?
Even aarzelde hij nog, maar 't werd al gauw al to verleidelijk.
Vooruit maar, zei hij tegen zich zelf en lachend, met oogskens die
blonken van deugnieterij stak hij den vinger op.
« Gij ? » vroeg Mijnheer Mathijs en hij lachte.
« Ja, 0 zei Flipke.
a Laat eens hooren! »
Hij wipte zijn bank uit, haastte zich voor de klas.
a Begin maar. »
Hij stond daar zooals altijd als hij iets ging uithalen, een beetje
voorovergebogen, het schelmsch-lachende kopke met de kortgeknipte haren vooruit, de ellebogen tegen het lichaam en de handen, met
de lange, beweeglijke vingeren, los over elkaar voor de borst.
« De Zondvloed.
0. L. H. zat in die dagen danig in de nesten. Als hij, zoo door
een holleke in de wolken, onder zijn voetbankske, naar de aarde keek
zag hij daar nogal fraaie dingskens. Niets anders dan rooten zatlappen die achter een harmonika door de straten waggelden, op al
de hoeken kaartspelers en tuischers, de staminees stampvol zatte
venten en wijven die of en toe eens aan 't badderen gingen, en in de
hoeken, achter de muren, dieven en moordenaars die plannen aan
't beramen waren voor den nacht en hun messen aan 't wetten.
Burgemeesters, gardevils, gendarmen, 't deed er allemaal aan mee.
0. L. H. krabde eens achter zijn ooren dat hij er het vel mee aftrok.
, Ik heb eens wat uitgestoken !' grommelde hij tegen zijn eigen.
, Stom, stommer dan stom ben ik geweest .I Zoo een raske-de-pik
lijk dat daar beneden is, dat bestaat er in den heelen wereld ni-meer.
Maar als ze peinzen dat ik dat Langer blijf verdragen zijn ze wel.
Er komt een ende aan mijn patientie I 'k Ga ze van den eerste tot den
leste simpelement uitroeien. Ze moeten het maar weten. 't Zal een
goei les zijn! Wacht eens wat !' 0
Hij hield even op, verwonderd 't en kon niet meer, dat hij zoo
ver had mogen doorspreken. En hij verwachtte nu ook niet anders
dan een gebulder, dat hem met een ferme straf naar zijn plaats zou
jagen.
Maar peen, er kwam niets. En toen hij 't eindelijk waagde naar
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den meester te kijken, zag hij tot zijn stomme verbazing dat deze
daar geamuseerd te lachen stond. « Ga voort, » zei hij en hij knikte
eens. « 't Is toch nog niet gedaan? »
Nu begreep Flipke er nets meer van. Met groote oogen en open
mond bleef hij den meester bekijken.
« Ga voort, » herhaalde deze. « 't Is goed. »
Flipke werd wantrouwig. Hield die jonge hem soms niet voor
de zot ? Hij keek eens de klas in, waar ze allemaal met verstomde
gezichten zaten, keek dan terug naar hem.
a Ga toch voort, » lachte de meester. « Of kent ge 't soms niet
verder? »
« Jawel, » knikte Flipke en in een plotse opwelling van : « 't
kan me ni meer schelen I » ging hij stoutweg verda.
« Maar er was daar eene tusschen die menschen waarmee 0. L.
Heer nogal goeie kameraad was en die heette Noe. En die tenminste
dronk niet, vocht niet, tuischte niet. Die was rechtveerdig.
,Die kan ik toch niet mee vernietigen,' zei 0. L. H., zoonen
brave mensch. Need, dat zou niet just zijn. En ik moet just zijn.
Ilc ben toch 0. L. H.'
Hij trok eens aan zijn baard en dacht effekes na.
,Wacht eens wat,' zei hij. ,We zullen dat affairke eens arangeeren'.
Hij riep eenige engelen bij hem.
,Jongens,' zei hij, maakt eens een wolk los. 'k Moet per se naar
beneden.'
Ze deden het, hij stapte erop, en avant, ze dreven den hemel
uit, naar hier. En voor Noe zijn huis stapten ze af. Een engel belde
aan, de meid kwam open doen en 0. L. H. ging binnen.
,Luister eens, Noe, mijne goeie vriend,' sprak 0. L. H., ,'k heb
u wat te vertellen. Gij moet een ark maken. Geen ijzeren maar een
van hout, van timmerhout. Bij Slootmaekers aan de statie, hebben
ze juist een nieuw lading aangekregen en als er ni genoeg is kunnen
ze bij bestellen. Die ark moet Zoo el lang zijn, 5o el breed en 3o el
hoog. Iic herhaal : 300, 5o en 3o. Goed onthouden, he?
Bestrijk ze van binnen en van buiten met hars. Paeps, de drogist uit de Lisperstraat kan u dat wel bezorgen. En ge maakt die ark
met een kelder, een gelijkvloers en een boven. En daar moet een deur
aan zijn en een venster natuurlijk. En als ze af is brengt gij daarin
een paar van al de beesten op de wereld. Dat is ook niet erg; in de
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zoologie van Antwerpen, daar vindt ge ze gereed staan. En brengt
er eten in, heel veel eten, goe' verstaan he Noe, en stapt er dan in,
met uw madam, met uw jongens en hun madams, en met uw dochters en hun meneeren. Want er zal wat gebeuren dam Ge gaat geen
klein beetje verschieten. 'k Ben kwaad, Noe, razend kwaad en 'k
moet het lachten, mijn vriend. Doe dat nu, he? en salur
En 0. L. H. ging buiten, stapte op zijn wolk. De engelen gaven
er een stootke tegen met hun schouders, sprongen erop, en jut!
ze dreven schoon en zuutjes terug den hemel in.
,Djuzesmarante !' zei Noe. , Da's geen klein karwei. En dat
just in dees maanden. De appelen moeten binnen en de peren en de
patatten en 't koren 1 Maar enfin! wat doet ge er tegen als 't van 0.
L. H. zelf komt.'
En hij direct aan het teekenen en het meten en 's anderendaags‘
al, op 't beemdeke achter 't Begijnhof, dat van hem was, ging hij
aan het timmeren.
De andere menschen, als ze dat zagen, lachten geen klein beetje.
,Wat krijgt den diee nu?' vroegen ze zich af. ,Is'em soms zot geworden ? Ziet'em werken, de sukkelaar 1'
't Was een werkske van belang, kunde peinzen ! 30o el, da's
200 meters ! Van de Groote Kerk tot aan de Hooge Brug misschien
welt
Maar ze geraakte toch af, zijn ark.
En 0. L. H. kwam weer eens aan bij hem. ,Stapt in, Noe, mijne
goeie vriend. 't Wordt tijd. Nog zeven dagen en dan laat ik het regenen veertig dagen lang. Alles wat ik geschapen heb, moet weg.
'k Ben het moe mij nog langer voor den zot te laten houden. We
zullen ze hebben.'
Noe deed het natuurlijk. En geerne nogal. En met hem, den
heelen Zoologie van Antwerpen. Dat was nogal een karweike om
die tiegers en olifanten en beren en zeehonden en struisvogels en
al de rest bier te krijgen.
,Noe begint een, cirk!' lachten de menschen en nog veel meer
zottigheden zegden ze.
Maar dat deden ze niet meer toen den zevenden dag voorbij
was en het daar zoo al met een keer te regenen begon, te regenen
mijne goeie ! niet met emmers maar met heelder kuipen. En curieus,
niet alleen uit den hemel kwam het water, maar ook uit den grond, van
tusschen de steenen op straat, uit de muren broebelde het omhoog.
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,Wa's da' nu?' vroegen de menschen zich af. ,Zijn ze daarboven
stapel geworden? Zijn dat nu nog manieren van het zoo te doen
regenen?'
Op een sibot waren de straten vol en 't spoot van onder de deuren de gang binnen en in de kamers waar de menschen zaten te wallebakken en slechte liekens te zingen.
Ze kropen op de stoelen, Maar 't water klom. Ze kropen op
hun tafels op de schapraaien. En 't water klom nog. ,Potverdozie,'
zegden ze. ,Er in en er door en naar boven. Z'hebben ons nog niet.
't Kan toch niet blijven duren immers.'
Maar ja, 't water klom tot op hun slaapkamers. Ze kropen den
zolder op, van den zolder op 't dak, van 't dak op de schouw. En als
het daar was zwommen ze naar hooger gelegen huizen.
Die zaten algauw toptig vol en daar werd gevochten voor een
plaatske en ze duwden malkander het water in. Slimmeriken zwommen
direct door naar de torens. Maar 't was alles al even weinig gekort.
Hooger en hooger wies het water. Het toreken van 't stadhuis verdween, dat van 't Begijnhof en de hooge boomen op de Begijnevest
ook. Aan 't toreken van de Kluizekerk hingen ze met trossels, doch
er was niets aan te doen, al schreeuwden en brulden ze nog zoo,
ze werden ingehaald. En ten leste ging ook de toren van SinteGommarus eraan en dan was 't al effen en weg. En niets dan water
en water en water zoover men zien kon en almaardoor regen en
regen en regen. En in dien regen en op dat water dreef Noe zijn ark.
Hij alleen was gered.
,Se sa,' zei 0. L. H., Nu ben ik van al dat krapul af. Nu kunnen
we eens opnieuw beginnen met Noe en zijn yolk. Laat ons hopen
dat 't beter gaat.'
En hij draaide de kranen van den hemel toe en die van onder den
grond ook. En wat er toen gebeurde, dat is voor de naaste keer, dat
moesten we voor vandaag niet kennen. »
Toen zweeg Flipke en keek eens naar Mijnheer Mathijs. Die
lachte.
« Goed is het, D zei hij. a Heel goed zelf. Gij krijgt een goed
cif er. »

« Hoeveel? D vroeg Flipke.
« Wat peinst ge? »
Hij dacht eens even na.
g Zeven, bijvoorbeeld, D zei hij.
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« Neen, negen I » zei de meester.
En stralend van geluk, met muziek in zijn hoofd en een hers
dat klopte lijk zot keerde hij terug naar zijn plaats.
Onder den speeltijd werd er natuurlijk over niets anders gesproken dan over die zonderlinge les ! Zelfs de heel grooten uit de middelbare kiassen kwamen er naar luisteren. Flipke zijn zondvloed
werd nog eens heelemaal herhaald. En gelachen dat er werd ! Die
zotte Zevenslager oold
a Ik vond er niets aan, » zei Jean Laureys en hij blies eens vol
minachting. a a geloof dat die meester al even zot is als gij, Zevenslager ! »
Maar zijn woorden waren nog niet koud, of hij kreeg Flipke
zijn vuist onder tegen zijn kin, dat zijn tanden ervan kraakten. Hij
deed zijn oogen dicht, waggelde even achteruit.
« Van mi.j moogde zeggen alles wat ge wilt, D beet Flipke hem
toe. « Maar van dien nieuwen meester, geen woord ! Goe verstaan,
snotter? Of 'k vreet u op met huid en haat. I D
Djuzes, wat werden het schoone dagen bij dien Mijnheer Mathijs!
Want 't waren natuurlijk niet alleen de lessen van Gewijde
Geschiedenis, maar alles, alles werd anders !
Met vermenigvuldigingen en deelingen maken van een el lang,
en vraagstukken oplossen zonder end, terwijl Mijnheer Vercammen
zijn gazet las, was 't afgeloopen. In de plaats daarvan gaf hij hoofdrekenen, lets wat ze nog nooit gedaan hadden. En ze moesten figuren knippen, en kubussen, kegels en zoo meer maken in papier.
Plezant was dat 1
Curieus, de Jean's en de Roger's en die ander fijn-gekleede
typkes uit de schoon' huizen waren niet Langer de feniksen meer.
't Waren de anderen. En dat verdubbelde Flipke zijn plezier in 't
nieuwe leven.
Zelfs Jef Coppens kwam los en begon goed to antwoorden.
u Hoe komt het toch dat gij maar pas in dees klas zit, jongen? D
vroeg Mijnheer Mathijs zekeren keer. a 'k Versta dat niet. Ge zijt
gij toch niet dom ID
a 'k Weet het ook niet, Mijnheer, D zei Jef triestig.
En Mijnheer Mathijs keek droevig en schudde het hoofd.
Voor teekenen konden ze hun cahier thuis laten en moesten ze
tot hun groote verwondering, grof, grijs inpakpapier meebrengen
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en verfkens. En voor model kregen ze een geranium, een vaas, een
fuchsia, een blauw-steenen stoopke met twee citroenen ervO6r en
zelfs een keer een doodskop met een zandlooper en een oud leeren
boek.
Allemaal zoowat, werkten ze erop dat ze zweetten en een toppunt van glorie was het als hun product goedgekeurd werd en de
meester het aan den muur speette. 't Was nog schooner voor hen
dan 'k weet niet hoe een pak prijzen op de prijsuitdeeling.
In een van die eerste lessen was het dat Mijnheer Mathijs Flipke tot de ontdekking bracht dat hij teekenen kon.
« Ge moet alles groot aanpakken, » zei hij, « en met uw potlood
schilderen. Losjes maar. En vooral geen lijntjes trekken. D
En hij deed het voor : eerst schilderde hij een stuk van 't model na in de lucht, dan bracht hij 't over op papier. En Flipke deed
het hem na.., en de fuchsia kwam er!
« En als ge u nu veel oefent, dan zult ge eens zien hoe rap dat
't gaat! » verzekerde hem Mijnheer Mathijs.
a 'k Zal het doen, Mijnheer I » zei hij. En hij deed het ook.
Models waren er genoeg thuis : de lamp, de kast, de stoof, de wieg
met zijn zusterke in, 't hobbelpeerdje, zijn Moeder, zijn Vader zelf.
En pakpapier of stukken inpakkarton kon hij genoeg krijgen bij den
kruidenier achter 't hoekske, als hij commissies deed.
Maar meer dan dat, meer dan de stemmige verteluurkens waarmee de meester den dag sloot, meer dan de bezoeken die ze brachten
aan de gasfabriek, aan de scheepswerf bij de Mollpoort, aan 't Oudheidkundig Muzeum of aan den beiaard op Sinte-Gommarus toren,
waren hem toch de lessen in moedertaal, als er een nieuw gedicht
werd aangeleerd en bovenal als de ingeleverde opstellen werden
besproken,
't Eerste opstel dat ze voor Mijnheer Mathijs moesten makers
was er een over De Straatzanger. Flipke had er zich niet bizonder
voor ingespannen en had er jets van gemaakt van een Brie bladzijden
lang.
Tot zijn groote ver wondering, precies lijk met die les van
a De Zondvloed, » was 't goed, heel goed zelfs en 't beste van allemaal. Hij mocht het voor de klas komen voorlezen.
't Spreekt van zelf dat hij na zoo'n verrassing aan het tweede
— « Lange Wapper » heette het — wat meer zorg besteedde. Hij
maakte het twee keeren zoo lang, schreef het heel netjes, met een
838

nieuwe ballon-pen over en z(5.6 goed viel het mee dat Mijnheer zelf
het wenschte voor te lezen.
Van toen of aan werd het opstellen-maken een echte passie
voor Flipke. Hij zou er eten en slapen voor gelaten hebben en als
hij er aan bezig was verdroeg hij niet het minste lawaaitje van zijn
broerkens of zijn zustertje. Zelfs tegen zijn moeder kon hij uitschieten als ze wat te veel rammelde met potten en pannen in de bijkeuken.
Maar iets voor iets en niets voor niets, ni waar ? En 't waren
dan ook, iederen Vrijdag-achternoen, momenten van klimmenden
triomf die hij beleven mocht...
Spijtig maar dat er aan die twee maanden een eind moest komen.
Met een beklemd gemoed zag Flipke dat naderen. Hij hoopte
uit den grond van zijn hart dat Mijnheer Vercammen ziek
mocht blijven. En iederen avond, telkens dringender en vuriger,
op zijn bloote knieen, bad hij er Ons-Lieve-Vrouwke om.
Doch 't baatte niet. Jean Laureys wist met een valsch lachje
te vertellen dat hij zoogoed als genezen was en vast en zeker terugkeerde.
Toen vloekte Flipke rechtuit, en stampte op den grond.
Er waren er nog die vloekten, maar geen zoo hard en laid als
hij.
Zoo kwam de laatste dag en 't laatste uur bij Mijnheer Mathijs.
Allemaal bijkans waren ze gepakt en hadden tranen in de oogen als
ze hem een hand ten afscheid gingen geven.
Aan den vier-uren-koffie-tafel thuis kreeg Flipke geen beet
door zijn keel.
«'k Heb vandaag niks geen honger, » zei hij tegen Moeder en
hij trok naar boven.
Rond vijf uur kwam hij naar beneden en vroeg vijf cent voor
een schrift dat hij noodig had. Hij wist dat Mijnheer Mathijs met
den trein van half-zes zou vertrekken, liep naar de statie, kocht met
zijn vijf cent een perronkaartje en wachtte.
Mijnheer Mathijs kwam en Flipke deed hem uitgeleide tot
op het perron. Toen de trein binnenreed en hij moest instappen,
drukte hij hem vast de hand.
« Ge zijt hartelijk bedankt, » sprak hij ontroerd. « Spijtig, spij-
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tig dat ge weg moet.... Maar ik zal u nooit vergeten, nooit ofte nooit...
Daar moogt ge zeker van zijn... D
Lang bkef hij den wegrijdenden trein nakijken, tot hij heelemaal verdwenen was in het blauwige avondverschiet.
Toen hij thuis kwam, vroeg Moeder waar hij toch zoo lang
gebleven was en ook waarom hij toch zoo wit zag. Hij lachte eens,
zei niets.
Doch al met een keer liep hij op haar toe, sloeg zijn armen
rond haar lenden, drukte zijn hoofd in haar zij en begon wanhopig
te huilen...

XII.
't Moet gezegd, in de hoogere klassen, waar ze voor elk vak
een anderen leeraar kregen, was het wet zoo heel erg niet meer.
En er was er zelfs een, Mijnheer Michiels, een Jong priester
die hun latijn gaf, die er zich hoegenaamd niet voor geneerde de
rollen om te keeren. Wat aan Flipke menig uurtje kittelend plezier
verschafte en er hem deed naar opkijken als naar een held bijkans.
Onder de jongens was het echter anders. De fijn' soort werd er
met de jaren nog fijnder. Onverdragelijk fijn. En ze hadden ten leste
voor dien bleeken, mageren Zevenslager in het donker-grijs, blinkeud
kostuumke, niet veel meer over dan wat schokschouderend misprijzen en wat geblaas. Terwijl hij, van zijn kant, op niets anders
meer gespitst was dan om hen te sarren, te judassen en hun de
onmogelijkste leugens op te solferen.
In dien hoop nu was er geeneen die zoo verachtelijk zijn onderlip
uitstak naar hem en ook geeneen, dien hij zoo vinnig haatte, als dien
grooten, meneerachtigen Charles Verdonck, met zijn gele schoenen,
zijn gouden horlogeketting en zijn gouden ring, die naar sigaretten
rook en wiens haar blonk van den cosmetiek.
't Was de noon van den rijken borstelfabrikant in dat hooge,
witte heerenhuis nevens de oude, romaansche Sinte-Pieterskapel,
en heel de school keek op naar hem als naar een prins. Peins eens,
hij bezat een paard, ging in de groote vacantie met zijn vader mee
op jacht en aan de Mollpoort, bij den brugdraaier, aan den derden
canada van de root langs 't water, had hij een schoon, geel zeilbootje
liggen waarmee hij sours uit spelevaren ging.
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Hij wist het, 't was zondig, maar Flipke kon er nets aan doers,
hij zou er in gejubileerd hebben, gezongen en gesprongen, als die
welgedane vetzak bij de een of andere gelegenheid zijn nek had mogen
breken en verhuizen naar het pierenland. Te meer, daar hij op hem,
wat hij ook verzon, zoo v einig pak kon krijgen en er bovendien,
ondanks den brutalen, franken mond dien hij er tegen openzette,
innerlijk bang van was.
Daarom beleefde hij er dan ook een duvelsch, schokskes-gevend
plezier aan, Coen hij dien verwenschten lorejas, eindelijk toch eens
in zijn strikken deed loopen.
Een onschuldige les van geschiedenis, over burchten en steden
in de middeleeuwen, gaf er zoo heelemaal op 't onverwachts een
aanleiding toe.
De leeraar had onder andere ook verteld van onderaardsche
gangen langswaar men in tijden van belegering voedsel aanbracht,
of, als 't gevaar al te zeer neep, ook de plaats kon poetsen.
En na de les, buiten op de koer, had Charles Verdonck opgewonden beweerd dat er onder hun huffs ook zoo 'nen gang liep en
dat die vroeger misschien ook wel daarvoor zou gediend kunnen
hebben.
Achter in hun houtmagazijn was er een soort kelder die met
een valdeur gesloten was en dien ze niet gebruikten omdat hij de
helft van den tijd onder water stond. Daarin begon die gang. Maar
waar die naartoe liep, dat wist geen mensch. zijn vader, zijn nonkel,
zijn twee kozijrden zooveel van hun werkvolk hadden al geprobeerd
er in door te dringen, met een lanteern in hun hand, en een lange,
sterke koord rond hun lijf. Doch geen twintig meter waren ze er
in geweest, of ze waren rap teruggekeerd. 't Was er zoo vuil en modderig in, met hier en daar hoopen steen die uit de muren waren
gebrokkeld, met ingezakte drummers, en daarbij een lucht om te
stikken, dat er aan geen doorkomen te peinzen viel.
Lijk gewoonlijk, als Charles den gewichtige_uithing, schoot
Flipke in een sarrenden lach.
« Wat dat gij ons probeert wijs te maken ! » riep hij spottend uit.
« 'k Geloof er geen woord van! Hier, met al die vlietjes tusschen
de huizen en de hoven, dat kan immers niet ! Hoe diep zouden ze
die gang dan wel niet moeten graven hebben? Lacht hem uit, mannen ! D
Er waren er die zegden : a Da's waar ook I » En anderen dan
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weer hieven de hand op naar Flipke en snauwden hem toe : a Wat
weete gij daarvan ! Zwijg I D
En eveneens lijk gewoonlijk, werd Charles kokend kwaad.
« Watte ? Is 't ni waar soms? »
« Need I D
« Korn dan mee zien, leelijke snotter ! »
a Vooruit! 'k ga mee! »
« Afgesproken I Bij de eerste gelegenheid I En dan zulde... »
« Wat voor eerste gelegenheid ? Waarom niet vandaag? »
« Omdat het niet kan! »
« Toe ! Da's een affaire I Een gang laten zien! »
« Da's geen affaire! Maar onze vader wil niet da'k er bij kom.
En de valdeur is toegenageld ! Weete 't nu? »
« Breek ze dan open ! »
« Als 't werkvolk er is zeker ? En onze vader op zijnen bureau! D
« Blaaskes allemaal1
« Geen blaaskes I Maar pure waarheid ! En als ge kunt wachten
tot binnen veertien dagen, dan zal ik er u met uwen leelijken pinnekensneus bijbrengen. Dan is 't kermis. Dan ligt de fabriek drie dagen
stil en onze vader gaat op reis en dan is er geen gevaar. En als ge
zooveel couragie hebt als praat, leelijke snotter, dan kunde er eens
in gaan ook. Verstaan? »
« Aangenomen. Eerst zien en dan gelooven I » antwoordde Flipke
al twijfelde hij er niet aan of die gang was er werkelijk. En hij nam
daarbij een air aan alsof hij den andere een groote genade bewees
met zijn voorstel te aanvaarden.
En zoo, op dien zonnigen Maandag-achternoen, terwijl de bontbevlagde stad gezellig z'oemde van het kermisrumoer en de beiaard
uit den gelen Sinte-Gommarustoren lustige liekens over de roode
daken in de straten en de groene binnenhoven liet neerdripselen,
stapte Flipke al fluitend en met de handen in de broekzakken het
verlaten Sint-Pietersstraatje in om er volgens afspraak, met Charles
en met Gust van den koster, naar die fameuze gang eens te gaan zien.
De twee stonden hem voor de fabriekspoort of te wachten en
ze leidden hem, al spottend, door de verlaten fabriek en dan door
een witte gang achter het koel-schemerig houtmagazijn in een vervallen schuurke waar kisten, kapotte kruiwagens, stapels zakken en
andere rommel dooreenlag.
a Hier is de kelder zie, ongeloovige Thomas I D zei Charles en
842

hij trok hem bij den arm naar een hoek v6Or een donkeren keldermond, waar een flauw lichtschijnsel in guldde. « W'hebben de valdeur
al opengebroken, ziede, om geenen tijd te verliezen, en kom nu maar
mee, als ge durft! D
« Sequor, Domine I » antwoordde Flipke plechtig en hij volgde
Charles en Gust langs een kraminkelijk ladderke de diepte in.
Hij beyond zich in een langen, smallen kelder met baksteenen
muren en een baksteenen kruisgewelf en heelemaal 't ende stond er
op den grond een stallanteern te branden, die, tusschen twee drummers in, een ronde holte mysterieus belichtte.
« Hier is die gang nu! Zied' hem? » snauwde Charles hem nijdig
toe. « Zulde mij nu nog leugenachtig maken, snotter? Zied' hem nu
goed? D
« Een gang! Een gang! » verweerde Flipke zich hooghartig.
« Wie zegt dat dit een gang is ? 'k Zie een gat, ja! Meer niet I Als
ik er zal in geweest zijn, dan zal ik het weten ! Toe, laat mij nu maar
gaan ! D En hij bukte zich om de lantaarn op te nemen.
« Halt ! » zei Charles. « Zoo niet, Zevenslager .I Eerst een koord
rond uw lijf, dat we u van hier kunnen vast houden en u terugvinden als ge ievers in een put tuimelt! »
« Zij niet bang! Maar als ge 't wilt, kom, dan zal ik het zelf maar
doen I » En hij bond het eind van een lijn die aan hun voeten gereed
lag onder zijn armen, nam den lantaarn op en met achter zich het
touw, dat de twee anderen door hun handen lieten glijden, drong hij
spotlachend het van vocht-druipende, glibberige gat in.
« Ai mij ! Dat is hier geen klein beetje gladdig I » riep hij. « 't Is
nog erger als erwtensoep! 'k Had, jandomme, schaverdijnen kunnen
aandoen ! En bekijk mij dit plafond, en die schoon, effen muurkens I
Pure marmer van Boom ! » En daarbij, al verder stappend, stak hij
zijn lantaarn eens omhoog, hield hem links en dan weer rechts tegen
de schurftige, van salpeter blinkende wanden waaruit een fillinggevende kilte als een nat laken op hem neerviel.
Hij floot, kreschte, bromde, deed of hij weende, lachte dan weer
op, en de heele gang, van uit de holle, donkere diepte v66r hem,
waar het gele licht dat over de muren danste, stierf, deed het alles,
luguber-verdoft, achterna. En als de jongens ginder riepen : « Maak
toch zoo geen lawijd ! D of « Pas maar op dat ge niet yak! » of 4 ziede
hem nu, de gang! » dan klonk het telkens zoo luid of het viak achter
hem uit een mond kwam die zoo groot was als de heele holte. 41
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Hij kon er niet aan doen waar stilaan werd hij toch wat bang.
Bezonder als hij zich omkeerde en daar achter zich zijn eigen schaduw
zoo spookachtig wippen en springen zag over de kokerende wanden.
Z66 geerne was hij teruggekeerd. Te meer daar de vloer danig
ongelijk begon te worden, vol bulten en putten, en hij verscheidene
keeren geweldig gymnastiek moest doen met lantaarn, armen, kop
en beenen, om niet 't onderste boven te rollen. Wat dan telkens,
van ginder ver, waar hij tegen de blauw-grijze schemering
de twee anderen bewegen zag, een spottend gelach en geroep van :
« Bravo, Zevenslager, doe dat nog eens ! D over en naast hem heen
den tunnel in deed loeien.
Hij vulde dan wel op zijn beurt weer eens de gang met een holverrommelend geroep van : « verrekt ! » of a valt dood 1 D en hij floot
en krijschte, baste en miauwde als om goed te laten hooren dat hij
't plezant vond. Doch zijn hert joeg al vlugger en vlugger, en hij
pijnigde zich de hersenen of om iets te vinden dat een reden kon zijn
voor een rechtsomkeer.
Totdat hij plots, links in den muur, naast een soort drummer,
een Nolte ontdekte en hij natuurlijk daar in.
« Nu zien ze mij toch al niet meer! D lachte hij opgelucht. 4 En
dat is 't bijzonderste I D
Hij hief zijn lantaarn op, keek eens rond.
't Was een gang van een meter of tien diep die dood liep. De
grond lag er vol steenbrokkels, en 't einde er van waren er holten
in de muren als voor wijnbakken. Hij borg in den laatste zijn lantaarn
en al grinnikend van duivelsch pleizier begon hij het touw naar zich
toe te halen, nu eens vlug, dan weer wat langzamer. En intusschen
draaide hij zijn licht zoo laag mogelijk, dat het was als een pierke.
« Nu peinzen ze wel da 'k heel, heel ver ben ! Wat zal ik allemaal
niet vertellen kunnen ! D lachte hij tegen zichzelf terwijl hij waar
aldoor trekken bleef.
Op zeker moment gaf het touw niet meer mee en ze riepen
lets dat hij echter niet verstond. Hij trok en trok nog en eerst na een
heele poos kon hij weer inhalen.
« Die bos zal zeker op geweest zijn? » veronderstelde hij. « En
zij hebben er vast een nieuw stuk aangeknoopt ! Wat zullen die daar
met oogen staan in dien kelder ! W'hebben ze vast die blaaskaken !
Ha, ik zou niet gedurfd hebben I D
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En hij begon te trekken zoo rap hij maar kon om er dan na een
poos plots mee uit te scheiden.
« Laat hen nu maar eens trekken!» lachte hij deugnietachtig. « Toe
stommerikken, vooruit ! »
't Was of ze 't begrepen. Ze riepen nog eens iets, dat onduidelijk
en hol verrommelde, en toen begon het touw aan zijn voeten van bij
hem weg te riteslen. Hij zag het kluwen verminderen en toen het
zoo wat op was, knoopte hij het eind los van onder zijn armen en
liet ook dat vertrekken.
« Adieu, koordeke ! » spotte hij. « Spijtig maar dat ik er niet kan
bij zijn als ze dat in hun handen gaan krijgen i God-en-Heere, wat
zal ik allemaal niet kunnen vertellen ! »
Zoo stil mogelijk, sloop hij dat stuk gang uit, stak zijn hoofd
om den hoek en keek gespannen naar de twee donkere schimmen
die ginder ver, in die bleeke, ronde holte, regelmatig te halen stonden.
Plots kregen ze alle twee een schok, keerden zich even naar
elkaar toe en dan begonnen ze angstig te roepen van :« Flip ! Flip!
Waar zitte daar! Laat eens wat hooren toe ! De koord is kapot ! Kom
terug, toe! »
« Morgen vroeg! ) grinnikte Flipke. « Roept al op ! Potverdorie,
dat wordt nog plezant ! Nu moeten ze zelf komen zoeken, die helden!
Zoo'n verstopperke zullen we wel nog nooit gespeeld hebben ! D En
hij moest zich geweld aan doen om niet beginnen te fluiten of te
zingen van de deugd.
Hij zag de twee even druk bezig tegen een en daarop Gust die
met een gebaar van : a laat mii maar doen ! D de gang binnendrong.
« Natuurlijk ! Eerst de knecht I Kom maaf af, jongen ! D dacht
Flipke. Doch pas had 't hij 't gedacht, of Gust sloeg zijn armen
omhoog en pardaf! daar lag hij op zijn smikkel. Hij krabbelde moeilijk
recht, trok grommelend af.
Ach, nu niet te kunnen roepen:: a:Gust, doe dat nog eens I D
' t Deed hem pijn. Hij kuchte ervan.
Na Gust kwam Charles. Hij hield zich aan de muren vast en
tot groote verwondering van Flipke kwam die toch verder en verder.
et Is niets! D zei hij. « Laat hem komen! D En hij maakte zich
gereed om, van zoodra hij bier was, met een helsch lawaai van achter
zijn hoek op hem toe te schieten.
Maar neen, de dikke bleef staan en liep terug.
Weer riepen ze : « Flip ! Flipke I Laat toch jets hooren! Is er
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lets gebeurd ? » angstiger en angstiger steeds en ten lange leste, nadat
ze nog eens druk tegen elkaar waren bezig geweest, zag hij hen den
kelder uitgaan.
« Ze gaan zeker en vast hulp halen 1 » zei Flipke. u Nu rap er uit
en dan van krommenaas gebaren I Wacht maar wat, mannekes I »
Hij draaide de lantaarn heelemaal uit en zoo stil mogelijk sloop
hij terug. Hij was gauw in den kelder, het ladderke op en in de schuur.
Wat deed de lucht en de warmte deugd ! En de beiaard en 't
piepen van de musschen ergens tusschen de pannen boven zijn hoofd.
Hij liep naar 't houtmagazijn, zag er een poortje open staan
dat uitgaf op een witgekalkte koer met gele steentjes en in 't midden
een groot, rond bed roode begonia's waarboven een spiegelbol te
blinken hing. Hij zag een open venster en uit dat venster drong almeteens een vrouwenstem die angstig jammerde van : « Da's een
ongeluk 1... God-en-Heere-toch L. Ge zult onze vader hooren!...
Rap, loopt naar Jan en naar Piet en naar Mane L.. Ze moeten komen
zoeken !... God-en-Heere-toch !... God-en-Heere !... Als 't al maar
niet te laat is L.. Die jongen, die jongens toch !.,. Wat dat toch
uitsteekt ! »
« Als ik hier nu ongezien de pijp uit geraak, dan wordt dat geen
klein klucht ! » dacht Flipke plots. a Langs waar was 't ook weer.
En als daar maar niemand is ! »
Neen, er was niemand in 't werkhuis. Hij bukte zich en sloop zoo
tusschen de banken naar den uitgang. En op de fabriekskoer roerde
er ook. niets. Aileen uit den stal kwam er wat kettinggerinkel en gestamp van paarden. Hij trok de poort open en dicht, vloog hill de
wind het Sinte-Pietersstraatje uit en recht naar huis.
En daar teende hij dievelings den zolder op om zich te laten
drogen en zijn schoenen te kuischen en zich tevens in stilte en op
zijn gemak te kunnen verkneukelen aan 't zotte spektakel dat hij thans
bij de Verdoncks' aan den gang wist. Hij zag alles, hoorde alles en
't deed toch zoo'n deugd dien Charles en dien flikflooier van een
Gust eens ferm op den rooster te weten.
4 Laat ze maar eens goed zweeten ! Hoe meer hoe 'lever !» jubileerde hij luidop.
Een ding had hij echter, in de geweldige vreugde van het moment,
vergeten en dat was de afloop van heel dit avontuur.
En hij verschoot dan ook geen klein beetje, na den vierurenkoffie,
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toen er gebeld werd en hij lijk gewoonlijk ging opendoen, den commissaris v6Or de deur te zien staan.
Potverdorie I dacht Flipke en hij voelde zijn bloed verstijven in
zijn lijf. Maar op den slag herpakte hij zich, keek hem staal in het
bruine, zwart-bebaarde gezicht dat als heel bedrukt sond, en lachte
eens.
a Dag, Mijnheer de Commissair I » zei hij heel beleefd.
« Manneke... zeg eens... is ulie vader thuis? » vroeg hij dof.
«Vader1... Mijnheer de Commissair is daar L.. Kom eens I » riep
hij naar achter.
Vader kwam, ze groetten elkaar en gingen in 't vO6rkamerke.
Flip bleef in de keukendeer staan luisteren.
« Mijnheer Van Millen... » begon hij na een diepe zucht. «... ik
kom bier... of liever... mij valt de triestige eer te beurt... aan een vader...
te moeten komen melden... Verschiet nu niet... Alle hoop is nog niet
verloren... Wij gaan voort met het onmogelijke te doen... Wie weet
of hij op 't oogenblik al niet gered is... Maar, uw oudste zoon... uw
oudste zoon... is... »
« Hoe ?... Mijn oudste zoon ?... Et versta er nets van L.. »
« Wel... 't Is ongelukkig.... Snotneuzenstreken natuurlijk... Maar,
uw oudste zoon is... is.., verloren gesukkeld... »
« Maar, Mijnheer de Commissair I— Wat vertelt ge nu allemaal!
... Verloren gesukkeld ?... Gij moet mis zijn... Ze zullen een andere
vO6rhebben zeker... Die is hier ! »
« Dat kan niet !... Z'hebben het bekend... »
« Toe !... 'k Zal hem u laten zien L.. Flip, kom eens, jongen! »
riep vader luid door de deurspleet. » Hier is hij, zie! »
De commissaris trok oogen gelijk sauspannekens en zijn mond
viel van verbazing open.
« Is.- is het... dan... uwe tweede soms niet? » stotterde hij.
« Ook niet... Die is in den hof... D
Het bruine gezicht kromp plots kwaad ineen en zijn oogen
begonnen te pimpelen.
« Wat hebben ze mij daar dan wijs gemaakt?... zijn dat nu nog
manieren1 D
Hij rees plechtig en martiaal recht, trok zijn wit ondervest wat
naar beneden, greep zijn stroohoed en zijn gelen stok van het ronde,
geverniste tafelke en opgewonden vertelde hij wat er dus zoogezegd
bij de Verdonck's gebeurd was. 't Ergste was dat het zooveel voeten
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op de eerde had gebracht. Ja, ze waren nu nog volop bezig aan 't
zoeken, werkvolk, politie, tot de pompiers toe. Gezwegen nog dat
Madam twee, drie keeren van haar zelf was gevallen en men er
Dokter Peeters had moeten bijroepen. Zoo'n snotneuzen ook!
Flipke zijn schrik vervloog nogal gauw als hij dat alles hoorde !
In de plaats daarvan jodelde er een dol plezier door heel zijn lijf,
tot in de toppen van zijn vingers. Hij had ze vast, die felle mannen !
« 'k Versta er ook nets van », zei hij met verbaasd gezicht. a 'k
Heb den heelen achternoen op onzen zolder gezeten. Charles en Gust
hebben zeker gedroomd. »
En datzelfde herhaalde hij nadien met een verontwaardigd air
van : wat-peinsde-gijlie-wel, aan Mijnheer Verdonck, aan den directeur, aan de leeraars, aan de jongens en al wie hem over dat raadselachtig geval aansprak. Want natuurlijk, lijk een vuurke ging het de
stad rond, en iedereen brak er zich het hoofd mee in twee. Op 't
laatste begon hij er zelfs bij te schreien.
a Mij gelooven ze ni... Als ik eens Charles Verdonck was, en hij
mij, dan zouden ze 't wel doen! »
Slechts als hij Charles zoo eens heelemaal alleen op straat te
pakken kreeg, zonder dat er gevaar was, afgeluisterd te worden,
sprak hij anders.
a Dat is nogal eens wat geweest, he ? En waar ik er uitgekropen
ben dat zulde nooit ofte nooit weten, zelfs al stond gij met een mes
voor mijn lijf! Een ding wil ik u wel zeggen : da'k veil, 11661 Wel
gezien heb. Zalen, jonge I groot als een schuur, en daarin stonden
zware, zwerte kisten met ijzeren banden rond, en hooge, steenen
potten met gewichten op ! Dat haal ik er later wel allemaal uit en dan
is 't voor mij ! Ah, gijlie dacht mij vast te hebben ! Maar 't viel anders
uit, he? En pas op, er komt nog! » (1)

(1) Dit was het begin van « De Zevenslager
in het voorjaar verschijnt.
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D,

een verhaal van A. Thiry, dat

Herfstnacht
De nacht heeft in mij aangebracht
den zwaren gear der late rozen
en talmend blijft haar adem poozen,
waar ik slechts dood en onkruid dacht.
En warm zoeft zon op 't peluwzacht;
aan mijne wangen streelt het kozen
van 't malve groen, bij tusschenpoozen,
terwiji mijn vrouw, droomende, lacht.
Dit is de zoete afscheidsgroet,
dit is de schaduw der beminde.
0 leven, dat ik derven moet,
o treurmuziek der hagewinde,
waardoor de wind zijn jammer giert —
maar nu : nog Unmaal feest gevierd I

ALEX CAMPAERT.
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WERK !
door Paul De Vree.
Walt stootte ook deze smalle, onhebbelike bureeldeur met
tegenzin open, maar verdrong zijn lusteloosheid om het beloofde
dat nog in zijn ooren hing : Presenteer u straks om vier uur, ik zal
er met mijn associe over spreken. Die straks was gekomen. Die eindelooze vraag « alles of niets »?
- Meneer Vannees ? vroeg hij aan een schrale vent, opgewreten
in zijn gezicht door plooien als kerfdieren en die, uitvliegend tegen
den loopjongen bij het opstaan, grommelend op hem afkwam.
— 'n Oogenblik I
De man verdween langs een zijdeur, baste voort. Een vrouwenstem vroeg juist kommunikatie in de telefoon. Stilte viel toen in.
Walt haalde schier geen adem. Als hij char maar is, dacht hij.
Anders weer voor niets, weer een nutteloos verzoek. Hij keek naar
een dikken, blooten kop over een boek gebogen, zag dat de man brilde
en in den rouw was. Een gear van olie, van boonen, van zakjes dreef
op uit een voor hem niet zichtbaar gedeelte van de plaats, achter de
toonbank. Merkte hij tegen den muur verzegelde bruine en donkerroode stalen, waarnaar hij kijken bleef, alsof 'niets anders nog van
tel was, nu zoo veel gewichtigs voor hem moest plaats grijpen.
Hij dacht ook : 'n olieburo, jongen, 'n buro.
— Charel, pakt de vel6 en maakt dat ge wegkomt naar Storms,
haalt... en de stem van den mageren vent verdiepte, onverstaanbaar.
Kort daarop stond Walt in een pikdonkeren gang. Hij had den
tijd niet zich te bezinnen. Feitelijk was het zoo goed als zeker dat hij
aangenomen werd. Vannees had immers, langs een gemeenschappelijke kennis om, hem verzocht zich aan te bieden. Vannees wist wie
hij was en wat hij kon. Hij kon niets : geen steno, geen dactylo,
geen komptabiliteit — en begreep daar ook het rechte niet van,
niet gewoon daaraan. Hij had twee diploma's, liep met zijn een al
drie jaar onder den arm... Maar madame Vannees beoefende destijds
zijn beroep — onderwijzer — uit, en madame Vannees was de steun
waarop hij rekenen mocht....
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Het liep alles vlotter dan hij dacht. Vannees verscheen en ontstak
licht. Die monkelde ietwat nerveus en streek over zijn haar. Er lag
iets koud-metalig over het wezen van Vannees, iets dat Walt niet
beviel.
— 73 aanbiedingen voor die plaats, meneer Mertens, buiten
degene die nog in de bus liggen. U kent in alle geval toch Engelsch
en Duitsch?
— Ja, meneer, zei Walter, die loog. Doorliegen had men hem
aangeraden.
Ze gingen in het vertrek van de direkteurs. Aan de tafel, tot de
minste plek bedekt met handelspapier, telegrams, telefoondraden en
cigarettenassche en schril belicht door twee lampen, zat een piepjong
mensch, scherpgroot van news, zonder kin, onledig met het staren
op een bekrabbeld notaboek en het rooken van goudbandige cigaret.
Hij had wat van wat Walt tot nog toe als een fils-A-papa kon inbeelden.
— Dis donc, mon cher, it est donc convene que nous prenons
Monsieur Mertens pour alder Monsieur Praat? vroeg Vannees.
Mon cher keek half-afwezig op, staarde wat op de telefoon
rechts van hem.
— Moi ? ca m'est biers egal. Si c'est nicessaire, pourquoi pas.
Je veux been.
— Dan begint u maandag, wendde zich Vannees tot Walt.
Duizend frank in de maand. — ca suffit, mille ? vroeg hij mon cher.
Maar deze bekommerde zich niet meer, scheen het geval al
vergeten...
— Dis, it me vient une offre de Minota, cinq cents sacs de pais...
En Walt ging.
Eindelijk, zuchtte Walt, eindelijk. Het was nu vijf maanden,
nadat hij het boeltje bij den troep had neergelegd, dat hij rondliep
als een hond met een kazaksken. Zijn broer, zijn vader, zijn meisje,
zijn vrienden, ze taterden hem zot, iederen dag. « Weet ge, ge moet
char naar toe. 't Is Bender. Al is het voor vijf-honderd frank. » Min
vader vooral hield niet af, zanikte door, beet altijd in de wonde
tot ze weer bloedde, « Ge moet toch aan 't werk geraken. Hebt ge
char al geweest ? Neen ? En waarom niet ? » En zijn vader wist evengoed
als hij dat het niet meer mogelijk was levers aan gang to geraken.
Ze smeten overal buiten, totzelf op de beste buro's. Hij presenteerde
zich — het was een zelfde weg 's morgens en 's middags, in den be851

ginne overtuigd met zijn goede notities van Engelsch en zijn diploma
van onderwijzer voor 't is eender wie aangenomen te worden —
en liep den weg terug door de stad, zonder verdienste. Illusies. Na
de eerste maand was zijn geloof in de overtuiging al leelijk geslabakt.
De brieven die hij stuurde op annoncen en gezegden van anderen
bleven keer op keer onbeantwoord. Naderhand vernam hij dat zich
wel honderden aanboden, dat maar degenen werden ingepikt die
een achterpoortje konden vinden. Hij had het nu ondervonden.
73 aanbiedingen, meneer Mertens. Hetgeen wou zeggen : gij moogt
van geluk spreken dat er u iemand een stootje gegeven heeft. Maar
was hij het niet, dan was het een ander. Hij schreef zeventien aanvragen voor een dienst in andere gemeenten. Daar primeerde natuurlijk
een politieke hand. zonder partijmeerderheid, zonder gearriveerde
persoonlijkheid, zonder veel knipschaartjes en poespasserij kwam het
niet tot een goed eind. En Walt moest innerlijk lachen om de talrijke
aanvragen van zijn hand, om de doelloos versukkelde papiertjes
waarop zijn ondergeteekende naam stond en de eerbiedige formule
van « hooggeachte heeren ». Hij moest er om lachen. Ook knarsetanden. Want met dat al dobberde hij op de plaveien en keien van de
grootstad; droeg hij de schaamte dagen en dagen met zich mee,
op den openbaren weg zooveel menschen te froleeren die bezig waren,
werkten, hun kost verdienden — en sarkastisch dacht hij er bij, misschien zijn kost ontnamen..
Omdat hij stilaan bewust werd dat het nog lang kon duren
ging ook zijn schaamtegevoel wat schuil. Als hij de straat op moest
— en met voorliefde bijna doolde hij weg — vertikte hij het zich
als een schuldige weer ongevraagd te laten wegjagen. Maar ongewild
zeilde hij toch naar de kanten waar met een groote « misschien » of
een buitengewoon « toeval » een postje voor hem open was, en ervaarde hij het stijgen en het dalen van zich voorgesteld geluk. Vermoeid, verlamd — was het dat men hem maar een keer opstuurde —
zocht hij een toevlucht bij een oud-boekverkooper of in een ekspositie
en daar, in de wereld van boeken of van ideeen, daar trachtte hij
boven het getob van angstig zich afvragen uit te geraken, daar zocht
hij wat troost voor veel smart. Maar ook op die plaatsen, wanneer
tenslotte niet de geringste mogelijkheid meer openstond, wanneer
keer op keer het slot afsprong, voelde hij een demoon in hem zijn
ziel kapotrijten. Hij was niet meer in staat zijn zinnen te scherpen.
Als hij een werk vastnam, doorbladerden zijn vingers automatisch,
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wade zijn geest niet mee. Het was of op die bladen in groot type,
en altijd grooter en grooter het woord : « werkeloos D stond en de
daaraan verbonden reeks van minderwaardigheden die hem troffen.
Het winterde geweldig in die dagen. De koude ijsde zijn geheel
voos lichaam Zoo zocht hij overdag als schuilplaats zalen en winkels op, om er te slenteren, te droomen, te verdorren... Misschien
handelde hij ook zoo om op het onverwacht geen gekende gezichten
te ontmoeten. Het gaf zoo'n lamlendig gevoel in de beenen. Terwiil
hij zwierf en den tijd doodde traagjes wandelende langs winkelramen
met geveinsde interesse, botste hij enkele malen op vroegere schoolkameraden. Zoo zag hij Franz terug, een kerel uit het Atheneum,
fleurig-sterk, al een jaar bij Dens, en moest hij hem bekennen dat
het maar niet lukken wou. Franz zou ook eens polsen. Maar ook
dat leverde niets op. En anderen hielden hem staan, vooral op de
middaguren of als het donkerde en geen met wie hij sympathiseeren
kon : zij werkten immers.
Walt vermeed de straat, kromp dikwijls ineen, lengde zijn groote
gestalte niet meer. Een paar maal in de week zag hij zijn meisje,
dat hij hoog in zijn hart droeg. Ze vermocht echter niet de droefheid
uit hem weg te halen. Er zou nooit een eind aan komen.
Lize monterde hem op. Ja zij wist wel, maar hij moest daar
maar niet op ingaan. Om haar dat genoegen te doen, sprak hij over
zijn rusteloose dagen weinig. Maar hij voelde in hem een wrok,
niet tegen haar, maar tegen zichzelven en tegen de wereld, tegen
dien langen, doodenden gang van zijn beginnend leven.
De weken en de maanden vergingen. Altijd niets. Zijn vader
moest zich neerleggen : hij kon er ook niet aan verhelpen. Op 't laatst
bleef Walt geheele dagen thuis, wisselde zijn kluizenaarschap of met
een uitstapje met Lize. Hij hakte wat hout in den kelder, schilde
aardappelen, kuischte den koepel boven de keuken, rommelde den
zolder op... Hij was niet eens meer in staat zijn studie te hervatten,
zich weer aan tafel te zetten en te werken met den geest.
Onverschillig, onverschillig werd hem alles : behalve zichzelve.
Donker draaiden in hem de gevoelens en de opvattingen over het
leven : eenzaam is de mensch, eenzaam terwijl hij loopt in de massa,
opgeborgen in zijn korst. Niemand dringt tot zijn buurman door,
niemand stelt zich de vraag hoe het den andere gaat. Onmeedoogend
is de mensch. Hij was een intellektueel. Als intellektueel vooral voelde
hij zich eenzaam. Intellektueelen liepen er ook al te veel. En zijn moe-
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der die hem hielp, die jarenlang hem en zijn broer aanporde... zij
en vader hadden genoeg geleerd hoe de arbeider leed. Hij was geen
arbeider, maar een intellektueel. Het is alles hetzelfde, maar intellektueelen zijn er slechter aan toe. zij hebben geen steun, worden
niet ontzien, zij hebben geen armen die werken, lijven die onder
den zak loopen, de steenen versjouwen. Las hij niet : in Japan :
twaalfduizend universitaires op de straat, ingenieurs tramontvanger.
Het zou hier wel hetzelfde zijn. Hij bezat een dosis wetenschap,
wat geleerdheid. Waartoe diende ze ? Als hij ze ooit mocht in een
jeugd pompen, wat zou deze er mee doen? Een jeugd die haar ouders
op de straat weet, die een vader heeft onverschillig als hij nu, mits
hij geen zin heeft van bestaan. Gelukkig leed hij nog geen honger.
Maar honger, ja honger had hij : zijn jongelingsschap was een hunkeren naar idealen. Zoo pas had hij zijn diploma of hij klampte het
postje aan van handelsreiziger. De woorden Fransch die hij gegeten
had verkocht hij in de Walen om een reepje papier aan den man te
brengen. Hij toog met een rol platen en een kazak vol boeken Luik
en Charleroi op hun kop, de inboedel van voorsteden inbegrepen,
hoorde honderden soorten van belletjes rinkelen boven zijn hoofd,
sommige ettelike malen omdat hij telkens voorniet kwam, moest
zooveel keers zijn hoedje afnemen om te bedanken voor de stoornis
— want wie had iets aan Vlaamsche boeken in Wallonie — moest
voortdrummen, weg-zoekend op een plannetje van de stad dat dan
nog het eenigst aantrekkelike was, straat-in, straat uit en altijd voort
om op een plein in de zon, op een bank wat te rusten of in een kerk
te gaan en er in de duisternis geheel van den aardbol weg te zinken
in dom gestaar. Hij tremde naar de vuile lucht van Seraing of van
Marchienne-au-Pont, tuurde op de zwarte gevels van krotwoningen,
piekerde zich half-suf om een nummer of een onooglijk winkeltje
te vinden waar hij op voorhand dit succes wist : ca n'est pas demand& Nous n'avons pas besoin de ca. Peut-titre une prochaine fois.
Il ne faut plus vous &ranger. Het eind van zoo'n dag was een verhit
denken dat het beter was zich in de Maas werpen of in het station
onder een trein te rollen.
's Avonds als hij thuis was vond hij nog den moed wat te studeeren. Nog meer woorden at hij op om nog nutteloozer te zijn. Nog
een diploma meer en dan ging alles veel beter!
Daarop volgde een jaar troep. Honni soit qui mal y pense.
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Walt beyond zich op de Meir, in het schemer-donker. Hoe
veranderd leken hem de menschen op het trottoir. Hij bezag ze,
vlak in 't gelaat, frank, mannen en vrouwen, om 't even. Hij bezag
ze maar dacht onderwijl : Thuis eerst niks definitiefs zeggen. Nog
wat treuzelen. Het licht in de winkelramen sprintelde op over modedingen, warm en nieuw. Walt ging voor een wijde vitrien staan
kijken. Zag hij Lize nu. Ja, zij was het die het nieuws aanbracht,
terwijl ze hem gelukkig in de oogen keek :
— Walt, ge moet straks om half twee bij 'n zekeren Vannees
zijn, in de Lange Nieuwstraat, 'n Olieburo.
zij had hem dit geluk aangebracht, zijn Lizeke, als hij er nu
oniiddellijk heenging, haar zoenen. Onderweg overwoog hij :
duizend, duizend frank. Geen vijfhonderd of zoo iets, jawel nog
een hongerloon voor een mensch die drie en twintig geworden is.
Maar beter dan nets. Geluk man... Zonder iemand die het poortje
openduwt komt ge er Loch niet. Wie weet hoevelen nu hopen met
hun « remerciments d'avance » Zonder notities over wat een bureel
kan zijn, een plaats wegkapen voor een leger van menschen die op
straat stonden. Maar hoe ging het met hem? Een protégé ging voor.
Hij was geprotigeerd.
Walt's vreugde was te groot opdat hij verder over deze onrechtvaardigheid nog zou doorpiekeren. Verdiende hij het soms niet?
Wachtte hij niet lang genoeg?
Hij kreeg et warm van onder 't loopen. Geluk, geluk, hij herhaalde het aldoor. Als een razernij stormde het leven op de Meir
langs hem heen. De lichtreklamen fascineerden. Het was of de wereld
hem weer ontving als een verloren geloopen zoon, als een langvermiste
hond. zalig, dacht hij, zalig zich weer met anderen te voelen, met
hen die weten waarom ze leven. Een einde aan de vernedering,
een einde aan de verveling. Hij kon weer mensch worden, mensch 1
Antwerpen, 1933, Maart.
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Conscience-hulde
door M. E. Belpaire,
Hoe pijnlijk was het voor de tachtigjarige die ik ben, niet met
mijne collegas der Academie deel te kunnen nemen aan de plechtige
Conscience-hulde, te Brussel gehouden. 1k behoor immers tot het
geslacht dat onmiddellijk volgde op dat van den grooten volksschrijver. In mijn lang leven heb ik heel de evolutie kunnen meemaken
van den groei en bloei van de Vlaamsche Beweging die met Conscience
voornamelijk een aanvang nam. Familie- en persoonlijke herinneringen heb ik in geschrift en in mijn genegenheid van Conscience
bewaard. Voor mijn geboorte reeds, was hij bij ons een geliefde
gast; hij las er zijne boeken voor, droeg mijne moeder zijn « Lambrecht Hensmans » op — het in rood gebonden werk is nog in mijne
bibliotheek met de opdracht in fijn, geelgeworden geschrift : « Met
alien eerbied aan Mevrouw Belpaire, geboren Elisabeth Teichmann,
opgedragen, als een bewijs van hoogachting en dankbaarheid.
Antwerpen I Mei 1847.

Conscience. D

zijn intieme vriend, Jan de Laet, ook een vriend mijns vaders
leidde mijn eerste stappen op de letterkundige baan. Bij gelegenheid
van een zijner lezingen te Antwerpen, werd ik door hem Conscience
voorgesteld als jonge Vlaamsche dichteres en mocht de hand drukken
van den door-goeden man, den zoo geliefden volksschriiver.
Welk een vlucht sindsdien hebben de Vlaamsche letteren, heeft
de Vlaamsche Beweging genomen. Maar is er een roem meer benijdenswaardig dan die van Conscience? Wat al harten heeft hij
vertroost, opgebeurd ! Hij was de weldoener van zijn yolk dat zijn
werken nog steeds met voorliefde leest. — Tijdens den oorlog zijn zij
de geliefde lectuur geweest onzer jongens in loopgracht, schuur
of hospitaal. Hij bracht in die duistere levens een straal van poezie,
hij veredelde hun streven, hun afxnattenden arbeid, hij wierp een
glans om hun familievreugden. Hij was de zanger van dat noeste, •
eenvoudige yolk, het yolk onzer stille gewesten. — Verandering in
onze letterkunde zegde ik. Maar is zij niet in Naar kern dezelfde ge856

bleven? Is zij niet nog steeds gewijd aan deze nederigen, niet in
't oog-springenden, de bewoners van achterbuurten of afgezonderd
land. ? Wij zijn niet speculatief geaard zooals de Franschen, niet
realistisch gelijk de Engelschen. Wij zijn stille menschen in een
middelmatig land, een grensland.
Heldhaftig kunnen wij zijn — en zijn het dikwijls geweest,
nu nog niet lang geleden, en tot die heldhaftigheid riep ons Conscience's a Leeuw van Vlaanderen » — maar liefst leven wij vreedzaam
ons stil, ingetogen leven.
Dat leven is voor eeuwig geboekt in Conscience's boeken.
Weer en weer is dat herhaald geweest. Wat nut het to herhalen?
Geen nut, maar een drang, de drang des harten.
Conscience is de schrijver der kleinen en nederigen. Oud-worden
is klein-worden, weer kind-worden. Moge deze dankbare en kinderlijke hulde dan den grooten weldoener van ons yolk welgevallig zijn.

4 Dec. 1933.
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K R O N I E K
Kroniek uit Amsterdam
door Anton van Duinkerken.
A. van Collem overleden.
3 November 1933.
Van Collem was al eenigen tijd ziek, toen hij op 13 October j. 1.
zijn vijf en zeventigsten verjaardag vierde, hij stied zeer rustig op
3 November, des avonds om half elf, na den heelen dag buiten kennis
te zijn geweest. Den dood beschouwde hij niet als een verschrikking,
doch als een kalmen overgang tot de kosmische eenheid der dingen,
waarin reeds bij zijn leven deze dichterlijke geest zoo vaak, en soms
zoo diep, verzonken scheen. Hij was van huis uit Jood en vond zijn
eerste inspiratie in zijn Joodsche omgeving, doch bij de geleidelijke
verfijning van zijn intellect, ontsteeg hij langzaam aan het woordenrijke realisme van zijn eerste verzen en kwam tot een ideeen-beeldend dichterschap, waarin de begrippen : God, Natuur en Gemeenschap versmolten tot de groote onnoembare abstractie, wier gestadigvloeiende verwerkelijking hij zich voorstelde als het opperste geluk
der menschheid. De groei van dit poetisch-wijsgeerig .inzicht is niet
alleen teekenend voor zijn fel-levende persoonlijkheid, maar mag
in zeker opzicht zinnebeeldig heeten voor den tijd, waarin hij leefde.
zijn eerste bundeltje verscheen in 1891, dus toen hij drie-en-dertig
jaar was. Het heette « Russische Melodieen». Ilt heb het nimmer in
handen gehad, en zou zelfs niet kunnen zeggen, of dit boekje, klaarblijkelijk weinig verspreid, reeds getuigde van 's dichters belangstelling voor het maatschappelijk gebeuren. Er schijnt uit te leven te
zijn, dat van Collem onder den invloed stond van Perk, van Kloos,
en van Gorter. Hij had weinig succes met zijn betrekkelijk laat
debuut, en zweeg daarna vijftien jaar.
In 1906 verscheen zijn tweede verzenboek, getiteld : « Van Stad
en Land ». Israel Querido, die toentertijd letterkundig chroniqueur
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van het « Algemeen Handelsblad D was, juichte het toe met al de
warmte zijner meest Joodsche uitbundigheid. « Et geloof — schreef
hij — dat de dichter van Collem uit den mijmeraard van zijn werk
mag genoemd worden een Joodsch voeler, daarmee niet zinspelend
op drukte, lawaai, maar alleen op zijn ironie, zijn spot, zijn
mijmerij, zijn heimwee, zijn thalmudisch-dialectischen wijsheidszin, zijn fijne, teedre gemoedelijkheid en schrandere sluwheid naast
zeer hooge ontvankelijkheid voor stemmingsschoon. Van Collem
moet — dat is in iederen regel van zijn werk te voelen — een zeer
vroom, godsdienstig man geweest zijn. Hij heeft jaren van zijn leven
gestaard naar het in namiddag-goud omwebde tafereelenschoon
van rabijnenleven. En treffend hoe zeer doorgevoerd Joodsch sentiment het katholieke nadert. Men ziet het in Van Collem. Terwijl
het geluid van zijn vers zeer dikwijls Gorteriaansch, Perksch en
Kloosachtig klinkt, is zijn visie veel meer katholiek, is zijn levensinnerlijk van een bijna mystische stemmingsbewogenheid, die met
het natuursensitivisme van Gorter, het classicisme van Kloos, het
pathetisch-ontroerende van Perk niets heeft uit te staan » (Letterkundig Leven. — Eerste Deel — blz. 137).
In deze kritiek raakte Querido waarlijk het wezen van den dichter, Bien hij besprak. Een groote, natuurlijke vroomheid heeft in Van
Collem altijd gestreden tegen een scherpe strijdvaardige spotlust, en
hoe meer hij het einde naderde, hoe meer de mysticistische wijsheidszin bij hem doorbrak. Den socialen strijd gaf hij niet op, maar hij
zocht de jeugdige strijdbaarheid te louteren tot een beheerschend
inzicht. In zijn bundel van 1906 is dit alles nauwelijks te voorvoelen
en het pleit voor den vaak gesmaden criticus Querido, dat zijn rasinstinct vers en zijn smaak hem zoo Licht de wezenstrekken deden ontwaren in de gestalte, die na dit eene bundeltje toch w einig afgeteekend voor hem stond. Al ware het slechts om de verdere ontwikkeling
van A. van Collem te kenschetsen, willen wij hier het meest-geslaagde
gedicht overnemen uit zijn bundel « Van Stad en Land », in een
« Kroniek uit Amsterdam » is het daarenboven uitstekend op
zijn plaats, en voor vele Vlaamsche vrienden der Nederlandsche dichtkunst zal het nieuw zijn, want men vindt het zelden in een bloemlezing
opgenomen. Het is de verdichte straatroep van een Joodsch venter,
die met zijn zeer-gemengde koopwaar langs de grachten gaat :
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EEN NIEUWE PSALM.
Te zingen met de rinkelbom aan de kar.
Zing de kastanjes van Napels, mijn ziel,
Haarlemmer scharren, klit-sprotten uit Kiel,
Ronde zij-hempjes gebloosd bij Bordeaux,
Indische notenvrucht, Kokelico,
Rimpel-citroentjes van Spanje's Oostkust,
Hoor mijn aubade, gekist en gefust,
Vijgen bereeg ik tot stekjes, een prik
Hief de meloen uit het Westersche slik,
Gouden komkommer der Oostersche wei,
Sneed ik tot reepen, een nieuwe schalmei,
Zakpijp, cimbalen en Zion's bazuin,
Geven Hosannah den gelen ajuin
Wees niet van harte-bloo, ganschelijk niet,
Niest ge van Mierik-kruid, hier is ook biet,
Keur van aspergien, lever en long,
Goudglans-reinetten, mijn razige gong,
Veld-canteloupen, blauwdruiven getrost,
Alles kan zingen gaan, mits ge mij lost.
Zing de kastanjes van Napels, mijn ziel.
Weer zou het elf jaar duren, eer Van Collem een nieuwe dichtbundel uitgaf. De « Liederen van Huisvlijt (1917) zijn geschreven
door een overtuigd socialist met strijdbaar temperament. Hij roept de
verdrukten te zamen tot zijn a vroolijken optocht » der opstandigheid
en voorspelt, dat de maatschappij van het kapitalisme weldra aan haar
eind zal zijn. Juichend verwacht dit boek een nieuwe ordening en
in den jubel hooren wij een enkele maal nog de luidgonzende woorden-drukte van het vorig werk, maar toch is de stem reeds veel
meer ingetogen dan vroeger. De dichter is nu trouwens bij de zestig
jaar! Merkwaardig, dat eerst nu de eigenlijke ontplooiing begint
van heel zijn dichterlijken aanleg. Tot dan toe kende men slechts
een fragmentarischen Van Collem. Het meest volledig was hij nog
te vinden in de karakter-schets van Querido. Daarin lag meer uitgedrukt van zijn dichterlijk wezen dan in eenig vers, dat hij zelf had
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geschreven. In « Liederen van Huisvlijt », dat zijn eerste eigenlijk
succes werd, mede te danken aan de partij-propaganda der S. D. A. P.,
hooren wij voor het eerst volkomen duidelijk de worsteling tusschen
vroomheid en verzet, tusschen religiositeit en socialisme, die Van
Collem nooit bevredigend heeft uitgevochten, doch waardoor de
vijftien laatste jaren van zijn leven geheel beheerscht zijn geweest.
Zijn beroemdste gedicht, het « Gebed te Waalwijk » had in
dezen bundel dien diepen overtuigenden toon van het waarachtige,
volksche gebed en toch wist men niet, of de gebedstoon uit het hart
welde, dan wel een scherpe ironie moest zijn. Iets tweeslachtigs
klonk uit verschillende strofen van het zoo krachtig ingezette lied :
0 Christus met uw zacht gelaat,
Marye, die daarneven staat,
Wilt U tot ons bezinnen.
Gij, die den hemel overziet,
Van daar Uw milde oogen biedt,
tie onze wereld binnen;
Verhef Uw eens gehoorde stem,
En uwe hand, en ga tot hem,
Den meester in de zalen,
Die over onze dagen wikt,
Die over onzen nacht beschikt,
Van wien wij arbeid halen.
Wanneer hier de biddende arbeidersvrouw tot Jezus spreekt
over Zijn a eens gehoorde stem », ligt daar 'n klank in, die zooveel
ironische verbittering meevoert, dat men onder de bede plotseling
het strijdlied hoort ontwaken. Toch is de gebedstoon van het geheel
te zuiver om de veronderstelling van hooghartigen spot toe te laten.
Van Collem was diep ontroerd door de vroomheid, hij was zelfs
een vrome van hart, xnaar hij vond in het leven geen diepere motiveering van dit menschelijk en edel oergevoel der godsvrucht.
Hij kon niet buiten God en hij wist ook niet, waar hij God
moets vinden. Daarom werd hij nooit een overtuigd marxist en nooit
een overtuigd geloovige. Tot in zijn stem toe hoort men de weifelingen van het geslingerde gemoed.
Zoekend, heeft hij tenminste zichzelven gevonden en de bron
zijner dichterlijke inspiratie blootgelegd. Na 1917 wordt de zestig86 x

jarige verbazend vruchtbaar. zijn bundels volgen snel elkander op,
overtreffen elkanders poetisch gehalte, voltooien elkaars ideologische
lijn, die in een kringloop schijnt te wentelen, zooals werd uiteengezet
en zelfs met graphische voorstellingen aangetoond door den heer
A. Kievits, kort voor 's dichters dood, in het September-nummer
van het maandblad « Onze Taaltuin », geredigeerd door den Nijmeegschen Professor Dr. Jac. van Ginneken en den Groningschen
Professor Dr. G. S. Overdiep. Hier wordt als volgt de diepere gedachtengang van den dichter ontleed :
« De leer, die Van Collem in verzen en proza verkondigt, is die
van het Communisme, maar dit vooral gezien in het groot verband
van het natuurgebeuren. In zijn eerste meer bekende bundel « De
liederen van Huisvlijt » (1917) spreekt nog slechts een diep medegevoel
met den armen verdrukten evenmensch en zijn liefde voor het kleine.
In de volgende bundels, « De liederen der Gemeenschap I, II, III »
(resp. 1918, 192o en 1922), « Van God en van de Natuur » (1921) en
« God » (1930) wordt voor dit medegevoel echter al een diepere
verklaring gezocht en gevonden. De Natuur is nu het hoogste, de
macht die alles beheerscht en bezielt. De Natuur is god. En het
leven is de voornaamste citing daarvan. In den mensch wordt de
Natuur zich van zichzelve bewust, was dit niet het geval, bestond
er geen zelf-herkenning van de Natuur, dan ware zij doelloos. Daarom
heeft ze ook uit zichzelf den mensch voortgebracht , daarom bestaan
ook de ruischende zee, de waaiende wind en dreigende wolken,
slechts, opdat de Natuur ze in en door den mensch zou kennen en
bewonderen. En de roeping van den dichter bestaat hierin : de taal
der Natuur te beluisteren en in zijn zangen vast te leggen, de menschen
te wijzen op de wondere samenhang waarvan zij zelf een deel zijn;
hen te doen begrijpen, dat hun geluk slechts bestaat in de eenheid
met elkaar en met de Natuur. Hieruit volgt de plicht om alles te
verwijderen, desnoods met geweld, wat die eenheid zou kunnen
storen.
Dit is het essentieele in v. Collems leer, al het andere kan daaruit
makkelijk worden afgeleid. De ideale gemeenschap tusschen de
menschen, het Communisme, is niets anders dan het beleven van
de eenheid, die al van nature aanwezig is, en die slechts een deel is
van de nog grootere gemeenschap van al het levende en levenlooze
in het heelal. Ook het levenlooze betrekt v. Collem in de gemeenschap
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omdat hij Been essentieel onderscheid erkent tusschen geest en stof.
« De stof begrijpen, dit is van den geest, En wiji geest is een allerfijnste stof, Is geest de stof, die zich begrijpen wil ». Het Communisme
is dus Natuur, of anders gezegd : het Communisme is God. Maar
de God zooals de menschen die zich denken is slechts een fictie,
geboren in tijden van grooten angst; een woord, waarachter de menschen de voorstelling stoppen, die ze momenteel 't meest noodig
hebben. D
Drie bundels blijven ongenoemd in dit citaat. Het zijn de « Opstandige Liederen» (1918), de bundel : «Van de Nieuwe Gemeenschap
der Menschen» (1924) en het « vizioen » : « Soldaten» (1927). Tezamen met de genoemde werken vormen zij niet minder dan acht
verzenboeken door A. van Collem na zijn zestigste jaar geschreven,
terwiji hij er te voren slechts drie in het licht had gegeven. Zulk
een late bloei is bijna altijd mild, en ook bij van Collem, die aanvankelijk een wrange opstandigheid gekend had, verteederde zich de
stem tot een bezonken mijmerstilte. zijn poezie is vol van zacht
herfstlicht, eenigszins wazig als mooie dagen in October, waarin de
overrijpe aarde op haar inkeer tot den winter ligt te wachten. Een
glanzend optimisme vervult den dichter telkens als hij spreken gaat
van de stralend-nieuwe gemeenschap der menschen, die een zullen
zijn in de kosmische eenheid der groote natuur, voor hem de eenheid Gods :
God is een vroolijkheid in ons, een lach,
Een rust, een nimmer uit te dooven
zekerheid, dat hij omheen ons is.
God is het zijn, het voelen, dat wij zijn.
Een zijn van boomen, bergen en het licht,
Van wolken, sterren, eeuwige nachtzee!
En aarde, diepte, hoogte en afgronden,
God is atmosfeer waarin het Al,
Waarvan wij woorden maken, staat geschreven.
In dit eenheidsbesef vindt van Collem het louterend geluksgevoel, dat hem ontstijgen doet aan den socialen strijd naar de metaphysische zekerheid, nergens door hem zoo helder uitgezegd als
in het volgende mooie gedicht :
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1k ga gevangen in het stralend net
Dat gij, oneindigheid, hebt uitgezet.
Ilc ben daarin het zingend ding
De kijker in een fijne glinstering.
Ilc ben de ingewijde tot uw veld,
Uw grassen, takken en uw kleurgeweld.
De vanger van uw lucht ben ik, zij is
Het in mij zingende geheimenis.
1k ken uw boomen, dieren en de zee,
Ilc deel mij aan hun fluisteringen mee.
De sterren stijg ik in hun hoogten aan,
1k ben als zij uit licht en klank ontstaan.
Wanneer de nacht afdaalt, hoor ik zijn stem,
Ik leef mij in hem weg, ik ben van hem.
En uit de gouden mazen van den dag
Pluk ik wat fijne vonkels, die ik zag.
Het gras, het water stroomend in het licht,
De bergen met hun koppige gezicht.
De wolken en de horizonnen wijd,
Waarin mijn aarzelende blik verglijdt, —
zij zijn het stralende, het wiegend net,
Dat gij oneindigheid, hebt uitgezet.
Het is niet meer een proletarische opmarsch tegen de burchten
van het kapitalisme, waarvan de dichter een tolk moet zijn, het is
de kosmische vervulling van een wet, de deining van het levensrythme alley dingen, die zijn jubelend inzicht verheldert voor de menschheid. Hierin bestaat voor hem het Communisme : dat zich de Eenheid
van het zijn volstrekt in het gestadig worden van het Bestaan. Iets
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is aan Alles gemeen en geeft daardoor de hoogste verklaring van alles.
Dit « iets » is het natuurlijke, het kosmische, het eene, het onnoembare, het goddelijke, door van Collem gaarne vergeleken bij de zee,
die duizenden lichtgestalten aanneemt. In deze opperste vervloeiing
heeft de mensch zijn heerlijke plaats, zelfs niet te ruilen voor de
plaats van God :
Liever dan mensch te zijn, werd ik een wolk,
Te drijven tusschen woeste vlammenzetn;
Zij groeien aan het ochtendfirmament.
Liever dan wolk te zijn, werd ik een boom,
Hij ttact hoog op in het heet licht te kijken,
Iedere gedachte is een blad.
Liever dan boom te zijn, werd ik een zee,
De zee wordt door oud gouden licht begoten,
Duizende gestalten neemt zij aan.
Liever dan zee te zijn, werd ik een God,
God maakte zonnen, manen en de sterren,
Met zijn hand raakt hij den einder aan.
Liever dan God te zijn, werd ik een mensch,
Et zou de menschheid maken tot een God
Van alle goden, zonnen en planeten.
Daar is geen eindpunt aan deze vizie van de eenheid, die wiisgeerig in zich besloten moge schijnen als een voltogen stelsel, maar
die voor de dichtkunst het nadeel meedraagt, dat zij geen stijging
toelaat. In de latere jaren blijft van Collem's gevoel op dezelfde juichhoogte zweven boven de realiteit in een wolkige wereld van onbeeldbare begrippen. Dit veroorzaakt een tekort aan vastheid in zijn
pazie, zij lijkt ons niet voldoende gestold uit den levensstroom.
Zij blijft vloeibaar, waar zij kristalliseeren moest. In dit opzicht
zijn de latere bundels geen winst op de « Liederen van Huisvlijt »
en de « Opstandige Liederen », waarin voor het eerst het prachtig
gedicht « Het Slagveld » opgenomen werd, later herdrukt in « Soldaten D (1927), en dat door H. Marsman wordt aangehaald in « Kort
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Geding ». Toch zijn er in de latere, meer «ideoplastische » bundels
eenige beeldende gedichten aan te treffen van zulk een jubelenden
gemoedsrijkdom, dat zij in staat zijn, een mensch gelukkig te maken.
Het rijkst van al lijkt mij de « Zaligspreking » :
Zalig zijn de dronkenen van geest
Die de aarde zagen door opalen
Glazen, toegang gevend tot de zalen,
Aangericht voor een wijdlichtend feest.
Wankelen de velden ziet hun geest
En de dieren buigen vele malen,
En de boomen lachen, maar het meest
Lachen op de wereld de kanalen.
Als het nacht wordt, gaan de sterren springen
En de maan glijdt, witte majesteit
In een zilveren pruik de balzaal binnen
Van de luchten vallen sidderingen
Keur van blanke rythmen wordt gespreid
En de wereld gaat eenen dans beginnen.
Tijdens zijn laatste levensjaren kreeg van Collem de waardeering,
waarop zijn poetisch werk hem recht gaf. Bij zijn zeventigste verjaardag, in 1918, schreef de dichter Marsman :
« Van Collem is een figuur, die ook de jongere dichters boeit,
zooals naast hem, of recht tegenover hem, Adwaita dat deed, en doet.
Zij beiden staan buiten het organisch-historisch verband, als dat bestaat, waarin men de Nederlandsche dichtkunst sinds '8o ging zien.
Zij zijn geen overgangsfiguren, zooals men dat noemt, maar letterlijk
out-laws, boven of buiten de wet, historisch en poetisch. Deze ongelegaliseerde uitverkoren-of-uitgestooten positie ommuurt hen in eenzaamheid, in een zichzelf omringende afgelegenheid. Dat boeit ons
allereerst, niet aller-meest.
« Allermeest boeit mij in van Collem zijn primitieve drift, zijn
vurige, broeiende kracht, zijn koppige hitte, zijn onuitroeibaar élan.
Er zijn misschien revolutionnairen in ons land; er zijn enkele z.g.n.
revolutionaire schrijvers en schrijfsters van verzen of wat daar van
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buiten op lijkt, er is een vrouw, die groote gedichten schrijft, maar
er is slechts een revolutionnair dichter, er is er slechts een, die niet
alleen de revolutie begeert of voorspelt, en de massa aandrijft dit
droombeeld te realiseeren, maar wiens poezie niet enkel om haar
richting of ideologischen inhoud, maar in haar wezen en bloed
revolutionair, revolutie is. Dat is, in haar toppen, de poezie van Van
Collem ». (Kort Geding; bl. 24-25).
Toen in 193o de bundel « God » verscheen, voorspelde Dr.
P. H. Ritter Jr. in het Utrechtsche Dagblad » :
« Eens zal de dag verschijnen, waarop A. van Collem onder
de allergrootste en allernobelste dichters zal worden gerangschikt
van dezen tijd. Zijne poezie is niet de mindere van die van Boutens
en Henriette Roland Holst. Zij is verheven, zij is rijk, zij is harmonisch.
Van Collem is een God-zoeker. D
In 1932 verscheen bij Em. Querido te Amsterdam een « Bloemlelezing uit de Gedichten van A. van Collem », samengesteld door
zijn dochter, Mevrouw E. Vos-van Collem, en ingeleid door Henriette
Roland-Hoist, die zijn poezie kenschetst als volgt
opstandigheid,
a Zij is rijk aan mannelijken moed, aan ,
aan vrouwelijke teederheid voor wat zwak is en bescherming behoeft,
aan eerbied en schroom tegenover de mysterieen van zijn en worden,
en bovenal is zij rijk aan gloeiende liefde voor het zijn, aan hartstochtelijke en voorbehoudlooze levensaanvaarding. »
Het stoffelijk overschot van den overieden dichter werd Zondag
5 November ter aarde besteld op de Israelitische Begraafpiaats te
Muiderburg nabij Amsterdam. Men herinnert zich dat een Israelitische begrafenis geweigerd werd aan Querido. In verband hiermede
verbaast het eenigermate, dat de pantheist Van Collem werd toegelaten waar voor den veel traditioneeler Joodsch-voelenden Querido
geen plaats was.
Het was een stille begrafenis.
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Ringsteken
Hiermede neem ik met genoegen de rubriek van Pertinax over
en breng hem voor het werk dat hij hier geleverd heeft een welverdiende hulde. Ik kan het zeker niet zoo goed als mijn vriend Pertinax,
maar moest ik het mettertijd ooit beter kunnen leeren dan hij, dan zou
ik het niet ontzien..,.
Et begin graag met een citaat uit het slot der uitvoerige studie
die Urbain van de Voorde in Groot-Nederland gewijd heeft aan
Karel Van de Woestijne :
a Alles in alles genomen, heeft van de Woestijne reeds onmiddellijk in zijn aanvangspoezie de perfectie bereikt, hij heeft in zijn eersten bundel dadelijk 't hoogste en
laatste gegeven, dat zijn lyriek geven kon — in tegenstelling b. v. met een Rilke, die aanving met de vrij gewone versjes zijner Erste Gedichte, om geleidelijk, over het neo-mystische Stundenbuch en het Marienleben heen te stijgen tot de sublieme hoogten der
Duineser Elegien. — Maar, of zijn grootste verzen nu aan het begin of aan het einde
zijner dichterlijke loopbaan te zoeken zijn — de verschijning van dezen dichter in onze
letteren is in elk geval een allerschitterendste geweest. Want niet alleen door den uitwendigen glans en de statige gedragenheid zijner kunst, maar ook en wellicht in sterker
mate nog door de diepere ziel die in zijn verzen tot ons spreekt, is hij in de Nederlandsche letteren een figuur van meer dan gewone afmetingen. Uit zijn pen zijn verzen
gevloeid zoo prachtig en zoo treffend en zoo fascineerend, als maar weinig dichters bij
ons hebben geschreven. In zijn begenadigdste oogenblikken gaat een adem van ontzaglijke menschelijke ontroering door zijn verzen; zijn ziel heeft getrild voor alles wat ons
wezen kan aandoen, voor het leven, voor de liefde, voor de natuur, — voor den dood
en voor God. Het element van decadente verfijning in van de Woestijne heeft zich
meester gemaakt van de gemeenplaatsen, die sedert de kindsheid der beschaving in alle
literaturen zijn voorgekomen. Maar juist daardoor is het beste wat hij gegeven heeft
zoo menschelijk en zoo groot. Hij is vaak een « poete de terroir n, wat Been decadent
in den vreemde heeft kunnen zijn. In wonderbare alexandrijnen, gesmeed onder den
invloed van het Fran.sche impressionistische vers van Verlaine en Mallarme, alexandrijnen zangerig, expressief en lenig als ze tot hiertoe alleen in Romaansche talen
waren voorgekomen, heeft hij Vlaanderen en de Leie bezongen zooals alleen een Gezelle hem had voorgedaan. Het plechtige stuk a 0 Vlaanderen, welig oord waar we zijn
als genooden », is een waardige tegenhanger van Gezelle's « Jordane van mijn hart n.
Hoe onbegrijpelijk en hoe jammer dat deze dichter, evenmin overigens 'n actieve natuur
als Gezelle, die desniettemin de groote heraut kon worden van Vlaanderens opstanding, zich den ontvoogdingsstrijd van zijn yolk zoo weinig ter harte heeft genomen I
Doch anderdeels is hij menschelijker dan Gezelle, omdat hij ontroerd heeft kunnen en
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mogen zijn voor de vrouw; en omdat hij zich niet noodzakelijk in zijn uitingen heeft
belemmerd gevoeld door het veto van een onverbiddelijken levensregel, werd hij veelzijdiger en meer modern verwikkeld, meer aangedaan door de duistere moderne zielsemoties dan de groote priester, die echter zijn meerdere blijft door zijn serafijnsche
sereniteit, door zijn eenvoud en zijn reinheid, de twee vleugels waarmee, naar het woord
van Thomas a Kempis, de mensch zich boven al het aardsche verheft. Karel van de
Woestijne's kunst is verdroomd als een gothische hymne, zinnelijk als een Vlaamsche
boer en tevens verfijnd-voluptueus en aristocratisch als een markies uit de eeuw van
Louis le Bien-Aime. Er is in hem een mengsel van de weemoedige religiositeit van
een Memlinc, van het sappig-zinnelijke van een Jordaens en van den kwijnenden zwier
van een Antoon van Dyck. Maar al deze factoren zijn in zijn hoogste momenten van
zelfverwezenlijking samengebald tot een homogeen geheel van harmonische schoonheld, tot de zware barok van een Rubens, somberder weliswaar, niet zoo veelzijdig
en niet zoo machtig gedurfd in superieuren scheppingsdrang, maar even kleurrijk,
even weelderig, en evenzoo vol leven en passie. »

In « De Stem » schouwt Anthonie Donker Hollands jonge poetische recruten met optimistischen blik. Niet dat hij de waarde
of beteekenis dezer jeugd overschat, maar hij stelt toch vast dat er
een « onverwachte belangstelling voor de poezie met zekerheid valt
op te merken ». In Vlaanderen klinkt dat reeds als : van het Noorderfront goed nieuws. Hier immers zwijgen de jongeren en de allerjongsten stamelen om er wanhopig bij te worden.
a Het blijkt, dat er geen duidelijk omlijnde groep talenten bestaat, die een volgehde
jongere generatie aankondigen of vertegenwoordigen. Dat was meestal anders : de Tachtigers waren zoowat twintig jaar, toen zij de Nieuwe Gids oprichtten, en voor hun vijfen-twintigste jaar hadden zij hun beroemdste gedichten geschreven. Hetzelfde is het geval met Gossaert, terwijl Nijhoff en A. Roland Hoist hun eerste bundels, De Wandelaar en Verzen, op hun 22 e en 23 e jaar uitgaven. Ook Marsman en Slauerhoff publiceerden hun Verzen en Archipel op hun 14. jaar. Dat waren alle bundels van talenten, die al tot voile kracht waren gekomen.
Het feit valt dus waar te nemen, dat zich in de ontwikkeling van het talent der
dichters een langzamer voortschrijden voordoet. De generatie van omstreeks vijf-entwintigjarigen, die men naar analogie van het optreden van vroegere dichters moest
kunnen aanwijzen, verkeert voor het meerendeel nog in een aanvangsstadium van
dichterschap. Een uitzondering vormen alleen Theun de Vries en de prozaiste Bep
Vuyk. Maar verder ? Een tijdlang heb ik gemeend, dat het dichten zelf voor de jongste
generatie niet die magnetische aantrekkingskracht meer had, die de dertigjarigen er nog
alien van hebben ondergaan. Maar het bleek niet juist : we worden tegenwoordig overstelpt met bundels van jonge dichters — alleen halen die niet bij het debuut van een
Nijhoff, een A. Roland Hoist, een Slauerhoff, een Marsman. Er is dus ontegenzeggelijk a something rotten ». Misschien komt er een eind aan de langdurige bioei onzer
lyriek (maar hoeveel talenten staan thans nog in vollen bioei; telkens verrassen de bekende dichters met prachtig nieuw werk), misschien gaan we een nieuw tijdperk tegemoet waarin jonge cineasten de plaats gaan innemen der jongere dichters?
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Onder de jongste dichters, die het eerst van zich deden hooren, valt niet te twijfelen aan het talent van Halbo Kool, doch deze liet het voorloopig bij een boeiend
begin zonder een gelijkwaardige voortzetting daarvan. Talent bleek ook uit het wat
vage werk van Agterberg en uit de eveneens nog te onbestemd gebleven verzen van
Gabriel Smit. Van Protestantsche zijde trokken een tijdlang enkele jonge dichters de
aandacht, die echter door al te slaafsche navolging vooreerst op dwaalspoor zijn : Martin Leopold, Kamphuis, de Groot. Of dit oorspronkelijke talenten zullen blijken, valt
nog niet te vermoeden. Wel schreef uit deze groep W. Hessels enkele bijzonder mooie
gedichten, waaruit de figuur van dezen dichter nog wel niet omlijnd valt op te makers,
maar die op zich-zelf van onloochenbare eigen waarde zijn D..,

I Sinds 1930 ongeveer hebben zich een vrij groot aantal jonge dichters, zoekende
en onzekere talenten gemanifesteerd, waaruit althans de onverzwakte belangstelling
voor de poezie met zekerheid valt op te merken. Voor het overige heeft onder deze nog
vrijwel geen enkele figuur duidelijke eigen contouren getoond, kan men in de meeste
gevallen vooreerst alleen spreken van een talent en een leans, van een enkele mooie aanzet en nu en dan 'n verrassend gedicht. Jammer is het, dat juist in de periode van zoeken en vorming de dichters al dadelijk gaan bundelen : ontijdige bundels waarvan ze
later alleen spijt kunnen hebben. Zoo verschenen alweer bundels van Louis de Bourbon, Leo van Breen, Muus Jacobse; de beide eersten zijn zelfs al aan hun tweede bundel
toe (Zwerving; Lyrische portretten). De uitgevers bewijzen den dichters met deze ontijdige publicatie geen dienst, en zichzelf evenmin, veronderstel ik. Er is onder al dit
werk machtig veel epigonisme, waardeloos en ongenietbaar. Men kan er al de bekende
loopjes onzer hedendaagsche poezie min of meer letterlijk in terug vinden, alle sentimenten, timbres en stijlen in verkleind formaat in herkennen. Men vindt er de zeeroovers- en schipbreukromantiek van Slauerhoff, stuiversromanachtig vergroofd (zooals
trouwens ook Slauerhoff in de nonchalance van zijn rijk en passief talent soms last
gebeuren), het sentimenteel cynisme in verzen dat er door Greshoff ingebracht is en
door Du Perron harder en nijdiger gevarieerd werd, bij de meesten der jongste dichters
zich voordoend als een gewilde hardheid en onverschilligheid, een mannelijk doend
lakhebben aan de wereld, 'n zelden gelukt satyrisch provoceeren en met leedvermaak
en overdrijving constateeren dat dit leven toch niets gedaan is, vuil en vergankelijk,
verder natuurlijk een speciaal Hollandsch afgeven op eigen land, waar trouwens in
tal van opzichten reden toe is (maar men vergeet dan grif en onmiddellijk alle positieve qualiteiten), en dit alles gelardeerd met onverhoedsche sentimentaliteiten. Verder
zijn er natuurlijk de slechte kwatrijnen, het romantische jongleeren met een nog niet
ontdekte andere wereld, de paradijzen en de kinderoogen dus, en de bekende onaardsche
terminologie van Holst en Buning, een overigens verbazingwekkend kleine invloed van
Marsman (dat is geen goed teeken; juist diem élan moest vie meer vat en invloed op
de jongsten hebben dan de loorne levensafkeer van rijper en indolenter talenten, zou
men verwachten!), de fetes galantes en het fin de siëcle, Versailles en hoofdsche losbandigheid die een anderen kant is van Slauerhoffs grillige veelzijdigheid, de biografies romancees in twaalf A zestien regels, zooals dit door Van Geuns wordt beoefend,
en verder wordt er natuurlijk nog een beetje ge-verajanacoupoulost, al is de aantrekkingskracht van dit engelmansch solitairspel boven den Moerdijk, waar ook het straperlo
verboden wordt, niet zoo groot als bij de Vlamingen, die trouwens van Van Ostayen
al iets dergelijks geleerd hadden. D
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In Engeland gaat het, voor wat de poezie betreft, volgens Paul
Dottin in « Revue de France » heel wat beter :
En ce qui concerne les pokes nouveaux, le choix est tres difficile a faire : le genie
est rare, mais le talent abonde. Hasardons-nous a mentionner les Poemes Posthumes
de Geoffroy Scott, souvent obscurs, mais dont un (All our Joy is enough) restera dans les
anthologies; les poemes de Georges Rylands, a la fois pastoral et ironique a la maniere
de Thomas Hardy; les Hymnes a Linine, de Hugh Mac Diarmid, qui ont de la grandeur, mais que l'emploi du dialecte ecossais rend parfois ridicules; les poemes de Clere
Parsons, mort a vingt-trois ans, qui temoignent d'un reel temperament poetique, mais
qui sont, comme beaucoup d'oeuvres de la jeunesse anglaise, trop marques par 'Influence de Mallarme.
Julien S. Huxley a reuni des poemes ecrits depuis un quart de siecle, et qui sont
les delassements d'un homme de science (The captive Shrew). Miss Vickridge a fait
revivre faunes et dryades dam « Goatfoot ». Mrs Daryush a publie des sonnets d'une
austere beaute (Verses). Le recueil de a Rimeless Numbers », de R. C. Treveyan, un
peu alourdi par ''erudition, contient au moms une piece, « Clouds D (Nuages), qui est
un chef-d'ceuvre...
Certes, si l'on pouvait extraire quelques poemes de chacun des volumes que
nous venom de signaler, on constituerait une anthologie poetique de 1932 qu'aucun
autre pays ne pourrait probablement egaler. Qui sait si, plus tard, le mouvement poetique actuel, que nous avons peine a voir, itouffe qu'il est par le developpement du
roman, ne sera pas juge par l'historien des lettres comme superieur a ''oeuvre des plus
grands romanciers?

Anton Van Duinkerken bracht in « De Tijd » een waardige hulde
aan onzen diepbetreurden Persijn : « Wanneer het geestelijke koningschap ooit komt in Vlaanderen of in het Noorden, zal het door Jules
Persijn mede voorbereid zijn. Hij heeft meegeholpen om er ruimte
voor te maken ». Van Duinkerken geeft in zijn hulde meteen merkwaardig juist de beteekenis van den overledene en zijn waarde als
criticus en « initiateur in het wetenschappelijk letterkundig leven »
aan. Jammer genoeg moeten wij ons tot volgend citaat beperken.
Nu Persijn dood is, past het, dat wij, jongeren, ons herinneren, wat hij voor onze
jeugd beteekend heeft. Hij heeft, evenals de betreurde Poelhekke, een paedagogisch
aandeel gehad in onze vorming, omdat hij ons den weg naar meesterwerken wees, en
vervolgens, omdat hij richting gaf aan ons critisch vermogen. Hij was op de eerste plaats
een letterkunde-leeraar in de ideale beteekenis van het woord, want hij wekte de geestdrift voor het schoone, den zin voor het historische, en bovenal de behoefte naar verantwoording.
Jules Persijn wist veel. Hij was onder zijn katholieke tijdgenooten in Vlaanderen
veruit de meest belezene, en door zijn stalen geheugen wist hij steeds op den juisten
tijd van die belezenheid gebruik te maken. Maar hoeveel namen hij ook onderbracht
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in een enkele studie, hoeveel schrijvers hij vergeleek, hoeveel boeken hij aanhaalde,
en daarbij, volgens zijn gewoonte, terloops kenschetste, nooit maakte hij den indruk,
een waanwijs bibliofaag te zijn, wien het onmogelijk was over anderen te spreken zonder
te pronken met zichzelf. Integendeel. Het eerste, dat Persijn aan al zijn volgelingen
(en ze waren talrijk), leerde, was die bescheidenheid van den wetenschapsman, waardoor men al het overtollige verzwijgt, teneinde recht te doen wedervaren aan het eigenlijke onderwerp. Zelf hield hij zich scherp aan die zakelijke methode. Zelfs in zijn boek
over Schaepman, dat uitgroeide tot een schier onafzienbare portrettengalerij komt
geen enkele figuur voor, of haar verschijning werd gewetensvol verantwoord. Zulk
een werkwijze is voor den veelweter van beslissend belang, wanneer hij vermijden wil,
dat zijn boeken verworden tot doolhoven, waarin hij argelooze lezers misleidt. Persijn
bracht alles te pas, als het werkelijk pas gaf, doch ging zich niet aan italagezucht te
buiten.
Zijn wetenschappelijk verantwoordelijkheids-gevoel behoedde niet alleen de leesbaarheid van zijn studies, doch ook de eerlijkheid van zijn oordeel. Hij, die de geestdrift zelf was, neigde steeds naar een lichte overschatting van het voorwerp zijner belangs telling. Gaarne vergrootte hij de verhoudingen en hij zou pas tot zijn voile recht
gekomen zijn, wanneer hij omringd was. geweest door litteraire reuzen. Over Dante
schreef hij voortreffelijk, doch hij had er moeite mee, het te doen over Alice Nahon
of Jeanne van de Putte, omdat hij het kleine slechts wist te waardeeren, na het grOOt
te hebben gezien. Dit king ten nauwste samen met de edele karaktertrekken van den
spontanen mensch, die hij was, en juist hierdoor werd hij bij uitstek de 4 initiateur a
der studeerende jeugd. Had hij zich laten gaan op de impulsen van zijn rijk gemoed,
ik geloof niet, dat hij ooit een enkele ongunstig woord over een medemensch zou hebben neergeschreven. Deed hij het, dan was het altijd uit besef van verantwoordelijkheid. Nog in zijn laatsten bundel geeft hij er een schoon bewijs van. Hij beoordeelt
daar twee deelen der laatste uitgave van Dr. Jan te Winkel's a Ontwikkelingsgang s,
en ziet zich gedwongen tot menigerlei kritiek op het reusachtig werkstuk van den toen
nog levenden professor. Hoe voorzichtig, hoe door en door verantwoord, deelt hij
zijn opmerkingen mede. Het kostte hem zelfoverwinning, zoo critisch te zijn over een
arbeid, waarnaar hij bewonderend opzag, en hij deelt dit ook mede ja, hij verontschuldigt zich met eenigen schroom over het felt, dat hij het stekelige a duiveltje der litteratuurkritiek D aan het woord laat I
Bernard Verhoeven, die vaak van zijn bewondering voor Jules Persijn getuigde,
heeft den lust tot kritiek, waardoor wij, boekbeoordeelaars, bezield zijn, eens vergeleken
bij een a geestelijke vernietigingszucht D en het is inderdaad mogelijk, dat men iets bewaard moet hebben van het baldadige scheur- en snipper-genoegen zijner kinderjaren
om een volledig criticus te kunnen worden. Bij Jules Persijn was dit bewaarde deel
niet groot. Hij was soms onberedeneerd in de geestdrift, hij was het nooit in zijn
afkeer. Misschien kwam die angst voor afbraak wel voort uit zijn angst voor ontleding. In wezen was hij een syntheticus met breede vizie. Zijn aanleg voor het analytisch werk, hoewel waarneembaar in zijn aard aanwezig, heeft hij nooit zoo sterk ontwikkeld. De meeste zijner opstellen zijn dan ook geheel constructief.

In de « Revue Universelle » gaat een polemische gedachtenwisseling tusschen Henri Massis en Henri de Montherlant. Ziehier
872

wat Massis over de roeping van den schrijver in dezen troebelen
tijd denkt :
Le cas de Montherlant illustre de facon saisissante le disaccord, disons plus,
le divorce qui existe aujourd'hui entre la litterature et le public. Derouti, fatigue par
revenement, le public demande a recrivain de l'en distraire, de lui faire oublier les
problemes de l'heure, et cela dans le moment oil la litterature ne peut plus s'interesser
a elle seule, oil le litterateur, clegoOte de la pure litterature, se tourne vers le monde
et ses affaires, sentant qu'il ne peut echapper aux exigences et aux necessites du temps.
Ces questions auxquelles le public, dam sa lassitude, voudrait qu'on l'aidat a &happer, s'imposent a recrivain et le pressent d'une sorte d'obligation logique : s'amuser
aux jeux de l'esprit et de rattle, s'y donner de tout son cceur pour s'y plaire ou pour
s'epanouir, tout cela lui apparait plus que jamais lie au sort du monde et de la cite.
Comment l'artiste se desinteresserait-il de ce qui peut atteindre son oeuvre dam sa conception méme et ruiner jusq'uà riclie de la perfection qu'il poursuit? A quel point
un art gratuit semble desormais impossible, Andre Gide, maitre de la gratuite, vient
d'en offrir un exemple.
Contraint de prendre part aux angoisses et aux perils presents du monde, l'ecrivain, pour suivre sa vocation, doit difendre d'abord cette vocation, en maintenant ou
en retablissant les conditions qui la rendent possible, la grandissent et la justifient.
Les formes sociales, les institutions, sans lesquelles aucun labeur disinteressi n'est
concevable, un ecrivain comme M. de Montherlant doit a une sorte de noblesse native,
a une grandeur d'ame authentique, de s'y porter d'un mouvement de nature. Il est
de ceux qui ne demanderaient qu'a mettre leur talent au service de « ce qui, un jour,
pourra donner de la force aux gem de ce pays A. Mais ce n'est pas IA ce que la foule
attend des ecrivains d'aujourd'hui : elle attend d'eux qu'ils lui dispensent la tranquillite de roubli, qu'ils soient des « messagers d'esperance D, alors meme que tout leur conseille rinquidtude et la vigilance. De la qu'un Montherlant se decourage et se retranche :
les raisons de ce &pit sont assez nobles, ses motifs assez justes pour que l'amertume
de cette indifference volontaire soit consider& par nous avec amide.
Craignons seulement qu'elle ne s'abuse. Non pas que nous mettions en doute
la veulerie et l'atonie generale d'un public, dont la seule volonte ferme s'applique a
ignorer les dangers qu'il court et qui ne tient pour a dangereux 0 que les ecrivains qui
l'en avertissent. Cette absence de reaction est d'autant plus desastreuse qu'on volt lee
masses populaires d'autres nations capables d'enthousiasme, de foi, d'energie; et l'on
concoit qu'en les comparant a la nOtre, Montherlant puisse titre amene a douter de la
sante de son pays. Mais, dans cette corruption des vertus fondamentales d'une race,
les institutions ont plus de part que les individus. L'esprit public est ce qu'on le fait :
par lui-même, it n'a ni memoire, ni volonte, rien qu'une sensibilite vague, des humeurs
oublieuses. Tout aujourd'hui travaille a sa desagregation. Le seul enseignement qu'on
lui dispense est celui de la debilite, de la peur, de la defiance de soi. Aussi biers lee critiques adressies par Montherlant a la « France des temps modernes D vont-elles surtout
au regime qui ranemie et la corrompt. Le mal est accidentiel, non essentiel; it reside dans
les institutions, non dans les hommes. LA sont nos seules raisons d'esperer; la pourrait etre pour un Montherlant la seule raison de ne pas abandonner la lutte.
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Georges Marlier heeft Albert Servaes geintervieuwd voor « Les
beaux arts D over de volhardende onwilligheid der geestelijkheid tegenover zijn werk en Servaes is er de man niet naar om to antwoorden
met een half en aarzelend woord :
— Routine et incomprehension totale en matiere d'art. Depuis plus de cent ans
les temples ont ite envahis par d'innommables bondieuseries, par des oeuvres doucereuses et sans expression qui ont perverti le goat du clerge et du public. Devant de telles
pauvretes, un chretien qui a le sentiment de Part est incapable de prier. Il n'a que la
ressource de fermer les yeux. C'est ce que j'ai explique un jour au cardinal Mercier,
en lui disant que les images qui encombrent les maisons de Dieu sont moins edifiantes que celles des negres...
Et Servaes ajoute tandis que son regard brille de malice derriere les verres de ses
lunettes :
— Mais si mon oeuvre n'a pas trouve dam les eglises et les monasteres la place
qui lui revenait, du moins ai-je la satisfaction de metre obstinement refuse a toute concession. L'artiste doit oser prendre ses responsabilitis. Il n'est pas bon qu'il ouvre toute
grande la porte de son atelier pour solliciter les avis des passants. Spiritualiser la matiere,
tel est le seul but que je poursuis. Pour y parvenir, point n'est besoin de recourir a des
themes religieux. Van Gogh sut ranimer du souffle de l'Esprit sa fameuse paire de
chaussures eculees. Quant a moi, j'ai simplement estime que les sujets bibliques s'y
pretaient mieux que d'autres, voila tout. Pour le reste, c'est en peintre et rien qu'en
peintre que j'entends etre jugs.
Ce disant, Servaes nous montre le premier tableau d'une serie de quinze peintures representant les episodes de la vie de la Vierge.
— j'ai entrepris ce cycle it y a huit ans et bien que j'y aie travaille presque exclusivement toes cm derniers temps, it n'est pas encore entierement acheve.
Tel quel, c'est un magnifique ensemble que Servaes fait defiler sous nos yeux.
Aucun sacrifice a l'anecdote, aucun procede narratif. Chaque scene est suggeree par
des moyens exclusivement picturaux, par des accords de couleurs, des contrastes de
lumiere et d'ombre. Voici « la Fuite en Egypte z. dont les figures minuscules baignent
dam un immense espace etoile : I'Enfant divin y est represents sous la forme d'une
petite lumiere d'un jaune eclatant que l'on va porter a travers le monde. Plus loin,
l'ange de l'« Annonciation ", tel un tourbillon d'aveuglante clarte, fait irruption dans
une chambre noyee de tenibres. Le a Mariage de la Vierge D se situe sur les degres
d'un autel; la scene est maintenue tout entiere dans une ombre opaque oil seuls les
visages rayonnent d'un éclat phosphorescent. Dans toutes ces compositions purement
imaginaires, on retrouve la saveur et la fougue qui font tout le prix des paysages de
Servaes. Tel de ces episodes evoque la solennelle splendeur de ses couchers de soleil,
tel autre rappelle l'etendue des champs couverts de neige ou le calme reflet d'une eau
tranquille. Nous en faisons la remarque a l'artiste qui acquiesce :
— C'est exact, du reste pour reussir dam ce dangereux domaine du spiritualisme, it faut faire du realisme, si paradoxal que cela puisse paraitre. La fratcheur que
vous voulez bien reconnaltre a ces compositions bibliques je la doffs a ma longue habitude de peindre en plein champ. Depuis mes debuts, j'ai cherche dam les beautes
toujours changeantes de la nature 'Inspiration de mes tableaux religieux. Je vous dirai
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memo que lorsque je travaille i ceux-ci, dans la solitude de mon atelier, je m'efforce
de peindre d'un seul jet comme si je me trouvais au grand air et ne disposais que de
quelques minutes pour capter un fugitif effet de lumiere ou de couleur. Au contraire,
des que je m'aventure au dehors pour peindre sur le motif, je m'astreins a composer,
afin de n'etre pas asservi au spectacle qui se deroule sous mes yeux. C'est, je cross,
le meilleur moyen de conjuguer les nicessitis d'un style volontaire avec celles d'une
improvisation spontande.
Et Servaes nous montre, en guise de conclusions, la derniere en date des ceuvres de cette serie, celle qui termine a la maniere d'un coup de cymbale cette emouvante
symphonie : « La Mort de la Vierge, toute inondie d'une clarte surnaturelle, cette
meme clarte qui emane des brdlantes moissons de l'artiste.
— Des toiles aussi lumineuses sont l'exception dans mon oeuvre, remarque Servaes. J'ai toujours use d'une palette foncee. N'oubliez pas qu'i l'ipoque de mes débuts j'ai dil gagner ma vie en me faisant voyageur de commerce. De grand matin je
partais en tournie, afin d'être rentre vers la fin de l'apres-midi. Je me mettais a peindre
a la tomb& du jour et c'est alors que je me suis compose cette palette crepusculaire dont
je ne me suis presque jamais departi.
Et Servaes &vogue d'autres souvenirs :
— Nous avons dil nous imposer bien des privations, mes compagnons et moi,
pour pouvoir exercer librement l'art independant dont nous revions. Aussi, soyez
tranquille, queues que soient les difficultes materielles avec lesquelles nous sommes
aux prises en ce moment, aucun d'entre nous n'est pret a abandonner la lutte. Les
vrais peintres, vous les trouverez, si j'ose dire, a debout dans leur art D. Et ce n'est pas
la crise qui pourra leur faire baisser le front ou les contraindre a des concessions au
mauvais gofit de la masse. Pendant les quatorze premieres annees de ma carriere, la
peinture m'avait rapporte en tout et pour tout 625 francs... C'est vous dire qu'en ce
qui me concerne, je suis cuirassi...

875

Kantteekeningen
Holland en Vlaanderen.
Pas had ik vernomen dat de heer Herman Vos zijn partijgenooten had meegedeeld, « met de verzekering zijner meest
volstrekte hoogachting », dat het GrootNederlandsche ideaal hem voorloopig
heelemaal niet meer interesseert en dat
hij zich met het Belgicisme der B. W. P.
tevreden stelt, of ik kreeg een Nederlandsch boekje in handen waarin een
Dr. J. H. Harder de Nederlandsche
jeugd aanzet naar Vlaanderen te komen (I).
Uit dit druksel blijkt dat de gewijzigde
gevoelens van den heer Vos mooi overeen stemmen metdie welke de hr. Harder
steeds heeft gehad ten onzen opzichte.
Geen wonder. Mr. Harder heeft vastgesteld in Vlaanderen dat u onze taal,
het Nederlandsch, als omgangstaal den
dood zeer nabtj D is. Dat « de Nederlandsche omgangstaal zoogoed als uitgeroeid )
is. Dat is bepaald hinderlijk want : « Zoo
blijft er voor den armen Vlaming, die geen
Fransch kent, niet veel anders over dan
graafwerk te verrichten, in de mijnen te
werken, of zijn ellende in jenever te vergeten. Het Vlaamsche deel van het Nederlandsche yolk behoort tot het onbeschaafdste deel der bevolking Do
Het is inderdaad geen lolletje voor de
keus te worden gesteld tusschen graafwerk, mijnwerk en alcoholisme. Dat die
toestand in Mr. Harder's hart een grootmoedig gevoel heeft gewekt zal ieder
weldenkend burger begrijpen : hij dacht
er aan Vlaanderen te komen beschaven
met de huip van Nederlandsche boeken
maar : « Met den besten wil ter wereld
kunnen we (zoo zeggen de Vlamingen)
ons ook zelf niet tot grootere Nederlandsche
beschaving en ontwikkeling brengen door-

dat de Nederlandsche boeken te duur zijn Do
Er is ook nog een goedkooper middel :
import van Nederlanders. « Wij zouden de
aangewezen leeraren zijn, maar we worden
geweerd. D
Er is althans een Vlaming die zich
over Mr. Harder heeft ontfermd, de onvermoeibare Ernest Van der Hallen. Hij
heeft het gewenscht geacht de enormiteiten van Dr. Harder bij de Nederlandsche jeugd in te leiden. Hij richt een oproep tot de jeugd opdat ze dat panopticum van jenevellisten, mijnwerkers en
plagstekers dat Vlaanderen is, kome bekijken.
E. van der Hallen houdt van citaten.
Wij zullen hem om die zooveelste d waasheid laten veroordeelen door zijn eigen
geestverwanten zooals zij zich uitdrukken in « Opkomst », het maandblad van
het Algemeen Vlaams Studentenverbond
van het Officieel Middelbaar onderwijs :
g Wat Ern. van der Hallen betreft, het
verwondert me geenszins die naam hier
weer aan te treffen. Van der Hallen laat
zijn naam voor alles gebruiken. Schrijft
brieven (met veel en storende fouten) aan
zijn jonge vriend; publiceert een liturgies
gebedenboek, bezorgt wekeliks 'n kunst- en
letterkroniek; werkt mee aan een ontelbaar
aantal tijdschriften ; leidt boeken en brochures in en... schnllt een oproep voor
het boekje van Meneer Harder D (P. E.
van den Berghe).
Als E. van der Hallen meent GrootNederland te dienen met zijn moreelen
steun te geven aan dergelijke wansmakelijke dwaasheden, dan loopt hij gevaar
bij het eerste auto da fi dat de Dinasos
op de groote markt te Lier inrichten,
verbrand te worden voor beleediging aan
het Vlaamsche yolk.

(x) Waarom naar Vlaanderen? Aan de Nederlandsche jeugd, door O r J. H. Harder.
Met een oproep van E. van der Hallen en een lijst van de jeugdherbergen in Vlaanderen.
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Boekbespreking
ARNOLD BENNETT : Elsie and the Child. (Students' Series neue Folge). — Bernhard
Tauchnitz. Leipzig. — M. 1.80.
Deze reeks Engelsche boeken voor studenten wordt uitgegeven door Dr. Karl
Wilshagen, professor van Engelsche philologie aan de Universiteit van Kiel. Heel
methodisch opgevat, gelijk in 't algemeen alle Duitsche schoolboeken. leder boekdeel
bevat een afzonderlijk toevoegsel « Anmerkungen and Wärterbuch ».
« Elsie and the Child » geeft ons een lang uittreksel en een der beste episoden
uit Arnold Bennet's roman « Riceyman Steps D, dat vroeger in dit tijdschrift gerecenT.
seerd werd.

HUGH WALPOTE : Jeremy and Hamlet. (Students' series neue Folge). — Bernhard
Tauchnitz. Leipzig. — M. 1.80.
Een van Walpole's beste boeken. De tienjarige Jeremy is een schat van een jongen,
zoo echt en natuurlijk, alsof hij voor ons leefde, en Hamlet, zijn hond, is niet minder
goed geteekend. Onmogelijk het boek niet in een adem uit te lezen, het is vol humor
en allerfijnste waarneming en psychologie, 't zij het groote menschen geldt of kinderen — en zelfs beesten.
T.
EDOUARD NED : Job le Glorieux. — Collection Durendal. Bruxelles. — P. Lethielleux. Paris. — 12 fr.
Een zeer fijn boek. Roman? Auto-biographie? Heel zeker heeft schrijver vele
herinneringen uit zijne kinderjaren, ginder in den fijn beschaafden « Pays Gaumet n
benuttigd. Jean-Josse Brangnette was eens een der rijkste boeren van zijn dorp. zijn
ruime woning, half gasthof, half hoeve, stond yes& de Kerk. Van daar uit vertrok elken
morgen de postwagen, dienst doende tusschen Luxemburg en Montmedy. Hij voerde
hem zelf, en daarom behield hij heel zijn leven den drang naar avonturen, de heimwee
naar den zoo dikwijls afgelegden weg waarvan hij ieder detail kende, de sympathie
voor alle zwervers. Maar tegenspoed kwam zijn leven verwoesten; de trein onttroonde
den postwagen, het gasthof verloor zijn clienteele, hagel en onweer vernielden den oogst,
slechte specualties hielpen hem van den kant in de gracht. Omdat hij zoo zwaar beproefd
was, maar toch zijn voornaamheid en zijn zin voor vrijgevigheid behield, gaf men hem
den bijnaam van « Job le Glorieux ». Hij had een heerscherstemperament, en wilde de
meester op de hoeve blijven, ook wanneer zijn zoon Francois zijne jonge vrouw meebrengt, om de hoeve te bestieren, en de zaken weer te herstellen. Maar ook zij heeft
een wil; ze ziet met den eersten blik wat er mank gaat in het bestieren van den ouden
man, en hoe hij de reeds zoo bedreigde zaken heelemaal in den grond zal boren. Van
den eersten dag is het een bedekte strijd, hoofsch en vol consideratie, maar niettemin
krachtdadig van beider zijde. Tot dat de jonge vrouw eindelijk zegeviert. zij is de pachteres, de moeder van den toekomstigen pachter, haar wijs beleid en de taaie arbeid
van haar man hebben de zaken gered, door Jean-Josse zoo erg in gevaar gebracht.
De oude man geeft zich gewonnen.
Een schoon boek, vol fijne zielontleding en karakterteekening. Prachtige bladzijden over het buitenleven en de natuur; men voelt dat dat alles meégeleefd werd. Een
goed boek ook, dat weldadig aandoet.
L. D.
LEON BLOY : Lettres a Veronique. Introduction de Maritain. (Coll. « Courrier
des Iles »). — Desclie de Bronwer, Paris.
Dit boek bevat een interessant portret van Bloy op den ouderdom van 2o jaar,
door hemzelf geteekend. De brieven loopen over een drietal jaren, en zijn geschreven
aan Anne-Marie Roulè — de a Veronique D van zijn roman 4 Le Desespère a — een
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arm gevallen meisje, door hem uit haar zondig leven gered en bekeerd. Met haar kwam
het drama in Bloy's leven : de strijd tusschen de zinnelijke liefde van den man
en de hoogere liefde van den apostel; en ook het drama der armoede en der
schulden. Om uit zijn deerlijke moreele en finantieele moeilijkheden te geraken,
vluchtte hij naar La Trappe, van waar hij haar iederen dag schreef, om haar kracht te
geven, en liefde tot God. zeer schoone brieven, waarin hij zijn heele ziel met echt
ontroerende eenvoudigheid bloot legt, en al zijn simpel, bijna kinderlijk, maar diep en
vurig geloof. Alle bewonderaars van Bloy zullen deze zoo ongekunstelde, recht-uitT.
het-hart gevloeide brieven met aandoening lezen.
R. P. MARIE-ALBERT JANVIER. 0. P. : L'Ame dominicaine. 2 vol. — 12 fr. chacun.
Het eerste boekdeel bundelt een reeks van tien voordrachten over het orde der
Dominicanen, over den H. Dominicus en den Pastoor van Ars, over Spanje en St. Dominicusorde; verder over de Godsgedachte, en de rede in de leer van Thomas van Aquino; Albrecht den Groote, en eindelijk vier voordrachten over den H. Vincent Ferrier,
als heilige, als apostel, wonderdoener en vredestichter. Vulgarisatiewerk, natuurlijk,
dat niet veel nieuws aanbrengt, maar waaruit toch wel een en ander te halen is. Hetzelfde geldt voor het tweede boekdeel dat een uitgebreide studie over Lacordaire,
en een kortere over P. Monsabrd bevat. In hur welbegrepen beknoptheid geven ze beiden een zeer goeden kijk over de machtige persoonlijkheid, het verheven karakter, de
breede werking van den eerste, over het verdienstelijk werk van den tweede. Een
boek dat plaats zou moeten vinden in bibliotheken van onderwijsgestichten. L. D.
SIGRID SIWERTZ : Dieu nourrit L'Epervier. (Les Selambs). Roman traduit du Suedois par MeIle Anne-Marie Des Courtis. Preface de Edmond Jaloux. — Librairie
Stock- Paris.
Enoch Selamb heeft het huis der Selambs gesticht, en van hem hebben zijne afstammelingen geerfd «ce quelque chose d'impitoyable, fait d'interet, de luxure, da'prete
en tout », dat alle teederheid, alle menschelijk gevoel bij hen versmacht. zijn vijf kleinkinderen, waarvan we de lotgevallen in dezen roman lezen, bouwen hun welzijn op
het ongeluk en den tegenspoed van anderen. Hun egoIsme grenst aan waanzinnigheid;
wanneer het hun eigen belang geldt, kennen ze geen bloed- of zielsverwantschap meer.
Ze hebben geen geweten; om hun dorst naar goud, naar macht, naar bevrediging van
hun driften te lesschen trekken ze noch voor oneerlijkheid, noch zelfs voor misdaad
terug. De Selambs zijn vervaarlijke wezens, echte monsters van hebzucht en amoralisme.
Voorspoed vermurwt ze niet, en nog minder de bittere ondergang van het einde, dien
ze zelf bewerkt hebben. Men zou zeggen dat schrijver die kinderen van zijn verbeelding
haat, en er behagen in vindt hun fouten en gebreken, het goddelooze van hun handel
en wandel, al het dulstere van hun sombere zielen in 't schelste licht te stellen. Met
veel talent en vaste hand zijn die karakters geteekend, in hun gelijkenis en verscheidenheid. Maar opbeurend of heilzaam is deze roman in 't geheel niet.
L. D.
SHEILA KAYE-SMITH : The Childern's Summer. — Bernhard Tauchnitz. Leipzig.
— Librairie Gaulon et Fils. Paris. — M. 1.80.
Een parel van een boek, vol humor en diepe kennis der kinderziel. Twee kleine
meisjes brengen de zomermaanden met hunne gouvernante, op den buiten door. Selina,
zeven jaar oud, is sentimenteel en droomerig aangelegd; Moira, haar vijfjarig zusje,
nuchter van aard, wil voor haar groote zuster niet onderdoen. Ze hebben beide eene
levendige verbeelding, en leven hun droomen zoowel als het werkelijk leven : ze -kibbelen en bestrijden malkander in den persoon van hun respectieve poppen, Trimmer
en Pearl, die een groote rol in hun leven spelen; ze scheppen een heele wereld van wonderbaar intens leven, tusschen de enge grenzen van hun tuin. En hun ervaringen met,
zoowel als hun oordeel over de groote menschen met wie ze in aanraking komen, zijn
kostelijk. Alles is zoo echt en natuurlijk verteld, dat het een genot is. In zijn genre
is dit boek een klein meesterwerk.
L. D.
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KATE O ' BRIEN : Without my Cloak. — Bernhard Tauchnitz. Leipzig. — Librairie
Gaulon et Fils. Paris. — M. 1.80.
Een roman die in Ierland speelt en ons de geschiedenis van een Iersche dynastie,
de Considine's, vertelt. Ze stammen af van Considine a the horse-thief Y,, die zijn tent in
het stadje Mellick opsloeg. Doch zijn zoon, verdient de naam van «Honest John», en wordt
de stichter van de fortuin der Considine's. Dank aan hem rijst de familie met duizelende
snelheid in de maatschappij, en bekleedt weldra een eersten rang te Mellick. Schrijfster
vertelt de lotgevallen van de talrijke kinderen en kleinkinderen van dezen « Honest
John D, alien echte Ieren, vol gloed en bezieling en edele gaven, maar ook vol grillen;
rijke, sympathieke naturen, zonder veel evenwicht, dikwijlder gehoorzamend aan gevoel
of hartstocht dan aan rede of vaste beginsels, aan hun driften dan aan hun geloof. Ze
staan daar levend voor ons afgebeeld, al die gevoelsmenschen, die gemakkelijk kibbelen,
maar toch zoo vast aan malkaar gehecht zijn. Vooral de figuren van g Honest John N,
van Anthony, zijn zoon, van Denis zijn kleinzoon, zijn met vaste hand geteekend.
Wel is deze roman bier en daar wat fang, maar echt boeiend in zijn geheel.
L. D.
LUISE TOTTENHAM : The New Woman. Bernhard Tauchnitz. Leipzig. — Librairie Gaulon et Fils. Paris. — M. 1.80.
Een boerenroman, in Ierland. Het leven van gehoorzaamheid, sacrificie en lijden,
van Julia Carmody, die afzien moet van den man dien ze bemint, om een anderen te
huwen. Met dezen is haar leven een hel, hij is een dronkaard en een woesteling. Zijn
schielijke dood laat haar met drie kleine kinderen, en bijna geruineerd. Met taaien
moed brengt zij haar kinderen op, werkt de hoeve weer op, betaalt de schulden af.
Om trouw aan haar plicht tegenover hare kinderen te blijven, wijst zij de liefde af,
die nog eens op haar weg komt te staan. Lange jaren nog zet zij hare harde taak voort,
totdat haar kinderen hun eigen weg gaan, en het huwelijk van haar oudsten zoon eene
nieuwe meesteres op de hoeve brengt.
Een roman waar niets van den Ierschen humor te vinden is, maar sober geschreven,
en interessant door den nieuwen kijk dien hij geest op zeden en gewoonten van de boeren
in zekere gedeelten van Ierland op gebied van huwelijk, emigratie, enz.
GERTRUDE ATHERTON : The Sophisticates. — Bernhard Tauchnitz. Leipzig. —
Librairie Gaulon et Fils. Paris. — M. 1.80.
Melton Abbey wordt aangehouden, onder beschuldiging haar man vergiftigd
te hebben. Ze wordt vrijgesproken, alhoewel alle schijn tegen haar is; zoodat zelfs haar
intiemste vrienden- de « sophisticates », de elite van het stadje Six Forks — van hare
schuldigheid overtuigd zijn. Ze hebben echter des te meer achting voor haar, want
in dien moord zien zij slechts de daad van een geemancipeerden geest, hoog verheven
boven de vulgariteit der gewone moraal. Aileen advokaat Verdon gelooft in hare onschuld; en terwijl zij verachtelijk blijft zwijgen, brengt hij de waarheid aan 't licht, en...
het einde valt licht te raden.
Geen meesterwerk, maar het boek leest gemakkelijk.
L. D.

P. G. WODEHOUSE : Big Money. Bernhard Tauchnitz. Leipzig. — Librairie Gaulon
et Fils. Paris. — M. 1.80.
Wie eens hartelijk lachen wil, leze dit boek. Twee jongelingen, Berry Conway
en Lord Biskerton, bijgenaamd « The Biscuit D bevinden zich in een benepen geldelijken
toestand, en zoeken naar een middel om rijk te worden. Hoe zij niet alleen rijkdom,
maar tevens liefde en geluk op hun weg vinden, is zoo luimig en grappig verteld, dat
men het van begin tot einde, willens nillens uitschatert. Geen hooge letterkunde, alhoewel de intrigue goede ineensteekt, maar een boek van louter ontspanning, zonder pretensie, zonder tendenz, zonder theorie; een boek dm den lezer te doen lachen, in een
L. D.
woord, een gezond, een weldoend boek.
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R. C. SHERRIFP : The Fortnight in September. — Bernhard Tauchnitz. Leipzig.
— Librairie Gaulon et Fils, 39, rue Madame, Paris. — M. 1.80.
Clarissa Marley is een buitengewone heerschzuchtige vrouw : ze moet alles naar
haar zin hebben, om haar doel te bereiken is ze niet nauwgezet op de middelen. Iedereen
moet naar haar pijpen dansen, haar man, haar noon, haar pleegdochter weten er van te
spreken; ze zijn hun eigen ziel niet meester : Totdat de liefde al haar plannen in de
war brengt, en zij willens of niet moet toegeven.
Het boek is levendig en onderhoudend geschreven, gelijk zooveel Engelsche
romans. Eenige goed getypeerde figuren : Clarissa zeif, haar man, de weinig achtenswaardige Fitzmaurice, en vooral de Russische Princesse de Candi-Laquerriere, haar
heel en al toegedane ridder, Montgomery, haar trouwe meid Catiche.
Ontspanningslectuur.
L. D.
EDEN PHILLPOTTS : « Found Drowned ». — Bernhard Tauchnitz. Leipzig. —
Gaulon et Fils. Paris. — M. 1. 80.
Wie is de man in een uitgeholde rots, fangs den oever der zee gevonden, reeds
half opgevreten door ratten en krabben? Is hij verdronken of werd hij vermoord? Dr.
Meredith vraagt het zich af, en hij zal niet rusten vooraleer hij het mysterie opgelost
heeft, buiten de politie om, steunend op zijn eigen intuitie. En alles valt hem mee op
wondere wijze, van 't eerste oogenblik. leder stap brengt hem nader tot zijn doel, en
met de grootste gemakkelijkheid ontwart hij ieder schakel van het drama, dat niet
bijzonder boeiend is. Een gewoon detective-roman, en niet van de allerbesten, daarbij
verlamd door langdradige overwegingen en redeneeringen.
L. D.
GUIDO MILANESI : L'Ancre arrachee. 2 vol. Traduit par E. Leclef. — Les Editions
Rex. Louvain. — io f. le vol.
Deze roman werd geschreven om Italie aan de drie bittere na-oorlogsche jaren
te herinneren, wanneer de regeering, uit zwakheid voor het opkomend communisme,
het land aan chaos en anarchie overleverde. Alles was ontredderd, revolutie dreigde.
De held van den roman, Admiraal de' Martelli, om tegen de zegevierende demagogie
te protesteeren, en aan laag geschipper te ontsnappen, heeft zijn ontslag gegeven. Maar
zijn ziel is door de geleden wonden diep aangetast. Door erge neurasthenie neergedrukt,
eindigt hij met zelfmoord. Om die nare geschiedenis wat te verlichten, vertelt schrijver
ons, benevens het zieledrama van Admiraal de' Martelli, de liefderoman van zijn nichtje
Vezia met een gekwetsten vliegenier, in hun huffs opgenomen en verzorgd.
Als tafereel van Italic's toestand voor Mussolini's optreden is het boek wel
interessant. Maar als roman heeft het niet veel om het lijf. Veel pathos, weinig diepe
menschenkennis, nogal veel vrijpostigheid met de waarschijnlijkheid.
L. D.
HUGH WALPOLE : « All souls' night »,16,5

x 11,5; 274 bldz. 1933. Ingen. M. z.8o;

B. Tauchnitz, Leipzig.

Dit is de derde bundel korte verhalen van een der grootmeesters van het engelsch
proza op het oogenblik. Of de schr. zich door het voorbeeld van andere groote schrijvers
heeft laten verleiden om ons op zijn beurt een huivering over de ribben te jagen met
dit soort literatuur weten we niet. Doch wel meenen we dat hij dat niet beter doet
dan zooveel anderen en kunnen dus gerust zeggen dat zijn eenig doel zijn moet het
leesgrage engelsche publiek voedsel te geven voor zijn met den dag meer opgejaagde
fantazie. En we denken tevens dat een werk als het onderhavige, afgezien van zijn
literaire waarde in se, den grooten schrijver Walpole geen voordeel aanbrengen moet
mettertijd. We hadden veel liever gezien dat hij zich, met het talent dat hij tot zijn beschikking heeft, tegen den tijdstroom in had gezet en ons eens een nieuwe « Don Quichotte » gaf om al die bangmakerij met heksen en spoken edgm. meer eens in het dotje
te nemen. We zeggen niet dat de schr. er niet meesterlijk in geslaagd is ons te doen
rillen. Sommige van deze verhalen zijn even erg als de ergste « thriller » die van de pers
komt. « The silver mask » by. is wat we zouden kunnen noem n : een brillante macabre
historie (op hollandsch uitgedrukt). Het literaire meesterschap van Walpole blijkt
vooral uit het feit dat we ahw. gedwongen worden tot verder lezen hoe erg er zich onze

88o

menschelijke natuur ook tegen verzet en hoe gruwelijk het verhaal op zich zelf ook wezen
moge. En als we ons dan achteraf aan het redeneeren zetten moeten we zelfs toegeven
dat het u leelijke ding n beslist magistraal is geschreven. Doch we zien liever den anderen
kant van Walpole, den romanticus bij uitstek, en kunnen dit boek alleen aanbevelen
aan menschen met sterke zenuwen doch liefst niet vO6r het slapen gaan.
Dr. Raph. Kreemers.
MARY BORDEN : a

The technique of Marriage * 16,5 x xx,5; 283 bldz. Ingen. M. z.8o,

B. Tauchnitz, Leipzig.
Deze in Chicago geboren en door haar huwelijk met den engelschen generaal
Spears M. P. verengelschte amerikaansche schrijfster heeft interessanter dingen geschreven dat dit pseudo-wetenschappelijk boekje waarin ze zich opwerpt tot een vernieuwster van het Christendom op het gebied van huwelijksleven en vooral huwelijksplichten en rechten. Ook wij geven toe dat er ten onzent, op het platte land vooral,
bepaalde dingen zijn die een beetje verandering wel lijden konden. Doch van den anderen
kant zouden we voor Been geld van de wereld wenschen dat ons plattelandsche yolk
ook maar jets meekreeg van den geest die spreekt uit dit boek. Als we lezen : a A man's
morality is his own affair so long as it does not interfere with the ordered life of the
community )) weten we alyan welken kant de wind waait. We kunnen dit werk allesDr. Raph. Kreemers.
behalve aanbevelen.

A. A. MILNE : a Winnie-the-Pooh ) 16,5 x 11,5; 172 bldz. 1933, Ingen. M. 1.8o,
B. Tauchnitz, Leipzig. (ge111. d. Shepard).
Milne is vooral als tooneelschrijver gekend. Doch hij is uit de school van Barrie,
den schrijver van Peter Pan, en dus ahw. de aangewezen man om ons een verhaaltje
als het onderhavige te schrijven. Het boekje dagteekent van 1926 en had ongemeen
veel bijval in Engeland. Het is zoo mooi en tevens zoo eenvoudig geschreven dat wij het
van harte aanbevelen aan jongere leerlingen die pas een beetje Engelsch hebben geleerd
en die zich zoowel in den tekst als in de mooie illustraties zullen vermeien.
Dr. Raph. Kreemers.
HAROLD NICOLSEN : a

Public Faces n x6,5 x 11,5;

277

bldz. 1933, Ingen. M. x.8o;

B. Tauchnitz, Leipzig.
De in 1886 te Teheran in Perzie geboren Hon. Harold. Nicolson, zoon van baron
Carnock, bediende in het Foreign Office in 1909, tweede secretaris v. h. Diplomatic
Service, 1919, eerste secretaris in 192o, Conservatief Parlementslid eerst voor Oldham
en daarna voor St. George's in Westminster, finantieel secretaris bij het Ministerie
van Oorlog, enz. is niet alleen op politiek terrein een eersterangs persoonlijkheid om
de velerhande hooge posten die hij bekleedde en nog bekleedt, doch hij is ook op letterkundig gebied een roemvollen naam aan het verwerven. Ook bier lijkt hij van alle markten
thuis. Hij is immers niet alleen de biograaf van Tennyson, Paul Verlaine, Byron, Swinburne en Lord Carnock doch schreef ook een boek over de ontwikkeling van de Engelsche
Biographic, enkele schetsen en tevens een paar romans. Hij is zelfs de schepper van een
nieuw genre : de autobiographische politieke roman en heeft ook een goeden naam
als schrijver van zgn. toekomstromans onder welke dit boek van 1932 een eerste plaats
inneemt. Wie naar de B. B. C. luistert zal meer dan eens zijn stem hebben vernomen
over allerhande letterkundige onderwerpen waarvan het korte overzicht terug te vinden
is in u The Listener » en die hij in 1931 gebundeld heeft onder den titel « People and
Things ». Uit het feit dat de schr. zijn biographisch werk afwisselt met het schrijven
van romans valt reeds een gevolgtrekking te maken. Dit is pas zijn derde roman. De
tweede « Some people n is van 1927, de eerste « Sweet Waters van 1921. Doch de onderhavige is wel de beste van dit trio. In verbeelding worden we gevoerd naar 1939 op een
eiland;e in de Perzische Golf waar een nieuw mineraal gevonden wordt dat het aluminium
vervangen moet bij het bouwen van vliegmachinen, enz. Doch tevens vindt men er
jets dat de atomen kan scheiden en natuurlijk zijn de politieke gevolgen van zoo'n
vondst niet te overzien. Volgen van zelf massa's diplomatische nota's, die het eigenlijke
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verhaal aaneen binden, enz. enz. Het wordt een echt Scotland Yard verhaal en we
vallen van de eene verwondering in de andere. Nicholsen schrijft met een huiveringswekkende koelbloedigheid doch is tevens overtuigend en weet zijn karakters zuiver
te schetsen. Het is natuurlijk geen klein pluimpje voor het « zwakke geslacht » dat Jane
hier Europa redden moet. Een bezwaar moeten we maken voor enkele passages waar
het gaat over moderne liefde. Anders verdient het werk aanbeveling zoowel om het
oorspronkelijke gegeven als om de oorspronkelijke manier waarop het wordt uitgewerkt.
Wie « The gas war 0 van « Miles 0 of « First and last men » van Olaf Stapledon gelezen
Dr. Raph. Kreemers.
heeft kan hier nogmaals zijn haren te berge voelen rijzen
R. M. LOWETT & HELEN S. HUGHES ; « The History of the Novel in England »;
20,5 X 14,5; 495 bldz. Geb. 8.6.
G. G. Harrap & C e. Ltd. Parker street, London. 1933.
De Amerikanen hebben een zeer innemende manier om boeken mooi op de
markt te brengen. En als dan het inwendige nog beantwoordt aan het uitwendige zal
het niet verwonderen dat we dit mooie boek met groot genoegen hebben ter hand
genomen en met nog grooter plezier hebben doorlezen. Mijn gewezen professor aan
de Universiteit te Chicago bewijst hier eens te meer dat hij het onderwerp waar hij over
schrijft volledig onder de knie heeft en ook anderen warm kan maken voor dingen
waar hij zelf heelemaal in op gaat. We hebben in zijn boek dezelfde goede eigenschappen kunnen terugvinden die we ook in zijn lessen voortdurend hebben moeten bewonderen; een buitengewonen klaren geest, een schitterende manier om ingewikkelde dingen
bevattelijk en zoowel analytisch als synthetisch te behandelen, een mooien, meesleependen stijl en een bewondering afdwingende belezenheid. Ook de uitgever heeft
nog een handje geholpen en door een 40 tal verluchtingen in den tekst het verorberen
van de stof nog wat aangenamer gemaakt.
Het werk wordt in twee groote deelen verdeeld : de engelsche roman van het begin
tot het begin van de 19 e eeuw en daarna tot en met de « Georgians », m. a. w. van Sir
Philip Sidney (1554-1586) tot en met James Joyce. Van zelf wordt op den aanvang
van het genre niet zoo breedvoerig ingegaan als op de schrijvers van den modernen tijd.
Toch mag het werk geen onevenwichtigheid worden aangewreven. Wat alleszins het
belangrijkste was kreeg vanzelf ook de langste bthandeling. Het is natuurlijk moeilijk
over levenden een definitief oordeel te vellen. Doch wat hier gezegd wordt over Lawrence, A. Huxley, Dor. Richardson, May Sinclair, Virg. Woolf e. a. zal door toekomstige
geschiedenisschrijvers niet worden verloochend. De schr. schijnen op afstand een beteren
kijk op de zaken te hebben in Engeland dan de Engelschen zelf die al te veel door
kliekgeest en andere onliteraire beweegredenen gedreven worden. Het werk gaat al een
beetje verder dan veel andere doch de allerjongsten, zij die onder den invloed staan van
een Lawrence, Joyce of Woolf krijgen nog geen beurt. Toch is ook voor het begrijpen
van deze allerjongsten het werk van Lovett een uitstekende baken omdat het althans
door zijn hameren op de evolutie van den roman de verjdaring voor veel komende dingen
geven kan. Het boek heeft zich trouwens aan de nieuwste vorschingen der literatuurwetenschap aangepast en zegt ook over oudere schrijvers als daar zijn : Dickens, Scott,
Disraeli, de 4 Gothic Novel 0 e. a. zeer persoonlijke en uiterst belangwekkende dingen die
iedere literatuurliefhebber graag lezen zal. We kunnen dit mooi werk niet genoeg aan-

bevelen aan al degenen die zich-met de studie van de Eng. Letterk. bezighouden en ook
het waarom weten willen van den geweldigen invloed die in Europa door den Engelschen
Dr. Raph. Kreemers.
roman heden ten dage wordt uitgeoefend.
Herdrukken :
Vooraan : De Witte van E. Claes. — Uitgave Wereldbibliotheek. Dit is de 260
druk; hetzij het 39 e duizendtal. Er is geen letterkundig werk in Nederland of Vlaanderen die zoo vlug en met zulke regelmaat tien jaar lang van de hand gaat; en het gaat
steeds voort in hetzelfde tempo.
Volgt : Beknopte Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, door W. van Neylen

en A. Van den Dries. — Uitg. Taymans, Lier, — dat reeds zijn twee en dertigste dui.
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zendtal haalde. Dit handboek werd met een gewetensvolle zorg en een mime eerlijkheid samengesteld. Blijkbaar hebben de samenstellers in hunne karakteriseering van
tijdvakken en schrijvers zich laten leiden door de kritiek van enkele vertrouwde
en vertrouwbare literaire gidsen, maar de keuze van een goeden gids is reeds een bewijs voor den echten smaak der samenstellers. Dat er in een handboek dat zooveel
eeuwen literatuur bestrijkt enkele onnauwkeurigheden voorkomen, hoeft ons nauwelijks
te verwonderen. Zoo wordt b y . het proza van Antoon Coolen gekarakteriseerd als
a zwaar van gang 0, terwijl dit proza juist van een opvallende kortheid en sappigheid
is. — Dat het expressionisme onder meer onder invloed van Maeterlinck zou zijn ontstaan is een bewering die een nadere verklaring zou verdienen. — De evolutie van
Walschap is onnauwkeurig aangegeven en het is misleidend voor de schooljeugd te
beweren dat Verschaeve een u meester in de zeggingskracht 0 zou zijn, terwijl Verschaeve
zoo opvallend worstelt tegen de onmacht van het woord om zijn grootsche beelden
en voorstellingen uit te drukken.
Maar deze detailkritiek belet ons niet dit handboek als zeer geschikt voor het literatuuronderwijs in onze colleges aan te bevelen.

Over 0 Epiek en Lyriek », uitgave J. B. Wolters, hebben we reeds onze meening
uitgesproken : een zeer verdienstelijke arbeid, ondanks de geringe belangstelling voor
Vlaanderen.
Hetzelfde opvallend gemis aan waardeering voor Vlaanderen blijkt uit het « Letterkundig Leerboek » van E. F. Van de Biet, waarvan een zesde druk is verschenen.
(Uitgave J. B. Wolters). Voor de literatuur na '8o : 41 Hollanders en ... zes Vlamingen :
Gezelle, P. de Mont, Streuvels, De Clercq, A. Nahon en Marnix Gysen. zou het echter niet dienstig zijn voor het literatuur onderwijs dat er in Vlaanderen ook dichters ale
Karel van de Woestijne hebben geleefd, die zeer voordeelig de plaats innemen zouden
van dichters als Seerp Anema.
Daarentegen mijn waardeeringen voor de Lyceum-herdrukken, die een vijfden
druk bezorgden van de « Gedichten van De Genestet, Staring en Potgieter », verzameld
en besproken door de Ph. H. Lansberg (Uitg. Wolters). De verzen en bloemlezing is
naar inhoud en uitspraak zeer verzorgd.
Dezelfden lof verdient de « Algemeene Atlas voor Belgie D door J. Verschueren,
Dr. H. Balieus en L. Heylen„ waarvan een vijfde vermeerderde druk is verschenen
(Uitgave Wolters, pr. ing. 3o fr.; gek. 35 fr. Uitstekend werk en kiaren druk in vasten
band).
1k wensch ten slotte de aandacht te vestigen op den vierden druk van « Platenatlas bij de Nederlandsche literatuurgeschiedenis D, door M. A. P. Poelhecke, Prof. Dr.
C. G. De Vooys en prof. Dr. G. Born. (Pr. 4.5o gl; uitgave Wolters). Een magnifiek
album van teekeningen, portretten, reproducties van handschriften en opvoeringen,
die al wie de Nederlandsche letterkunde doceert bezitten moet.
I. Eerste Biecht en Communie der Kleintjes, bereide lessen voor den I en graad. —
Prijs io fr. — 2. De Messiasgedachte doorheen het Oud-Testament, uitgewerkte lessen
voor den 4en graad. — Prijs io fr. — Uitgeverij Averbode.
Beide werken — aldus de uitgevers — zijn de vrucht van den gemeenschappelijken arbeid der Eerwaarde Zusters der christene scholen van Vorselaar, die door den
dagelijkschen omgang met duizende kinderen uit de volksHas geleerd hebben hoe
men op klare, bevattelijke en boeiende wijze de eeuwige waarheden van onzen godsdienst tot hun begrip doet doordringen.
Het eene werkje werd ingeleid door E. H. Kan. Van Tichelen; het ander door
E. H. De Winter, dien hun hooge waardeering uitspreken voor deze verjongde systematische, levendige handleidingen, die voor alle godsdienstleeraars en -leeraressen een
Dr. L. D. S.
uitstekende hulp zal zijn.
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LA REVUE GENERALE (Septembre). — A. de Schoutheete : Le Are centenaire de Guillaume le Taciturne. — August van Cauwelaert (Traduit par Roger Kervyn de Marcke ten Driessche) : Le Brandon, Roman (Derniere partie). — Rodolphe
de Kerchove : Atlantique (Poeme). — Leopold Levaux : Paul Claudel. V (Fin.). —
Eliane Timmermans : Le jeune sage (Poeme). — Octave le Make : Un Christophe
Colomb beige. (Fin). — Hubert d'Ydewalle : Egalite Rosalie ! — Henri Siret : Le
Nickel. — Baron Pierre de Gerlache : Revue litteraire : La reponse du Seigneur. —
Les Cinq : Jules Destrie. — Auguste Milot : Chronique de politique exterieure. —
Revue bibliographique.
LA REVUE GENERALE (15 octobre). — Paul Segers (ministre d'Etat) : Vers
une Dynamique nouvelle. — C te Louis de Lichtervelde : Sous la Croix de Dixmude.
— Gaetan Duwez : Russie 1917... I. — Maurice Schadeck : Pour un Suez Europeen.
— Marthe Bronckart : Peguy..., Tel qu'on le lirait. — Simon Dives : Une Caisse de
Biere (Nouvelle). — Pierre Nothomb : Poemes. — Les Cinq : Personnalites et Personnages : M. Gustave Sap. — Charles d'Ydewalle : La Vie au Zoute, — Auguste
Milot : Chronique de Politique exterieure. — Revue bibliographique.
LA REVUE GENERALE (15 novembre). — Jules Garsou : La correspondance
de Beyens et de Lambermont. — Gaetan Duwez : Russie 1917... II. — Firmin van
den Bosch : Jordaens. — E. Lagasse de Locht : La Chasse en Belgique. — Emile
Cammaerts : Le sixieme sens. — B en Pierre de Gerlache : Revue litteraire : Tu n'as
pas su que je savais. — l'Abbaye d'Evolayne. — Arnold Goffin : Livres d'Art et d'Histoire. — Les Cinq : Personnalites et Personnages : Le R. P. Rutten. — Auguste Melot :
Chronique de Politique exterieure. — In Memoriam : Henri Siret. — Revue bibliographique.
LA NOU VELLE REVUE FRANCAISE (septembre). — L. Levy-Bruhl : Quelques aspects de la mentalite primitive. — H. Michaux : Mon roi. — C te D'Entraignes :
Lettres galantes et pittoresques. — G. Duhamel : Remarques sur les memoires imaginaires. — P. Drieu la Rochelle : Le voyage des Dardanelles. — Textes et documents; curieux evenements a la Havane, par G. Ribemont-Dessaignes. — Chroniques
par Thibaudet, Plain, etc. — Notes.
LA NOUVELLE REVUE FRANCAISE (octobre). — Tableau de la Poesie
en France. — G. Duhamel : Remarques sur les memoires imaginaires (fin). — P.
Neyrac : L'indifference perdue. — P. C. : Quelques principes d'Exegese. — A. Thibaudet : Henri Bremond. — P. Drieu la Rochelle : Le voyage des Dardanelles. — Chroniques par Alain, J. Benda, M. Arland et A. Roland de Renevelle. — Notes. — Revue de livres.
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FORUM (Oktober). Menno ter Braak : Jacob Wassermann en g Die Sammlung a.
— W. Elsschot : Kaas. Verzen van L. De Bourbon, M. B. Frenkel. — Elis. De
Roos : Het sprookje van het sprookje. — Cola Debrot : De Mapen. — M. ter Braak
Paapsche sympathieen. Panopticum.
LA REVUE BELGE (15 octobre). — Raoul Crabbe : Le probleme du desarmement. — Jack London : L'histoire de Jiz-Uk. — Pierre Humbert : La planete Mars
est-elle habit& ? — Dr Cabanes : La curiosite de l'anecdote dans l'Histoire : les Memoires. — Paul Prist Six poemes. — Gabrielle Reval : La femme portugaise. —
Thomas Greenwood : La Provence des mondains... et l'autre. Medicus : La longe-

vite
LA REVUE BELGE (1 Novembre). — Le General de Selliers de Moranville :
Contribution a l'Histoire de la Guerre 1914-1918. — Louis Bertrand de l'Academie
francaise : Detresse de vieillir. — Lucie Delarue-Mardrus Poemes. — Raymond
Recouly : Pourquoi la republique allemande est morte. — Charles Silvestre : Le chateau de la Foudre (Conte, paysan). — Alphonse Berget : Les oiseaux et les avions.
— Louis le Sidaner : Les dix plus beaux mots de la langue frangaise. — Mis du Four
de la Londe : Lettre de Rome. — Paul Prist : Lettre de Paris. — Thomas Greenwood
Lettre de Londres. — Medicus : La medecine et le tabac.
LA REVUE BELGE (z5 novembre). — Luigi Pirandello : La main du malade
pauvre. — Raoul Crabbe : Le « Dinaso - Paul Bourget : Un diplomate belge
Berlin. — Le Theatre Flamand. — Notes et souvenirs par H. Gheon. — Le Jeu de
Saint Trudon, par R Delport. — Jehan Rictus : Poême. — Henri Liebrecht : Petite
histoire du theatre et du cinema en Belgique. — Andre Ravry : Perles journalistiques.
— H. Coppieters de Gibson : Poetes a lire... et les autres.
DE GEMEENSCHAP (Aug.-September). — Verzen van : Pierre Kemp, A. J.
d. Van Oosten, A. Van Duinkerken, M. Bruins, Jo Holscher. — A. Van Duinkerken :
Naar een orde. — A. Kuyle : Het dravende vuur. Em. Erens : De pastoor van Am.
— A. J. D. Van Oosten : Op Allerheiligen. — Antoon Coolen : Christophoor van
de moede reizenden op aarde. — Alb. Kuyle : Harten en Brood. — Kinderen van
ons yolk, naar het werk van Antoon Coolen, bewerkt door K. Spierings en Cor Hermus
in samenwerking met den schrijver.
ROEPING (November). — Paul Vlemminx : Afkeer.; De vrouw van den werkloze spreekt. — Math. Kemp : Schim op schim. — Luc. van Hoek : Droom in den
herfst; Et nubes pluant justum. — M. Molenaer M. S. C. : Gemma : De parel. —
Frans v. Oldenburg Ermke : Voor driftige geesten; Don Quichotte; Kruis of munt?;
Lof der Domheid. — H. Jonkers : Klankborden van den tijd. — Mr. A. W. E. Brandsma : Het recht der Katholieken tot politieke organisatie. — Dr. Jan Brans : Van BeauBoekbespreking.
raing tot Etikhove.
DEN GULDEN WINCKEL (Oktober). — J. Greshoff : De litteratuur en
G. graaf Antonini : Lomonossof. — E. d. P. : Een achttiende
de nieuwe mensch P.
eeuwer over Shakespeare. — Gerard van Eckeren : Heine en het Derde Rijk; Kroniek
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van het Proza. — J. Greshoff : Over kanonnen en kanonnenvoer. — Mr. J. C. Bloem :
Kroniek der Poezie. — Joh. Schwencke : Exlibris en Gelegenheidsgrafiek XXXI.
De houtgravure. — G. H. 's-Gravesande : J. van Oudshoorn over zijn werk. — Boekenschouw. — Boekenfilm.
DEN GULDEN WINCKEL (November). — Dr. H. van Loon : Het failliet
van den schrijver. — Emmy van Lokhorst : Van en over Geesten. — G. graaf Antonini : Wackenroder. Een der eerste romantici. — Een bundel opstellen van Karel
van de Woestijne; J. Greshoff : Litteratuur, Taal en Vaderschap. — G. Stuiveling :
In memoriam A. van Collem. — Gerard van Eckeren : Kroniek van het proza. —
Mr. J. C. Bloem : Het Straatlied. — Het Nederlandsche boek 1933; J. Greshoff :
Groenjasjes Jeugd. — W. A. Kramers : De kunst in doodsnood. — Gerard van Eckeren : Een Herdenking. — Tijdschriftenschouw. — Boekenfilm.
NUOVA ANTOLOGIA (I e September). — Giovanni Papini : Carducci a alma
sdegnosa *. — Corrado Zoli : La Crociera aerea del Decennale. — Filippo Crispolti :
Fra Principi spodestati (ricordi personali). — Raffaele Calzini : Segantini, it Romanzo
della Montagna (V). — Ugo Rellini : II problema degli « Italici D. - Carlo Linati :
Impressioni di Bretagna (fine). — Felice Barnabei : Memorie inedite di un archeologi (IV). — « Saguntinus D : Uomini e idee delle « Destre D Spagnuole. Note e rassegne.
NUOVA ANTOLOGIA (16 Settember). — Emilio Bodrero : Umaniti di Giulio
Cesare. — Giuseppe Piazza : Nazionalsocialismo-Razzismo. — Raffaele Calzini : Segantini, it Romanzo della Montagna (VI). — Gaetano Re David : Bari. — L'Italiano
Errante : Incontri in Boemia : Metternich. — Felice Barnabei : Memorie inedite di
un archeologo (fine). — Enrico Rovere : Le manovre nelle Langhe. Note e rassegne.
NUOVA ANTOLOGIA (re October). — Maria Teresa Regina di Sardegna e
Maria Adelaide Duchessa di Savoia : Lettere a Ferdinando Duca di Genova durante
la campagna del 1848 (con Premessa e note di Gino Bandini) (I). — Adriano Lualdi :
Viaggio music.* nell'U. R. S. S. (I). — Vittorio G. Rossi : Negri. — Augusto Rostagni : Grecia e Roma nel giudizio e negli ideali dell' eta augustea. — Raffaele Calzini :
Segantini, it Romanzo della Montagna (VII). — Gi.o Pond : La Triennale di Milano.
Note e rassegne.
NUOVA ANTOLOGIA (x6 October). — Maria Teresa Regina di Sardegna e
Maria Adelaide Duchessa di Savoia : Lettere a Ferdinando Duca di Genova durante
la campagna del 1848 (con Premessa e note di Gino Bandini) (fine). — Francesco
Chiesa : La cometa. — Arturo Pompeati : La politica di Leone XIII. — Adriano Lualdi : Viaggio musicale nell' U. R. S. S. (II). — Raffaele Calzini : Segantini, it Romanzo
della Montagna (VIII). — Alfredo Baccelli : Antonio Magliabechi (nel III centenario
della nascita). — Carlo Richelmy : La Svizzera dinnanzi ai suoi nuovi problemi.
Note e rassegne.
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887

Geesten uit den Noorschen Heidentijd, blz. 3. — blz. 249. — blz. 340.
— blz. 412.
THIRY, ANTOON : De Zevenslager,blz. 667-762 — 829.
VAN DEN AKER, WILLEM : Het Gevecht, blz. 272. — December, blz. 273. — Stomme
Aktie, blz. 745. — De Drang, blz. 746. — Pasen, biz. 747.
VAN DE VOORDE, URB. : Maurits Sabbe, blz. 184. — Het demasque van het snobisme,
blz. 359.
VAN DUINKERKEN, ANTOON : Lof der Vroolijkheid, blz. 436. — Lied van de Ledige
Dagen, blz. 665.
VAN OOSTEN, A. J. D. : Santarita, blz. 430. — Glorie van Paschen, blz. 517.
VERCAMMEN, JAN : Herfstliederen, blz. 184.
VERMEIREN, P. : Hubert Korneliszoon Poot, blz. 748.
WALSCHAP, GERARD : Carla, blz. 92. — blz. igx. — Uit « Trouwen *, blz. 692.
WALSCHAP, ALF. : Bolalimai, blz. 822'
WESTERLINCH, ALBERT : Avondgebed in Mei, blz. 681.
WEYDTS, STAF : Vers, blz. 126. — Het droevig Einde, blz. 378.

STREUVELS :

KRONIEKEN :
KRONIEK UIT AMSTERDAM

(Antoon van Duinkerken), blz. 48, 133, 218, 283, 439, 545,

784, 858.

(Marnix Gysen): Moeder waarom leven wij, roman door Lode
Zielens, blz. 54.
OVER POLITIEK : X, blz. 61.
OVER SCHILDERKUNST, (Jan Hallez) blz. 136. — blz. 215.
MUZIEKICRONIEK (Dr R. L.), blz. 140. — blz. 704.
OVERZICHT DER ENGELSCHE LETTEREN (Dr R. Kreemers), blz. 147, 296, 445, 614,
699$ 793.
FRANSCHE LETTEREN (Marcel Lobet), blz. 207.
NOORSCHE LETTEREN (Jurgen Bukdahl), blz. 289.
FILMKRONIEK (Lode Geysen), blz. 305.
ITALIAANSCHE LETTEREN (Arrigo Levasti), blz. 531.
VLAAMSCHE LETTEREN (A, Demedts), Over Walschap's 6 Carla », blz. 541.
VLAAMSCHE LETTEREN (Urb. Van de Voorde), Raymond Brulez: Sheherazade, blz. bog.
SCANDINAVISCHE LETTEREN (E. De Deyne), blz. 626.
RINGSTEKEN : blz. 67, 155, 222, 310, 388, 464, 550, 712, 868.
KANTTEEKENINGEN : blz. 75, 23 1 $ 3 1 7, 387, 474 559, 724, 876.
VERLOREN HOEK : blz. 16 4, 235, 39 6, 475.
BOEKBESPREKING : blz. 78, 166, 236, 319, 400, 477, 562, 629, 719, 798, 877.
INHOUD VAN TIJDSCHRIFTEN : blz. 84, 245, 3 26, 407, 486, 645$ 726, 807, 884..
DE REDACTIE : M. E. Belpaire 8o jaar, blz. go.
In Memoriam Alice Nahon, biz. 476.
In Memoriam Dr J. Persijn, blz. 728.

VLAAMSCHE LETTEREN

N. V. Dams.

inaimus,

LEDIMERCF.GENT

