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ROBBETJE

De eerste maal dat Robbetje voor den kinderrechter
verscheen was ze nog geen elf jaar oud. Het was een heele
geschiedenis met dat armbandje; en er kwam nog heel wat
meer aan het licht. Niet door Robbetje — die zou de politic
en heel 't gerecht om den win hebben geleid — maar door
de jongens.
Toen de politie-officier op een avond onverwachts, bij
haar thuis binnenviel, stapte hij recht op Robbetje af en
greep haar bij de pollen. Ziet ge wel! Ze had het armbandje
nog aan.
— Armbandje ? brabbelde haar vader die bedronken
tegen de kart to rusten lag. Hij bekeek Robbetje en hij bekeek
zijn vrouw. Doch de vrouw kon niets zeggen van verrassing
en schrik.
Maar de politic-officier had het armbandje al losgemaakt
en stale het order moeders oogen. Zie, de initialer van de
eigenares staan er in gegraveerd J. d. B.
Power... vloekte vader opeens en Wilde Robbetje tegen
den muur slaan; maar v6Or hij recht geraakte, was het kind
al de deur uit en de trapper af. Ze liep en liep; recht naar
Frank. Dat was een jongen van zestien jaar; die werkte al
op een fabriek en hij zou voor Robbetje al zijn mes getrokken hebben.
De moeder van Frank kwam thuis van haar werk en zei
blijf vannacht maar bier. Maar Robbetje was nog geen uur
in huffs of de politic kwam haar haler en bracht haar naar
het bureau.
— Waar hebt ge dat armbandje gestolen ? vroeg de
commissaris streng.
— Niet gestolen, zei Robbetje beslist.
— Maar hoe komt het dan in uw bezit?
— Gekregen.
3

Het hoofd en de wijsvinger van den commissaris schudden te gelijk dat zij er niets van geloofden.
— Wel gekregen, bevestigde Robbetje.
— Van wien?
— Van een meneer.
— Wat voor een meneer?
— Een meneer met een baard.
De commissaris lachte ironisch. Hij kende dat jonge
volkje; het was tegenwoordig niet weer te vertrouwen.
— Hoe heet die meneer?
— Weet ik niet.
— En waar hebt ge dien meneer ontmoet?
— Aan den overkant van 't water; dicht bij de zandplaat.
— En waarom zou die heer u dat armbandje gegeven
hebben?
Robbetje haalde de schouders op.
— Maar de eerste de beste voorbijganger geeft toch
niev een zilveren armbandje aan een kind, dat hij niet eens
kent.
— Hij vroeg of ik met hem wou meegaan.
— En zijt ge mee gegaan?
Neen, schudde Robbetje; en ze keek verveeld door het
raam.
— Maar dan begrijp ik niet, zei de commissaris, waarom
hij u een armbandje zou gegeven hebben. Pas op, indien ge
liegt, doe ik u dadelijk naar een strafkolonie zenden.
— 't Is toch zoo, zei Robbetje.
— En zijt ge daar zoo blijven staan naast dien meneer?
— Neen, we zijn gaan zitten; tusschen het riet.
— Heeft de man u dan niets gevraagd?
— Hij zei dat ik hem moest kussen.
— En hebt ge dat gedaan?
Robbetje knikte.
— Dikwijls?
— Een keer.
— En wat is er verder gebeurd?
— Dan is hij opgestaan en hij heeft mij dat armbandje
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gegeven. En hij zei : als ge Zaterdag achternoen terugkomt,
krijgt ge een gouden ring met een diamant.
— En zijt ge teruggegaan?
— Neen, schudde Robbetje weer. Maar ze liet een
zucht, want ze had er genoeg van.
Doch de commissaris liet haar nog niet los; want hij
wilde nu verder weten hoe die meneer er uit zag. Want ten
slotte, het was toch niet onmogelijk wat het kind vertelde.
Er liep tegenwoordig van alle gespuis road op den linkeroever der Schelde.
— Wel, vertel eens, Robbetje, hoe die meneer er uit zag.
En daar gaf Robbetje de beschrijving van een persoon,
zoo volledig en met zulke kenmerkende bizonderheden dat
de commissaris toch begon to twijfelen : het was een meneer
van middelmatige gestalte, met zwarten knevel en korten
baard; hij droeg een bril en een grijs kostuum met lage gele
schoenen. En toen de commissaris nog weten wilde Welke
taal de man sprak, zei Robbetje : lijk een Brusseleer.
De commissaris stond opeens recht, trok de lade der
signalementen open, bleef een oogenblik met half geloken
oogen een foto bekijken, kuchte eens, kwam terug achter
zijn schrijftafel zitten, bekeek Robbetje weer, scherp en
wantrouwig, trok opnieuw de lade open, dan
— Hoe is uw naam juist?
— Robbetje.
— Ja maar...
— Roberta, Roberta Frenkel.
— Waar woont ge?
— Krabbenstraat, 17, klein 3.
Daarop mocht Robbetje voorloopig naar huffs; maar
toen ze den volgenden dag voor den kinderrechter verscheen,
hadden de jongens het al verpraat. De eerste had het armbandje op den tram uit het handtaschje van een dame gerobd,
en voortverkocht aan een tweede voor een velolamp; de
tweede had het aan een derde verkocht voor een football;
de derde aan Frank voor vier pakjes cigaretten; en Frank
had het gegeven aan Robbetje, want Robbetje was zijn lief.
De eerste, die ook de oudste was, werd naar een ver5

beteringsgesticht gezonden en de andere, werden met een
zware berisping naar huffs gestuurd. Maar de heeren van het
komiteit zullen nagaan ofge u betert, boor, zei de rechter.
En gij Roberta... de man bleef een oogenblik nadenken, gij
Roberta... hij onderbrak weer en liet eerst de jongens buiten
gaan. Dan stood hij recht, lei zijn hand op Robbetjes schouder : loop nooit weer alleen met de jongens; daar komt niets
goeds van voort. Ge zijt nog te bong om dat goed te
begrijpen; maar denk eraan : wanneer ge nog ooit voor mij
verschijnen moest, zou ik u tot uw een en twintig jaar naar
een verbeteringsgesticht sturen; denk er goed aan.
Robbetje's moeder veegde haar tranen of en beloofde
meneer den Rechter dat Robbetje nu een braaf meisje zou
worden; een les was genoeg, niewaar, kind ?
Toen Robbetje met moeder weer den boulevard overstapte, moist ze dat de rechter naar den tabak rook, dat zijn
ondervest verkeerd geknoopt was en dat er een inktvlek was
op zijn manchet. Het was precies een Zondag voor Robbetje;
ze moest dien dag niet naar school.
Maar twee jaar later werd Robbetje op een morgen weer
in het kabinet van den kinderrechter gebracht; Robbetje en
nog twee andere meisjes van veertien en van vijftien jaar,
die de politie-agenten op nachtronde hadden gevonden in
een nachtcafê van de statiebuurt. Ze zaten samen in een
salonnetje te drinken met twee vreemdelingen, wier papieren
niet in orde waren. Die hebben we bij den heer Procureur
gebracht, zei de oudste politieagent. De rechter las het
procesverbaal, bekeek eens de meisjes, herlas nog eens; dan
Roberta Frenkel?... Die daar, zei de politieagent. Robbetje
keek even naar den rechter, maar liet daarop weer het hoofd
hangers en keek terug naar een holletje in den hoek; precies
een muizenholletje.
— En ge hebt vastgesteld dat ze...
— Zooals we het hebben verklaard aan den officier van
dienst, meneer de rechter. Toen we de deur openstootten
zat de kleinste, die daar, — en hij wees naar Robbetje, —
in haar onderrok op den schoot van den vreemdeling met
den snor, den genaamden Koekoek, Henk, uit Rotterdam.
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Daarop Wilde de kleine rose daar, de oudste, naar de dear
van de andere kamer loopen, maar toen heb ik haar weggeduwd, en heb die andere dear opengegooid en toen zagen
we de middenste hier, Sidonie Verhavert tegen den spiegel
staan met den anderen vreemdeling, Winkler Adriaan,
eveneens uit Rotterdam. Het meisje hing nog met de armen
road den hals van den man.
— En hebben de kinderen alle drie bekend ?
— Zooals het daar staat in het proces-verbaal, meneer
de Rechter. Eerst loochenden ze alle drie; de oudste, de
genaamde De Bruyn Louiza, verklaarde eerst dat de twee
mannen familie van haar waren en dat ze de twee andere
meisjes had meegenomen en dat ze nog maar joist begonnen
waren een flesch champagne te drinkers. Maar toen we haar
vroegen hoe dat dan familie zou zijn, begon ze te hailers
en vroeg dat we er toch niets van zouden zeggen aan haar
wader. Want dan zou ze geweldig slaag hebben gekregen.
De rechter zat onderzoekend de meisjes te bekijken;
dan, tegen zijn greffier : geef me eens dat vroeger dossier
over die zaak met dat armbandje; u weet wel, met die jongens
daarbij; — het dossier...
— De Smet en Co, zei de greffier.
— Precies.
Daarop mochten de politieagenten gaan wachten in den
gang, en de ondervraging van Robbetje wing aan.
Het was duidelijk genoeg dat het meisje op een verkeerd
spoor was; daar moesten ernstige maatregelen getroffen
worden : Robbetje werd met de twee andere meisjes naar
een gesticht gezonden. Tot uw een en twintig jaar, zei de
Rechter. Tenzij ge u voorbeeldig gedraagt, en goed werkt.
Dan zou het kunnen gebeuren dat ik u vroeger... Enfin, we
zullen zien.
*
**

De eerste avond dat Robbetje in haar bed lag in
't gesticht, kon zuster Bernarda, die te loeren stond, haar
stilletjes hooren hailers. Laat ze maar eens goed snikken;
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dat is 't begin van het berouw. Maar Robbetje dacht niet
aan berouw; ze wou daar weg, anders niets.
Ze wou; maar ze kon niet weg : de twee deuren van
den gang waren altijd dicht en op slot; rondom de speelplaats stood een muur zoo hoog als een huffs, en voor de
ramen die uitgaven op de straat, stonden sterke ijzeren
staves, een duim dik. Hoe meer Robbetje huilde, hoe wanhopiger ze werd. Ach, ze kon het hier niet uithouden; ze
werd bier ziek; ze ging hier dood.
Ze hoorde iemand het gordijn voor haar bed openschuiven, maar ze wou niet kijken. Laat me gerust...
— Vergeet uw avondgebed niet, fluisterde zuster
Bernarda.
Gees antwoord. Robbetje bleef maar huilen.
— En verwek nog eens een goed akte van berouw.
...Nog geen antwoord...
— En bedank 0. L. Heer dat hij u de gratie en de
gelegenheid heeft verleend u te beteren en onder ooze
hoede...
— Merci, snauwde Robbetje haar af, merci... En ze zei
er nog iets bij dat zuster Bernarda niet goed verstaan had.
— Wat hebt ge daar gezegd? Herhaal eens wat ge
daar gezegd hebt...
Daar zaten wel twintig meisjes half recht in hun bed
te luisteren; maar Robbetje zei geen woord meer.
In de kapel zat Robbetje op de tweede bank rechts;
want de nieuw-aangekomene zaten allemaal eerst een tijd
in de derde kategorie; dat waren de slechtste; wanneer ze
zich een tijd goed gedragen hadden en goed hunne kristelijke
plichten vervulden, kwamen ze in de tweede categorie; de
categorie van de aspiranten, die zaten vooraan, links in de
kapel. En achteraan, vlak voor de zusters en de eerwaarde
moeder-overste zaten de brave kinderen; die waren lid van
de congregatie en de beste emit ook lid van den Eucharistischen kruistocht. Maar vooraan met haar gezicht naar de
kinderen gekeerd zat zuster Amanda; om goed na te gaan
of al de kinderen wel godsvruchtig mee de gebeden
opzegden.
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Robbetje zat tusschen een verneuzeld dingetje met een
hoogen schouder en slechte tanden, en een felle blond-rose
van zeventien jaar. En ze zat nog niet goed op haar knieen
of Robbetje wist al dat deze Gaby heette. En men, op het
teeken van zuster Amanda, al de kinderen tegelijk hun
morgengebed inzetten, begon Gaby volgend gesprek tegelijk
met 0. L. Heer en met Robbetje : Mijn Heer en mijn God
— hoe heet-te gij ? — Uwe opperste Majesteit, — hoe zegt
ge ? — voor al uwe weldaden, bijzonder dat ge mij — wat
hadt ge gister avond eigenlijk gezegd ? — Ik offer u op
— zeg het maar, ik zal het niet verklappen, — ik draag U
op, in vereeniging, — o, dat was goed gelapt, array mijnen
buik, — en met het inzicht al de aflaten, — ge moet straks
na de koffie eens achterblijven — ik moil de gelegenheden
van zonden vluchten — nee, ik zit hier al twee jaar — dan
U nog te vergrammen, — maar ik vlieg altijd weer naar
voren, — de genade om dit voornemen wel te volbrengen,
— nee 'k vied het hier veel plezanter — bid voor ons, — dan
onder den news van de nonnekes, — heilige patrones bid voor
ons. Alle engelen en Gods lieve heiligen, bidt voor ons.
Terwip. Gaby een beeldeken opraapte, dat zoo gezegd
per abuus gevallen was, vernam Robbetje nog dat ze moest
oppassen voor die eerste op de derde bank en voor die
Zwarte daar in den hoek. Die heeft maar negen vingeren,
ge moet eens kijken... En voor de mis uit was, wist Robbetje
al wat ze weten moest.
Het duurde precies veertien dagen. Maar toes Robbetje
den morgen daarop weer naar haar plaats wou gaan in de
kapel, deed zuster Amanda teeken dat ze vlak naast haar
moest komen zitten en Gaby moest na de mis haar kleeren
en bullen bijeen pakken, want ze werd naar een andere
slaapkamer gestuurd. Daar was Been een zuster die het zoo
direkt zag wanneer twee meisjes te dikke vriendinnetjes
werden, als zuster Amanda.
Maar het duurde niet Lang of Robbetje kreeg andere
vriendinnetjes. Eerst een kleine dikke blonde, die al de
overschotten binnenspeelde, die ze krijgen kon, dat was
Wieske Peeters. Maar Wieske Peeters kon niet zwijgen en
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in haar plaats kwam Florke Backx. En toen het met Florke
afgeraakt was, om een onnoozelheid, werd Robbetje bevriend
met een stillere zwarte : Netty, een kind met een geslepen
gezicht en handjes die altijd gereed stonden om te helpers.
Wanneer die een van de zusters zag afkomen, ging haar
kopke van zelf al naar beneden... Ja maseur, zeker maseur,
als 't u belieft maseur. Maar van haar heeft Robbetje weer
geleerd gedurende de veertien maanden dat ze in het gesticht
verbleef, dan van al de andere meisjes te zamen : over de
zusters en over de kinderen en over den directeur en over
den hovenier; over iedereen.
Het liefste wat ze deden was samen de slaapkamer van
de kleinsten schuren en dweilen; want die slaapkamer gaf
uit op een smal maar druk straatje; en door een tuimelraampje konden ze briefjes naar buiten gooien, liefdebriefjes... aan onbekende geliefden... Mijn allerliefste, ik
bemin u zoo teeder... of : Mijn Schatteke lief, kom dezen
avond onder dit raam, ik zal er zijn... of : Ik sterf van verlangen naar u; indien ge me niet spoedig schrijft spring ik
door het hoogste venster naar beneden... Duizend dikke
kussen van uw liefste poezeken... of : In elken hoek van dit
briefje heb ik honderd kussen voor u gegeven. Soms teekenden ze er twee in elkaar geschaven harten bij, sours met
een pip dwars er doorheen... En toen verkneukelden ze zich
bij de gedachte, in Wiens handen die briefjes eigenlijk zouden
terecht komen... Misschien van een mooien rijken heer,
zooals ze die in de cinema gezien hadden... Misschien kwam
die wel terug onder het raam... verbeeld u dat die eens met
een ladder naar boven klauterde, ja waarom niet. Dat was
toch mogelijk. Natuurlijk was dat mogelijk. God, wat zouden
de kleine meisjes schrikken en zuster Berthilda, wanneer ze
daar opeens een man voor het raam zouden zien. Of zeg,
verbeeld u dat het in de handen valt van een oude kwezel...
die zou bekwaam zijn het bij de politie te gaan aanklagen.
0, maar ze konden toch nooit weten dat Netty en Robbetje
dit gedaan hadden; ze veranderden immers hors geschrift.
Ofwel, Robbetje, dat moest eens in de handen vallen van
Frank...
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— Nee, van Lou, dat was op het laatst mijn vrijer.
— Ja, van Lou... Misschien zou die wel raden dat het
van u komt...
— Ja, dat zou kunnen; of zeg, Netty, stel u eens voor
dat dit briefje door een ouden getrouwden heer wordt opgeraapt, en dat hij het in zijn portefeuille steekt en dat zijn
vrouw het daar ontdekt. God, wat een ,kabaal dat zou geven!
Ja... Robbetje struikelde haast over een emmer van 't lachen
en Netty moest met haar twee handen haar mond dicht
houden of ze gierde dat ze 't beneden konden hooren.
Maar alle gekheid en gelach kan de zoete vrijheid niet
vergoeden, en Robbetje zit hier gevangen tot haar een en
twintig jaar. Nog zes voile jaren; nog zooveel maanden;
nog... God, een eindeloos getal dagen en nachten; het was
onmenschelijk; het was wanhopig lang. Robbetje werd weer
ongeduldig, en dwars en oneerbiedig.
We moeten dat kopje breken, zei zuster Amanda. Maar
het kopje brak niet zoo licht.
— Er zit geen beterschap in dat kind, moeder Overste,
als ze niet gedwongen was, ging ze 's Zondags niet eens naar
de mis.
— 1k geloof ook niet, zuster Bernarda, dat ze 's avonds
behoorlijk bidt, ITO& ze slapen gaat. Andere kinderen ziet
ge nog een tijdje achter het gordijn op hun rolkoffertje
geknield, maar Robbetje is altijd direkt in bed. En wanneer
ik haar vraag haar drie weesgegroeten vooral niet te vergeten,
beweert ze er altijd mee klaar te zijn.
Moeder overste schudde bedroefd het hoofd. Als er
geen godsvrucht in zit, is er niets aan te vangen met een
kind.
En toen Robbetje's moeder bij meneer den kinderrechter ging vragen of haar meisje nog niet naar huffs mocht
komen, om een beetje in het huishouden te helpers en op de
andere kinderen te passers, kon meneer de rechter niets anders
antwoorden dan : zoolang ik ongunstige verslagen ontvang
over haar gedrag, valt daaraan niet te denken.
En de verslagen bleven ongunstig. En bovendien : het
was of er een vlaag van onwilligheid en verzet over de
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kinderen was gekomen. Het was niet de eerste maal dat
moeder overste dat beleefde; dat kennen alle bestuurders en
bestuursters van gestichten. Dan is er maar een redding : de
opstokers te ontdekken en voorbeeldig te straffen. Er werd
gebromd in de studiezaal en sours in de kapel, er werd achter
den rug van moeder overste gefloten zonder dat de schuldige
kon worden gegrepen, er werd geroepen op de slaapzalen;
en er gebeurden nog vreemdere dingen.
Lowieke de hovenier was daar aan het slot van de
huishoudklas aan 't frutselen geweest en toen hij terugkwam
was : godver...
— Niet vloeken, Lowieke.
— Neen zuster, maar dat is nu toch verduveld... ik leg
mijn vijl daar op den frond en ik ga ne keer naar de koer,
't heeft nog Beene second geduurd en als ik terugkom is mijn
vijl weg...
Lowieke zocht en zuster Felicitas hielp zoeken, maar de
yip was niet te vinden.
— fleb ik dat dan gedroomd ? zei Lowieke ten einde
raad.
En den volgenden maandag toen de werkzusters met den
wasch klaar stonden om hem op te hangen, was de waschkoord weg.
De zusters geraakten bijna onder de oogen van den
H. Gerardus Majella aan 't kibbelen, want iemand van haar
moest die koord toch met den laatsten wasch hebben afgedaan en ergens weggelegd. Ze zochten in de keuken en in
den kelder en onder het afdak en op den zolder; maar ten
slotte moest een van de zusters naar het klooster van de
H. Familie om voor eenige dagen een waschkoord te leenen.
— We hebben al 'k weet niet hoeveel vaderonzen
gebeden voor H. Antonius, maar ons waschkoord is niet meer
te vinden, zuster.
Een vijl verliezen is niet zoo erg; een waschkoord ook
niet. Maar toen zuster Dorothea, die een paar nachten naast
de groote kinderen had geslapen omdat zuster Bernarda ziek
was, daar op een morgen stond rond te draaien om zich toch
maar te herinneren waar ze den sleutel van den provisiezolder
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had gelegd, toen ging er ineens voor zuster Amanda ineens
een licht op.
— En zijt ge zeker dat de sleutel in uw schort zat?
— Heel zeker, want ik heb er hem gisteravond nog uitgehaald, omdat hij verwarreld zat in mijnen rozenkrans.
— En uw schort?
— Daar aan den haak, naast mijn bed.
Het Iced voor zuster Amanda Been twijfel weer : Het
waschkoord... de vijl van Lowieke... de sleutel van den
provisiezolder... met het getraliede raam, dat uitgeeft in het
park van de familie de Montjoie... Zuster Amanda bolderde
de trappen af naar de kamer van moeder overste en moeder
overste liep dadeljik mee naar den provisiezolder. Zuster
Felicitas kwam joist uit de kapel gestapt en ze liep mee; en
zuster Gabriel, die toevallig de keukendeur opentrok vergat
hare aardappelen en ze liep mee, en zuster Johannes Berchmans, die bij 't hooren van de stappen haastig aan de deur
van de naaikamer kwam kijken, liep oink mee, over het
achterkoertje naast het kippenhok den trap op naar den
provisiezolder en daar stonden ze allemaal te kijken voor
de gesloten deur.
Er viel niet aan te twijfelen :fangs hier heeft er iemand
willen vluchten...
— Als het maar niet te last is, opperde een van de
zusters; ik denk dat het zuster Gabriel was. Ja, wie weet.
Ze kan de deur achter haar op slot hebben gedaan!...
Moeder Overste stak van schrik de armen in de lucht
en ze bolderden weer de trappen af, gelijk ze gekomen
waren : Moeder Overste en zuster Amanda en zuster Felicitas
en zuster Gabriel; alleen zuster Johannes Berchmans kwam
trager achterna; want ze had ineens weer rumatis.
Doch de schrik bleek Goddank ongegrond : Zuster
Amanda ging driemaal de studiezaal road, maar al de
kinderen waren present. God zij nog eens geloofd dat Ze
dit ongeluk nog tijdig hadden kunnen voorkomen. Wat zoo
dat een schande geweest zijn voor den naam van het gesticht.
— Ik dacht het direkt, zei zuster Amanda.
Moeder Overste Ham onmiddellijk de noodige maat13

regelen : Been enkel kind mocht nog op het achterkoertje
komen om de kippen te voeren of om 't even wat; en de smid
moest komen om het slot open te maken, en een van de
zusters moest, om beurt, op den provisiezolder komen slapen
tot ze de vijl en het koord en den sleutel terug hadden.
Het was of de ontdekking ineens de rust over de gemoederen had gebracht : de kinderen Baden weer godvruchtig
wee en er werd niet weer gebromd in de studiezaal en op
de speelplaats. De tucht was hersteld. Maar dat we die vijl
en dat waschkoord en dien sleutel toch niet terugvinden,
zuchtte zuster Felicitas. Ze hadden zeker acht dagen lang
gezocht, dag en nacht, ja zelfs 's nachts; ze hadden al de
koffers van de kinderen onderste boven gekeerd en alle
zakken afgetast, terwijl de meisjes sliepen; maar niets of niets
te vinden.
En ze zouden de vijl en het koord en den sleutel op dit
oogenblik nog niet gevonden hebben, indien het feest van
den heiligen Stanislas niet aanstaande was geweest. Maar
moeder overste vond dat ze 't gordijn dat achter zijn beeld
hing in de kapel eens moesten uitkloppen en toen : terwijl
de zuster-kosteres en zuster Antonia sint Stanislas een beetje
van den muur wegschoven, bleef er aan het gordijn iets
haperen dat rammelde en waarachtig : daar lag het allemaal
bijeen : de vijl en het koord en de sleutel...
De werkzuster werd bleek van verschieten. En dat
durven te verstoppen in de kapel! Achter sint Stanislas! 't Is
toch te wreed...
— 't Is bijna een heiligschennis, zei de zuster-kosteres.
En het levee ging zijn gang. En Robbetje zat nu bij de
aspiranten in de kapel en zoo kwam ze nog wel eens in de
kategorie van de brave kinderen.
— Maar vertrouwelijkheid is er toch niet in dat kind
te krijgen, zei zuster Amanda.
En op een zonnigen zomerdag gebeurde wat gebeuren
moest. Er werd in de straat een bisschop ingehaald, een broer
van een der zusters en heel het klooster was drie weken in
de weer geweest om kransen en stingers te maken en
opschriften te schilderen en boven de ingangspoort werd de
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pauselijke vlag geheschen. Toen de stoet kwam aangestapt,
stonden al de kinderen onder de hoede der nonnetjes met
een palmtak in de hand gereed om te wuiven en te roepen
Leve Monseigneur... Het was als het losbreken van knettervuur dat zijne Hoogwaardigheid begroette en het was een
wemeling van palmen in de feestelijke zon. De nonnetjes
vielen op hun knieeen en Monseigneur gaf hun zijn gullen
bisschoppelijken zegen. En toen, op het teeken van zuster
Amanda, gingen de palmen nog eens de lucht in met een
helder gejuich van stemmen en Monseigneur stapte onder
een eereboog de straat uit en den hock om. Maar toen de
kinderen en de nonnetjes weer binnen waren en de ingangspoort gesloten, stelde zuster Felicitas, die in den gang de
gehuurde palmen terugnam en telde, vast dat er twee palmen
ontbraken... Ze liep naar zuster Amanda, en zuster Amanda
liep naar zuster Berthilda en zuster Berthilda liep naar
moeder overste... de groote bel begun te luiden en al de
kinderen moesten dadelijk bijeenkomen op de speelplaats.
Maar zuster Amanda was maar pas met de afroeping der
namen begonnen of een van de kinderen riep, gejaagd
zuster, zuster,, Robbetje is hier niet... en drie andere riepen
te gelijk : En Netty, zuster, Netty ook niet...
Daar viel ineens een angstwekkende stilte over de speelplaats. Dan een haastig gefezel tusschen de nonnetjes en
daarop liepen zusters Amanda en Berthilda den gang in en
de poort uit...
De politie kon alleen vaststellen, zooals zuster Amanda
dadelijk had opgemerkt, dat er twee palmen vertrapt lager
voor het café « Het koperen Kraantje », maar niemand die
iets van de kinderen afwist; noch in het café, noch in de
winkels ernaast, noch een van de voorbijgangers. Robbetje
en Netty waren weg en ze bleven weg.
**

Het duurde weken voor de rust weer over het gesticht
kwam en de verderfelijke herinnering aan dit slecht voorbeeld van twee verloren meisjes uit het geheugen der andere
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kinderen was weggeschemerd. Daarop werd het weer zooals
to voren.
Er gingen meisjes weg en er kwamen meisjes bij; en
zij werden bij moeder overste gebracht toes ze binnenkwamen en ze gingen met een laatste vermaning van moeder
overste terug de vrijheid in.
En de meisjes die binnenkwamen begonnen, zooals het
regel was : rechts in de kapel bij de slechte kategorie, en ze
kwamen dan na een tijd en met veel onderdanigheid en
godsvrucht, aan de linkerzijde en sours achteraan in de kapel;
of ze kwamen er niet.
De klok luidde met dezelfde stiptheid en denzelfden
Balm het uur van opstaan en bidden en arbeiden en slapen
gaan. Er werden vriendinnetjes gemaakt en vriendinnetjes
gescheiden. Er werd vermaand, er werd gestraft en d4
braafste kinderen werden beloond; die mochten bloemen
waken voor de kapel of aardappelen schillen of de klassen
vegen en schoonmaken. Het leven ging zijn gang en al waren
het niet weer Netty en Robbetje, die de slaapkamer dweilden
van de kleinsten, er gingen nog altijd briefjes door het
tuimelraampje en de wereld werd er niet beter op; maar ook
niet slechter.
Maar het is toch vreemd, zei zuster Amanda, dat ze
die kinderen niet hebben teruggevonden...
— 't Is precies of de politie wou niet zoeken, veronderstelde zuster Bernarda.
In het begin hadden de nonnetjes nog gehoopt, dat ze
den eenen of anderen dag voor de poort zouden staan, en
schuldbewust our vergeving zouden hebben gevraagd; want
waar moesten zoo'n kinderen heen in de wereld.
Daar Aloft een steen in het water; de kringen deinen uit
en weg en het watervlak ligt onberoerd. Die er Tangs komt
vermoedt niet dat daar een steen in de diepte plate; en die
hem vallen zagen, weten niet waar de ondergrondsche
stroom hem henenvoert.
Robbetje en Netty waren ondergedoken en het leven
was wat het gisteren was en morgen zijn zal...
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...Maar eenige maanden later stond Robbetje weer voor den
kinderrechter. Het was nu geen kind meer; het was een
meisje geworden. Hare oogen leken grooter nu en donkerder;
alleen vermoeider en een beetje wantrouwig. Het scheen
wet of ze blonder was geworden en haar naakte armen zaten
tot aan de ellebogen verscholen in zwarte glimmende handschoenen en over de gebruinde tint van haar wangen lag
een warme roode blos. En naast Robbetje stonden nog vier
andere meisjes met verlegen gezicht voor meneer den kinderrechter. Het was een heele razzia geweest : de directeur, de
secretaris, twee vrouwen van vreemde nationaliteit en deze
vijf meisjes, alle met vervalschte eenzelvigheidspapieren.
En dit was niet zoo erg, maar we zullen ems verder onderzoeken, zei de rechter streng.
De meisjes werden afzonderlijk gehoord en dan weer
tegenover elkaar gesteld. Ike, nu trachtten ze allemaal te
loochenen, niet alleen Roberta Frenkel, ook de andere.
Maar de bekentenissen voor de policie stonden daar al geacteerd; het hielp niet meer te loochenen. En Robbetje zou
hangen, zoowel als de andere.
— Hoe oud zijt ge joist, vroeg de Rechter aan Robbetje.
— Volgende maand wordt ik zestien, meneer de
Rechter.
De Rechter keek ontstemd
— Ge weet wat u te wachten staat, zei de Rechter.
Ik zou u nog langer naar 't gesticht moeten sturen dan de
andere... En de zusters zullen er voor zorgen, dat ge ditmaal
niet meer wegkomt voor uw tijd uit is.
Maar terwijl meneer de Rechter dat zei, bedacht hij
eigenlijk wat anders. Want zoo kwam er van dit meisje nooit
meer iets terecht. De rechter zweeg een oogenblik en keek
door het raam; en ook de griffier keek door het raam, en
ze keken naar niets. Maar daarop keerde de rechter zich
opeens weer naar Robbertje : luister Roberta, eigenlijk
verdient ge 't niet, maar ik wit het probeeren; ik zal u niet
naar het gesticht der zusters terugsturen; ik laat u nu gaan
naar een andere inrichting, met een heel anderen geest...
Zoo... enfin ge zult dat zien. Maar dit vraag ik u : wees geen
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ondankbare, Robberta! Beschaam niet het vertrouwen dat
ik in u stel... Ondanks uw verleden Roberta!... Maar toon
ons dat ge dit vertrouwen waardig zijt...
Zoo ging Robbetje met een dame van het Beschermcomiteit de stad uit en de groezelige voorstad door en het
land in. En toen ze in de verte tusschen de boomen de roode
daken van het gesticht zagen, drukte de dame Robbetje nog
eens goed op het hart : het is een kwestie van vertrouwen,
Roberta, een kwestie van vertrouwen...
*
**

Hier in den hoek, zei de Juffrouw, die Robbetje naar
de slaapzaal bracht, is uwe plaats; daar is uw kastje voor de
kleeren; daar hangt ge uw handdoek,, daar is uw zeep en
daar staan de kraantjes. 's Zomers staan we op om zes uur,
's winters om half zeven, ge zult de bel wel hooren. Hiernaast u slaapt nog een kind van Gent; die zal u wel helpers
wanneer ge iets noodig hebt; maar ik ben er trouwens bij,
mijn bed staat Binder tegen de deur. Ge kung altijd gerust
bij mij komen... Ik ben juffrouw Therese, zult ge dat onthouden ? Maak nu maar uw pakken los en leg alles zorgvuldig
in de kast. En kom daarna beneden, 't zal dadelijk belles voor
het avondeten. Nu moet ik nog even naar de studiezaal.
Dag... Ro.
— Robbetje.
— Dag Robbetje.
De deur ging achter juffrouw Therese dicht en daar
stond Robbetje alleen op de slaapzaal. Ze zag twee rijen
bedden staan, netjes opgedekt; ze zag de waschkraantjes, en
door een trier van een tweede deur zag ze dat daarnaast nog
een andere slaapzaal was. Maar wat haar het meeste trof
daar waren Been ijzeren staves voor de ramen; en de ramen
stonden niet hooger dan thuis; ze kon er zoo doorkijken
zonder op haar teenen te staan. Ze zag twee meisjes over het
speelplein loopen met een mand en ze schaterden telkens de
eene de mand uit de hand der andere kon trekken; daar stond
een andere te fluiten tegen den keukenmuur, terwijl ze salaad
18

aan het wasschen was. En wanneer Robbetje hier in den
hoek van het raam keek, zag ze naast het groote gebouw den
uitgang naar de poort, en de poort stood nog altijd open...
Robbetje begreep er niets van... Als ze nu haastig naar
beneden liep, kon ze zoo de poort uit glippen en weg... Het
leek zoo gemakkelijk dat Robbetje 't een beetje verraderlijk
vond. Ja, daar zat ongetwijfeld iemand te loeren achter
't raam.
Ineens draaide Robbetje zich om en keek in het kastje
of nu alles in orde was; want ze hoorde iemand naar boven
komen... En terwip ze een handdoek open en weer dicht
plooide, dacht ze nog : ze zullen me hier niet lang vasthouden; den eenen of anderen nacht ben ik het hekken over
en weg...
Daar kwam een meisje binnen, iets grooter dan Robbetje. Dag, zei ze. Juffrouw Therese zei dat ik bij u moest
komen, om te zien of alles in orde was.
— 't Is in orde, zei Robbetje.
Ze had niemands hulp noodig; vooral gees spionnen
en verklikkers. Maar dat voegde ze er niet bij. Ze ging voor
het raam staan en zei : dat is hier groot...
— Ja, en girder achter de klassen is nog een groot stuk
wei; daar mogen we ook gaan spelen; en sours krijgen we
daar les in open lucht.
— Kijk, zei Robbetje, zoo natuurlijk mogelijk; ze hebben de poort later openstaan.
— Welke poort?... 0, de ingangspoort, maar die staat
den heeler dag open; ze blijft zelfs heel dikwijls 's nachts
openstaan. 't Zou immers niet helper ze te sluiten; de dieven
zouden even goed over het hek kunnen klauteren.
— Ja maar, zei Robbetje gewoontjes, zoo zouden de
meisjes gemakkelijk kunnen wegloopen...
— 0, bedoelt ge dat; ja, natuurlijk als we dat wilder,
dat konden we direkt...
Robbetje moest eens kuchen; dan : zijn er al veel weggeloopen sedert gij hier zijt?
Het andere meisje moest lachen om die vraag. Een
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enkele is hier weggeloopen, die moest altijd iets anders doer',
maar ze is van armoe zelf teruggekomen.
Houdt ze me nu voor den gek, dacht Robbetje in haar
eigen, of heeft de juffrouw haar gestuurd om me op de proef
te stellen en of te vangen ? Maar Robbetje was te slim, hoor.
Ze deed ineens heel ernstig en zei : ik zou er niet aan denken
hier weg te loopen; het moet hier goed zijn; en te huffs is het
ook niet alles... ik heb al genoeg slagen gekregen van mijn
wader.
Maar toen Juffrouw Therese en de kinderen dies avond
sliepen, schoof Robbetje haar deken weg. Door een trier van
het gordijn liep een strookje bleeke maneschijn dwars over
haar bed en schuin over den gang en de voeten van Juffrouw
Therese tot aan de deur. En daar stond Robbetje recht, donker
tegen den bleeken muur. Een der kinderen was iets aan het
mompelen in zijn droom; en een ander gooide zich op een
andere zij. Daarbuiten stond de Juninacht over het gesticht,
warm en klaar.
Robbetje zag de klassen en de kapel met haar witgekalkte warden; en, naast het hoofdgebouw den uitweg naar
de poort en de poort stond nog altijd open... Robbetje's hart
begon opeens geweldig te bonken. Nu moest het gebeuren;
de eerste nacht van haar gevang, werd de nacht van haar
bevrijding. Ze bukte zich haastig, schoof haar kleedje over
het hoofd en ze stand vaardig. Maar toen werd ze toch opeens
huiverig voor den nacht. 0, ze was nooit bang geweest voor
den donkeren; maar misschien was de maneschijn nog verraderlijker dan de duisternis. En het was een heel eind van
hier naar de stad : maar nu moest het gebeuren; terwijl de
juffrouw in haar eersten slaap was, nu of nooit... Nu. Haar
weifelende gestalte schoof onhoorbaar tusschen de slapende
rijen door, en de open deur uit en den gang in... naar den.
trap... Het reetje maneschijn was over de hander van Juffrouw Therese naar haar schouder geschoven; een van de
kinderen grommelde weer iets in zijn slaap, en op het bleeke
gordijn bewoog een donkere dennentak zachtjes heen en
wee r ...

Maar in den donkeren gang beneden stond Robbetje
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gereed met de hand aan den sleutel... Een draai en de deur
ging open en Robbetje was weg en de vrijheid in. Maar
opeens overviel haar zulk een vreemde angst en moedeloosheid, dat ze begon te rillen. Was het vrees voor verraad of
schaamte om dit misbruik van vertrouwen of angst voor den
nacht ? Het was iets van dit alles, het was misschien dit alles
tegelijk. En opeens haastte Robbetje zich weer de trappers
op en de kamer in... Toen ze voorbij haar bed schoof, vroeg
Juffrouw Therese : hebt ge iets noodig, kind ?...
En Robbetje, zonder aarzelen : 'k Wou eens drinkers,
Juffrouw.
Juffrouw Therese ging weer liggen en Robbetje schoof
terug onder de dekens... De maan was nu door de trier tot
in den gang gaan kijken, en de kater die over den dakvorst
wandelde liet wat moortel in de dakgoot rollers; maar de
kinderen sliepen rustig en Robbetje hoorde 't niet. Ze lag
met haar gezicht onder de dekens verbeten te snikken.
Den volgenden dag gingen de kinderen wandelen in de
bosschen en het werd een vroolijke namiddag. Robbetje
keek wel even of ze niet vluchten kon door het Bosch, maar
daar viel natuurlijk nu niet aan te denken. En een paar dagen
later mochten ze na de klas, met een stootwagentje naar het
dorp om brood rijden. Een vrachtje voor een kind, en ze
gingen er voor met vieren. Toen ze terug waren hadden ze
driemaal den weg afgelegd, zoo hadden ze gespeeld en elkaar
geplaagd. Het was hier eigenlijk toch geen vervelend levers.
Ge werd er niet toegesnauwd, en ze kenden hier geen kategorien van goede en slechte en slechtste kinderen en ge mocht
met Juffrouw Bestuurster vrijmoedig en openhartig spreken.
Ge hoefde niet altijd te knikken van ja mere, neen mere; ik
beloof het mere;... Juffrouw Bestuurster begreep dat het niet
zoo gemakkelijk was om direkt weer braaf te worden. Maar
we doers ors best, niet waar Robbetje? En wanneer ge het
een beetje moeilijk hebt, kom het me dan gerust zeggen;
zooals ge naar uw moeder zoudt gaan...
En toen, drie weken later, Robbetje's moeder op bezoek
kwam, was Robbetje niet weer te herkennen. Ze was gewillig
geworden en veel minder vrank en ze gaf nu veel beter aan21

dacht in de Idas. Aileen : niet meer praten over het verleden,
Robbetje!... Dat moest ze goed uit haar hoofd zetten. Dat
was een slecht midden geweest, dat zag ze nu zelf ook wel
in, niet waar Robbetje; daar zou ze nooit meer naar terug
verlangen. Ze zou dat later beter beseffen dan nu...
Dien avond voelde Robbetje toch de tranen door haar
gesloten wimpers over haar wangen loopen. Ach, er ging
toch niets boven de vrijheid. Ze dacht aan de laatste voorstelling van << Waarom schaak je me niet », waarin ze met
twintig als matrozen verkleede meisjes had gedanst.
0, dat was een succes geweest. Het was al de vijftigste
van de revue. Dien avond was het allergekst geweest; en de
direkteur was in de kleedkamer gekomen en had Robbetje
in de kuiten geknepen en er werd champagne geschonken
en gezongen.
Maar toen ze tegen den morgen zich klaar wilden maken
om naar huffs te gaan, stond de politie daar opeens; en daar
was niemand die nog buiten of verroeren mocht. De meisjes
die op den schoot van de heeren zaten, wipten er nog haastig
of en Robbetje die in haar maillot zat, schoof nog gauw
haar gordel van pluimen en franjes om haar middel. Het
was al dag voor de politie met het verhoor en de aanteekeningen klaar was. De directeur werd opgeleid tezamen met
nog een vreemden dancer, en de kassierster en enkele andere
meisjes die niet in orde waren; en Robbetje met nog vier
andere meisjes werden naar den kinderrechter gezonden.
Het eerste wat de rechter opmerkte was dat Robbetje's eenzelvigheidskaart niet in regel was. Wie heeft uw geboortedatum veranderd, vroeg hij streng. Hoe oud zijt ge juist?...
— Volgende maand wordt ik zestien, zei Robbetje
verlegen.
Maar wie heeft die vervalsching van uw eenzelvigheidskaart gepleegd?
Robbetje wou er eerst maar op los liegen en beweren
dat ze die zoo op het stadhuis ontvangen had; maar ze schrok
nog bijtijds voor de gevolgen, en bekende berouwend dat
ze 't zelf had gedaan.
— Maar wie heeft u gezegd dat te doen ?
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Robbetje haalde de schouders op.
— Was het niet de directeur?
Neen het was niet de directeur... Ze had het geleerd
van een der danseressen; zij herinnerde zich niet meer wie...
— Maar heeft die . er niet bijgevoegd, dat de directeur
het eischte.
Robbetje streed niet af; ze loog maar door; ze orals
immers niet verplicht het gerecht te helpers. De rechter had
haar schoon uit te vragen over hetgeen er achter de schermen
verteld en gedaan werd, ze zei niets meer. Maar er moest toch
een verklikster tusschen de meisjes geweest zijn, misschien
de kleine met haar bobby haar; die was altijd zoo bang voor
politie en gerecht. Ach, het was een triestig levers zoo verbannen zijn in een gesticht voor jaren... en toch was ze den
rechter dankbaar dat hij haar naar deze inrichting had
gezonden. Het was niet te vergelijken met het vroegere
gevang. En meneer de rechter had gelijk : het was een slecht
midden waarin Robbetje had verkeerd; ze verlangde eigenlijk
zelf er uit weg te komen en ergens een dienst te hebben en
te werken en een vrijer te hebben, een enkelen, die van haar
hield en met wien ze later kon trouwen. Ach het gaat allemaal
niet zoogemakkelijk, Juffrouw bestuurster, het gaat niet zoo
gemakkelijk en ze lag stilletjes te weenen in haar kussen.
Maar de lente was al voorbij en de zomer begon en
Robbetje was rustiger geworden. Ze mocht nu geregeld
boodschappen doers in de buurt en in het dorp en Robbetje
liep niet weg.
En 's avonds voor 0. L. Vrouw Halfoogst zat Robbetje
voor den biechtstoel. Juffrouw Bestuurster had haar in het
begin een paar malen gevraagd of ze niet te biechten zou
gaan; maar Robbetje had geen lust; en tegen Irene, die buiten
te wachten stood, lachte ze : een kan meer zwijgen don twee.
Maar nu zat Robbetje daar en wachtte haar beurt af. 0,
Robbetje werd daarom nog geen kniezertje en ze dacht er
niet aan elken Zondag, of dagelijks, zooals een paar kinderen
deden, te Communie te gaan. Dat was ook niet noodig.
Vooral niet dwingen of pramen, zei de Eerwaarde kapelaan,
die dienst deed in het gesticht; de verlokking moet van den
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honing zelf uitgaan. Wanneer ge de bijtjes dwingen wilt,
vliegen ze joist de verkeerde richting uit.
Robbetje vloog niet de verkeerde richting uit. Ze sprak
nu niet weer met de vriendinnetjes over vroeger dagen. Ze
begreep dat Juffrouw Bestuurster dat verbood en ze dacht
er al minder en minder aan. Met Allerheiligen ging ze weer
te biechten en te Communie en daarop volgde spoedig
0. L. Vrouw Onbevlekte Ontvangenis en enkele dagen later
was het Kerstmis. Robbetje liep in het rechte, gladde spoor,
zonder hinder of verzet. En dit rechte spoor was ook het
kortste om weg te komen uit het gesticht. Niet daarom deed
Robbetje het; maar ze dacht er toch aan. Zoo kwam ze wel
ITO& haar een en twintig jaar weer in vrijheid. Eigenlijk
kwamen al de kinderen die eenigszins voldoening gaven vrij
voor hunne meerderjarigheid. Maar Robbetje had iets tegen
haar; ze had al eens in een gesticht gezeten en ze was er
weggeloopen. Ze moest eigenlijk een dubbele straf uitboeten.
Maar Juffrouw Bestuurster en de Eerwaarde kapelaan hadden
haar beloofd : als ge zoo voortgaat zullen we op tijd en stond
bij meneer den kinderrechter een goed woordje voor u doen...
Robbetje zat in de huishoudklas en juffrouw Agnes was
zeer tevreden over haar vlijt. Soms vroeg ze zelf, — omdat
ze moist hoe graag de kinderen het hadden — dat Robbetje
eens zoo zingers. Robbetje had een mooi stemmetje; niet sterk.
maar helder als het gefluit van een vogeltje, en Robbetje
deed het en maakte er met den potlepel of de strijkplank
of de melkkan zulke grappige gebaren bij wanneer ze zong,
dat juffrouw Agnes haar sours ineens moest doen zwijgen,
of ze zetten de andere klassen overhoop. Robbetje werd de
groote vriendin van de kinderen; en wanneer de kleinste
ruzie kregen om een bal of een koord of een meisje misters
om koningin te zijn, was het bij Robbetje dat ze haar toevlucht zochten.
Zoo stond Robbetje op een Donderdagnamiddag, wanneer al de kinderen vrij hadden, midden een heele groep
kleine meisjes en leidde een heel spel van tang en dans, toen
ze ineens bemerkte dat juffrouw Bestuurster met een onbekende dame op het terras te kijken stond. He, moat was dat
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een leak groepje. En de dame dacht zoo ineens : Juffrouw
Bestuurster, waarom zoudt u de kinderen niet eens echte
reidansen aanleeren, — dat wordt tegenwoordig met zooveel
bijval in jeugdinrichtingen beoefend — en u moet hier ongetwijfeld uitstekende elementen hebben om een tooneelgroep
samen te stellen. Dat meisje daar lijkt me bijzonder geschikt;
kijk eens wat een grade in die beweging; zoo soepel en
elegant; het is precies een actricetje...
Juffrouw Bestuurster moest een beetje glimlachen. Dat
is Robbetje, zei ze.
Maar v6Or de dame de poort uitging, vroeg de Bestuurster nog : zoudt u zich met de kinderen niet kunnen bezig
houden en hun iets willen aanleeren; u komt hier nu toch
in de buurt woven. Het zou goed zijn voor de kinderen,
indien ze wat meer afleiding hadden... Ze zijn nog te zeer
met zichzelf bezig...
Nou, zei mevrouw Marchand, daar voel ik wel iets voor.
En nog dezelfde week moesten de meisjes om de beurt
eens een versje voordragen of een liedje zingen. Om het even
wat, zei Mevrouw Marchand, het is maar om te zien wie er
stem en temperament heeft. 0, het feest van Juffrouw
Bestuurster werd dit jaar iets heel bizonders. Ze hadden
allemaal graag meegespeeld, maar over een meisje waren ze
allemaal akkoord : Robbetje moest een mooie rol hebben.
Robbetje kreeg niet alleen de mooiste rol van heel het stuk,
ze moest nog meehelpen om de meisjes van de laagste klassen
rhytmische dansen aan te leeren. Er is niets beter dan zoo'n
grooter meisje om voor te dansen en te entraineeren. Mijn
beenen worden een beetje scram daarvoor, verontschuldigde
zich mevrouw Marchand; die vervelende rhumatiek!... Want
ze kon destijds, toen ze nog een jong meisje was zoo aardig
dansen. Maar Robbetje deed het goed. Ja zeker. En Robbetje
was gelukkig. Ze begreep dadelijk wat mevrouw Marchand
bedoelde en ze had Standen en een intonatie die werkelijk
mooi waren. Het is een echt tooneel-temperament, zei
mevrouw Marchand. En Robbetje kon kind zijn met de
kleinen; ze danste niet alleen voor, sours, terwijl er even
pauze werd gemaakt, wipte ze ineens weer recht en ze begon
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te dansen, iets anders dan de rhytmische dans van mevrouw
Marchand, iets luchtiger, en jachtiger en opeens daar stond
ze waarachtig op haar teenen te draaien. He, kijk eens wat
Robbetje kan. Er waren direkt twintig meisjes aan 't probeeren om op hun teenen te staan; maar ze kwamen altijd
weer op hun hielen terecht of ze stuikten op den grond.
De herhalingen werden zoo plezierig dat juffrouw Bestuurster waarschuwen moest de studie niet te vergeten. Maar
.mevrouw Marchand verontschuldigde de kinderen : ze waren
immers nog niet in de periode van de prijskampen en het
was maar eens in bet jaar feest van Juffrouw Bestuurster.
Maar eenige dagen voor het feest toen de kinderen na
de herhaling met goedvinden van mevrouw Marchand aan
Robbetje vroegen weer eens te dansen, wou Robbetje niet.
Ze was een beetje bleek en triestig en ze ging dadelijk
de klas uit. Morgen, zei ze; maar den volgenden dag danste
ze nog niet. En toen de meisjes dien avond al lang te bed
en in slaap waren schoof Robbetje weer de dekens weg en
ze stond weer zooals ze gestaan had, dertien maand geleden
en keek door een trier van de gordijn naar buiten. De maan
zat nu gedoken achter een wolkenschof, maar daar viel een
schemering van den hemel en de kruinen der mastenboomen
werden onrustig. Ze zag de kapel en het hoofdgebouw en
ginder, onduidelijk in het weifellicht, moist ze de uitgangspoort en daarachter de donkere rij beukenboomen, ginder
heel in de verte tegen den donkeren hemel zag ze den lichtenden weerschijn van de groote havenstad. Robbetje stond
te staren zonder denken. Er was geen verlangen in haar;
er was geen opstandigheid of scherp verdriet; alleen weemoed, weemoed om iets; om niets; om alles tegelijk. Ze keek
om naar de andere meisjes en ginder in den hoek naar
Juffrouw Therese, die ze nu niet goed onderscheiden kon;
en dan weer keek ze naar buiten, den nacht in. Ze rilde even;
het was al einde September, maar misschien had ze wel een
beetje kou... Ach en ze was vorige maand achttien jaar
geworden... Ach Robbetje, Robbetje...
— Zijt ge niet wel, vroeg juffrouw Therese, den
volgenden morgen aan 't ontbijt...
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— Jawel.
— Waarom eet ge dan niet?
— Nu niet ziek worden, hoor Robbetje; anders ligt
heel het feest in duigen.
En Robbetje werd niet ziek; ze bleef alleen wat bleek
en een beetje verstrooid en ze beweerde sours dat ze hoofdpijn had. Het was in elk geval een heele opluchting toen ze
dien middag voor het feest nog eens nagingen of alles in
orde was en Robbetje stond daar vaardig voor het spel.
Zorgt ervoor dat ge allemaal een half uur voor den
aanvang van het feest in de klas zijt, bevool Mevrouw Marchand nog eens aan, want het is een heel werk our u allemaal
aan te kleeden.
Maar men Mevrouw Marchand dien avond in de kleedkamer kwam zat Robbetje al bezig met schmink en verfstick.
— Even helpen ?...
— 't Zal wel gaan, zei Robbetje.
De kleine meisjes stonden haar aan te gapen... Het was
Robbetje niet meer. Ze had nu donkerbruine wangen met
een zachten blos daarover en haar lippen waren rood als
bloed. Nu de oogen nog; ze trok met de coalstick de lijn der
wenkbrauwen verder door; in een trek een mooie donkere
boog.
He en wat deed ze nu aan haar wimpers ?
Iemand riep : komt kinderen! De elfjes alhier... Toen
de kleintjes van Robbetje weg waren, kwam Irene naast haar
staan. Wat is er Robbetje?... doet dat pijn aan de oogen?...
Robbetje haalde de schouders op; hoe kon ze nu zoo's
domme vraag stellen! Irene speelde niet mee dien avond, ze
moest alleen de kinderen helpers aankleeden en alles opbergen
na afloop van het feest. 0, ze had het druk; daar stond al
een elf te schreien omdat ze gees vleugels had; de molenaar
vond zijn bloem niet en Mevrouw Marchand was ineens haar
spelden kwijt... Irene stond er naar te zoeken rood Robbetje...
Zeg, waarom huilt ge?
— Huil ik ?
Robbetje streek nog even met het poederkwastje over
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haar neus en de prinses van Salamanka stond vaardig voor
het spel.
— Al wie klaar is de kamer uit, bevool Mevrouw Marchand; en wachten achter het tooneel. Maar stilte!...
Stilte, riep iemand in den gang; en gedempter achter
het tooneel : Stilte...
Toen het kinderkoor achter het gesloten gordijn gereed
stond en wachtte op het signaal, zat de prinses daar achter
de schermen op een doorgezakten stoel en haar moeder, de
koningin van Salamanka, stond met haar rol in de harden
nog eens te overwegen wat ze aan haar dochter zeggen zou,
over haar ridderlijken wader en den jongen held die met hem
ten strijde was getogen naar het verre land. Maar ach
Het is nu zeven jaar geleden
Voor God en land heeft hij gestreden,
en nog gees bode die me meldt
de wederkomst van mijnen held...
...Irene bemerkte dat de sluier van de prinses van haar
schouder was gevallen, zoodat haar hall heelemaal bloot
kwam, en wou haar hoogheid helpers. Maar Robbetje weerde
af. Dat hoort zoo, laat dat hanger. Irene stond nu dicht tegen
Robbetjes oor en vroeg nog eens : wat is er gebeurd ? Ach,
zei Robbetje ongeduldig, daar begrijpt ge toch niets van...
Intusschen klonk er applaus voor het kinderkoor en het
groot stuk kon beginner.
De koningin en de prinses en de hofdames en de maarschalk stonden vaardig. Mevrouw Marchand herinnerde er
de koningin nog eens aan dat ze aan haar neus niet scharren
mocht. En u vooral goed indenken in wat ge speelt. Uw rol
inleven en uitleven... He Robbetje zijt ge niet wel? Een beetje
vermoeid ? Dat zal wel overgaan eens dat ge op het tooneel
staat; ge hoeft niet bang te zijn. Dat hebben ze allemaal den
eersten keer, dat ze voor het publiek staan, maar ge zult zien
hoe spoedig dat over gaat. Dus nog eens : vinnig spelen; met
gevoel; en u later gaan.
Toen Robbetje de hofkamer kwam binnengestapt,
bekeken de menschen in de zaal elkander en juffrouw
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Bestuurster zei iets tegen dan Eerwaarden Neer Deken die
de opvoering met zijn tegenwoordigheid vereerde, en meneer
de Deken knikte. Maar men Robbetje op een gegeven
moment voor haar moeder stond, Blank en krachtig als een
j onge pries en haar sluier met een zwierig gebaar weggooide
en de kroon van haar blonde Karen rukte en in de armen
van een hofdame gooide en met een stem waar heel de smart
en het verlangen en de drift van een jeugd doorklonk,
uitriep
Er is Been band meer die me bindt
Adieu! 1k zaal mijn ros gezwind
II( rijd mijn ridder tegemoet
1k ben een kind van aadlijk blued,
toen was er niemand meer die zijn buurman nog bekeek;
ze zaten allemaal te staren naar de koningsdochter die heen
Wilde naar den jongen held van haar droomen en gaan zou
trots hinder of verbod; en de adem stokte in vele kelen.
0, maar dit was slechts het begin. In een volgend bedrijf
stond de koningsdochter in een moorsch kamp en smeekte
het opperhoofd om genade en vrijheid voor haar geliefde.
En de hoofdman grinnikte van op zijn divan en lachte nog
eens : dans dan, dans dan voor mij. En Robbetje had dadelijk
willen dansen, maar de koningsdochter zei : neen, ik dans
niet. Maar toen riep de hoofdman een dienaar bij zich, die
daarop naar buiten snelde en een oogenblik daarna weerklonk er uit een nabijliggende tent, een onmenschelijke kreet
op die de koningsdochter van het hoofd tot de voeten doorhuiverde. Ach ze martelen mijn geliefde. En opeens stapte
de prinses op het tooneel naar voor, en zonder dat de
hoofdman of zijn krijgers het merkten, haalde ze snel van
under haar gordelkleed een gouden kruis te voorschijn en
met hare oogen brandend op het kruisbeeldje bad ze
Jesus, hemelsche geliefde thans
is u gewijd mijn spel en dans.
Dan burg ze weer haastig het kruisje weg, boog voor
den hoofdman en de dans begun. Geen dolle verdwazende
dans, maar een verbeten, verteerde strenge spel van lijn en
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bewegen. Een gaan of zweven, buigen en zich verheffen om
en voor een gestalte die niemand zag, dan zij. 0, het was
geen tooneel meer en geen Robbetje meer, het was de
koningsdochter Tamarinda, die voor Jezus danste om het
levee van haar beminde.
De toejuichingen braken los nog voor de prinses in
bezwijming viel, en Mevrouw Marchand werd mede in het
applaus betrokken, want het was werkelijk verbazend wat ze
met zoo'n eenvoudig volksmeisje had bereikt. Een echte
actrice zou het niet mooier hebben gedaan.
Maar de dans miste ook zijn uitwerking niet op den
ruwen hoofdman, die plots als door een geheime maar
onweerstaanbare macht gedreven, den gevangen held de
vrijheid schonk en de twee geliefden veilig terugkeeren liet
naar hun vaderland.
Er was gejuich en gejubel in de zaal, men het spel en
het feest ten erode waren, en de kinderen achter in de zaal
en achter het scherm waren niet meer te bedwingen. En pas
was het publiek de zaal uit of de kinderen herbegonnen weer
hun koor te zingers en iemand schoof het gordijn weer open
en stemmen riepen : Robbetje, Robbetje nog eens dansen,
Robbetje dansen. Robbetje zat al in de kleedkamer... ze had
haar sluier afgelegd en de kroon met de vonkelende edelsteenen, en toen haar vingertjes met een beetje vaseline over
haar wangen streelden om ze te ontschminken, liepen er twee
dikke tranen over het donkere dons tot in haar mondhoeken.
Maar twintig meisjes stormden tegelijk de klas binnen en
Robbetje moest mee. Er was handgeklap en gejuich toen
ze op het tooneel wipte en dan ineens stilte; want Robbetje
begon. Maar de kinderen keken bevreemd en verbaasd op
het was de dans niet meer van daar even... het was niet meer
de tent van den hoofdman... het was niet meer de koningsdochter Tamarinda... het was weer Robbetje, die in het
klaslokaal van het gesticht waarin ze gevangen zat, danste
een dans van verlangen en drift en verdwazen; een dans van
bevrijding. Tot opeens Juffrouw Bestuurster verscheen en
teeken deed dat het uit moest zijn en de anderen dadelijk
naar de slaapzaal stuurde.
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Juffrouw Therese hielp nog haastig Robbetje en Irene
de kleeren in orde brengen, stak de baarden van de krijgers
in de kast, zette haar voetenbankje dat voor de koningstroon
gediend had achter haar lessenaar en de rest konden de twee
meisjes in orde brengen. Want Juffrouw Therese moest naar
de kinderen toe, of ze zetten de heele slaapzaal onderste
boven. Ze kwam nog even teruggeloopen om te zeggen dat
Robbetje de klas sluiten moest en den sleutel aan den hack
hangers achter de deur in den gang van de slaapzaal.
— Wat hebt ge prachtig gedanst Robbetje, zei Irene,
terwij1 ze de vleugelen van de elfjes, uit het kinderkoor
wegborg.
Robbetje keek niet op; ze zei alleen : ga maar slapen
ik zal voor de rest wel zorgen. Maar Irene was te opgewonden om moe te zijn; ze kwam op een bank zitten achter
Robbetje die nog altijd niet klaar was met ontschminken.
Ze had ook geen gerief; anders... Ga, maar slapen, zei
Robbetje nog eens, ik ben dadelijk klaar.
Maar Irene bleef zitten, ze vond het prettig zoo met
tweeen, terwijl de andere kinderen al naar boven waren. Maar
ineens : 'k Geloof dat ze nog aan 't dansen zijn op de slaapzaal, zei ze en Irene liep de klas uit.
Robbetje stond nu dadelijk vaardig : ze had haar kleed
en schoenen weer aan; ze had haar zakdoekje, ze had haar
geldbeursje; Robbetje...
Het licht knapte uit. En daar stond Robbetje in den
donkeren gang en luisterde.
Daar was geen moeheid meer... daar was geen vrees
meer... daar was alleen de dwingende, zingende stem in haar
Robbetje... niet binnen daar, het was daar buiten achter het
gesticht dat de stem lokte, het was daar achter de heesters...
neen het was Binder onder de boomen dat ze riep : Robbetje...
Robbetje...
De deur ging geruischloos open en weer dicht, een
gebogen schaduw schoof fangs de huishoudklas en de slaapkamers weg, naast de kapel en het voorgebouw door en in
de schemering weg... Daar was een stem in haar die riep
Robbetje... neen het was achter haar onder de boomen dat
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ze riep : het was girder achter de vlieren... het was verder
nog achter de kapeL.. Robbetje... Robbetje...
Maar Robbetje liep en liep den nacht in, schreiend en
zingend tegelijk en daar was niemand in het gesticht die nog
hoorde over Robbetje vitiOr de storm haar weer uit de diepte
op het strand wierp
Aug. VAN CAUWELAERT.
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BRUGGE
Deez' Stad is als een vrouw die bidt
En door een hemelsch vizioen geboeid
Vergeet dat zij reeds vele eeuwen zit
En mos op hare hander groeit.
GENT

De paarden waatren in het heilig vuur
Dat smeult onder de asch
0 Gravennest!! — van een cultuur
Die bijna aardsch en bijna hemelsch was.
Jac. SCHREURS m. s. c.

ROELANDS DOOD
Ontzet. De bergen schoven uit hun loud
En kantelden; — als razende spiralen
Stover de winder gierend uit den schoot
Der dales
Verraad! verraad!
Toes : dappere soldaat
Dat dapper hart de noodhoorn stale
En blies z66 grout
Dat het gebroken uit de ronding brak
In vurige signaler
Van bloemen, blued en dood.
Jac. SCHREURS m. s. c.
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HOMEROS' ODYSSEE
Xe Boek
Vertaald door P. C. BOUTENS

't Aioolsche eiland deden wij aan. Daar vonden wij
fwonen
Aiolos, Hippotes' noon, die de eeuwige goden te vriend had,
Scheep op zijn vlot eiland. In het rood onbrekelijk bronzen
Muur het geheel insluit, en de rots gaat glad uit de zee op.
Ook twaalf kinderen heeft hij, hem binnen zijn zalen
Cgeboren;
Zes ervan dochteren zijn, zes jeugdkrachtbloeiende zonen.
Tot gemalinnen hij had aan zijn zonen de dochters gegeven.
Zij aldoor bij hun wader bemind en hun zorgzame moeder
Maaltijd houden; ten disch voor hen staan ontelbare spijzen;
't Huis vol reek van gebraad maakt ruchtig in 't ronde den
[voorhof
Daglang, maar in den nacht bij hun eerzame vrouwen zij
[slapen
Op de gepolsterde spreien ter rijkdoorluchtige bankers.
Bij hen kwamen wij aan in hun stad en hun schoone
Cbehuizing.
Een maand lang hij mij hield als gast en naar alles mij
fuitvroeg,
Ilios, de vloot der Argeiers, en ook der Achaieren thuisvaart,
En ik deed hem van alles verslag zooals het behoorde.
Doch toes ik ook vroeg naar 't vertrek, en verzocht voor den
[tocht te
Rusten mij uit, niets weigerde hij, en beredderde de afvaart.
Van volwassene vaars hij de huid afstroopte en mij meegaf.
Daarin had hij gebonden de Paden der huilende winders.
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Want hem had tot bestierder gesteld van de winden
[Kronioon,
Dat naar zijn wil al wind opsteken hij liet of verstillen.
Op 't holruimige schip bond vast hij den zak met een
Cblinkend
Zilveren snoer, dat niet ontsnappen het minste geblaas kon.
Voor mij zond hij den adem van Zefyros uit om te waaien,
Dat die schepen en manschap droeg. Toch, niet volbrengen
Zou hij het. Immers door eigen verdwaasdheid gingen wij
{te' onder.
Negev der dagen wij voeren in een gang nachten en
[dagen,
En met den tiende' opdoemde in het zicht reeds 't land onzer
[vaadren,
Ja zelfs, vlakbij, zagen wij hoe wachtvuren zij stookten.
Daar de verleidlijke slaap mij, moe als 'k was, overmande;
Want aldoor hanteerde den schoot ik; aan Been mijner
[makkers
Gaf ik hem over, om speller te komen naar 't land onzer
jvaadren.
Onder mekaér aanvingen mijn makkers met woorden te
(spreken;
lk zou zilver en goud methrengen naar huis, zij beweerden,
Van grootmoedigen Aiolos, Hippotes' noon, de geschenken.
Zoo sprak de een of een aér met een oogopslag naar zijn
puurman
» Wonderlijk hoe dees man bij de menschen bemind en
Cgeeerd is,
Allen van wie hij de stad en de landstreek komt te bezoeken.
Veel kleinoodien schoon voert meé uit den bait hij van
[Troia;
Wij aan den anderen kart, die de' eigensten tocht
Cvolbrachten,
Komen naar huis van de refs, toeknijpend ons ledige harden.
Nu ook weer dees dingen hem schonk milddadig in
[vriendschap
Aiolos. Maar last snel ons bezichtigen wat of het zijn mag,
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Wat voorraad er van good en van zilver gestopt in den zak
[zit. »
Zoo zij spraken, en de euvele raad overwon bij mijn
[makkers.
Open zij maakten den zak; loshieven zich alle de winders.
Dadelijk greep hen de wervel en sleurde hen de opene zee in,
Huilende, weg van der vaderen land. Maar ik ondertusschen,
Zoo ontwaakt, in mijn blaamloos hart overlegde de keuze,
Of 'k mij van 't vaartuig storten en zoo omkomen in zee zou,
Of uithouden in zwijgen, en nog met de levenden wezen.
Maar uithield ik en bleef, en het hoofd omhullend in
ft vaartuig
Lag ik terneér; in de grimmige windhoos joegen de schepen
Weer op het Aioolsche eiland of under 't stenen der makkers.
Daar wij den wal opgingen, en voorraad schepten van
[water.
Dadelijk namen hun maal bij de schielijke schepen mijn
{makkers.
Doch nadat van het eten en drinkers wij hadden genoten,
Toen nam ik met mij mede een heraut en een enklen
[gezel, en
Maakte naar Aiolos' heerlijk paleis mij op weg. Hem vond ik
Daar aan het maaltijdhouden tezaam met zijn vrouwe en
[zijn kindren.
Binnengetreden in 't huffs, bij den deurpost neér op den
[drempel
Zetten we ons. Zij in hun hart zich verbaasden en gingen
[aan 't vragen
» Hoe ? weer hier ? Wat boos daimoon u benaderde,
{Odysseus?
Wij toch zonden u weg vol zorg, opdat gij bereikte
Uw landsteé en uw huizing en als iets elders u dier is. »
Zoo zij spraken, en ik in hun midden, gepijnigd van
hart, zei
» Mij ombrachten mijn booze gezellen en tevens de snoode
Slaap. Doch, vrienden, verhelpt het. Aan u toch staat het
[vermogen. »
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Zulks ik zeide, hun dringend to lijf met vermurwende
{woorden.
Doch zij bleven verstomd. Met een woord mij de vader
Cbescheid gaf
» Scheer u van 't eiland, snelst, alminste van levende wezens;
Want niet oorbaar is me ontvangen of rusten ter uitvaart
Dien man die zich gehaat bij de zalige godengemaakt heeft.
Weg met u; want bij de goden gehaat zijt hier gij
[gekomen. »
Met die woorden hij zond zwaar stenend mij weg uit zijn
{wooing.
Vandaar voeren wij verder, bedroefd in ons hart en
[bekommerd.
Door 't uitputtende roeien het hart mijner mannen verteerd
[werd
Order ons eigen getob; Been wind kwam meer ons geleiden.
Zes van de dagen wij voeren in een gang nachten en dagen,
Maar met den zevenden kwamen we aan 't steile geborchte
[van Lamos,
't Laistrygoonsch Telepylos waar thuiskeerend de herder
Anderen herder begroet, die 't vee uitdrijvend hem
fantwoordt.
Daar kon slaaploos man zich verdienen het dubbele dagloon,
Een met de rundren, het aêr met het weiden der zilvrige
Cschapen;
Want dicht naadren van nacht en van dag elkander de Paden.
Toen wij de heerlijke haven bereikt daar hadden — er rond
[heen
Van weerskanten de rots aansluitend zich strekt in haar
fsteilte;
Veruitstekende Porten mekaer tegenovergelegen
Reiken vooruit aan den mond, en de toegang is er
Thelcrompen —,
Daar dan stuurden naar binnen zij al hun gehorende schepen.
Die dos lager gemeerd diep binnen de kom van de haven,
Dicht op mekaer; want nooit daarbinnen een golf oprimpelt,
Groot noch klein, maar al in het rond ligt glimmrend de
plalcheid.
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1k alleen hield echter erbuiten mijn donkere vaartuig,
Vlak aan den uitersten rand; aan een rotspunt bond ik de
[kabels.
Dan uitkijk ik besteeg, hoogsteil, en ik vond er een
Cstandplaats.
Daar geen velden bewerkt zich vertoonden door ossen of
[mannen;
Rook alleen van den grond opstijgende werden gewaar wij.
Toen zond uit ik makkers om gaande hun weg te
[onderzoeken,
Wat soort manners er waren van die brood eten op aarde,
Daartoe twee man kiezend, en gaf als derde' een heraut mee.
Van boord gingen ze, een effenen weg, waarover de wagens
Plachten naar stad te vervoeren het bout van de hooge
(gebergten.
Nog voor den stadswal troffers ze een meisje aan het
[scheppen van water,
Van Laistrygonischen worst Antifates de ampele dochter.
Ter schoonstroomende bron Artakia was zij gekomen
Af uit de stad; want daar zij het water zich plachten te halen.
Zij vlakbij staan bleven, en spraken haar aan, en haar
[vroegen,
Wie over 't land hier heerschte als koning, en ook over
[we& yolk.
Zij onmiddlijk hun wees van haar wader het hoogoverdakt
{huffs.
Toen zij waren gegaan binnen 't heerlijk paleis, zij de
Chuisvrouw
Vonden, een kruin van een berg zoo grout, en zij huiverden
fvOor haar.
Uit de vergadering fluks zij befaamden Antifates halen
Liet, haar gemaal, die zoo hun het gruwlijk verderven
fberaamde.
Aanstonds een der gezellen hij greep en bereidde zijn
[maaltijd.
De andere twee wegsnelden ter vlucht en bereikten de
[schepen.
Maar hij hief door de stad krijgsroep; aanzetten de krachtge
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Laistrygoniers kwamen, het hoorend, van heinde en van
[verre,
Ontelbaar, Been mannen gelijk, maar eerder Giganten.
Die van de rotsen met steenen,een mans vracht elk, aan het
[werpen
Trokken; een gruwlijk gerucht aanstonds bij de schepen
[verhief zich
Van omkomende mannen en schepen meteenen verbrijzeld.
Zooals visschen hen sperend, zij droegen 't verfoeielijk maal
[weg.
Wijl zij dew verdierven in 't gronddiep bekken der haven.
Rukte onderwij1 ik los van mijn dij 't scherpsnedige
[zwaard en
Hieuw daarmede de kabels van 't schip met den donkeren
[boeg door.
Fluks aan mijn eigen gezellen met nadruk gaf ik den last om
Zich op de riemen te werpen om nog te ontspringen den
[doodsnood.
Zij in hun vrees voor 't verderf opsloegen gezamenlijk
ft zeenat.
Welkom vluchtte Haar zee uit de boven ons hangende rotsen
Mijn schip; de overige echter gezamenlijk daar omkwamen.
Vandaar voeren wij verder, bedroefd in ons hart en
[bekommerd,
Blijde ontsnapt uit den dood, met verlies onzer dierbare
Cmakkers.
't Aiaische eiland dan aandeden wij, waar hare mooning
Had schoonvlechtige Kirke, geweldige menschlijkbespraakte
Godheid, de eigene zuster van onheilbroedende' Aietes.
Beiden zij waren verwekt door en stervlingen lichtenden
[Hellos
Bij Perse, hun moeder en een van Okeanos' dochters.
Daar op de kust met het schip aanlandden in stilte wij binnen

Scheepherbergende haven, en eenige god ooze gids was.
Daar toes komend van boord twee dagen en nachten, wij
pagen,
Van uitputting en smarten gelijkelijk etend ons hart op.
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Maar toen schoonvlechtge Eoos den derden der dagen
Pesteld had,
Toen dan ook greep ik naar mijn speer en mijn snedige
[zwaard en
Ging snel landwaarts weg van het schip om de streek te
[overschouwen,
Of ook akkers van menschen ik zag en vernam hunne
Cstemmen.
Een uitkijk ik beklom, steilhoog, en ik vond er een
[standplaats.
Rook mij verscheen opgaande van de garde de wijdoverpade,
Binnen de huizing van Kirke, door 't dicht kleinhout en het
[bosch heen.
Daarop stood 'k in mijn geest en gemoed met mijzelf te
Coverleggen,
Zelf op verkenning te gaan, nu fonklenden rook ik gezien
pad.
Al overleggende leek het mij zoo 't voordeeligst te wezen,
Om, eerst wedergekeerd naar mijn snel vaartuig en den
[zeekant,
't Maal aan mijn makkers te schaffen, en die op verkenning
[te sturen.
Maar toen 'k al, op mijn gang, in de buurt van 't gehorende
[schip was,
Toen had een van de goon, eenzaam als 'k was, met mij
[meelij,
Die groot mannetjeshert, met een statig gewei, in den weg
[mij
Stuurde; hij kwam van zijn weide in het woud naar den kant
der rivier of
Om er te drinken; de kracht van de zoo toch hield hem
Cbevangen.
Midden in rug en in wervelkolom ik trof hem terwijl hij
't Bosch uittrad; dwars drong door hem henen de bronzene
[speerpunt.
Klagend hij stortte terneer in het stof; weg vlood uit hem
ft levee.
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'k Zette mijn voet op het dier, en de woad uit trok ik de
[bronzen
Speer; die liet voorhands ik ter plaatse geleend tegen de
{garde.
Doch ik ging aan het plukken van rijzen en tenen en
[vlocht ze
Over en weer tot een krachtiggedraaid zeel, wel van een
[vaém lang;
Daarmeé bond ik de pooten bijeen van 't vervaarlijke
[monster.
Torsend het dier op mijn nek, ik begaf mij op weg Haar mijn
[zwart schip,
't Lijf onderstut met mijn speer, daar 't niet ganging op een
[schouder
Rechts het to dragen of links; want 't wild was buitengemeen
[groot.
Vlak voor het schip ik het wierp op den grond. Opwekte ik
[mijn makkers,
Bij elk man stilhoudend, met moedinsprekende woorden
» Nog niet dalen wij toch, hoezeer wij, mijn vrienden,
[bedroefd zijn,
Af binnen Hades' verblijf, vOordat de gewezene dag komt.
Maar op, zoolang eten en drinkers er is in ons zwart schip,
Last ons aan voedsel gedenken, en niet aan den honger
[verteren. »
Zoo ik sprak; zij lieten zich snel door mijn woorden
pelezen.
Dan, onthullend het hoofd, zij aan 't strand van den
[oogstloozen zeeplas
Stonden verbaasd voor het hers; want 't wild was
[buitengemeen groot.
Maar nadat zij hun oogen met de' aanblik hadden verzadigd,
Wieschen hun handers zij rein en bedreven den plechtigen
[maaltijd.
Zoo dien ganschlijken dag, tot under het licht van de
[zon ging,
Zaten we aan 't maal met een menigte vleesch en met
[lekkeren wijn ook.
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Toen wegdaalde de zon, en de duisternis over ons oprees,
Legden we ons Weer op zijn tijd bij de branding der zee om
[te slapen.
Toen, in de vroegte geboren, verscheen roosvingerige Eoos,
Riep ik saam, voltallig, de manners en sprak in hun midden
>> Niet meer weten wij, vrienden, de streken van donkey of
[daagraad,
Noch waar stervlingen lichtende zon wegduikt onder de
[aarde,
Noch waar weer hij verrijst. Doch laten wij snelst
Coverleggen,
Of nog eenig beraad aan ons blijft. Geen enkel, vermeen ik.
Want uitkijk ik beklom, steilhoog, en vandaar overschouwde
[ik
't Eiland, waaromhenen de zee onmeetlijk gekranst ligt.
Zelf ligt laag het en vlak, maar midden op 't eiland
[gewaarde ik
Rook opgaan voor mijn oogen door 't dicht kleinhout en
[het Bosch heen. »
Zoo ik sprak; doch 't eigene hart werd in hen gebroken,
Als ze aan de Baden van Laistrygoonsche' Antifates dachten,
En des Kyklopen geweld, hooghartigen mannenverslinder.
Hel aan het weenen zij sloegen en rijklijke tranen vergoten.
Toch niets haalden zij uit, hoezeer zij verstroomden in
{tranen.
Doch ik rekende in tweee hen alien, mijn makkers met goede
Scheenbeenplaten, en stelde over beide gedeelten een leider.
't Eêne ik leidde, de godegelijke Eurylochos de andren.
Haastig wij dan in het brons van den helm omschudden ons
floten.
Van grootmoedge' Eurylochos sprong 't kenteeken te
[voorschijn.
Hij tich begaf op den tocht; met hem, weenende, togen zijn
[makkers,
Twee en twintig, en ons weeklagende lieten zij achter.
In boschgronden zij troffers de mooning van Kirke, gebouwd
['lit
Effengehouwenen steers op een plek die wel overdacht was.
(Wordt voortgezet.)
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DAG VOOR KERSTMIS
Vandaag zijn alle dingen vervuld
van liederen en zoete verhalen,
het is zulk een dag dat men al zijn schuld
aan de menschen en God wil betalen,
de wereld is in wit gehuld
de ziel in haar blankste droomen,
want Gij zult tot ons komen.
Wij hebben geen goud en geen mirrhe gereed
maar ons hart staat U to loven,
wij gaan maar in armelijke kleeren gekleed
maar heffen ons levee naar boven;
dit is zulk een dag dat men zichzelf vergeet
nu Uw nadering is vernomen,
nu Gij welhaast zult komen!
A. J. D. VAN OOSTEN
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HANS VAN MALMEDY (1)
(Hans van Malmedy is de geschiedenis van een jongen man
die, in den roes van het Schillersche menschelijkheidsideaal, het
huis van zijn traditiegetrouwen vader is ontloopen om het avontuur te wagen bij de legers van Napoleon die hij volgt in Spanje.
Maar daar ziet hij hoe, onder gewijzigde formules, de menschheid
onveranderd is gebleven.
Hij keert terug naar zijn heimat in de hoop daar het aan,
gezicht van den nieuwen tijd te zien. Maar het eenige dat er is
veranderd is de fortuin van de huidevetters die vol ijver de
schoenzolen vervaardigen waarop de soldaten van Napoleon hun
dood tegemoet loopen).

FRAGMENT I.
« Soldaat zijn, vroolijke tijd; leven zonder zorg en een
dood vol glorie. » Zoo had hij onder zijn venster hooren
zingen en de Malmedysche jeugd floot het lied na.
Alles wat in het leven gebeurd is laat zijn heimwee
achter, hoe zwaar om dragen het ook geweest is. Hans had
zijn stormende geestdrift afgeloopen Tangs de heirbanen,
en hij had met het wapen in de vuist neergeloopen dat waarvan hij had gedroomd. Maar altijd bleef in hem na, dit gevoel
van kameraadschap in den nood van hen die samen gevaar
en ellende doormarcheeren. Brood dat gedeeld wordt, de
hoop dat men niet zal liggen uitbloeden in een kart, en de
gesprekken onder den nachtelijken hemel als de woorden
die gij spreekt ver weg gaan naar een dorp dat verloren ligt
achter den horizon.
Dit heimwee dreef hem naar het gezelschap van de
soldaten die doortrokken of voor korten tijd pleisterden. Den
soldaat, den gemeenen man zocht hij of de overstep die in
de manieren van den soldaat gebleven waren. Al wat schreef
en leveringen bezorgde had een natuurlijken toevlucht
(1)
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gevonden bij de bourgeois die zich opbliezen als zij bun
huidevetters blazoentje, glas in lood gevat, konden toonen
en wier dochters hitsig werden bij de hoop dat zij tenminste
buiten hun familie zouden kunnen trouwen.
Het paardevolk was aan de beurt. Rijzige manners met
dieren die uitgelengd waren door eindelooze tochten. Hans
streelde hun hall en greep hun zweepende staart vast. De
bekoring van den ruiter had hem te pakken.
En meteen kwam een roes van onbezorgdheid over hem.
Verlangen om den wind in te rukken en zijn wilden tegenstand te voelen; recht te staan in de stijgbeugels en zijn kreet
hooters wegtrekken achter hem; gear van snuivende paarden
in de ongetemde ruimte. En als men het hoofd Wendt, oogen
die glanzen in de opwinding van de vaart en op- en neergaande gezoef van wemelende dieren.
Hij genoot de besluiteloosheid van dezen zomer. Hij
doorliep het land en ontdekte zijn schoonheid, vanop de
bergen zag hij het wonder van het grijze stadje met zijn
grijze schuurachtige huidevetterijen, en de bergen in de verte
die steeds in den blauwen doom van hun verwijdering lagers.
Hij lag in het gesuis van de zon en hoorde in de diepte den
gang van het water; tot de weemoed van alles wat bestond
in hem drong en hem zuchtend recht deed springers.
De lust van het leven, de sidderende kracht van het leven
had zijn dweepende geestdrift vervangen. Ach! de wereld
was veranderd, de heerschappij was veranderd, maar de
menschen waren dezelfde gebleven. Ach! Schiller's ideale
wettenbreker voor u is er geen plaats in deze wereld; evenals
tevoren Bogen de menschen voor hun afgoden.
Dan blijft er niets' over dan het wonder van de wereld
met zijn zon en zijn veelvuldige stemmen en de verrassing
van de menschen uit andere streken.
En dan was het 's avonds een luid plezier met onbekommerde soldatenharten en soldatentrots die groote woorden
vond. Wie spreekt stouter en luchtiger dan de man te paard ?
Wie heeft een rijkdom van gesprek zooals hij?
Een slanke jonge ruiter met sproeten in een blond
gelaat liet zich vooral Belden. Vanuit het Noorden was hij
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naar het avontuur van den oorlog geloopen. Hij kon sours
zeer lang zwijgzaam zitten te midden zijn razend gezelschap
en zijn oogen keken dan onbestemd voor zich uit. Dan rukte
hij zich los uit zijn droomerij en sprak vurig mee. Over
paarden was hij nooit uitgesproken en hij stood bekend als
een van die ruiters die in galop of draf een zijn met hun dier.
Hans zat dikwijls naast hem; hij was jong zooals deze
en aangezien de jonge cavalerist van verre streken kwam,
had hij de bekoring van alles wat uit een andere wereld
komt. Wel sprak de jonge vreemde nooit over zijn huffs of
zijn vaderland en gedachten over menschen en wereld had
hij niet.
In Spanje had Hans de hanekoers gereden en hij sprak
er over met geestdrift en verlangen. Een haan die door de
toeschouwers in het renperk wordt gehouden, wordt nagezeten door twee ruiters; hem pakken is een kunsttoer. Dit
had Hans gereden en eens had hij den haan kunnen grijpen.
De vreemde ruiter moest alles nauwkeurig weten. Zijn
bleeke oogen schemerden van opwinding. Zij dronken en
het werd een groot gelag; ruiterwoestheid sloeg naar buiten
in lied en geroep. De hanekoers zouden zij rijden alvorens
op te trekken naar nieuwe slagvelden. De hanekoers zouden
zij rijden.
Dadelijk werd de afspraak gesloten. Hans en de vreemde
miter zouden de eerste beurt krijgen. En zij gaven elkaar de
hand vol dronken ontroering.
Hans zou de hanekoers rijden.
Alles is een gebeurtenis in het stadje. Een rondreizend
goochelaar of donkere vent met beer en doedelzak zet iedereen in verrukking. Zelfs de bourgeois zetten voor een half
uurtje hun trots op zij en vertoonen de natuurlijke, onbeschaafde nieuwsgierigheid die zij anders alleen thuis onverholen laten.
En er werd bijgevoegd dat Hans twee jaar lang met een
kunstenmakerstroep had rondgereisd; hij zou nu zijn kunsten
toonen.
— Dan kan hij een ran* doers met zijn hoed, had een
dikke huidevetter gezegd.
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Het was een stille warme namiddag toen het yolk den
driehoek bezette die het fonteintje en de vrijheidsboom
omvat op het Plein. Al wat aan soldaat rondliep kwam afgedrenteld en achter de gordijnen was geschuif en beweging.
Een zware troslooper kwam afgestoken met een haan in
een kevie. Die had gisteren voor de laatste maal gekraaid op
een kleine hoeve van Xhurdebise; 's avonds had de Boer hem
vermist en bij den haard de Franschen vervloekt, Napoleon
inbegrepen.
De man die den haan droeg, lachte trotsch want rond
hem werd er geduwd om het dier te zien.
— Een schoone, rappe, felle, riep hij. Hij heeft een
gouden napoleon gekost, — en hij knipoogde tegen een
vrouw die in een hellen lach schoot.
Gekletter van hoeven sloeg op in den namiddag en de
massa school er naatroe en riep. En de soldaten brulden
daar zijn zij.
Hans en de vreemde ruiter kwamen stapvoets afgereden.
Een zadelvaste kerel die vreemde, op een hoog paard met
harden gang. De trosganger met zijn haan kwam naar hen
toe en als een trofee stak hij zijn kevie in de hoogte.
— Vive l'empereur, riep hij.
Dof gelach steeg op toen de haan met zijn vleugels sloeg
en heesch kraaide. En een Lange, slordige soldaat kwam met
een kruik wijn afgeloopen voor de twee ruiters. Het yolk
lachte en reikhalsde nieuwsgierig tot een klaroenstoot tot
stilte dwong. Soldaten schaarden de toeschouwers rond den
driehoek van het Plein dat in een helft van wit licht naast
een helft van schaduw lag.
Hans stelde zich op aan 't fonteintje. Hij kneep zijn
oogen tegen 't zonnelicht in en betastte nog eens 't getuig
van zijn paard, want stevig moest het geriemd zijn als hij
neerbukken zou om naar den haan te grijpen. Zijn paard
snoof en snokte zijn kop en Wilde overbuigen naar den
koelen straal van de bron, maar een harde druk van zijn
berijder joeg het op en 't klauwde brieschend omhoog.
De driehoek was omlijnd door de menschen, gees
opening was erin; de troslooper kwam vooruit tot in het
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midden van het Plein en opende zijn kevie. Met een sprong
wipte de haan emit en sloeg zijn vleugels in de zon; dan
keek hij angstig rond, met behoedzame stapjes zijn hoogtrappende pooten zettend, schudde zijn vlerken. Het was een
klein, zwart dier met uitgerafelden staart en slappen, verbleekten kam.
De twee rijders begroetten elkaar met een hoog opgestoken handgebaar dat door de menigte zeer genoten werd
en wachtten op het teeken. En als de schelle klaroen over de
daken stiet kwamen zij langzaam in beweging. In een wijden
kring draafden zij rond den haan die onrustig wegschrikkend
een korte vlucht waagde en door 't gewuif van de menigte
terug naar het midden werd gejaagd.
Zij reden onzeker, de beide mannen. En de schaamte
over hun onzekerheid deed hen harder rijden zoodat de doffe
zucht van hun rit over het gemurmel van het yolk klonk.
De vreemde ruiter riep laid een gillenden kreet en stone
recht op den haan af.
Het scheen alsof het voor wren lang een verloren jacht
zoo zijn en menige vrouw had haar belangstelling voor den
haan verloren en vond haar genot bij 't zicht van de flinke
onge mannen die zoo sierlijk zwenkten in hun bedreven
ruiterschap. De gesprekken werden luider en ironische aanmoedigingen stegen op uit het yolk.
Paarden en ruiters reden wilder. Zij hadden het vruchtelooze ingezien van heen en weer draven tusschen vrijheidsboom en fontein. En opnieuw begonnen zij in gestadigen
rondrit den haan to omkreisen.
Met een plotsen ruk had de vreemde bijna zijn paard
op de proof gebracht; behendig Book hij naast zijn dier en
uit een stofwolk vol angstig gekakel richtte hij zich weer op
en stale trotsch een Lange pluim boven zijn hoofd.
— Bravo, zit hem na werd er geroepen en de koorts
van de jacht raasde door het yolk dat van vreugde en opwinding aan het trappelen ging.
Als dol liep de haan rond; met korte wipjes vloog hij
naar het yolk dat hem steeds maar het Plein terug injoeg en
in den immer nauwer woldenden kring van de loopende
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paarden schoof hij rood.
Een vrouw stood met schitterende oogen het spel aan to
kijken. Zij had zich door de massa heengedrongen, onverschillig voor gestamp van vrouwen en gedrang van manners.
Zij was vreemd van gelaat en kleeren en de menschen zagen
in haar een van de vele die met de legers meeloopen en
's nachts verstolen in een bagagewagen sluipen. Zij zag niets
anders dan Hans en hijgde bij elke poging die hij deed,
schrok op als hij naar den haan zich toeboog.
De kringloop was vertraagd; met hun vrije hand veegden de ruiters het tweet van hun voorhoofd en sloegen
vriendelijk over den hals van hun paard. Hans reed langzaam
naar de vrouw toe.
En zij sprong vooruit in de schelle zon en liep gillend
hem tegemoet. In het geroep van de menigte kreesch zij met
opgeheven armen : Hans, Hans!
De jonge man bracht met een ruk zijn paard stil zoodat
het sidderde en een oogenblik staarde hij met verbazing naar
de vrouw. Dan juichte hij : Teresa! en tilde haar bij zich op
het dier.
En de teugels opslaand boven den kop van het paard,
schreeuwde hij : « maakt plaats, uit den weg, maakt plaats! >>
Door de menigte holde hij, stormend sprong het dier over
de breede riool en vluchtte den weg op naar Stavelot.
Hoog boven de stad zaten zij, in een warm mengsel van
zon en schaduw. En links onder hen was het stadje heel klein
en stil.
De vrouw lag met half gesloten oogen, als afgemat van
geluk en tusschen bei haar handers hield zij zijn hand omsloten. En met weemoed overzag Hans haar daar zij zoo
naast hem lag; haar bruin, mager gelaat, de slodderige kleeren, de enkels die bloat in to wijde schoenen staken.
Zij hadden in de diepte het paard naar de stad zien
terugloopen in gemakkelijken draf. Oneindig was de stilte
random hen en de Warche die in de verte glansde, was een
geluidlooze schittering.
Hij keek haar aan; zij lag moe en gelukkig. Hoeveel
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dagen had zij geloopen over den bochtigen, stofferigen weg?
Het grijze vuil van het reizen lag over haar; en toen hij haar
vroeg hem te zeggen hoe zij kwam en waarom had zij geantwoord : nu nog niet.
Zij was afgemat; haar stem klonk zwak zooals van zieken
die in langen tijd niet konden eten. En nadat zij, in de eerste
woestheid van haar omarming, hem gekust had, was zij
langsuit naast hem gaan liggen en nu waren haar oogen
heelemaal gesloten en hij zag dat zij sliep.
Met zijn hand tusschen de hare gedrukt.
Onwerkelijk kwam hij zich zelf voor, hoog boven het
stadje waarover het zonnelicht wegtrok en met die vreemde
vrouw naast zich die al slapende zijn hand omsloten hield.
Hoe was dit nu toch gekomen ? Hoe komt toch alles
zonder dat men het zelf weet ? In een dorp was het, in een
van die slaperige Spaansche dorpen van waaruit schoten
waren gevallen men de voorhoede in aantocht was. Er was
storm geblazen en van overal zag men de vrouwen wegloopen. Deuren werden ingebeukt en bleekgele mannen
dooreen geschud en de jonge vrouwen voelden weenend den
verhitten adem over hun haar en de haastige handen over
hun borst.
Voor Hans was het de eerste plunderpartij. Zijn hoofd
was volgepraat van die geschiedenissen over hinderlagen die
in elk dorp te verwachten waren. Maar nooit had hij op
voormarsch een schietpartij gezien. Hij liep een huisje binnen
waar de deur uit de hengsels was en hoorde gehuil en
gesmeek.
Een oude dikke vrouw lag op haar knieen voor een soldaat en riep hem aan bij den naam van de heilige moeder
Gods en de vele heiligen die in tijd van Hood in herinnering
worden gebracht. En een jong meisje stood achter haar, de
handen gekruist over de borst terwijl de tranen uit haar
wifd-opene oogen liepen.
Toen Hans binnenkwam keek zij naar hem op en er
kwam aanbidding in haar blik; zij liep naar hem toe, drukte
zijn knieen tegen haar borst en begon zacht te snikken.
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De soldaat draaide de oude in den hoek en stormde
verder.
Toen kwam het dikke wijf met een large weeklacht naar
den jongen man toe. In langwijlende klaagreden zegde zij
hem hoe braaf en onschuldig zij en haar dochter waren; zij
een weduwe die altijd deftig was gebleven en haar dochter
die, zij durfde het zweren op vele relikwieen, nog door geen
man was aangeraakt geweest. Hare Teresa.
Hans trok het meisje zachtjes omhoog en zag hoe -zij
door haar tranen glimlachte. Toen ging hij baiter, met de
troebelheid van dit hartstochtelijke jonge meisje in zich.
Hoe hartstochtelijk was zij, hoe onstuimig was zij 's anderdaags bij hem gekomen en had hem gekust en omarmd.
En twee weken Lang hadden zij in het dorp gelegerd.
In een warme bevangenheid kwamen de herinneringen
in hem op. Als het niet bestaande dat toch werkelijkheid was
geworden. De moeder had hem het meisje aangeboden,
moeder en dochter hadden het offer van dankbaarheid hem
zonder schaamte opgedrongen. Dagen waarvoor hij geen
woorden moist en waaraan hij niet denken durfde.
Hij keek haar aan. Zij sliep rustig door met lichtjes opgetrokken bovenlip waaronder de wreede schemer van haar
tanden zichtbaar was. Hij kon zich haar gelaat van twee jaar
geleden niet meer voorstellen; alleen het brandend gevoei
van haar omhefring was hem bijgebleven. Maar ouder scheen
zij hem toch, vele ouder dan die afstand van twee jaar.
Order het stof van de wegen glansde de blauwe zwartheid van hear haar. Als een strakke kapsel was het boven
haar gelaat. En in de verslapen kleeren en de harde schoenen
waarin haar tengere enkels verdwenen, zag zij er zeer armoedig uit.
_ Hans keek een oogenblik naar het stadje order hem dat
zoo rustig den avond inging alsof geen mensch erin bewoog.
Dan legde hij zich naast haar, sloot de oogen en zuchtte.
Toen zij wakker werd stonden de sterren duidelijk boven
de lijn van de heuvels.
Zij lager in de donkere plek van het boschje en staarden
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in de lichtere grijsheid die overal rondom hen van de aarde
tot den hemel ging. Zij stonden recht en zij leunde tegen
hem aan.
Waarom zij gekomen was? Haar moeder was dood.
Waarom zou zij ginder blijven nu haar moeder niet weer
leefde. En zij sprak over haar moeder als over een verre verwante die sedert lang overleden is!
Hans dacht verward na over de Wilde, ongekende ziel
die naar hem toe was getrokken, en hij werd bang in zijn
hart. En hoe zij eraan gedacht had naar hiertoe te komen ?
Zij had toch overal gezocht naar hem en dan was zij heengegaan naar de streek van waar hij kwam.
Zij kloeg niet over last en honger van de refs. Brood en
een dronk water waren haar voldoende. Maar toes hij, over
haar neigend, haar stiller toesprak, werd haar antwoord
fluisterend. Ja, soldaten waren er geweest bij haar, soldaten.
En haar moeder had met bewonderende voldoening steeds
geknikt. Dat kon nu toch eenmaal niet anders. Maar hem,
ach, hem alleen had zij liefgehad omdat zij alleen aan hem
had gedacht.
In zijn plotse woede duwde hij haar neer. Zij stond op,
wreef heur haar glad en kwam terug naast hem staan zonder
een woord of traan. Hij liep het pad op naar den heuvelrug
en zij volgde hem.
— Maar begrijpt gij dan niet dat gij hier niet kunt
blijven, dat gij hier bij mij niet kunt blijven, riep hij.
Zij keek achter zich in de diepte. Nog verder, nog rustiger in eenzaamheid lag de stad. De lichten van hier en daar
een huffs onder het licht van de sterren. En hij voelde weemoed en onmacht in zich, een loom verlangen om er niet
weer terug te keeren en met haar te gaan waar de weg hen
vooruit liep.
Zij stond hem zwijgend aan te staren. Haar oogen glanzend in de duisternis, wachtten op zijn antwoord.
Den rug gekeerd naar de stad lei hij zich neer op het
gras en zij vlijde zich tegen hem aan.
Hij sliep niet. In zijn hoofd, in zijn gansche lichaam
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was een wakkerheid die hem gees oogenblik de oogen liet
sluiten.
Aan zijn borst sliep Teresa; in oogenblikken van half
ontwaken ging haar hand tastend over hem en met een voldanen zucht zonk zij terug in haar rust.
Traag ging de nacht over hen. Een geluidlooze stad
onder een hemel vol stilte. Zware reek van dauw, vochtige
adem van dauw door het geboomte. Vanuit den grond kwam
de kilte van den morgen in hem gekropen.
Uit heur haar, uit heur kleeren, rook de beslapenheid,
de lucht van schuren en besloten hokken. Waar was zij allemaal doorheen gegaan ? Zij sliep vast en zonder onderbreking
door, gewoon als zij was te slapen waar zij zich neerlei. In
de grijze dagschemering zag hij haar handen, vale vlekken,
die gereede, gewillige handen. Het ademen van haar borst
was niet merkbaar in de vormloosheid van haar kleed.
Hij rilde in den huiverigen morgen. Reeds was het heelemaal helder zonder dat de roode streep van het Oosten de
zon aanduidde. En de rust was nog volledig op de grauwe
baan onder hen.
Toen hij neerkeek op haar zag hij dat zij met wijdopen
oogen hem lag aan te starer. De slaap had de armoedige
getrokkenheid van haar gezicht weggenomen en haar oogen
stonden sterk en uitdagend onder het lage effen voorhoofd
en het harde zwarte haar.
Hij overzag haar als van ver. Zij rekte zich uit met
zacht geknor, als een dier, en lachte : Bonjour.
Vreemd om hooren hoe zij 't uitsprak. Het klonk als een
diep gegorgel. Hij keek haar aan met moede oogen en glimlachte wat.
Wat zou er thans gebeuren ? Hij moist het niet. Het was
alsof een vernedering over hem gekomen was die hij dragen
moest onder 't keurende oog van de burgers van het ledergild. Het bloed schoot hem warm door het hoofd.
— Kom, sta recht, zei hij en trachtte niet barsch te zijn.
Zij kwam overeind met een slankheid die vreemd aandeed in die wijde, grove kleeren. Zij zag zijn verbazing en
glimlachte. En zij lachte luidop terwijl tusschen haar vin53

geren het kleed werd uitgerokken tot een vormloos, onoog
lijk ding, en dan wierp zij het hoofd achteruit en strekte de
stof zoodat haar lichaam in lenige sterke lijn erin geteekend
stond. En haar oogen keken hem zoekend aan.
Hij zag droevig van haar weg. Was zij niet altijd zoo
geweest, vanaf den eersten dag dat het oude wig, met
bevende lip, zwoer dat nog geen man, nog geen enkele man
haar dochter had aangeraakt.
Zij vonden weinig to zeggen. Hij wankelde in zijn
gemoed; hij had haast een voelbare pijn van zijn besluiteloosheid.
- Hansje, Hansje, lieve jongen, ik heb honger, zei ze.
En haar handen rustten op zijn armen. Magere, bruine
wingers met onzuivere nagels. Zij kneep hem liefkoozend,
met een verzoekenden, langen druk.
Zij wees met lang gestrekten arm naar de stad beneden.
Vormen kwamen stilaan uit den grijzen morgenschemer
waarin de rook werd opgenomen in donkerder nevelplekken.
- Kom, zei hij kart.
En langzaam daalde hij het steile pad of naar de baan
in de diepte en zij volgde hem.
Het paard was braafjes teruggedraafd naar een stadje
vol beweging. Het verder verloop van de hanekoers bleef
zonder opwinding maar in elk huffs en in de groepen die
recht stonden aan de schenktafels, was het druk.
Ergenis was er niet. Wel werden er neuzen opgetrokken
om de kwaliteit van de vrouw, zoo'n soon boheemsche of
Egyptische, of Bever nog, een Spaansche zal 't wel geweest
zijn. En tot hier was zij hem komen nazetten. Ge kunt toch
wel begrijpen dat dit geen gewone vrouwenhistorie was. En
over menigen rug, in de deftige huizen van het Plein, liep
een warme welling van lust.
Heel den volgenden dag werden bezoeken gebracht die
sedert lang waren uitgesteld. Een gevoel van versterkte
saamhoorigheid was over de fatsoenlijke huizen gekomen.
En dan kwam monsieur Steinbach terug van zijn diplomatische refs. De wagens op smalle wielen mochten de schors
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vervoeren; de looiputten zouden Been gebrek lijden. En de
postwagen van Spa zou 's morgens veel vroeger binnenloopen, dat was een extratje dat zoo maar zonder meer fangs
den weg was binnengehaald.
Alles wat huiden looide voelde zich deugdzamer door
dit succes. En Lou's vader die buitenshuis den uitslag had
gevierd, zat bij zijn avondborrel en keek lodderig naar zijn
vrouw die met ontroering luisterde naar het gebabbel van
haar meisje.
De huidevetter stood zwaar op van zijn stoel. Hij ging
tot bij zijn dochter en lei zijn hand op haar hoofd; een zachte,
als verwijderde geur lag over haar en de vader bracht zijn
hand order zijn news en bromde goedkeurend.
— Slaap wel, zei hij. En a propos, Lou, het nieuws zal
mama je wel vertellen. ,
Het meisje keek opgeschrokken haar vader na. Het was
plots stil geworden in heel het huffs, alleen de tred van den
man op de trap klonk tot hen door.
— Wat is er, mama, vroeg zij angstig.
— Och, niets, kind, vertel maar verder. En hoe was het,
zei je, met die nieuwe hoeden ?
Maar het Lustig gepraat stokte. Lou zag haar moeder aan
die onhandig een plooi aan haar kleed effen wreef.
— Er is iets, mama.
Gebiedend kon zij spreken tegen haar moeder. Dat deed
zij van toen zij nog zeer klein was. En altijd was de moeder
gelukkig geweest als zij kon gehoorzamen.
Zij lei haar arm om Lou's schouders; de tranen stonden
in haar oogen toen zij antwoordde
— Och zoo erg is het niet, lieveling! Alleen maar dat
een vrouw uit Spa* achter Hans gekomen is. Neer, zoo
erg is het niet. Die gaat wel weer heen.
Lou luisterde. Zij hoorde hoe haar moeder Hans reeds
fang vergeven had, ook voor dit hier, en in de pijn van haar
ontgoocheling kwam een plotse liefde voor die vrouw die
zoo vergoelijkend en begrijpend sprak; zij snikte aan haar
hall zonder iets anders to zeggen dan : moedertje, moedertje.
En in het hart van de moeder werd eigen bittere ervaring
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weer wakker. Wat aan haar geschied was werd aan haar kind
herhaald. Het leven had haar onderwerping geleerd. En uit
dit gevoel sprak zij nu op haar dochter in. Verontschuldigend
door het onvermijdelijke en het algemeene. En hoe dit later
wel afslijt.
Zij droogde Lou's tranen af.
Och dit betert allemaal. Dit beteekent niet dat hij slecht
is. De arme jongen was girds zoo moederziel alleen in dit
moordenaarshol van Spanje. En wie weet is het niet heel wat
anders dan men er over zegt. De menschen praten zooveel
in Malmedy.
Zij zwegen beide om zich te kunnen overtuigen dat het
misschien wat anders zou kunnen zijn.
Traag stonden zij op. Het was laat. « Goenacht, mama,
zei Lou zachtjes, veel zachter dan zij het gewoon was.
— Denk er maar niet te veel aan, kind. Alles komt wel
in orde, fluisterde haar moeder toen zij haar kind voor de
deur van haar slaapkamer goenacht kuste.
Zij voelde zich erg ongelukkig, Lou. Zij was zoo trotsch
door de straten gegaan in de ergernis die zij order haar
stand verwekte en waarover men haar niet sprak. Haar alleen
had Hans uitgezonderd in zijn misprijzen; zij was pijnlijk
vernederd. En schreiend moist zij ook nu hoe haar hartstocht
aan hem hing; aan zijn lippen en zijn lenig sterke lijf, aan
zijn vleiende harden en den geamuseerden klank van zijn
stem als zij hem bepredikte.
Naar diezelfde sterren die zoo rustig en diep stonden
in den zomernacht hadden zij te samen gekeken als zijn
armen rondom haar leden lager. Hij had zoo graag den wiegenden gang van haar heap te voelen, zegde hij. En in de
vaart van de herinneringen die zich voortteelden, de eene uit
de andere, snikte zij; en zij dacht eraan waar hij nu was.
Eerst toen zij afgemat was van het large zitten aan het
venster en van het doellooze starer in den blinden nacht van
de huizen, ging zij neerliggen op haar bed.
Teresa was niet weggegaan.
Toen Hans haar had gezeid dat zij niet bij hem kon
56

blijven had zij begrijpend ja geknikt. Zij moist zich als de
dienstmeid tegenover haar beer. Haar wilde onderdanigheid,
haar grillige verlangen, aanvaardde den afstand tusschen hen
beicren. En zij zette het leven voort dat zij gewoon geworden
was, sliep in ledigstaande wagers, in schuren, of in de geurige
nachten van de boschjes van waaruit zij de zeldzame lichten
van de stad kon zien. Als de Boer haar in 't geniep den prijs
van zijn herbergzaamheid vroeg en tot grootere aanlokking
haar brood toestak met zwarte ham, lachte zij luidop, zoende
hem smakkend en Bleed tusschen zijn zoekende harden door.
En de man keek haar onthutst na en keerde zich om met in
zijn oogen het brume gezicht en de Witte, harde tanden.
Hans hield zich binnen. Hij voelde zich beschaamd en
onzeker in zijn hooghartigheid. Het was hem alsof hij zich
ineens naar beneden getrokken voelde tot het gezelschap dat
hij openlijk had misprezen. Aileen als de avond zakte ging
hij naar buiten, zat in de eenzaamheid van de heuvels en de
rust van het slapengaande stadje bracht een naamloozen
weemoed in hem. Soms dan zag hij ook Teresa die met haar
wilde en grillige hartstochtelijkheid hem voor een oogenblik
wegrukte uit de verlatenheid van zijn ziel.
Ruim twee jaar geleden was hij van hier weggeloopen
in de innige gejaagdheid van den jongen man die opgaat
naar zijn geluk. Hij ging een nieuwe wereld vinden en meehelpen in een nieuwe orde. En al spoedig was de ontmoediging over het onbereikbare in hem gekomen. Hij was teruggekeerd naar het oude land in de geheime verwachting dat
het hem een nieuw gelaat zou toonen, want taai is de hoop
van den jongen man. Nu was in zijn trotsche eenzaamheid
de vernedering gekomen.
De soldaten, zijn vrienden van nog kort te voren, zag
hij niet weer. De vreemde, blonde ruiter was verdwenen in
den marsch naar zijn naamloos lot. En dagen aan een stuk
zat hij over zich zelf te treater; hij trachtte vruchteloos zich
zelf de opeenvolging te Bever van die twee jaar. Maar het
leven glijdt zoo onvoelbaar Tangs de lijnen die naar beneden
voeren dat men onbegrijpend de uitersten overschouwt
zonder den weg te zien die ze verbindt.
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Eens had hij Lou voorbij zien gaan. Als verschrikt had
hij zijn hoofd teruggetrokken en, vlak tegen den muur
gedrukt, had hij ze nagekeken. Trotsch zooals altijd, met
haar mooien gang, met dit harmonische bewegen in de
heupen. Ten toon van heel de stad had zij haar Parijsche
modeschatten rondgedragen. De wijdplooiende falbala
wiegde over de scherpe puntschoentjes en road haar gezichtje was de breedrandige stroohoed die van kin over
voorhoofd als een gelen krans was.
Zij keek niet op naar zijn venster. De menschen groetten
haar beleefd, en zij knikte met een blij gezichtje alsof heel
haar vreugde bestond in zoo jong en mooi te zijn en in de
zon te loopen. Hans voelde zich nog meer alleen.
Op een avond men hij voorbij het huffs ging van den
ouden rechter had hij het licht gezien door de reet van de
luiken. Smartelijk had hij zich weggehaast en toen hij thuis
kwam had hij lang met zijn hoofd tusschen de handers gezeten.Het gerucht van de laatste voorbijgangers en het
geruisch van de boomers uit den ouden kloostertuin hadden
een pijnlijke vreugd in zijn eenzaamheid gebracht. De onveranderlijke kracht van de aarde sprak tot hem en hij legde
zich te ruste, luisterend naar de vrede van de wereld die
wegzinkt in den nacht.
Teresa had hem gevraagd terug mee te gaan, ver van
p ier naar het Zuiden waar men niet in huizen moet hokken
voor koude en regen en waar de menschen niet werken en
toch altijd genoeg te eten vinden.
Terwijl zij zoo smeekte had hij de oogen gesloten om
te luisteren. Hij voelde haar stem over zijn gelaat in de streeling van haar woorden. De loomheid van den avond overkwam hem en hij liet haar spreken zonder te antwoorden.
Zon, onbekende menschen, een hemel vol straffe blauwheid.
En de bruise vrouwen met de wonderdonkere oogen en de
gespannen roode lippen; zij dansen in de wellust van hun
eigen beweging en jagen zich zelf op bij den klank van hun
stem.
Hij drukte haar mond tegen zijn lippen. En vol gulzig58

heid kuste zij hem en sprak niet verder weer, maar haar
oogen keken begeerig in de zijne tot hij haar losliet. Dien
avond spraken zij er niet verder over.
Maar toen hij alleen was kwam de angst over hem, dat
hij met haar heengaan zou in haar Wilde leven. Al wat instinct
in hem was stond er tegen op. Hij had ze in de schaduw zien
liggen, de vuildonkere kerels met bakkebaarden als gemeene
strepen over hun gezicht, terwip de vrouwen zich lieten
zoenen door 't soldatenvolk.
De wereld die hij zoo eindeloos meende te zijn sloot
zich enger rondom hem. Onmacht om daaruit weg te geraken
weerzin om met Teresa de fortuin van elken dag te verzoeken. En toen zij een volgende maal streelend afkwam met
haar vraag en er heimwee kwam in haar brandende oogen,
weerde hij ze brutaal af.
En toch bleef zij.
De lief de die van het lichaam komt was het niet die
haar in het stadje hield. In duistere omhelzingen had zij haar
zinnelijkheid gevormd die bij Been man in 't bijzonder verwijIde. Hans bleef voor haar, in die behoefte aan bijgeloof
die haar bovenzinnelijk erfdeel was, de man die haar moeder
haar als den eerste in de armen geworpen had. En zij kon
niet aan hem denken zonder dankbare onderdanigheid. Dit
had haar achter hem gejaagd met de hoop dat zij hem bij de
hand zou nemen en terug leiden Haar het land waar de
gewoonte haar leven had gevormd.
Zij keek over het dal : zacht lag het in de zon; de sombere bergruggen, de donkergroene flanken vol stil geboomte,
verteederden de felle glorie van de zon tot berustenden
weemoed. Uitgestrekt op de warme aarde, de levende, goede
aarde voelend tegen haar Borst, lag zij te staren in de diepte
waar de kleine gestalten van menschen en dieren bewogen
in de traagheid van hun afmetingen. Nog was het zomer,
volle, zuivere zomer. Zij zou wachten want ook bier was de
zon.
Het was alsof de deftige menschen van het Plein vriendelijker gestemd waren tegenover Hans. Zij hadden het
gevoel alsof dit vreemde avontuur dat zij, tegenover hun
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vrouwen, gemeen noemden, den jongen man wat dichter tot
hen had gebracht. En ook de vrouwen waren niet larger
nijdig nu zij vermoedden dat Lou, order haar fier gebaren,
zich vernederd en ongelukkig voelde.
Aileen pastoor Bragard, die veel over Frankrijk en weinig over God sprak, meende dat hij moest tusschenkomen.
Bij den ouden rechter ging hij niet. Hij verkeerde alleen met
hen die over wereldsche taken dachten zooals hij zelf.
Hij was een kleine, kale, taaie man. Grof in zijn woorden, sprak hij zeer onderdanig met de overheden. Kleine
liefhebberijtjes over wat groeit in moerassen en een vlijtig
opteekenen van woorden die nog leefden in den mond van
oude menschen hadden hem de reputatie van een geleerde
gegeven. Vermits hij slechts pastoor was gedurende de
weinige oogenblikken die hij in de kerk vertoefde, verdroegen de heidenen hem graag. En hij tong liever een Te
Deum voor den keizer dan een hoogmis voor zijn parochianen.
Eens had hij Hans stilgehouden en, met het bruuske van
zijn aard, gevraagd waarom hij niet naar zijn Te Deums
kwam.
— Waarom vraagt gij mij niet waarom ik niet naar uw
mis kom ? antwoordde Hans.
Brommend ging de geestelijke verder. Hij was een van
die herders die de schapen niet opzoeken maar veel getrouwe
schapen buiten den stal drijven.
Bowen Hans rezen de twee torens van de kathedraal.
Sedert jaren stood die gesloten. En achter hem steeg de fantasievolle toren van St-Gereonskerk. In de avonduren Baden
de klokjes van St-Helena en van St-Barbara en in het Capucienensteegje droeg de kerk haar grijs hoog dak. Hoe weinig
Christendom was er van die vele bidhuizen uitgegaan. Een
klooster vol paters en de parochie geestelijkheid hadden zich
destijds onmachtig gevoeld om het protestantisme tegen to
houden en zij hadden er de paters Capucienen bijgeroepen.
En Bowen het yolk had het klooster gestaan met monniken die het land regeerden, die twistten met hun medebroeders van Stavelot om voorrang en abtskeuze. Tien jaar
daarna was het alsof zij nooit hadden bestaan.
FILIP DE PILLECYN
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LENTELIEDJE
Nu zingt Cecilia
haar zoetste aria,
door meerl en vinkenkeel,
o, waterklare veél.
0, wind-door-harp gestreel,
waaruit ik klanken teel,
die brozer zijn dan 't glas
der klare waterplas.
Hoe diep ligt nu de vastentijd order het Bras,
dat uit de voren spruit,
nu men de Paschen luidt.
En 't tintelt en het tuit
den vink ten keele uit,
nu zingt Cecilia
haar zoetste aria.
ALEX. CAMPAERT
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ONZE NEDERLANDSCHE STAM IN DE XVII EEUW.
Prof. Dr P. Geyl wijdt zich aan « de geschiedenis van
den Nederlandschen stain », daardoor bedoelende de « eenheid » van al de Nederlandsch-sprekenden. Het « tweede
deel », loopt over de periode 1609-1688 (1). Het eerste jaartal
hoeft Been uitleg in Vlaanderen; het tweede, 1688, doet wel
vreemd aan. Het is het jaar waarop Holland, uit ijver voor
het protestantisme, aan zijn Prins toelaat, met de Staatsche
vloot in Engeland te vallen om koning Jacobus te verjagen.
We hebben lang getwijfeld of we aanvaarden zouden
toen men ons om de recensie van dit boek verzocht. Vele
lezers van Diets c h e W a r a n d e zullen zich immers
herinneren hoe wij het eenmaal aan den stok hadden met
prof. Geyl : we hadden namelijk, Belgische geleerden te
verdedigen tegen zijn aanklacht : ze zouden bedrieglijk zijn
te werk gegaan in hun geschiedschrijving. Waar we eenmaal
partij waren, was het misschien beter het oordeel over dit
werk aan een ander over te laten? Slechts toen we tot de
overtuiging kwamen dat dit gedeelte van het werk minder
een oordeel vraagt dan een bekendmaking, hebben we aangenomen. Er is ten andere ook veel goeds van te zeggen.
Bij een kennisnemen met de inhoudstafel en een eerste
doorwerken van het boek, valt het op hoe we hier — alles
samen geteld — een 90 blz. Zuid-Nederlandsche tegen 640
blz. Noord-Nederlandsche geschiedenis hebben. De schrijver
is zich wel bewust van die opvallende wanverhouding. « De
welwillende criticus, zegt hij in zijn Voorrede, zal begrijpen
dat de meest dynamische eeuw in de geschiedenis van het
Noorden niet alleen ruimte van beschrijving geeischt heeft,
maar dat een overgroot deel van de aandacht naar dat
(1) PROF.DR P. GEYL, Geschiedenis van de Nederlandsche Stam. Tweede
deel 1609-1688. — 75 afbeeldingen en 7 kaarten. 766 blz. Uitgave van de N. V.
Wereldbibliotheek te Amsterdam. W. Prijs per deel in Keurband, fl. 7.50.
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Noorden uitgaan moest. Zijn actie op het Europeesch terrein
bepaalde mee het lot van het Zuiden; zijn uitzwerming bracht
den Nederlandschen stain de wereld over. Mocht als gevolg
hiervan het evenwicht in de behandeling van Noord en Zuid
verbroken schijnen, dan durf ik beweren dat dit niet meer
dan schijn is; en bovendien, vertrouw ik dat ook die schijn
overwonnen zijn zal, als binnen eenige jaren deel III den
lezer in handers komt. »
Wij zullen het dan voorloopig bij dien schijn houden.
Maar we herinneren ons de inleiding tot 's schrijvers eerste
deel, waarin hij voornam zich los te makers uit den ban waarin
de Staten de geschiedbeschouwing geslagen hadden, en meer
oog te hebben voor de beteekenis der stameenheid. « II(
ontveins mij intusschen niet, zegde hij daarop, dat de moeilijke proef mij vermoedelijk door de behandeling van het
tijdvak waarmee het volgend deel moet openers, gesteld zal
worden. »
Hierin heeft de schrijver zich dus niet bedrogen. De
voorrede van zijn tweede deel sluit daarom, meenen we, met
de volgende veel- of nietszeggende opdracht. Na te hebben
bekend dat dit deel den schijn van onevenwichtigheid draagt,
richt hij zich tot « de jongeren der Dietsche beweging »
« Aan hen draag ik dit deel op. Moge het hen bevestigen in
het besef dat verscheidenheid en eerbied voor bijzondere
rechten tot de kostbaarste bezittingen van de Nederlandsche
traditie behooren. »
*
**

Schriiver zou ons dus de geschiedenis moeten leveren,
voor de jaren 1609-1688, van « alle volken en volksgroepen
voor wie het Nederlandsch de moedertaal is. » Immers de
taal beschouwt hij als het eenheidskenmerk, en naar deze
« eenheid » is zijn werk opgevat.
In werkelijkheid krijgen we een fel-ontwikkelde geschiedenis van zijn Noordergroep : een dik boek voor die 80
jaren; maar waar het om de Zuidergroep gaat, daar richt zich
zijn belangstelling al te uitsluitelijk naar taal- en stamele63

menten, zoodat het onmogelijk is voor een Zuid-Nederlander
zich, met het boek van Geyl, het leven zijner voorouders uit
de gezegde periode duidelijk te maken. In Belgie doet het
boek dan ook vreemd aan; het gaat over vreemde dingen
die niet tot onze « cultuur » behoorden tot hiertoe.
En aldus blijft ons het boekdeel van Pirenne voor de
Geschiedenis der XVII e eeuw volstrekt onmisbaar, want
Geyl deelt er ons niet veel meer van mede dan wat cultuuralgemeenheden, naast de groote tractaten die Noord en Zuid
interesseeren. Heeft het Zuid Been kapitalen vergaderd, of
niet « uitgezwermd » zooals het Noord, het heeft toch ook
geleefd en ook dit leven verdiende zijn geschiedenis.
Maar ook voor de cultuur van het Zuiden is op te merken, dat het standpunt door den schrijver gekozen, allicht
tot een zekere eenzijdigheid voert. Indies hij Rubens gees
verwijt wil maken van zijn Europeanisme met « al dat uitheemsche », in den grond staat hij daar toch slechtgezind
tegenover : het heet dat het Zuiden « weerloos voor die
invloeden » is opengesteld. En waar hij het heeft over de
taaltoestanden, komt hij, tot onze verwondering, met de
kerkelijk-godsdienstige broederschap der Romanisten voor
den dag, samengesteld uit Antwerpenaars die Rome bezocht
hadden, maar Welke broederschap verder met Italiaansche
taal zoo min iets had te stellen, als de genootschap van het
H. Graf in St-Pauluskerk voor die Jerusalem bezocht hadden,
met Oostersche tales.
Hoe weinig ten andere Geyl in het Zuiden thuis is, komt
sours in de bladzijden die hij er aan wijden durft, op naieve
wijze voor den dag, zooals waar hij Montaigu door Scherpenberg vertaalt (blz. 31). Hij kept nochtans Scherpenheuvel.
En dan, dat eeuwig minimiseeren van onze zelfstandigheld in het Zuiden! Geyl vindt dat Puteanus de oogen moest
sluiten our de taken voor te stellen zooals hij deed. Maar
Puteanus meende het zeer rechtzinnig wat hij zegde, en hetgeen hij uitdrukte was het gevoelen van zijn tijdgenooten.
Wij waren niet meer Spaansch dan het Noorden Fransch
wanneer het zich met Frankrijk verbond, althans naar de
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schatting onzer voorouders. Wij hadden Spanje noodig als
eenigen steun tegen de tyrannie van het Noorden dat tezelfdertijd ons godsdienstig levers en ons economisch 'even
belaagde. Wanneer onze Richard Verstegen b.v. voor Spanje
uitkomt, is daar geen nationalistische voorkeur mee gemoeid
dock eenvoudig een hulpzoeken. Helaas, de antiklerikale literatuur der XIXe eeuw en de geschiedschrijving van NoordNederland hebben steeds, waar zij over het Zuiden spraken,
een tafereel van verslaving opgehangen, waarin onze voorouders zich niet zouden herkend hebben. Het is een eer voor
Pirenne zich z(56 met het verleden te hebben vertrouwd
gemaakt, dat hij dit ten volle heeft aangevoeld, en het niet
heeft nagelaten met de voor hem heerschende meening of te
breken. Komt nu Geyl formeel op tegen Pirenne en onze
eigen overtuiging (blz. 12), dan ligt het in den grand
hieraan : wij beroepen ons op den geest waarin onze voorouders hun tijden beleefd hebben, terwijl Geyl de taken van
uit zijn standpunt ziet, een standpunt waarvan onze voorouders niet eens gedroomd hebben.
**

In feite heeft dit tweede deel van Geyl's werk beteekenis
als nieuwe synthese van de historie van het Noorden. Hij
heeft evenzeer belang gehecht aan het godsdienstige als aan
het politieke en het koloniale. (Best had dit laatste een korter
onderdeel mogen zijn van de economische geschiedenis,
Wilde de schrijver alles tot een geheel brengen).
Die godsdiensttwisten in het Noorden met hun absolute
gevolgtrekkingen, hebben de scheiding tusschen Noord en
Zuid zooverre doorgevoerd dat men elkaar niet weer
begrijpt Men leze Verstegen om zich rekenschap te geven
van de vervreemding door die onderlinge protestantsche
twisters, en hun dwaze verwikkelingen veroorzaakt, terwip
de terechtstelling van een man als Oldenbarneveldt, het
laatste respect deed verloren gaan.
Maar wat we aan het werk van Geyl wêl hebben, is een
zeer vloeiend geschreven relaas van deze godsdiensttwisten,
zooals we er tot hiertoe geen vonden.
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Een nog minder stichtelijk kapittel is dit van de Indische
compagnieen. In werkelijkheid staan we bier voor een der
gruwzaamste bladzijden uit de geschiedenis van het kapitalisme. En welk een gewetenloosheid en oneerlijkheid in
den dienst van dit kapitalisme! Zooals Geyl die geschiedenis
heeft kunnen samenvatten is ze erg onverkwikkelijk. Geyl
voelt het zeff ook wel; hij beroept zich op « de inzichten die
in later tijd ontstaan zouden... »
En zoo onmenschelijk als men de volkeren van Insulinde
behandelde, zoo onrechtvaardig en schandelijk-zelfzuchtig
was de anti-Antwerpsche politiek die onze « Noorderbroeders » voerden. Niet tegen Antwerpen alleen, maar tegen al
wie "de Hollandsche negocie zou kunnen verminderen. Om
reden van Antwerpen kan er met het Zuiden niet worden
geredeneerd, en men roept God en de belangen van den
protestantschen godsdienst bij, om er zijn handelsbelangen
mee te dekken. Hier te Antwerpen hebben onze burgemeesters
en schepenen er zich wel rekenschap van gegeven. Ze hadden
zoo goedgunstig de Hollanders onthaald en gevierd bij dit
bestandsluiten in 1609! Toen rekende men nog op recht en
redelijkheid. Maar die naieveteit moest spoedig verzwinden.
Het ging in het Noorden om groot geld, en daarom konden
Been onderhandelingen, die de opening der Schelde moesten
beteekenen, maar eenige kans hebben.
En van een « stamgevoel » komt bitter weinig, komt niets
terecht. Ja, met Noord-Brabant en met Limburg hebben we
ons een gevoeld. En we zouden een tegenhanger van Geyrs
werk kunnen schrijven, met hetgeen men te Antwerpen en in
de Kempen heeft te boek gesteld omtrent het li jden om het
geloof in de generaliteitslanden, en omtrent de hulp van
geestelijken en van stoffelijken acrd die er van hier uit is
naar toe gegaan, en omtrent de personen, instellingen, kerkelijke schatten en relikwien die we hebben opgenomen,
broederlijk, in onzen schoot, totdat de « schrikkelijke jaren
van de retorsie » het aan ons eigen lijf deden gevoelen wat
men onze Brabantsche broeders aandeed.
Nog een puntje wenschen we op te halen. Wanneer het
Noorden een verdrag sluit met Frankrijk, en zich met deze
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mogendheid t'akkoord stelt om de Zuiderlijke Nederlanden
te verdeelen, hebben we gelegenheid om het nationaal
gevoelen te toetsen Men leze bij Sabbe in zijn Brabant
in 't v e r wee r, hoe ooze menschen zich uiten en tegen
Holland, en tegen Frankrijk, en men leze bij Geyl hoe de
Hollanders bij hun tractaat geheel Vlaanderen aan Frankrijk
willen afstaan...
**

Wij besluiten met enkele beschouwingen over Geyl's
werkmethode. Op archief had hij voor zijn eerste deel niet
gewerkt; voor dit tweede heeft hij uit de Londensche Staatsoudheden een en ander oppdiept dat een aanwinst schijnt te
beteekenen voor de geschiedenis van Nederland. Maar zijn
verdienste ligt toch elders. Indien hij Been archief bewerkte,
hij heeft de literatuur van zijn onderwerp terdege doorlezen,
en hij wont er zich wel in thuis. Hij heeft in dit boek menig
kapitteltje van de geschiedenis van het Noorden op een
nieuwe en, Haar :e meenen, verdienstelijke wijze gesynthetiseerd.
Wanneer eenmaal de geschiedenis het pad der sociologie
opgaan zal, mag het werk van Geyl als een eerste poging
voorkomen.
En voor iemand die de nationalistische uitingen, die zich
in den loop der geschiedenis hebben voorgedaan, verzamelen
wil, is dit ook het aangewezen boek.
Maar het laat onvoldaan wie zich de tijden der XVIP
eeuw wil indenken zooals de menschen van toen ze aangevoeld hebben; geheel onvoldaan laat het den Vlaming, den
Zuid-Nederlander, die er de geschiedenis zijner voorouders
niet in vindt. Een « geschiedenis van den V 1 a am s c h e n
stam zooals, wellicht bij vergissing in de, overigens merkwaardige, recensie van het bock in De Schelde (4 December) beweerd wordt, is het heelemaal niet.
FLORIS PRIMS
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Vlaamsche Letteren
AUG. VAN CAUWELAERT. Harr y. Amsterdam.
N. Van Kampen en Zoon N. V. —LODE ZIELENS. —
—P.
De G e 1 e Roo s. Amsterdam, N. V. Uitgeversmaatschappij
« Elsevier » MCMXXXIII.
Niet ieder deter romans afzonderlijk, en allerminst « De
Gele Roos », maar eerst de beide werken samen geven een
beeld van de structuur van geest en leven in dezen tijd. Structuur is misschien veel gezegd, want als de huidige wereld aan
iets lijdt en, indien er niet spoedig verandering komt, zal ten
gronde gaan, dan is het juist wel aan een gemis van innerlijke
structuur, dat de oorzaak er van is dat alles in het honderd
loopt. Van Cauwelaert is zich duidelijk bewust van dit ontbrekende houvast, die den modernen mensch, speelbal van
zijn instincten en begeerten, het slachtoffer maakt van het
niets ontziende leven en hij houdt hem de even onwrikbare
als beproefde beginselen voor van het christelijk geloof om
zedelijk boven dit leven uit te stijgen en steun en troost te
vinden in verzaking en gebed. Zielens daarentegen, dien elke
positieve ethiek zoowel als alle geopenbaard geloof onverschillig laat, behandelt den levees- en zielegang van twee
menschen, die, « aan den overkant van goed en kwaad », zich
op de grensgebieden der West-Europeesche moraal bewegen
en den cooed niet vinden de laatste « conventies » van zich
of te werpen. Waarom ten slotte niet? De schrijver legs het
zelf zijn « ik-persoon » in den mond : « Waren we niet
broeder en zuster, we zouden reeds lang man en vrouw zijn ».
Wat weerhoudt er hen feitelijk ? De gevestigde, burgerlijke,
christelijke moraal? Dat zeker niet, want in ander opzicht
laten ze zich aan deze « conventies » volstrekt niet gelegen
de broeder heeft een verhouding met een vrouw die hij niet
lief heeft, waartoe hij enkel zinnelijk aangetrokken wordt,
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en Antoinette, de zuster die overigens getrouwd was, krijgt
ten slotte een kind van een foorkramer, een kerel waarin ze
opeens een halven god is gaan zien, de belichaming van een
verren, ideeelen en idealen geliefde, waarop ze sinds jaren
bleek te hebben gewacht. Hier wordt de burgerlijke moraal
dus wel getrotseerd. De Duitsch-Joodsche schrijver Leonhard
Frank, die een analoog geval in « Bruder and Schwester »
behandelt, heeft het weliswaar noodig geacht tal van onwaarschijnlijkheden op elkaar te stapelen om den in onwetendheid
gepleegden incestus aan te brengen, maar hij deinst er ten
slotte niet voor terug, nadat hij de moeder dier beide
menschen van ontzetting heeft laten sterven, den « tausendfachen Geist der Liebe » (Werfel) sterker te laten zijn dat
de hindernissen eener vermaagschapping in den tweeden
graad : bij hem zullen broeder en zuster, ook « wetend »,
elkaar hervinden. Daartoe echter moet men wellicht de
West-Europeesche cultuur enkel als een vernis hebben ondergaan, waaronder voor onze maatschappij ontbindende
krachten blijven leven, in reactie waartegen aan het yolk van
Israel zoo vaak reeds en onlangs weer in Duitschland zooved
onaangenaams werd aangedaan. Zielens echter schrikt voor.
de laatste gevolgtrekkingen terug en op den duur ontwik-,
kelen zich de levees dier beide menschen Tangs wegen van
geleidelijkheid : ze blijven bij elkaar wonen « als broeder en
zuster ».
Het spijt mij, dat ik al het geharrewar dat aan deze...
bevredigende conclusie voorafgaat als niet veel meer dan
maakwerk kan beschouwen. Het gezochte en artificieele van
dit gansche verhaal valt des te sterker op, daar de beide eerste
hoofdstukken een zoo vlijmenden klank van levenswaarheid,
van diep brandende werkelijkheid hebben. Deze beide kapitels zijn prachtig, zijn eenvoudig grandioos. Zelden heb ik
het Teed der verwaarloosde, liefdebehoevende kindsheid, der
kindsheid in gore, proletarische achterbuurten zoo schrijnend, zoo ziels-verscheurend bijna geschilderd gezien als in
deze beide aangrijpende schetsen, geschreven door iemand die
klaarblijkelijk het leven deter van God- en mensch- verlaten
ongelukkigen door en door ke pt. « Antoinette, onze moeder b>
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Reeds deze enkele woorden roepen de gansche tragiek van
den toestand op, het tragische levee van doodarme yolkskinderen, wier vader drinkt en wier moeder zich verdoet,
en die niets anders meer hebben dan een oudere zuster die,
zich opofferend, vader en moeder voor hen vervangt. Uit
de groote liefde van het hulpbehoevend kind voor zijn
zuster Antoinette is dan later dit ander gevoel ontstaan, dat
de volwassen man belet van een andere vrouw dan zijn zuster
te houden, althans genoeg om haar te huwen, en hem levenslang Antoinette doet aanhangen met een hartstocht, die veel
meer dan broederliefde is. M. i. is Zielens er echter niet in
geslaagd deze latere verhouding aanvaardbaar te maken en
Bever had ik de beide eerste hoofdstukken een novelle zien
blijven : ze zou een der schitterendste geweest zijn van heel
onze verhalende literatuur.
Even prachtige bladzijden als de aanvang van « De Gele
Roos » heeft August van Cauwelaert niet in zijn gansche
boek, maar desniettegenstaande is « Harry » als roman in zijn
geheel veel beter gesiaagd. Er is een zeer groote vooruitgang
vast te stellen Binds « Het Licht achter den Heuvel » en van
nu af aan neemt deze auteur zijn plaats in in de rij onzer
goede romanschrijvers van na den oorlog. Stylistisch spijten
mij wel de wendingen op zijn Walschap's, die hij m. i. te
gretig aanwendt. Later wij deze syncopen en persoonsverspringingen bij den schrijver van « Adelaide » waardeeren
waar hij er geen misbruik van maakt, maar laten onze Vlaamsche vertellers het hem toch nu niet allemaal gaan nadoen,
want zonder schaduwzijde is deze stipmethode ten slotte
niet. Erkend moet worden, dat het bij Van Cauwelaert om
geen slaafsche imitatie gaat, maar invloed van Walschap op
zijn verhaaltrant is in elk geval nawijsbaar.
Men heeft in den jongsten tijd heel wat inlet laten
vloeien om uit te maken wat een katholieke roman behoorde
te zijn. Ile heb van meet af aan werk als dit van Walschap,
dat aanleiding tot dit geharrewar geweest is, beschouwd als
werk van « katholieke inspiratie », waarna nog niet gezegd
was dat deze romans essentieel katholiek konden heeten. Het
ligt niet op mijn weg daarover uitspraak te doer. Ile wou
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alleen er tegen mogen waarschuwen, een letterkundig werk,
dat slechts het « leven » op het oog moet hebben, te verwarren met een stichtelijk tractaatje of een theologische
verhandeling. Die in zijn geloofsovertuiging gekwetst wordt
door Walschap's boeken, deed goed nooit iets anders te lezen
dan de Bode van het Heilig Hart of iets analoogs, want voor
dien blijft de literatuur een doode letter. Ook « Harry » moet
hij dan niet lezen, want ik vrees dat hij in dezen roman van
een schrijver, aan Wiens rechtgeloovigheid wel geen mensch
zal twijfelen, toch ook veel elementen zal vinden, die in een
« katholieken roman » niet thuis hooren. Ook dat boek kan
ten hoogste van katholieke inspiratie geacht worden, want
de auteur heeft er niet voor geschroomd de realiteit van het
leven in het oog te houden, met alles wat er aan vast kan zijn
dat doorgaans niet het thema uitmaakt van vrome verhalen.
Maar daarom juist heeft Van Cauwelaert een werk geschreven, dat, zooals ik hierboven reeds opmerkte, een spiegel is
van heel een kant van het moderne leven, waaraan hij, terwille
van wage vereischten, geen geweld wenscht te doen. Zijn
« Harry » is geen model van een christelijk mensch, hij is een
opstandig zoon, een boeleerder, ten slotte een moordenaar,
maar hij is in den grond meer zwak en ongelukkig dan slecht
en in zijn diepste verworpenheid verlaat hem de stem van
zijn geweten toch niet. Zeker blijft de levensfeer van August
van Cauwelaert's menschen ook in hue uitspattingen minder
decadent dan deze van « De Gele Roos ». De auteur begeeft
zich niet in de troebele gebieden der sexueele ethiek, waar
getornd kan worden aan de basis zelf waarop ooze maatschappij berust. Zijn Harry is een « zondaar » in den zin der christelijke moraal en juist bier beijvert zich de schrijver, gelukkig
zonder in tendenzwerk te vervallen, de veredelende en louterende krachten te laten uitschijnen die nog altijd leven in het
katholiek geloof. Boerenzoon uit een deugdzame Vlaamsche
familie, kan hij zich aan het al te strenge vaderlijk gezag niet
onderwerpen, verlaat huffs en haard om in de stad te gaan
werken, waar hij eerst in vrije verbinding leeft met een meisje
dat hij lief heeft en later huwt door bemiddeling aan een
christelijk werk dat zich dergelijke gevallen ter harte neemt,
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maar dan later, wanneer hun kindje is gestorven (wat ontroerende bladzijden heeft van Cauwelaert hier geschreven!)
aan den drank verslaafd geraakt, zijn intrek neemt bij een
liederlijke vrouw die hij weldra in een vlaag van jaloerschheid om het leven brengt. Een geval voor «gemengd nieuws»
zal men zeggen, maar zooals de auteur ons dit alledaagsch
gegeven in zijn diepere tragiek weet te doen aanvoelen, hoe
hij gedurende Harry's preventieve gevangenschap en het pro(es, diens geleidelijke inkeer en loutering, onder de zielezorg
van pater Andreas en de bescheiden bemoeiingen zijner
beproefde familie, weet te verhalen, is dit geval ver boven het
accident uitgegroeid en staan wij voor de aangrijpende tragiek van een menschelijke ziel onder het zich voltrekkende
noodlot, met, als verzoenende uitkomst, de wroeging, het
lijden, de verlossing deter geplaagde ziel door de genade van
het geloof en het heul der vergiffenis, die zelfs de trotsche,
verstokte vader aan zijn zoon ten langen leste niet kan weerhouden : het thema van den verloren zoon behandeld in het
kader van het hedendaagsche leven. Zeker worden in van
Cauwelaert's roman motieven verwerkt die we nog hebben
gehoord. Hij heeft, naar inhoud en vorm, niet die verrassende
nieuwheid die zekere moderne romans kenmerkt. Hij is,
vergeleken met veel recent werk, wat traag van beweging;
de auteur beijvert zich veel uit te leggen dat anderen in het
duister laten en van den lezer verwachten dat hij het er wel
zelf zal bijdichten. (Of deze laatste methode een winst kan
heeten durf ik betwijfelen, trouwens.) Hij verraadt, wellicht
wat te zeer, dit rustige werkmanschap, dat velen thans verwaarloozen ten bate van een niet steeds gelukkige spontaanheid. De karakters, vooral deze der bijpersonen, zijn wellicht
somtijds wat stereotiep, wijzend op een zekere mate van
bedachtzaamheid bij den auteur ten nadeele van een rechtstreekscher levensaanvoeling. Maar dit apes moet ons niet
beletten te erkennen, dat « Harry » een stevig gebouwd,
boeiend boek is, op menige bladzijde van een zoo ontroerende
menschelijkheid, dat we in de hooghartige, stugge, zich voor
gevoel schamende literatuur van thans de weerga ervan verre
moeten zoeken.
U. VAN DE VOORDE.
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Boek bespr eking
AUGUSTE VALENSIN : Maurice Blonde 1. Textes et Commentaires. (Coll.
« Les Moralistes Chretiens ». Librairie V. Lecoffre. J. Gabalda et Cie editeurs.
Paris. 1934.
Maurice Blondel is essentieel de man van een philosophie die katholiek wil zijn.
Heel zijn leven werd gewijd aan het langzaam oprichten van een geestelijk buitengewoon gewichtig monument, dat gedeeltelijk uitgevoerd is, en vier deelen zal
beslaan : La Pensee, I'Etre, l'Action, I'Esprit Chretien. Al zijn werken zijn nauw
verbonden aan de leidende gedachte van zijn wijsbegeerte ; dat maakt het moeilijk
uittreksels te geven, die slechts grondig kunnen begrepen worden wanneer ze
uitgelegd worden door het geheel van een stelsel, waarvan sommige deelen nog niet
uitgegeven zijn.
De heer Valensin is er toch in gelukt, en het is begrijpelijk hij heeft zijn
keus beperkt bij hetgeen in Blondes voornaamste werk betrekking heeft op individueele of sociale moraal. Hij is zelf een merkwaardig wijsgeer, en Blondel's vriend :
Over den mensch, over genesis en ontwikkeling van een grootsch, maar dikwijls
subtiel gedachte, zou hij ons veel leerrijks kunnen zeggen ; slechts uit eerbied voor de
nederigheid van zijn vriend heeft hij gezwegen. Doch het discreet, flink commentaar
dat de uittreksels verbindt, is een kostbare leefdraad, en geeft heel zijn waarde
aan het boek dat een kostbaar brevier van natuurlijke en christelijke moraal is.
Blondel is niet alleen een groote wijsgeer, maar een ras moralist : hij doet denken
aan Pascal om de pracht van zijn stijl, de warmte zijner overtuiging, de verhevenheid der gedachte die zonder moeite van het psychologisch gebied tot het bovennatuurlijke en mystieke stijgt. Maar hij is meer wijsgeerig aangelegd dan Pascal, en
plaatst het moreele vraagstuk in volle betrekking met den mensch, de wereld en God.
Alle kanten der moraal, wijsgeerig, psychologisch, godsdienstig, heeft hij doorpeild.
De gegeven uittreksels beloopen heel het veld der moraal, van het ontwaken
van het moreele vraagstuk in het individueel geweten, tot de moreele opvatting
van familiaal, politiek, internationaal leven.
Een schoon en groot boek, toegankelijk voor alle gecultiveerde lezers. Een
brevier dat men moet leven en herlezen, om de gedachte ervan in zich op te semen
en in zijn leven te doen dringen.
Fernand Deschamps.

IVES SIMON : Critique de la Connaissance Morale. (Coll. «Les
questions disputees »).
Desclee de Brouwer. Paris. 1939. — 10 fr.
Schrijver is een philosoof, en houdt zich ook bezig met metaphysiek. In zijn
boek geeft hij ons eerst eene nog al moeilijke studie over wijsgeerige techniek :
een vergelijking tusschen speculatieve en practische wetenschap. Heeft men echter
den moed deze critiek die de karakters tracht te doen uitkomen van elke practische
wetenschap — aldus moraal en politick — te volgen, dan wordt men gewaar dat
uit deze abstracte princiepen gevolgtrekkingen voortvloeien, die van overgroot
gewicht voor ons dagelijksch gedrag zijn. Onmogelijk te treden in de details der
subtiele redeneering. Slechts bij zijn conclusie wil ik blijven staan :
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Schrijvers politieke wetenschap is een practische wetenschap„ dus een moreele
wetenschap, dus ook een wetenschap die van den godsdienst afhangt, vermits wij
behooren tot een menschdom dat gevallen is en verlost werd door Christus. Als
al 't overige gelijk is, kan alleen goed onderlegde katholieke wijsgeer een volledige
politieke wetenschap opbouwen. En deze practische gevolgtrekking kan ons ver
leiden. Een staatsman die in zijn privaat leven geen moreel en godsdienstig man is,
zal geen leider worden, bekwaam om het algemeen goed tot stand te brengen.
Voorzeker volstaat godsdienst alleen niet om een yolk te regeeren : « Met Vader
Onzen regeert men niet » zeide Laurent de Medicis. Maar een staatsman die niet
bidt, die geen juiste wijsgeerig-godsdienstige opvatting van den mensch en van
zijn bestemming heeft, kan geen volslagen, waarlijk goeden leider zijn.
Fernand Deschamps.
RENT SCHWOB : Capit ale de la Pr iar e. (Coll. « Les Iles »). Avec un
portrait de Bernadette Soubirous. — Desclee de Brouwer. Paris. — 18 fr. beiges,
Dit boek zal welkom zijn bij al degenen die Lourdes lief hebben. Schrijver,
een bekeerde jood, is maanden lang ginder verbleven, en stilaan heeft hij de
beteekenis, het mysterie van Lourdes begrepen. Het is hem duidelijk geworden
dat Lourdes werkelijk een . geestelijk brandput van uitzonderlijke aandoenlijkheid is.
En ook dat niet alleen de genezingen, d. i. het tastbaar mirakel, van belang, of
zelfs van overwegend belang zijn, maar wel het bovennatuurlijk leven, dat zelfs
door de meest middelmatige zielen gevoeld wordt. In drie hoofdstukken heeft bij
zijn boek verdeeld. In het eerste, Par ois se de la Chr etient e, stelt hij
Lourdes voor als een eucharistisch centrum voor alle volkeren. In het tweede,
Sanctification de la mediocrit e, laat hij, door al het lichamelijke en
geestelijke lijden heen, de heiligheid der nederigste menschelijke zaken uitschijnen.
In het derde, eindelijk, dat zijn naam aan het boek geeft, geeft schrijver, als een
kristen en ook als een dichter, een reeks meditaties over den rozenkrans.
Het is een zeer schoon boek, geschreven met - liefde en pieteit, door iemand
die Lourdes wezenlijk aanvoelt, zooals het moet aangevoeld worden.
L. D.

Dr. FLORIS PRIMS : Leiddraad voor de Vaderlandsche Ge sc 'hiedeni s. — Uitg. « De Oogst ». Antwerpen.
Een brochure van 55 biz., geen schoolboek maar een uitstekend resume, buitengewoon klaar en zaakrijk van ooze geschiedenis tot aan Karel V... Al wat wij
volstrekt moeten kennen over het verleden van ons yolk, staat erin. Met veel
talent heeft schrijver de geschiedenis van ons land in het kader der algemeene
geschiedenis weten te plaatsen, en uit het verleden op te halen hetgeen het heden
voorbereidt en verklaart. Een echte leiddraad door de zoo ingewikkelde historie
der verschillende gewesten, die stilaan evolueerden om een land uit te maken. Geen
verwarrende details, geen nuttelooze bespiegelingen, maar een rechte lijn met vaste
band getrokken.
Niet genoeg kunnen we dat werkje dat van zulke diepe kennis van zaken
betuigt, aanbevelen.
L. D.
60 a n s de S o u v en i r s. — Bloud et Gay. Paris.
Schrijver is wel bekend in de letterkundige wereld. In de eerste helft van zijn
boek geeft hij eenige herinneringen uit zijn kinderjaren te Parijs en in Gasconje,
de bakermat zijner familie, uit zijn opvoeding bij de Jesuieten, zoowel als uit zijn
FERNAND LAUDET :
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legerdienst jaren, en zijn opleiding tot de diplomatische loopbaan. Verder gaat
het over den tijd men hij gezantschapsecretaris was, eerst te Berlijn en daarna te
Rome, waar hij Leo XIII van dicht bij leerde kennen en bewonderen. Hij leefde
die bewogen jaren mee, toen de groote Paus het « Ralliement », het aanvaarden
der Republiek aan de Fransche Katholieken zoo dringend voorhield. Schrijver zag
zeer klaar de hooge wijsheid in van dien raad, zoowel als het noodlottige der
onderlinge oneenigheid zijner katholieke landgenoten, en van hun weerstand aan
's pausen verlangen. Hij zelf was een getrouwe aanhanger van 's pausen politiek.
Ook als gezant te Rome, gedurende de laatste jaren van Leo XIII weet hij menig
belangrijk feit in 't licht te brengen.
Geen sensationeel werk, maar een envoudig oprecht boek, door een eerlijk,
L. D.
diep geloovig man geschreven.
L'Antisemitisme, son histoire et ses
BERNARD LAZARE
cause s. Edition definitive. Etude d'Andre Fontainas. Orne d'un portrait de
l'auteur. — Editions Jean Cris. Paris. — 2 vol. 20 fr.
Een heruitgave van een werk reeds in 1894 verschenen, waarin schrijver —
sindsdien overleden — de redenen onderzocht van de vijandigheid welke de joden
sedert hun verschijnen in de geschiedenis, maar vooral sedert het christendom,
overal hebben ontmoet. Zoo onpartijdig mogelijk, en met bewonderenswaardige
eruditie gaat hij de heele historische evolutie, voor en na Christus na. Loyaal erkent
hij hoe de Joden, bij andere volkeren ingelijfd, toch altijd hun eigen wetten
volgden, en aldus als een yolk op zich zelf bleven in het land waar zij leefden.
Veel belangrijks is er in dit werk te vinden, maar het wordt verzwaard door al te
veel herhalingen, en met allerlei bespiegelingen over ethnologische kwesties, die
aan de oplossing van het vraagstuk niet veel bijbrengen. Heel het betoog is ten
aQdere in volkomen rationalistischen geest gevoerd, en dat beperkt van meet of
schrijvers vizie, zoowel wat de beteekenis der Joden in de geschiedenis der wereld
L. D.
betreft, als hun betrekkingen met de christenen.
JOHN Koov : Het boek van de f i l m. Uit. W. De Haan, Utrecht.

Dit is een uitstekend handboek over de ontwikkeling van foto en film, de
commercieeele, artistieke en technische kant van de film ; over de maatschappij
in de film en de film in de maatschappij. Het is een zakelijke studie, die nergens
vervalt in dien beaten stijl, waarin de meeste geschriften over film en filmsterren
gesteld zijn. Het boek bevat tal van zeer mooi uitgevoerde illustraties.
V.
FRANZ HERWIG : Hoop op Lich t. Vert. door Jos. Panhuyzen. Uitg. N. V.
Het Ned. Boekhuis, Tilburg.
Voor de Sebastiaan-figuur van Fr. Herwig, hebben we, ondanks de goede
bedoelingen van den schrijver en het al te nadrukkelijke enthousiasme van zekere
katholieke pers, niet veel kunnen voelen. Er was te veel opzettelijkheid in dit
boek, te veel duitsch rethoriek en romantisme. Maar « Hoop op Licht » dat ik
een achttal jaren geleden in Hochland las behoort tot het beste wat Fr. Herwig
heeft geschreven. En tot het meest karakteristieke van zijn werk. Herwig werd
gestuurd door een groote deernis en liefde voor de misdeelden, de zwakken en
de zwervers der grootstad, die alien zijn Gods arme kinderen en alien in de liefde
van den Vader worden omsloten. De vertaling is uitstekend.
Dr. R.
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Wat is dat? Een encyclopedie voor jongeren. Uitg. N. V.
Hollandia-drukkerij, Baarn.
De bedoeling van deze speciale encyclopedie is zooveel mogelijk een antwoord
geven, dat aanvult wat ouders en leeraars vertellen, en wel zoo goed en boeiend
mogelijk. Het werk zal in 24 afleveringen volledig zijn. De twee eerste zijn
verschenen.
V.
W. C. BRAAT : Uit e i g e n t i j d. Leesboek voor kweekscholen. Uitg. J. B.
Wolters.
« Naast de Nederlandsche is er een ruime plaats voor de vlaamsche auteurs
ingeruimd ». Aldus de samensteller in zijn voorbericht. En kijk nu : daar hebt ge
acht en zestig Hollanders, — waaronder Martha De Vries, A. V. Hoogstraten,
W. Iependaal, Wilma, S. Ulfers en Co — tegenover tien Vlamingen!
Wat zou het geweest zijn indien de samensteller nu eens geen ruime plaats
had ingeruimd voor de vlaamsche auteurs. Ik herhaal wat ik vier jaar geleden
schreef : Geheel de vlaamsche ontwaking sedert en met Gezelle is nog niet bij
machte geweest om de zelfgenoegzaamheid en het superioriteitsgevoel der ho!landcshe schoolmeesters te breken.
C.

D e K a t h o 1 i e k e E n c y c l o p e d i e. Uitg. Joost van den Vondel.
De proeve van bewerking die we ontvingen laat ons verhopen dat deze
encyclopaedie die zoowat 7000 illustraties zal bevatten, een veilige gids wordt
voor R. K. lezers. Aileen hoop ik dat de reproducties van naaktfiguren geen idiote
bewerkingen meer zullen ondergaan.
Dr K.
F. MAURIAC : De Adder k 1 u w e n. Uitg. Teulings, M. J., 's Hertogenbosch.
Pr. 30 fr.
F. MAURIAC : De Loop van het Lo t. Uitg. Wereldbibliotheek, A'dam.
Wie de magistrale werken van F. Mauriac : « Le nceud de viperes » en
« Destins » niet of moeilijk in de oorspronkelijke, klare maar harde fransche taal
kan lezen, zal dankbaar zijn om deze uitstekende vertalingen ; de eerste van Gerard
Wijdeveld, de tweede van J. C. Bloem.
JAN F. BooN : Getuigenis omtrent Beauraing. De kinderen van
Beauraing. Uitg. Jos. Vermaut, Kortrijk.
Wat we over J. F. Boon denken als schrijver en journalist, hebben we gezegd
naar aanleiding van zijn boek over het Hooge Noorden. We zouden hem onrecht
aandoen indien we hem alleen beoordeelden naar aanleiding van dit boek over
de gebeurtenissen van Beauraing. Dit zijn inderdaad niets meer dan eerlijke maar
losse en haastige notas over wat hij te Beauraing mocht zien en hooren. Het is te
beschouwen als dokument dat bij de vele literatuur over Beauraing dient gevoegd
te worden ter verklaring van de gebeurtenissen die zooveel beroering hebben
terweeg gebracht in dit land en alvast, welke de definitieve uitspraak ook wezen
moge, een geweldige drang naar gebed hebben doen loskomen.
Schrijver kondigt een tweede deel aan, dat handelen zal over Tilman Come;
maar eerlijk gezegd daar zijn we een beetje huiverig voor.
DR G. STUIVELING : Versbouw en ritme in de tijd van 8 0. Uitg.
J. B. Wolters, Groningen. Pr. 4.90 gl.
We zouden gaarne eene uitvoerige recensie hebben geschreven over deze studie

76

over de ritmiese vorm bij de Tachtigers, want deze arbeid die jaren van aanstudie heeft gevergd, verdient alleszins respect. Anderzijds geven we gaarne
toe dat het voor de waarde en de geschiedenis onzer nederlandsche literatuur, het
weinig ter take doet, te weten hoeveel verzen met onderbreking en enjambement,
hoeveel heffingsverzen, omzettingen, accentverschuivingen, over- en onderbetooningen er voorkomen per 1000 versregels in het werk van Kloos, of Perk of Gorter
Dr V.
of Verwey en de andere Tachtigers.
dachtig

JOHANNES JOERGENSEN : Charles de F o u c a u 1 d. — Gyldendalske Boghandel. Kopenhagen.
Weer een schoon boek van Johannes Joergensen, een van zijn beste. Als een
bladzijde uit de « Legende doree » komt dat wonderbaar leven voor. Het past
volstrekt niet in het kader van de sceptische 19 e eeuw. Geboren te Straatsburg in
1858, uit een adellijk geslacht, trad Charles de Foucauld in 't leger ; hij had zijn
geloof verloren, en gaf den vrijen teugel aan zijn driften. Na enkele jaren, echter,
begon hem dat leven geweldig tegen te steken. Om iets nuttigs voor zijn vaderland
te verrichten en tevens voldoening aan zijn dorsten naar avontuur te geven, ondernam hij, vermomd als een oostersche jood, een verkenningsreis in het toenmaals
grootendeels onbekende Marokko. Meermaals verkeerde hij in levensgevaar, maar
kwam behouden terug, met een schat van inlichtingen, die den weg openmaakten
tot de huidige betrekkingen van Frankrijk en Marokko. Maar tevens bracht hij
een trachten naar een zuiverder leven, naar een hooger gezag, naar het geloof.
En eens in den schoot der Kerk teruggekeerd, zocht hij instinctmatig naar het
nederigste, meest verborgen leven, naar een leven van volstrekte armoede en zelfverloochening, totdat hij eindelijk geraakte in de eenzame kluis te Tamanrasset,
waar hij in 1916 door eenige fanatieke muzelmannen werd vermoord.
Het boek is boeiend, met dat mengsel van strenge objectiviteit, van pazie, en
persoonlijke herinneringen, gemoedelijkheid en diepe godsvrucht zoo eigen aan
T.
Joergensen. En dan welke keurige taal!

s en f o u i e s. — Editions « Je sers ». Paris. — 15 fr.
zeer belangrijk relaas der opgravingen door schrijver deze laatste jaren
in Mesopotamia gedaan, waar hij twee steden, Tello en Larsa, sedert duizende jaren
onder het zand der woestijn bedolven, weer aan het licht bracht. Boeiend is dat
heropleven van een ver verleden, in het geheim te dringen van die sinds lang
uitgestorven beschavingen, en de verkregen uitslagen bij middel van den Bijbel
te contrOleeren. Stap voor stap werpt het gewijde boek zijn licht over puinen,
kunstschatten, cylinders welke in schrift of in beeld, de geschiedenis der verdwenen
volkeren verhalen. Alles is interessant in dit boek. En niet het minst de hoofdstukken gewijd aan de stad Ur, de bakermat van Abraham, eens de zetel van een
hooge beschaving, en die toen C. L. Woolley, in 1928, de koninklijke grafsteden
na lang zoeken en tasten eindelijk ontdekte, een buit opleverde, die niet moet
onderdoen voor de schatten van Tout-an-Khamon.
Dit boek zal met diep genot gelezen worden door al degenen die belang stellen
in het verleden van het menschdom, zoowel als in hetgeen de gegevens van overT.
levering en Bijbel komt staven.
ANDRE PARROT :Ville

Het
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EMILE BAUMANN : Heloise, l'Amante et l'Abbesse. (Coll.
Les grandes repenties »). — Albin Michel. Paris. — 10 fr.
Wie kent niet de geschiedenis van Heloise, het wetensgierige meisje, en
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Abailard, haar leeraar in wijsbegeerte en theologie ? De hartstocht ontgloeide in
hun harten, en het drama bleef niet uit. Men weet welke vreeselijke wraak Heloise's
oom nam op dengene die zijn vertrouwen zoo snood had bedrogen, en hoe de
minnaars, na een al te laat aangegaan huwelijk, gescheiden werden en tot het
klooster verwezen. Hun zonden zouden ze boeten hun leven lang. Voor goed was
Abailard's eerzuchtige droom naar hooge kerkelijke waardigheden gebroken, al
behield hij zijn invloed op de studeerende jeugd; een tijd lang dreigde hij in
ketterij te vervallen, en werd hevig bestreden door den H. Bernardus. Doch op
zijn sterfbed zweerde hij zijn dwalingen af. zijn zondige liefde was hij sinds lang
vergeten. Niet zoo, Heloise. Abdis van haar klooster, leidde zij tot aan haar dood
een leven van harde boetvaardigheid, aan den strengsten regel met oprechtheid
onderworpen. Doch haar hart had ze als zeventienjarig meisje aan een aardsche
liefde voor altijd weggegeven : nooit, hoe ze ook trachtte, kon zij vergeten. ze was
gemaakt voor aardsche liefde en toewijding, en trots scheiding en boete, zegevierde
de liefde tot Christus nooit in haar hart ; en daar ligt het tragische van dat leven.
Met veel talent teekent schrijver die beide zoo verschillende wezens, en het
drama van een liefde, die tot hun ondergang leidde, maar door alle eeuwen blijft
L. D.
leven.
RONALD A. KNOX : Le Cadavre dans le Silo. Traduit de l'anglais par
Stephanie Chandler. — Collection Durendal. 53, rue des Atrebates, Bruxelles. —
3 fr. 50.
noon van den « bishop » van Manchester, en zelf dominee geworden, bekeerde
zich schrijver enkele jaren geleden tot het catholicisme. Thans is hij aalmoezenier
der katholieke studenten van Oxford, en een bekende figuur in de letterkundige
wereld. Hij heeft zich speciaal toegelegd op het bestudeeren der techniek van den
detective-roman. Op zijn beurt heeft hij een roman willen schrijven, die als type
voor dit genre zou kunnen dienen en is er volkomen in gelukt. Tot het ein.de toe
blijft men in het duistere tasten, terwijl elk detail het zijne bijbrengt, om het
donker geheim op te lossen. Heel goede vertaling, en echte ontspannings lectuur.
Dit boek is het laatste der reeks van 6 doorgaans mooie boeken, tegen een bijdrage
T.
van 20 fr. aan de inschrijvers gezonden.
CAMILLE MELLOY : C i n g C o n t es de No g 1. Illustrations de Jeanne
Hebbelynck. 72 pages. 5 enluminures en hors-texte. Format 22 x22. — Desclee,
de Brouwer et Cie, Paris. — Cart. 10 fr.
Een keurig uitgegeven boek, mooi van buiten en van binnen. Want niet alleen
komt het bekoorlijk voor, ook de sprookjes zijn lief en eenvoudig, goed geschikt
om de liefde der kinderen voor het zoete kerstmisfeest te wekken en dieper wortels
in hun harten te doen schieten.
L. D.

JUST : Le Pare des Pr echeurs ou la Pitie des Hommes.
Vie Spirituelle. Collection Dominicaine). — Desclee, de Brouwer et Cie.
Paris. — 10 fr. belges.
Een stuk in vier bedrijven, geschreven voor het 7° eeuwfeest van Dominicus'
heiligverklaring, en voor 't eerst in het dominicaansch klooster van Saulchoir
opgevoerd. Het is uitstekend voor College's, enz. Opgevat in den trans van Gheon,
stelt het den heilige voor in al de rijke veelzijdigheid van zijne natuur, vooral van
zijn groote liefde, en geeft enkele der bijzonderste episodes van zijne leven weer.
CLAUDE

(La
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Inhoud van Tijdschriften
FORUM (November). — E. du Perron : Blocnote klein formaat. — F. C.
Terborgh : Een brief. — Verzen van H. W. Keuls en N. A. Drojine. — H. Roest
Crollens : Vriendschap. — R. Brulez : Memoires van een Borgenaar. — Van
Utvank : Het geschilderde portret als romanfiguur. — W. Elsschot : Tsjip. —
Panopticum. — De keerzijde.
FORUM (December). — A. Demedts : Niets dan een droom. — M. Gysen :
Ervaringen van een bloemlezer. — M. Roelands : De kraaien hebben gekrast. —
Menno ter Braak : Gesprek over den zin des levens. — Cola Debrot : Mijne zuster
de negerin.. — S. Veetdijk : Het pernicieuze lot. — Verzen van Jan Vercammen,
Fr. vanden Wyngaert, R. Herreman, A. Roland Hoist, V. E. Van Friesland. — Enz.
DE GIDS (December). — Stemmen der Redactie. — J. J. van Geuns : Gedichten. — Dr. J. Huizinga : Het proces der historische kennisvorming. — Dr. J. Salverda de Grave : De kunst der troubadours. — Dr. J. H. Scholte : Schiller als
dichter van het Derde Rijk. — J. Steur : Het voorspel van de verdediging der
Citadel van Antwerpen. — Dr. L. H. Grondys : Roemeensche herinneringen. —
A. van Duinkerken : J. Engelman's Tuin van Eros. — H. Marsman : Aanteekening
over Joz. Roth. — J. W. Weremeus Buning : Dramatische kroniek. — Buitenlandsch overzicht. — Bibliographie.
KULTUURLEVEN (November). — Dr. V. Penzel : De « Nieuw-levee »
beweging in China. — J. Maes : Karel Adam apologeet. — P. Timp : Terug naar
objectivisme. — M. C. Schroons : De katholieke moraal en de oorlog. — Od.
Spruytte : Individu en gemeenschap. — Steph. Axters : Deparadysgedachte in het
werk van Verschaeve. — F. Morlion : Philosophie in de kunstgeschiedenis. —
Dr. De Pauw : Katholieke en niet-kathol. lett. kritiek. — Cyr. Verschaeve : Prof.
Sobry's Newman en zijne Idea of a University. — D. Lunders : Ontdek de Amerikaansche film. — K. Luyten : Filmoverzicht. — Enz.
LA NUOVA ANTOLOGIA (1 September). — Cesare Maria de Vecchi sli Val
Cismon : L'episodio di Ems nel testo autografo di Costantino Nigra. — Aldo
Palazzeschi : Sorelle Materassi (III). — Carlo Linati : Un pocta italiano emigrato.
— Pericle Ducati : Congetture su Fidia. — Piero Nardi : Renato Serra nel suo
epistolario. — Giuseppe de Michelis : L'autarchia economica. — Giannetto Bongiovanni : Antonio Panizzi al Museo Britannico. — Axel L. Romdahl : La cultura
svedese.

LA NUOVA ANTOLOGIA (16 Septemberr). — La « Nuova Antologia » :
Due discorsi, un pensiero unitario. — Francesso Salata : II Re di Roma e it « suo »
amico — (con docamenti inediti). — Napoleone . Francesso, Re di Roma : Lettere
ad Antonio Prokesch. — Giovanni Papini : Dal « Decamerone » al « Don Chisciotte».
— Eugenio Giovannetti : Orizzonti della Marca. — Massimo Mila : Rossini, tutta
musica. — Aldo Palazzeschi : Sorelle Materassi (W). — Antonio Monti : L'« Agrico/tore » Giuseppe Garibaldi — (con documenti inediti del « Diario agricolo » di
Caprera). — Alfredo Schiaffini : La Grammatica degli Italiani?
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LA NUOVA ANTOLOGIA (1 Oktober). — Lao Nuova Antologia » : Augurio
alla Primogenita. — Daniele Vari : Nativitl. — Giuseppe Verdi : Lettere al tenore
Mario de Candia sulla cabaletta de K I due Foscari ». — Sebastiano Visconti Frasca :
La Legge della Nazione militare. — Umberto Guglielmotti : Corollario alle manovre. — Gustavo Giovannoni : Bramante da Urbino e l'Architettura italana. —
Antonio Munoz : Classicismo di Raffaello. — Pietro Tacchi Venturi : L'araldo del
Cristianesimo in Cina : Il P. Matteo Ricci. — Francesco Moroncini : II Leopardi
morale. — Luigi M. Ugolini : Le origini di Malta e della Civilta mediterranea. —
Virgilio Guzzi : Il pittore della vita volubile. — Aldo Palazzeschi : Sorelle Materassi (fine).
LA NUOVA ANTOLOGIA (16 Oktober). — Arturo Marpicati : I Caduti e i
Martini della Rivoluzione fascista. — Principessa Giulia Bonaparte, Marchesa di
Roccagiovine — Ricordi del Secondo Impero (con una introduzione di Diego
Angeli) (I). — Bonaventura Tecchi : La casa dolorosa (I). — Giulio B. Bianchi :
II dramma di Alfredo Oriani. — Eugenio Giovannetti : Oriani patriarcale. —
Virgilio Guzzi : La Mostra dei bozzetti per it Palazzo Littorio. — Antonio Bruers :
La Biblioteca del Vittoriale. — Carlo Zaghi : La conquista di Cassala (con documenti inediti).
LA REVUE GENERALE (Decembre). — Dom Bernard Capelle : L'intellectualite religieuse du Catholique. — Pierre Nothomb : La Dame du Pont d'Oye.
(Roman). — Cte Carton de Wiart : Le Cabinet Theunis. — Guido Milanesi (traduit
par E. Lecelf) : Nuit de Noel. — Hubert Colleye : La Vie Artistique. — Henri
Davignon : Vienne d'hier et d'avant hier. — Baron Pierre de Gerlache : Revue
Litteraire : Geeorges Duhamel et le Cycle de Salavin. — Fernand Baudhuin : L'Or,
Noble Errant... — Les Cinq : I. M. Georges Theunis — II. Paul Crokaert. —
Auguste Melot : Chronique de Politique Exterieure. — Revue Bibliographique.
DE NIEUWE GIDS (December). — Felix Timmermans : Boerenpsalm. —
H. F. Kernkamp : Max Kloos. — W. H. ten Hoet Parson : Impressie. — Max
Kijzer : De Would-Be Accountant van Tachtig. — Frans Erens : Invallen. — Robert
Masure : De Terugkomst. — Henriette Mooy : Uit mijn Bloemenboek. — Willem
Kloos : Nieuwe Gids-Correspondentie. — Helene Swarth : Vrouwen. — Willem
Kloos : Binnengedachten. — Willem Kloos : Maandelijksch Overzicht. — Maurits
Wagenvoort : Buitenlandsch Overzicht. — Jeanne Kloos-Reyneke : Bibliographie.
LEVEN EN WERKEN (December). — Dr. B. G. E. W. Van Dugteren :
Sexueele opvoeding als voorlichting of als onderdeel der Algemeene Opvoeding?
— Dr. Jan Smit : Bacterial in de huishouding der Natuur. — Otto Van Tussenbroek : Kinderspel en Kinderspeelgoed. — Emmy Frensel Wegener : Verzen. —
Emmy Frensel Wegener : Zilversparren. — Nico Van Suchtelen : Frederik van
Eeden-Genootschap. — Jet Luber : Vader is Werkloos. — Dr. J. G. Van Gelder :
Vincent van Gogh. Boeken van dezen tijd.
DE VLAAMSCHE GIDS (December). — Prof. Dr. C. De Bruyne : Gedeeltelijke Vervlaamsching van het hooger Onderwijs in Belgie (slot). — Juffr. Dr. L.
Sobotkova : Enkele Beschouwingen over de Tsjechische Literatuur. — H. V. T. :
Boekbeschouwing. — Nieuwe Uitgaven.
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ONZE MOEDER Gedachten en gevoelens over Maria's Feestdagen, Deugden,
Smarten en Vreugden door P. Cajetanus M. Van Bergamo,
O. M. C. Naar 't Italiaansch door P. Dr. Silverius van Veehel
O. M. Cap., Novicemcester der Hou . Capucijnen.
Bergamo's geschriften hebben, naar het oordeel van Z. H. Paus Benedictus XIV de
zeldzame eigenschap, dat zij en verstand en hart voldoen, de degelijke leer diet geen
afbreuk aan de teedere godsvrucht en de teedere godsvrucht neemt de degelijkheid
der leer niet weg.
Op houtvrij papier, formaat 11 X 18 eM. 232 blz.
Voor leeken en religieuzer.
Ingenaaid frs 20
—

--

Ingebonden fes 30.

BEAURAING Naar een bovennatuurlijke verklaring door A. Schellinckx M. S.
miummom C., Professor 1. d. rlogmat. en myst. Theologie a. h. Sem. te
Ha verlee. ,heS kerkelijk imprimatur .
Deze ooggetuige bij de laatste en belangijkste verschijning aan de 5 kinderen is van
oordeel„ dat de bovennatuurlijke oorsprong der verschijningen aan de 5 kinderen,
niet onmogelijk, zelfs waarschijnlijk is. Door dit boek te lezen k ri jgt men een helder
inzicht,
Uitgevoerd op opdikkend papier, formaat 16 X 24 cM., 120 bladz.
Ingenaaid frs 12.
—
Voor iedereen, die Maria's eere zoekt
DE VERSCHIJNINGEN Naar het Fransch van Reynès-Monlaur, door M. van
VAN BERNADETTE Domselaer-Middelkoop.
Nu met Kerstmis de heiligverklaring werd uitgesproken van de gelukzalige Bernadette
Soubirous zal dit mooie werk velen welkom zijn; het wint in actualiteit door de
opvallende gebeurtenissen in Beauraing.
Op opdikkend papier, formaat 15 X 23 cM., 114 bladz.
—
Voor a ll e geloovigen
—
Ingenaaid frs 16

Ingebonden frs 24.

VREDE-VREUGDE Maandelijksche Recollectie-Oefeningen voor Religieuzen door
mininimmom L. Backhuys Pr.
4S conferenties. 4 reeksen van 12, dus stof voor een tijdperk van 4 jaar. Ook zeer
geschikt voor geestelijke lezing en voor Oversten, die zelf conferenties geven voor
de zusters buiten de recollectiedagen.
Op houtvrij papier, formaat 15 X 22 cM., 556 bladz.
Ingenaaid frs 55 — Voor religieuzen en Priesters — Ingebonden frs 65
KAJA-KAJA'S Onder de Kaja-Kaja's van Zuid Nieuw Guinea door H. Geurtjens
ffamisimmo M. S. C. Zonder system. ethnologische studie te zijn, bevatten
deze schetsen interessante gegevens over de gebruiken en levensgewoonten van dit natuurvolk.
Algemeen wordt het boek van deze Missionnaris geprezen. Tekst op ofsetpapier,
20 volle pagina's illustraties op zwaar kunstdruk. Omslag in foto montage over
land en volk in twee kleuren.
Formaat 24 X 16 cM.
Ingenaaid frs 33.
—
Voor iedereen, leeszalen en bibliotheken.

—

Ingebonden frs 42.
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HET TRAGISCHE VAN NEWMAN'S ROEPING
EN BESTAAN
Toppen roepen den bliksem. Het genie en de heiligheid
zijn toppers. En Newman was een heilig genie, vereenigde
dus in zich de twee voorwaarden om getroffen to worden.
Meer en weer rijst zijn gestalte, naarmate de tijden verloopen en toonen hoe hij vooruitzag op zijn tijd. Er is iets
prophetisch in de wijze waarop hij invloed oefende op de
jeugd van zijn tijd en nu weer als een vernieuwden invloed
krijgt op de denkers van dezen tijd. Voorrecht van zijn genie,
gepaard aan zijne diepe godsdienstigheid. Zijn zienersblik
was eerst gericht op 't geheim van 't eigen hart; daardoor
kreeg hij inzicht op dat van alle harten.
Dit eigen hart, wat heeft het moeten lijden! Van een uiterste
gevoeligheid als hij was — zou hij anders artist zijn geweest
in merg en been ? — stond hij bloot voor iederen stoot, elken
schok, den geringsten prik. Die werden hem niet gespaard.
Hij somt ze zelf op in een brief uit het jaar 1862, aan zijn
boezemvriend — de eenige die hem 32 jaar trouw bleef —
Ambrose St. John
q ...when I was 20 I was cut off from the rising talent of the
University by my failure in the Schools,... when 30, I was cut
off from distinction in the governing body by being deprived
of my tutorship,... when 40, I was virtually cast out of the
Church of England by the affair of N° 90,... when 50, I was
cast out of what may be called Society by the disgrace of the
Achilli sentence, so when I should arrive at 60 years, I should
be cast out of the good books of Catholics and especially of
ecclesiastical authority. This appals me in this way — viz.
what is to happen if I have to be seventy? »
Hij bereikte niet alleen de zeventig, maar haast de negentig
steeds — tenzij bij zijn benoeming tot Kardinaal — zooals
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hij het zelf betitelde : « under a cloud ». Tol van zijne grootheid, van de uitgestrektheid van zijne gaven, van de fijngevoeligheid van zijn hart. Hoe granter de liefde, hoe dieper
de smart. Dat hebben al de echt-grooten ondervonden : een
Beethoven, een H. Augustinus, een Lacordaire met wien
Newman zoo grondig sympathiseerde.
Dezelfde wolk die over Newman, als Katholiek, hing,
omnevelde ook Lacordaire — wantrouwen van eigen geloofsgenooten, van kerkelijke overheid. En verwekt in beide gevallen, door vroegere vrienden; voor Newman door degenen die
hij zelf in de Kerk had gebracht : Faber, de anders zoo begaafden, zoo devotee bekeerling, Manning, die als Aartsbisschop
van Westminster, zooveel goed moest doen aan de arbeidersklas. — Bewijs van de complexiteit van de menschelijke
natuur, van de verwikkelingen van het aardsche levee, en
toonend hoe Gods gratie alles gebruikt, spel van de hartstochten zelfs, om tot een doel te komen.
Die botsingen van Ultramontanen tegen zoogezegde
Liberaal-Katholieken, die ons zoo noodlottig schijnen, waren
in Gods nog wellicht vruchtbaar en nuttig.
Newman sympathiseerde met Lacordaire's gedachten, heb
ik gezeid. Er was echter dit verschil : Lacordaire was grondig
de vrijheid toegedaan, verwachtte van haar spel in de taken
deter wereld, de overwinning der waarheid. Newman integendeel had, van zijn Anglicaansche dagen af, gewezen naar
't gevaar van 't liberalisme, verwittigd dat het tot rationalisme,
tot totale negatie zou voeren.
Dat tag hij, met prophetischen blik. Daar tegen was zijn
actie te Oxford, als pastoor van St. Mary's, waren zijne preeken in die kerk tot de « undergraduates », zijn University
Sermons, gericht. Het redmiddel volgens hem was het in handen nemen door de geestelijke overheid van de groote problemen van den tijd, de harmonie aantoonen tusschen natuur
en bovennatuur, tusschen rede en geloof. Zijn gaven bewust,
Wilde hij zich aan die grootsche task wijden, en, katholiek
geworden, hoopte hij nog vruchtbaarder te kunnen werken
dan in zijn protestantschen tijd.
't Was hier dat God hem een uitgelezen kruis had bereid,
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dat het tragische van zijn lot intreedt. Al zijn pogingen in
dien zin mislukten.
Faber heeft het diepe woord gesproken : Life is a failure.
Dat zou Newman, meer dan wie ook, ondervinden. Maar
ook hij moist, in zijn diep geloof, in het innigste zijns harten,
dat deze mislukking slechts schijnbaar was, dat God werkte
door de machteloosheid van zijn schepsel, dat het kruis sterkte
is, bron van leven. Het Triumph of Failure was hem
niet onbekend.
Intusschen hoe grievend!
Het ontwerp van de Universiteit die de Iersche bisschoppen
te Dublin wilden oprichten, naar 't voorbeeld van onze
Leuvensche Alma Mater, scheen Newman een eenige kans te
geven om, op Katholieken bodem, al de schatten die hij te
Oxford opgedaan had en gedeeltelijk uitgestrooid, al de
duizendvoudige gaven van zijn hart en zijn vernuft, het
Katholiek geloof ten dienste te stellen.
Er kwam niets van — tenzij een eenig boek : Idea of a
University.
Alles werkte den grooten Engelschman tegen. De bisschoppen begrepen hem niet en wilden hem voor lokaal werk gebruiken. Begreep Rome beter den nood van den tijd ? — In.
Ierland was geen publiek voor zulke onderneming; de professors moesten uit den vreemde komen, doch de Rector (Newman) had niet eens de handen vrij voor de benoemingen die
hij noodig achtte.
Aan alle kanten lag hij in banden.
Vijf jaren verspeelde hij in vruchtelooze pogingen. Maar
ij n boek blijft, een monument voor alle eeuwen.
Zelfs voor hij de mislukte stichting te Dublin ondernam,
had hij een lastig proces te verduren hem aangedaan door
een afvalligen Italiaanschen priester, Achilli. Deze zaak
Achilli heeft maanden lang de krachten van den genialen
Oratoriaan gesloopt en het onverkwikkelijke geding was nog
hangend toen hij naar Dublin toog voor zijne ontzaglijke —
en hopelooze — taak.
Van de Universiteit verlost dacht hij eindelijk zich te kunnen wijden aan moat hem steeds voor den geest zweefde
z
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toonen hoe rede en geloof harmonieeren. De Engelsche bisschoppen wilden eene Katholieke versie in 't Engelsch van
de Schriftuur in 't licht geven. — De protestantsche vertaling
is een meesterwerk van Engelsch proza. — Men wendde zich
tot Newman die de verschillende medearbeiders zou vinden.
Hij zelf bereidde eene voorrede — Pr olegomena —
waarin hij de hem bevriende gedachten over de noodzakelijkheid van cultuur en wetenschap voor de Katholieken,
ontwikkelde.
Ook van deze voor hem zoo dankbare task, kwam niets
terecht. De bisschoppen, Kardinaal Wiseman aan het hoofd,
zagen er stilaan van af. Tusschen in was ook het werk van
Newman om de redacteurs van de tijdschriften Rambler
en Home and Foreign Review, op de rechte baan
te houden, in Engeland en zelfs te Rome, gedwarsboomd.
't Waren wezenlijk voor den grijzenden man « Sad days »,
zooals Wilfrid Ward het laatste hoofdstuk betitelt van 't
eerste deel zijner lijvige biographie van den grooten Kardinaal.
Niets roerender dan de wijze waarop Newman bij zich
zelven, of liever voor God, reageerde. Hij schrijft
« December 15th 1859 — « Nemo mittens manum suam ad
aratrum et respiciens retro, aptus est regno Dei ». I am writing
on my knees and in God's sight. May He be gracious unto
me! As years go on, I have less sensible devotion, and inward
life ».
In zijn wonderbare taal beschrijft hij het gemakkelijk
opgaan der jeugd in godsdienst en overgave.
« When I was young, I thought that with all my heart I
gave up the world for Thee. »
— En hij verhaalt hoe hij, bij al de beslissende stappen
zijns levens, bad om Gods wil te volbrengen, van zijn jeugd
af, van deze eerste bekeering, in zijn protestantsche dagen,
die hij als definitief aanzag. — Hoe troostend te denken dat
Gods gratie werkt, zelfs buiten de sacramenten, buiten het
zichtbare van de Katholieke Kerk! — De belijdenis van den
grooten Engelschman heeft de wijding van Augustinus' eenig
boek. In de zelfde gevoelens dient ze gelezen
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— « I know perfectly well and thankfully confess to Thee,
0 my God, that Thy wonderful grace turned me right round
when I was more like a devil than a wicked boy », — Is dat,
niet heiligentaal? — « at the age of fifteen, and gave me
what b y Thy continual aids I never lost. »
Dat licht blijft hem beschijnen, in zijn ouden dag, ondanks
de teleurstellingen die hij ondervond vanwege geloofsgenooten of geestelijke overheid — want geen oogenblik betreurde
hij den gewichtigen stap die hem in den schoot der Kerk had
gebracht en in 't H. Sacrament vond hij troost in alle bitterheid. Immers God had hem nooit verlaten, van zijn vroege
jeugd in 't onvolmaakte van de Protestantsche belijdenis.
Hoe zou het anders zijn, nu hij het volle licht in de voile
liefde genoot?
Wat later — 8 Januari 1860 — komt hij terug op die eerste
uitboezeming en somt de beproevingen op die hem overvielen sinds zijn Katholieke dagen.
....« I have no friend at Rome, I have laboured in England,
to be misrepresented, backbitten and scorned, I have laboured
in Ireland, with a door ever shut in my face. I seem to have
had many failures, and what I did well was not understood.
I do not think I am saying this in any bitterness.
« Not understood » — this is the point.... »
Ja, dat was het punt. Niet begrepen worden, misverstaan!
En dat voor een zoo delicaat gemoed, zoo'n overgevoelige
ziel! Als gevolg daarvan trok hij zich meer en meer terug in
zichzelf, of juister, keerde zich meer en meer tot God
— « This has naturally made me shrink into myself, or
rather it has made me think of turning more to God, if it
has not actually turned me. It has made me feel that in the
Blessed Sacrament is my great consolation. »
Of deze groote geest diep katholiek was geworden ? Zoo
eindigt hij ook een brief aan Ambrose St. John, waarin hij de
bitterheid zijner smart bloot legt, met de Bede om een Weesgegroetje.
Zinn Katholieke geloofsgenooten begrepen hem niet. Hij
die zoo'n geweldigen invloed had uitgeoefend over de
Oxfordsche jeugd, werd ter zijde gelaten — zijne wondere
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gaven, het licht dat uit hem straalde — of met leede oogen
aanzien. Men scheen niet te weten wat met hem aan te vangen.
En joist toen voelden de Anglicanen nog meer wat een
verlies zij in hem hadden ondergaan. — Van 't begin of werd
het als een ramp door hen aanschouwd. In dezelfde aanteekefling schrijft Newman
« Those very books and labours of mine, which Catholics
did not understand, Protestants did. »
Dit had een gevaar, een verleiding kunnen zijn voor een
minder hoogen geest, een minder nobelen acrd. Newman
stelt het eenvoudig vast en gaat voort
« Moreover, by a coincidence, things I had written years
ago, as a Protestant, and the worth and force of which were
not understood by Protestants then, are bearing fruit among
Protestants now. Thence some sympathy is showing itself
towards me on the part of certain persons, who have deliberately beat me down and buried me for the last ten years. »
Is dit niet het eeuwig spel van de menschelijke wispelturigheid dat te verwerpen wat men bezit, wat op eigen grond
groeit, om naar 't vreemde en onbereikbare te grijpen ? De
Protestanten zagen het kostbare in van wat de Katholieken
verwaarloosden.
Het nageslacht zoo alles op zijn rechte plaats herstellen.
En ook de groote Paus, die Leo XIII was, omstraalde met
luister dengene die een licht was geweest in de Anglicaansche
kerk, en die er zooveel had kunnen spreiden over de MoederKerk van alle eeuwen. Door zijn benoeming tot Kardinaal,
kwam Newman van onder de wolk die zoo Lange jaren over
hem had gehangen. Maar hij was oud — 78 jaar — en had
nog onverpoosd geleden van het zelfde onverstand, de zelfde
tegenkanting.
Mag er dan niet van tragiek gesproken worden in 't leven
van dien groote, die, zijn kracht en zijn gaven bewust, nederig,
uit Gods hand, het braakliggen van die gaven aanvaardde,
wetend dat vruchtbaarheid uit verwordenheid rijpt, dat uit
den dood het leven rijst?
7 December 1934.
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M. E. BELPAIRE.

SINT MAERTENS-LAETHEM
Hier woont Servaes : (en men mag hem benijen')
Temidden van dit schoon-gestroomlijnd land
Vol luistervolle lichte' en norsche boschpartijen,
Order een lucht van blauwe zij en kart —
En kweekt zijn kinderen en schilderijen,
Patatten en tomate' en alderhand
Dat God hem doet gedijen in dat zand.
Hier werkt Servaes — hier bouwde hij zijn toren
Omvlaagd van zon, omvlierd, omhazelaard,
Waarrond de stilte dik en niet to storen
En als een honing zit bijeen-gegaard;
Een steenen ridder, in gepeins verloren
Op hier of daar een steenen lief verkoren —
Een steenen ridder zonder steenen paard,
Maar met een steenen helm en steenen sporen
Bewaakt den toegang op zijn steenen zwaard.
De klopper valt en donke y gromt het huffs
De glazer Lievevrouwkens en de stolpen beven;
Dan komt Servaes, gewekt door dat gedruisch,
Die Christus' rood met houtskool heeft beschreven.
De schilder van het schoonst Maria-Leven
En van zoo menige zonsondergang incluis.
1k dacht : een Memlinck, een Sint Jan van 't Kruis
En zag : een Vlaming in een wollen buffs
En ben een wij1 zeer sprakeloos gebleven...
Jac. SCHREURS m. s. c.
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WEDERGEBOORTE
Zijn aangezicht werd duister en als gras
Waarin zijn oogen als twee scherven lagen,
Met al den waanzin van gebroken glas
Waar werelden en sterren in vervagen;
Een laatste, bitt're kramp nog en wij zagen
Dat dit die andere geboorte was
Waarvan wij zelf de vreemde weeen dragen.
Jac. SCHREURS m. s. c.
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FRANCOIS MAURIAC
Er zijn in het Fransche denken twee polen aan te wijzen,
waar haast alle uitingen van den Franschen geest naar convergeeren : Montaigne en Pascal. De eerste heelemaal gericht
op het Leven Tangs dezen kart van de dood, bracht het tot
een zeker evenwicht, van sceptische en epicuristische wijsheid.
De andere, vervuld met het mysterie van het hiernamaals,
keerde zich volkomen van het aardsche af, het bovennatuurlijke toe. In het voetspoor van Montaigne treffen wij Renan,
France en Gide. Maar Mauriac staat in het teeken van Pascal.
Niet echter zijn personages, die haast alien aardlingen zijn
met weinig bekommernis voor het bovennatuurlijke. (Vooral
in de romans verschenen van 1922 tot 1930.) Maar uit het
jammerlijk fiasco van bun aardsche streven, straalt U de
groote, onuitgesproken thesis tegen van Mauriac als een dreigende verwittiging, en het is een woord van Pascal : « la
misêre de l'homme sans Dieu ».
Montaigne kon het volkomen met de natuur vinden. Pascal
verwierp ze, als zijnde verdorven in haar wezen. « Al wat niet
met de gratie geschiedde, was zonde » zegden de Jansenisten,
en de gratie werd slechts aan enkele uitverkorenen geschonken. Maar nochtans hield Pascal van Montaigne, en Mauriac
beijvert zich om dat aan te toonen in zijn boek over Pascal.
Zoo is er in Mauriac steeds iemand geweest die met alle organen van een gretige natuur aan de aarde en haar lusten
hechtte, en den geest belette zijn vlucht naar het hoogere te
nemen. Toen dit conflict tot het uiterste was opgedreven,
ontsnapte hem die wanhoopskreet : Souffrances du chretien.
Maar toen had het vleesch ook zijn faatste argumenten op
het spel genet, want kort daarop was zijn volkomen onthechting een gedane zaak en werd alles voor hem klaar en gemakkelijk.
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Steeds heeft Mauriac een bizonderen afschuw vertoont voor
die onschuldige, bloedarmoedige katholieke kunst, « a l'usage
des pensionnats » waarin hij niet enkel een minderwaardigen
kunstvorm zag, maar vooral een gevaar van bespotting en
ondermijning voor een waarachtige katholieke overtuiging.
Van den anderen kart ontveinsde hij zich nooit zijn zware
verantwoordelijkheid als katholiek romancier, en het volstrekt
niet denkbeeldige gevaar verbonden aan de richting die hij
was ingeslagen. Maar hij zag geen middenweg. Er viel te
kiezen tusschen die twee. Waar was het grootste gevaar?
Faire rever dangereusement les jeunes hommes, ou a force
de fades mensonges, leur inspirer le &goat du Christ et de
son eglise. » En hij heeft het eerste verkozen.
Dat nu vele katholieke recensenten, of beter censoren tegen
de meeste zijner romans een streng voorbehoud hebben uitgevaardigd, sours zelfs gewoon verboden, hoeft ons dan ook
niet te verwonderen, en kan ook wel eenigszins verrechtvaardigd worden. Maar, waar de eenen hem verweten een met
het katholiek geweten niet opgaanden durf aan den dag te
leggen in het schilderen der menschelijke passies en zwakheden, laakten de anderen in zijn overdreven strengheid
ten overstaan der ongelukkige zondaars, zijn sombere, uitkomstlooze voorstelling van het kwaad. Men ontdekte de
Jansenistische richting van zijn godsdienstig denken. Daar
was de drukkende fataliteit van het kwaad, die op het Leven
van al deze menschen woog, volkomen in overeenstemming
met de predestinatieleer. Zelfs in de titels was het te merken
1'Enfant chargé de chaines, Destins, Desert de l'amour, Ce
qui etait perdu, enz. Sommigen gingen zelfs zoover hem een
zeker sadisme aan te wrijven, dat hem zijn personages deed
kwellen en vervolgen, vooraleer ze in hun onafwendbaren
ondergang te storten. En daar, waar hij zijn schepselen redde
van hun lot, dat onontwijkbaar scheen door de gesteltenis
hunner natuur, scheen het valsch en geforceerd. (Fleuve de
feu.) Daar was tenslotte vooral de onverbiddelijkheid van
den vleeschelijken doem. Het is waar, er zijn in het werk van
Mauriac zoovele gevallen engelen, die zichzelf en de anderen
moedwillig en bewust bezoedelen, als was dat hun tending
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op garde. Er zijn er, die van af hun geboorte gemerkt schijnen
voor het vuur. Maar in al zijne romans is er ook die zengende
atmosfeer : dat ontzettend knagend Bemis aan Jets, waarvan
een geloovige direkt den naam gevonden heeft. Doorheen al
die rotheid, is er die hulde, die verheerlijking van de reinheid.
En in de laatste werken wordt het bovennatuurlijke zoo krachtig aangezogen, dat ook een niet-geloovige in zijn geest er
moet van ontsteld blijven. (Noeud de vipêres.)
Maar in plaats van den mensch Tangs zijn romans te benaderen, laten wij eerst tot hem gaan, en beschouwen we van
daar uit zijn werk. Want niets is zoo onthullend over den
geest en de beteekenis der werken, als de levenshouding van
hun maker. Ik weet zelfs niet of men den mensch Mauriac
in zijn romans we! mag zoeken. Hij zelf wijst het af en decreteert dat een kunstwerk, in case een roman, mislukt is in
zoover de beklagelijke ziel van den schrijver zich last raden
door de reten van de objectieve weergave der werkelijkheid.
Mauriac is in zekere mate een zielsverwante van zijn
meester Pascal gebleven. Veel heeft hij er reeds over geschreven, en zelfs de geschiedenis van zijn innerlijk leven in zijn
verschillende phasen herinnert aan dat van Pascal. Mauriac
werd in een provinciaal, traditioneel-katholiek midden opgevoed. (Commencements dune vie.) Zijn eerste literair werk,
zijn verzen, zijn doordrenkt van katholiek gevoel. (Les Mains
jointes..) Smalend spreekt hij in een latere inleiding tot dit
boek van het gemakkelijke gevoelscatholicisme van dien tijd.
<< La moires perilleuse fawn de s'emouvoir, voila sans doute
ce que cherchait dans la religion, ma vingtiême annee. »
Angst voor het leven, lafheid waarvoor hij in den godsdienst
redenen meende te moeten vinden. Dit werk en sentimenteel
catholicisme wijt hij aan zijn opvoeders. In plaats van hun
leerlingen een fonds van godsdienstwetenschap mee te geven,
bruikbaar voor het leven, drenkten zij hen in een half suikere,
half hemelsche atmosfeer van wierook en zangen. Zij vormden Been katholieke, strijdbare geesten, met een inhoud, maar
passieve, katholieke gevoelsmenschen. Zoo kwam Mauriac
naar Parijs.

Op dit punt van zijn geestelijke evolutie gekomen, wordt
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Francois Mauriac tot een bewijs van den sterken inslag van
het dilettantisme in. Frankrijk, ook daar waar het midden en
de opvoeding geenszins er hadden toe bijgedragen. In zijn
eersten roman, die zijn studietijd tot voorwerp heeft, verschijnt het hoofdpersonage, het eenige echte en waarin men
moeilijk den auteur zelf niet in herkennen kan, als een katholieke dilettant. Net als zijn meester Barrês doet die Jean-Paul
zich voor als een « amateur dames », die de wereld geniet
doorheen de boeken die hij heeft gelezen, die zich beweegt
in allerlei kringth en die geen afstand kan doen van zich zelf,
maar die nochtans in het diepste van zijn ziel uit dit dilettantisme weg wil, « car it avait perdu une raison de vivre ».
Spijts alles, katholiek, want hij heeft geenszins formeel de
banden met de kerk verbroken, maar die wankelend beweegt
tusschen vele levensvormen, zonder er toe te komen uit zichzelf te geraken. De oplossing is tamelijk vial< : de voorstelling
van de gratie als een vooruitzicht op een burgerlijk huwelijk
is niet erg geslaagd.
Die besluiteloosheid is voor Mauriac zoo zeer verbonden
gebleven met de jeugd, dat ze voor hem er het typisch kenmerk van geworden is. In zijn zeer merkwaardig essay « Le
Jenne Homme » beschrijft hij den jongen man als een volslagen maar argeloozen dilettant. Hij kan te gelijkertijd verschillende meesters dienen en zich inbeelden dat hij ook door
God nog bemind wordt. In hem zijn alle mogelijkheden. Hij
zou ze willen behouden, maar reeds staat hij voor dit dwingend dilemma : « ou choisir, mais se diminuer, ou ne pas
choisir, mais se dêtruire ». En er klinkt een zekere melancholische spijt in de stem van den rijperen man : « Pour devenir
un homme fait, que de mutilations ? ». Want zoo een jonge
man is Mauriac zeer Lang gebleven : niet kunnende kiezen
tusschen God en de wereld. Maar niet kiezen in dit geval,
is reeds gekozen hebben. Hij voelde als een kind dat roovers
uit de handers der moeder willen sleuren, zich heen en weer
getrokken tusschen God en de wereld. Van die verscheurdheid is zijn werk tot aan zijn bekeering, de aangrijpende vertolking. Hij heeft zich echter bekeerd, zonder ooit met de
kerk gebroken te hebben, net als zijn meester Pascal. Maar
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ook binnen de grenzen der kerk is er een bekeering mogelijk,
t. t. z. een vollediger overgave aan zijn bovennatuurlijke
bestemming, een gestadige opgang naar steeds grooter vreug
den, waar hij vroeger verlangend stond uit te kijken naar de
vrije wereld daarbuiten, tegen het ijzeren hekken rondom de
kerk aangedrongen, waarvan hij vooral den ijzeren dwang
van voelde en misschien de vage suggestie er over te springers.
Ouder en rijper geworden, waartoe de oorlog zeker veel
moet bijgedragen hebben, al is er in zijn werk niets van te
bespeuren, moest Mauriac van zichzelf vaststellen dat hij
nooit, wat hij vroeger ook vaag mocht gewenscht hebben,
in staat zou zijn zich los te rukken van het catholicisme waarin
hij geboren was. Het was te zeer vergroeid met het innigste
van zijn wezen. En toch, van dat moment (1922) keert hij er
zich schijnbaar van af, en begint romans te schrijven waarvan
de personen in doers en denken zich steeds verder van het
catholicisme zullen verwijderen. Maar de kunst wordt grooter
en steviger. (Vanaf « Le Bailer au 16preux ».) Deze richting
wordt niet onbewust ingeslagen, maar uitdrukkelijk bevestigd
in het beroemde interview afgenomen door Frederic Lefevre.
Maar het doel blijft steeds katholiek, alhoewel zeer in het
teeken van Pascal : « rien Teen mettant en scene des étres
complêtement dêpourvus de vie religieuse, on decouvre le
grand vide des times ». De enkele katholieken, die dan toch
in het werk optreden, verschijnen niet altijd in het beste licht.
In deze zeer vruchtbare periode, die gaat tot 1928, is Mauriac,
naar het geestig en zinrijk woord van Charles Du Bos (1),
romancier en katholiek, maar Been katholiek romancier.
Dezelfde critical stelt in die periode de ondergang vast van
het jeugdgevoel van den schrijver en de haar eigen vroomheid. Het geloof blijft, maar wordt in sourdine begeleid door
het onuitgesproken verlangen bet te kunnen verliezen om
het wellicht krachtiger en verjongd weer te vinden. Het wordt
beteekenisvol, dat Mauriac na Destins zich aan de studie van
(1) Charles Du Bos : F. Mauriac et le Problême du Romantier Catholique. Van
de vruchtbaarheid dezer periode getuigen : Le Fleuve de Feu (1923), Genitrix
(1923), La vie et la mort d'un poke (1924), Le Desert de l'Amour (1925), Orages
(1925), Le Jeune Homme (1926), Un Homme de Lettres (1926), Therese Desqueyroux (1927), Destins (1928).

93

het leven van Racine zet, want hij is op hetzelfde punt gekomen als deze na Phêdre.
Mauriac heeft eens ergens gezegd dat een personage pas
echt levend wordt, en geeft wat het in heeft, in oogenblikken
van conflikt. Passen wij dit op hem toe, en mengen we ons
meer nabij aan de problemen die Souffrances et Bonheur du
Chretien opwerpen, en waarin zijn religieuse crisis en haar
ontspanning in vastgelegd zijn. Maar allereerst moeten wij
bij Mauriac begrijpen het groote belang dat hij hecht aan
het vleesch, in dier mate dat men vroeger wel eens zijn werken
geresumeerd heeft met de woorden : le problême de la chair.
(Na Le Noeud de Viperes gaat dit niet meer op.) Dat de
begeerlijkheid en de zonden van het vleesch dergelijke groote
plaats innemen in het werk van Mauriac, zal wel te wijten
zijn aan zijn « temperament de sexuel », bekentenis, die hem
zeer kwalijk werd genomen (1). Maar hij vindt er ook argumenten voor in den godsdienst. Niet enkel zijn visie van de
wereld is nu eenmaal zoo, maar het leven van eenieder denkt
hij zich beslist als een strijd tusschen de Gratie en het vleesch.
Ook de godsdienst hecht belang aan het vleesch, zoodanig
dat de zonde van het vleesch, de zonde bij uitnemendheid is
geworden. Door de strenge orde, waaraan de kerk het
vleeschelijk !even heeft onderworpen, door de strenge veroordeelingen der overtredingen hiervan, krijgen de zonden
van het vleesch bij den katholieken schrijver een allerhoogste
beteekenis en een somberen ernst die ze niet hebben bij den
heidenschen schrijver, waar deze Baden niet belangrijker zijn
Ban andere. Integendeel : « Un geste comme un autre ».
Mauriac heeft zoodanig die enorme beteekenis van de begeerlijkheid voor het Christendom onderlijnd, heeft in zijn werken zoodanig doen uitkomen dat vermogen aan het vleesch,
die geestelijke geladenheid, die dreigende spanning, die door
de moreele belemmeringen honderdvoudig versterkte aantrekkingskracht te verleenen, dat men eens een essay over
hem gepubliceerd heeft, geheeten : Mauriac ou le gout du
peche (2). Maar het is niet zoo zeer die gevoeligheid voor
(1) o. a. Paul Archambault.
(2) Door Lucien Dubech.
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de zondigheid van het vleesch, zoodat hij er toe kwam, zelfs
in den opstand van den geest tegen de ware leer de kuiperijen
van het onvoldane vleesch te ontmaskeren (1), die bij
Mauriac zou bijdragen tot het scheppen van het innerlijk
conflict waar hij door is gegaan. Mauriac zelf ziet of zag de
voldoening der begeerlijkheid als een niet te overschatten
goed. Nergens vinden we bij hem die ridderlijke, idealiseerende liefde, die we in de Germaansche literaturen zoo dikwerf ontmoeten. Al maakt hij onderscheid tusschen de louter
sexueele begeerte en de liefde, toch schijnt hij de liefde
zonder sexualiteit niet te kennen althans niet te aanvaarden.
Hoe bitter beklaagt hij de misdeelden, die wegens ziekte of
mismaaktheid nooit in staat waren het sexueele genot te
smaken. (Pascal, Jean Paoueyre uit Le Baiser au Lepreux,
enz.) En Fernand Cazenave uit Gênitrix, wat ontdekt hij,
uitgestrekt op het bed waar zijn jonge vrouw is gestorven ?
Niet dat hij haar liefhad in de reinste beteekenis van het
woord, zooals men zou mogen veronderstellen bier, in de
wijding van den dood. Maar dat hij verloren heeft : cette
proie charnelle et qui sentait le miel. Hetzelfde spijt om verloren zinnelijkheid bij Elisabeth Gornac in Destins. Van
nature is Mauriac zinnelijk en zijn verbeelding niet aangedaan
door visueele en auditieve indrukken, dat zijn de minst zinnelijke, maar meestal door tast- en reukgevoelens, die een
geducht vermogen van zinnelijke suggestie bezitten. Maar
wat een kunst in het oproepen eener troebele, sexueel-geladene atmosfeer, waar de spanning tusschen de personages
drukkend op den lezer werkt. Zoo het donke y begeeren in
Fleuve de feu, Destins, Desert de ?amour, Ce qui etait perdu
enz. Nooit heeft Mauriac zich zoo krachtdadig verdedigd als
tegen de bewering dat hij zou kwaad gezegd hebben van de
vleeschelijke liefde (2). Inderdaad, daarvoor hield hij er te
veel van, want hij was een man van de aarde naar het vleesch.
Maar ook naar den geest.
Dat leerde hem Bossuet, op Wiens sermonen hij een cornmentaar moest schrijven, hem door een uitgever gevraagd.
(1) Le Demon de la connaissance, ook in Pascal.
(2) Souffrances et Bonheur du Chretien. p. 170.
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Bossuet had gezegd : « cette concupiscence, qui lie Fame au
corps par des liens si tendres et si violents ». Een plots licht
niet enkel het lichaam begeerde, maar ook de ziel. Nog
grooter scheen de macht der begeerlijkheid. En al wat het
vleesch aan den geest te zeggen had kwam los, als in een
laatsten, wanhopigen aanval. Zoo ontstond Souffrances du
Chrêtien.
Daarin heeft Mauriac al de bitterheid uitgesproken van een
geest, waarin de godsdienst een onrust naar het bovennatuurlijke gevoed heeft, en het verkeer met de wereld de gehechtheid aan het aardsche. Hij ziet op dit oogenblik de mogelijkheid niet in van een verzoening der beide elementen. Het
schijnt voor hem uitgesloten dat het aardsche, het vleesch ook
in een bovennatuurlijke orde zou kunnen ingeschakeld worden : « Le Christianisme ne fait pas sa part a la chair; it la
supprime ». Zooals hij later zal opmerken, (in Bonheur du
Chrêtien) stelde Mauriac hier den geest op tegen het vleesch,
zonder uitzicht op verzoening of verlossing. « II ne reniait
pas la vêritê, macs it niait qu'elle flit accessible. » Nergens
heeft hij God zoo al-eischend en streng, en den dwang van
het vleesch zoo dwingend voorgesteld.
Hij begint met de hierboven geciteerde vaststelling, dat het
christendom en de begeerlijkheid twee vijandige krachten
zijn. Het christen huwelijk is geen oplossing, want het veroordeelt de vrouw tot een altijddurende vruchtbaarheid, en
den man tot een eeuwige kuischheid. Hij schijnt precies te
suggereeren dat er iets tegennatuurlijks in het christendom
aanwezig is, wat betreft de strenge beteugeling der begeerlijkheid. Hoe dan het bestaan dier massa's uitgelegd, die
's Zondags de kerk vullen ? Zij kennen de draagwijdte niet
van de wet die zij aanhangen. Want God wil alleen bemind
worden, en als men een schepsel liefheeft, dan wordt het door
ons vergoddelijkt. Want menschelijke liefde is een streving
die bestemd was voor den Schepper en op het geschapene
wordt teruggevoerd. Elk geliefd schepsel wordt in den letterlijken zin een afgod, een verraad en een hoon tegenover den
eenigen God. Het is gek zoo het eeuwige voor het tijdelijke
te verspelen, vooral daar het zoo kortstondig is. Maar dat is
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het karakter der liefde, een soon gekheid die den mensch
overvalt. En het onbestendige is een prikkel te meer, om er
zich des te gulziger op te storten en te bezitten vooraleer het
te laat zij. Want ook de aardsche liefde heeft haar extases,
maar zoo vluchtig, dat een werkelijke minnaar steeds voor
oogen heeft de vergankelijkheid der aardsche dingen : de
dood. Daarom is hij een wanhopige, daarom lijdt hij, want
liefde is lijden. Maar hoe dwaalt de zondaar, als hij denkt
dat dit lijden zijn zonde zal uitzoenen. Wat bast het u gekruisigd te worden, als gij uwe zonde blijft liefhebben ? En
wat kan de zondaar anders dan zijn zonde blijven liefhebben,
zelfs al begaat hij ze niet, daar het een onwillekeurige beweging is van zijn heele wezen naar het geliefde object.
Bitter wordt Mauriac hier ten overstaan van zekere priesters : « Chasseurs divins.... pas toujours habiles. D'autant plus
impitoyables qu'ils n'ont pas fui la tentation, et que c'est la
tentation qui les a fuis » (Souffrances.... p. 39). De heiligen
en de mystiekers vertoonen tegenover de zondaars naar het
vleesch niet Bien haat, die verkapte jaloezie is, want ook zij
bezitten de liefde, de eenige echter wel is waar, waarvan de
andere slechts een nabootsing is. Maar daarin ligt joist hare
schoonheid. Maar, helaas! de twee gaan niet samen. « Une
chair qui s'assouvit accompagne toujours un esprit incapable
d'adherer au surnaturel » (p. 56).
Wat te doen ? Bossuet ke pt te veel kracht toe aan den vrijen
wil van den mensch. Er is de dwang der erfelijkheid, maar
onder onze voorouders ook zoovele getuigen ten ontlaste, die
ons dat zwakke lichaam zoo hebben overgeleverd. Men kan
geen twee meesters blijven dienen, maar wel door twee verscheurd worden. Want zelfs in het verraad blijven we God
liefhebben, des te meer daar we meenen dat dit verraad Hem
niet treft. En zij die door God niet getormenteerd worden,
hebben Hem gewelddadig teruggedrongen. Het boekje eindigt met den wanhoopskreet dat de begeerlijkheid slechts
overwonnen wordt door onze dood, of door de genade, maar
daar beschikt God alleen over.
En nochtans, zes weken nadat hij deze beschouwingen in
het licht gezonden had, werd Mauriac geraakt door de grade
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en zag hij klaar in al zijn moeilijkheden. De wanhoopskreet
wordt een juichkreet, nu hij vaststelt dat het godsdienstig
leven niet inhoudt verstoken blijven van alle vreugde, maar
de aardsche vreugden verwisselen tegen grootere, diepere,
weer standvastige : de vreugden van het leven der genade.
Want Christus is het leven, niet enkel van de ziel, maar ook
van het lichaam. De wellust was Been nabootsing der mystieke verrukking, maar van de dood. Het leven naar het
vleesch is eentonig en beperkt, maar het leven der genade is
een aanhoudende stijging zonder perken. De sacramenten, en
vooral de heilige Communie zijn de geneesmiddelen ook van
de zuiver menschelijke zwakheden : de verveling en de angst
voor de eenzaamheid. Zoo kostbaar en rijk aan vreugde als
dit leven is, zoo broos wordt het als men terugkeert naar de
wereld waarin men verplicht is te leven. Om het te behoeden
is het noodzakelijk te bezitten : « la nettete du regard intêrieur ». Men moet zichzelven kennen. En hier hebben wij een
ander karakteristiek genoemd van den mensch Mauriac.
Francois Mauriac is niet enkel een katholiek schrijver
met neigingen naar den geest van Pascal, hij is ook een
Fransch schrijver van de groote traditie. Dit wil zeggen, hij
is ook een psycholoog en een moralist. Fransch is hij, door
de handige, klare constructie van zijn romans, door het relief
en de gebaldheid van zijn steeds natuurlijken stijl, maar
vooral door de psychologische aphorismen die zoo dikwijls
een korte scene besluiten, en die in zijn werk verspreid liggen
als de glinsterende schilfers in Witten stee p. Hierdoor is hij
een geestesgenoot van La. Bruyêre Rochefoucauld, maar ook
van Racine, Stendhal en Proust. Een maxime is er echter, waar
al de anderen maar toepassingen van zijn, dat zich door zijn
werk, van het eerste tot het laatste slingert als een hardnekkig
motief en dat in hooge mate teekenend is voor zijn kunst en
zijn psyche : ken u zelf. « Mieux se connaitre! »
Haast al de conflicten die deze romans verhalen kunnen
teruggebracht worden tot deze twee : dat de personages zich
zelf of de anderen niet kenden. Naarmate zij vorderen in de
kennis der anderen, verdwijnt hun haat en nijd, kunnen zij
ze liefhebben en verdragen. Naarmate zij voortgang doers in
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de kennis van zich zelf, komen zij dichter bij de genade. Dat
is bijv. zuiver het onderwerp van zijn meesterwerk : Le
Noeud de Viperes (1). Deze oude man, die zijn indrukken en
zijn wil neerschrijft, kept zijn familie, « dat adderkluwen »
niet. Kent nog minder zich zelven. Met alles op te teekenen,
zijn bevindingen, zijn herinneringen, door ontleding en overweging, wat hij heelemaal niet van tins was, maar waartoe
hij spits zich zelven wordt gedreven, komt hij 'er toe te ontdekken hoe hij zich vergist heeft. Vergist over zich zelven en
over de anderen. Maar in dat weten is de redding zoo nabij,
dat ze den stervenden beroert, als hij de pen ontglippen laat
en den geest geeft.
In « Ce qui 6tait perdu » wordt die zelfkennis verheven tot
de hoogste der genaden, waar een moeder tot haar schuldigen
noon zegt : « Tu as recu la plus grande de toutes les graces;
to te vois, to te connais ». In die kennis van den mensch, ziet
Mauriac de eenige opgave van den roman (2). Deze fictieve
wezens veropenbaren waarheden over ons zelf, maar partieele
waarheden. Want dit beginsel : ken u zelf, is niet alleen
latijnsch in zijn vorm, maar nog meer door zijn toepassing.
De personnages geraken niet tot kennis van zich zelf door
intuitie van hun diepste zijn, maar door psychologische
opmerkingen over uiterlijke daden, die het individu door
veralgemeeningen steeds meer en meer insluiten, zonder ooit
tot de kern ervan door te dringen. Dat is den romancier niet
gegeven. Door deze benaderingen leeren wij ons zelf echter
beter kennen. En zich zelf beter kennen is dichter komen bij
God. Zoo moet noodzakelijk elke goede roman ons dichter
helpen bij God (3). « Ainsi Colette nous mene a Dieu » (4).
Er zijn echter kleine kanten aan die « redoutable lucidite »
die de romanschrijver van doen heeft. Want er is grout gevaar
bij, dat hij geen enkel schepsel meer ten volle kan achten.
Door ontleding komt hij tot die kennis. Maar de ontleding
laat in de personen geen enkel der goede gevoelens zuiver en
(1) In dit opzicht vermeldenswaardig is zeker ook het citaat van de H. Theresia
in het begin : Dieu, considerez que nous ne nous entendons pas nous-memes.... enz.
(2) Le Roman. p. 37.
(3) idem. p. 75.
(4) idem. p. 27.
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onvermengd bestaan (1).
Zeer scherpe en diepe dingen heeft Mauriac over het
romanschrijven geschreven. (In zijn twee esays daarover : Le
roman en Le Romancier et ses Personnages.) Hij onderlijnt
het groote belang van het midden waar de schrijver opgroeide. Dat is de reserve waaruit hij zal blijven puttee. Zooals
alles in deze werkjes is dit in de eerste plaats waar voor hem
zelf. De goede roman ontstaat niet uit de copie van het leven
rondom den schrijver, noch volkomen uit zijn verbeelding,
maar uit de combinatie der twee. De schrijver verlengt de
potenties in zich en de anderen, die in het leven afgeknot of
teruggedrongen worden, die in het leven zuiver mogelijkheden of wage wenschen blijven. Hij voert die op tot hun
uiterste sterkte. Zoo komt het dat de zwakheden van den
mensch, de rijkdom van den schrijver worden, door het leven
dat ze aan de personages verleenen. Vroeger dacht hij dat
de personages een verlichting waren van den schrijver, omdat
ze in goed en kwaad zijn geheimste wenschen uitvoerden.
Maar dat is niet zoo. Want de schrijver wordt door zijn
helden verraden. Hij verruimt en vereenvoudigt wat in het
leven door vele tegenstellingen gecompliceerd en verzwakt
wordt. (Zoo bijv. de hartstochten.) Maar tenslotte zijn ze
hem niet weer onderworpen, ze gaan hun eigen gang dikwijls
heel anders dan de auteur het zich had voorgesteld, zelfs
tegen zijn wensch in. Die onafhankelijkheid is joist een
bewijs van level].
Nochtans, zij hebben niet het echte leven. Het is de onrust,
de verbondenheid van den lezer, die deze schimmen leven
inblaast. Want de romancier die slechts enkelingen kan bereiken, benadert de complexiteit van het leven niet. De artistieke
logics, die de lotgevallen van deze fiches beheerscht, heeft
niets to zien met de geheime wetten van het echte leven. Het
is Been reproductie van het leven dat de schrijver geeft,
slechts een transpositie. In het leven tellers de woorden
weinig. In den roman zijn ze alles. Het essentieele in het leven
wordt nooit uitgesproken. Zeker.
(1) Souffrances. p. 156.
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Maar nochtans is de kunst van Mauriac een hoog voorbeeld
hoe, met niets als woorden, toch veel weer kan gezegd worden dan wat het woord in heeft of de realiteit die het aanduidt. Als men zijn zinnen een na een bekijkt, dan vindt men
het vastleggen van een object, een daad, een gedachte. Maar
het doorloopen van die zinnen verwekt een beklemming, een
angst, die niets te makes heeft met de gewone spanning der
intrige, maar die samenhangt met de suggestie van een ontastbare werkelijkheid, zwaar van ongekende mogelijkheden en
verdoken verleden. Het is alsof wij blinden zijn aan wier
vingertoppen taken geboden worden van dagelijkschen omgang. Maar hun opeenvolging verwekt het vermoeden op een
gebeuren, een werkelijkheid waarvan de topper voor eenieder
in mysterie gehuld blijven : Al wat in het leven sours vaag
wordt aangevoeld, nook uitgesproken. En tracht men het uit
te spreken, dan vervormt of doodt men het, met in een der
keursen te wringer, die de begrippen en de woorden zijn.
De kunst van Mauriac heeft zeer sterk het probleem van
den katholieken romancier opgeworpen. Katholieke romans
over niet katholieken. De eerste opgave van elk goed romancier en dus zeker van den katholieken romancier, is dat hij
het leven niet mag vervalschen. Daarom bestrijdt Mauriac
die gemakkelijk-stichtende romans, omdat zij het wel doer.
Onderworpenheid aan de werkelijkheid, zijn werkelijkheid,
wel te verstaan. En eigenaardig genoeg, zooals Charles Du
Bos het zeer scherp opmerkt, is er die pas volkomen gekomen
na zijn bekeering. In de periode 1922-1928 viel er een zekere
verstandhouding te bespeuren van den schrijver met zijn
personages. Hij mengde zich in hun leven door een plotse
psychologische opmerking van algemeenen aard, vooral door
een zekere lyrische verbondenheid met hun bezoedeling. Dat
is verdwenen in zijn 3 laatste romans.
Vroeger had hij gezegd dat de oplossing van het probleem
hierop neer kwam : de bron reinigen. Het leven zelf van den
auteur is de conditio sine qua non voor den goeden geest van
zijn werk. Dat is zeer waar. Maar zelfs na de reiniging moest
hij toegeven dat zijn inspiratie ontsteeg aan het minst edele
en meest bestreden deel van zich zelf. Maar daar zit het hem
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niet alleen. Maar wel in de onderworpenheid aan de realiteit
van het leven, volledi g. De mensch in de ellende zijner
dierlijke natuur, maar ook met het flitsen sours der genade.
Maar hij kan zeggen hoe het werk der genade voorbereid
wordt in de zielen, zelfs langs de donkerste wegen der wereld.
Het bovennatuurlijke zelf kan hij niet onder woorden brengen. Als het komt trekt de romancier zich bescheiden terug.
Zijn task is volbracht. Maar bij alien zal er een onrust gewekt
en een honger geslagen zijn, en wat bij de eenen een romantisch heimwee heette en bij de anderen een vaag schoonheidsbetrachten zal zijn naam gekregen hebben. Dat is groote
katholieke kunst. Dat heeft hij bereikt in zijn laatste werken.
Katholieken hebben Mauriac verweten dat het zijn personages ontbrak aan besef van hun vrijen wil en liefde tot
het leven van de daad. Dat men vruchteloos zocht in zijn werk
naar idealisme van sociale of vaderlandsche inspiratie, naar
illustraties van het katholieke ideeenleven. Hoe kan men een
schrijver verwijten wat hij niet heeft gegeven. Laten wij
dezen dankbaar zijn om wat hij wel heeft gegeven, want in
der waarheid dit werk getuigt.

Ik sta in een groote kamer van een rijke etagewoning. Het
is een wit en grijs gehouden salon, waarvan de soberheid
voornaam en elegant is. Door het raam zie ik de Eifeltoren
gevat in het perspectief der lange straat als een beeld in zijn
nis.
Een lange, magere man, lichtjes gebogen verschijnt in de
deur : Francois Mauriac. Wij gaan zitten. Traag trekt hij
den naar binnen gerichten blik naar mij op. Niet om mij te
zien, maar om mij te laten zien. Een land waar een strijd is
uitgestreden, waar een brand heeft gewoed en menschen zijn
gestorven, waar uit drabbigen bodem een gretig opgeschoten
plantengroei met zeldzame, sombere bloemen is uitgeroeid,
waar orde is geschapen; maar God alleen weet wat daar werd
gebroken en uitgerukt. Een land dat nu verzadigd van smart
en strijd te berusten ligt in milde avondzon. Zulke oogen ziet
102

men sours bij zwijgzame monniken in ver afgelegen kloosters,
die daar leven ver van de steden, maar dicht bij God.
Was het verbeelding, of betrapte ik hem bij de onbeschermde genese van een nieuw boek ? Maar daar zijn zijn
blikken weer scherp en vragend op mij gericht. 1k spreek
hem van zijn geestelijke kinderen. Triestig glimlachte hij.
Het bleek eens te weer dat de schrijver reeds fang met onverschilligheid of mistevredenheid neerstaarde op wat hij langs
zijn weg achtergelaten had en dat een uit het publiek nu
met het entoesiasme van het pas ontdekte loofde en besprak.
Slechts 6ene scheen hem nog dicht aan het hart te liggen
Therese Desqueyroux. Daarover gaat zijn laatste werk. Maar
zij vindt de redding niet. Waarom ?
« 1k kan haar niet dwingen. »
Ik spreek hem over den geest en de beteekenis van zijn
werk, en zooals ik het zie. Ik heb het genoegen te hooren
dat hij het beaamt, hier en daar een opheldering geeft. Vooral
de donkere zijden, die ik uit discretie niet durfde te onderij nen.
Hij spreekt moeilijk en dof alsof hij de klanken door zijn
keel moest wringen. Daarom stack ik het vragen. Nu is het
zijne beurt. Hij doet me spreken van de Vlaamsche beweging.
Inderdaad, zegt hij, ik heb steeds gedacht dat het veel dieper
ging dan een talenkwestie.
Ik keerde peinzend terug door dit Auteuil, waar Moliere
en Boileau gewoond hebben. Ik dacht aan de parabel van den
rijken jongeling, die Mauriac eens in zijn verband citeerde,
maar het lustte me te denken dat de jongeling teruggekeerd
was, en zich met al zijn talenten in dienst gesteld had van den
eenigen Meester.
l

Dr. PAUL LEBEAU.
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DE DOODSKOPHUZAAR

In zijn handers de trillende kracht van het zwaard,
in zijn vuisten de macht tot de daad;
ten bloede toe drijvend het rijzige paard
zij jagen door goed en door kwaad;
een doodskophuzaar, voor den donder! behoort
tot geen yolk, tot geen vorst, tot geen God,
hij kept geen bedwang en hij telt geen accoord,
geen verdoemenis en geen gebod!
De kolbak met des doods kokarde staat
tot zijn veldteeken hoog in den strijd;
het driftige hart in zijn lichaam slaat
den dood en den doodskop gewijd!
De wereld een vrouw — zij onteeren haar,
de wereld een man — geen pardon,
de wereld een vlag — zij bestormen haar!
daar is geen macht boven hen, dan de zon.
De hand boven de oogen : zij speuren vooruit
staand to paard, naar elk nieuw morgenrood;
voor iederen roof valt hurl haastig besluit,
bij bloed, bij verwoesting, bij dood!
Een doodskophuzaar, voor den donder! behoort
totgeen yolk, tot geen vorst, tot geen God,
hij kent geen bedwang, of bevel, of accoord,
noch verdoemenis, noch gebod!
A. J. D. VAN OOSTEN

104

HET ROODBORSTJE
Uit een wolk van goud en vuur
een kleine vogel viel
Coen Jezus aan het kruis to sterven hing.
Als uit de hoeken van de wereld dan de winder sloegep.
daar zat zo weerloos, tot de dood verschrikt
dit huiverende dier.
Toen jezus zeide : Ik heb dorst,
viel plots uit een der wooden
een druppel bloed op deze kleine Borst.
Het werd een rode plek
die zichtbaar bleef tot op de dig van heden
en immer zichtbaar blijven zal.
Nu siddert Tangs de velden in de bloemen
een trillend licht, een snelle stem
Jeruzalem. jeruzalem.
PIETER G. BUCKINX
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Xe Boek (Very°1g)
Vertaald door Dr. P. C. Boutens

Rondom legerden daar berghuizende wolven en leeuwen,
Door haar behekst; want toe zij hun diende haar schaadlijke
{kruiden.
Ook niet vielen de mannen zij aan, maar deze gedierten
Kwamen in 't rond overeind, om hen kwisplend met
[machtige staarten.
Zooals honden hun heer omkwispelen, die van een feestmaal
Thuiskomt; steeds toch brengt hij versnaapringen mee naar
Chun harts lust —
Zoo omringden hen kwisplend de wolven en leeuwen met
[pootge
Klauwen, en zij angst voelden bij 't zien van de schriklijke
[monsters.
Bij schoonvlechtge godin in de voorpoort kwamen te staan
{zij.
Kirke hoorden zij binnen met lieflijke stem aan het zingen,
Wevend een groot onsterfelijk stuk, zooals van godinnen
Plegen de werken te zijn, ijlluchtig, bekoorlijk en schittrend.
Onder hen eerst ging spreken Polites, leider van mannen,
Die van mijn makkers de liefste mij was, in zijn dienst de
[vertrouwdste
» Vrienden, gij hoort hoe binnen, voor 't groot weeftouw
[op en neér gaand,
Eên schoon zingt, en de vloer overal wthdreunt in de ronde,
't Zij een godin of een vrouw. Maar makers wij spoedigst
Cons hoorbaar. »
Zoo hij sprak; zij hieven hun stem en begonnen te
Croepen.
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Zij kwam daadlijk naar buiten, en oopnend de glanzende
[deuren
Noodde hen binnen, en alien tezaam als dwazen haar
[volgden.
Achter Eurylochos bleef, daar list in het spel hij vermoedde.
De andren naar binnen zij voerde, en op banken en zetels
Chun plaats gaf.
In Pramneiischen wijn zij een mengsel van kaas hun en
[meel en
Groenigen honing bereidde, en zij roerde verderflijke
[kruiden
Onder den kost, dat ganschlijk zij 't land hunner vaadren
[vergaten.
Maar nadat zij 't hun gaf en zij hadden gedronken, zij raakte
Fluks met haar staf hen en sloot in de zwijnsbeerstallen de
Cmannen.
Van zwijnsbeeren zij hadden de koppen, de stem en de
Porstels,
Ook hunnen bouw, maar hecht als vroeger het menschlijk
Cverstand bleef.
Zoo zij weenende zaten gehokt; als eten hun Kirke
Voorwierp eikels en akers en steenkernvrucht van kornoelje,
Zooals vreten geregeld de in de aarde zich wroetende
Czwijnen.
Weder terug Eurylochos kwam bij het snel zwart vaartuig
Om van zijn makkers to konden de boodschap, 't smadelijk
[noodlot.
Ook niet een woord uiten hij kon, hoezeer hij 't begeerde,
Door grout lijden getroffen in 't hart; binnen in hem zijn
Coogen
Werden met tranen gevuld, en zijn geest was uit op
f gejammer.
Maar Coen alien wij, hevig benieuwd, doorgingen met
[vragen,
Dan ook deed hij verslag van 't verderf onzer oovrige
[makkers
o Als gij gelastte, wij gingen door 't kleinhout, heerlijke
[Odysseus.
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In boschgronden wij troffen een schoone behuizing
[gebouwd uit
Effengehouwenen steep op een plek die wel overdacht was.
Daar hel zong iemand, voor haar groot weeftouw op en
[neér gaand,
't Zij een godin of een vrouw. Zij hieven hun stem en haar
[riepen.
Zij kwam daadlijk naar buiten en oopnend de glanzende
[deuren
Noodde hen binnen, en alien tezaam als dwazen haar
{volgden.
Maar zelf achter ik bleef, daar list in het spel ik vermoedde.
Spoorloos zij tegelijk en gezaamlijk verdwenen, en niemand
Weder te voorschijn kwam, hoe lang 'k ook zat op den
[uitkijk. »
Zoo hij sprak; maar ik groot, bronzen, met zilver
[beslagen
Zwaard om de schouders mij wierp, ook wierp ik meteen
Cmij den boog om.
Hem ik verzocht overnieuw fangs den eigensten weg mij te
[voeren.
Doch hij beide zijn armen mij sloeg om de knieen, en
[smeektc,
En meelij inroepend, gevleugelde woorden mij toesprak
» Voer niet, Zeus-ontstamde, gedwongen mij daar, laat
hier mij.
Immers ik weet, noch zelf zult keeren gij noch van uw
[makkers
Iemand brengen terug. Maar laat snelst mooglijk met dezen
Vluchten ons. Nog ontkwamen wij wel aan den dag van het
[onheil. »
Zoo hij sprak; doch ik tot hem richtte en verluidde mijn
Cantwoord
» Blijf gij zeker en wel, Eurylochos, hier op de plek zelf,
In de omgeving van 't hol zwart schip, aan het eten en
{drinkers.
Maar ik gaan zal; want er bestaat voor mij krachtige
[noodzaak. »
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Na zulk woord ging landwaarts weg ik van schip en van
peekant.
Maar toes 'k, nemend miin weg door de heilige gronden,
[op 't punt stood
't Groot woonhuis te bereiken van Kirke kundig in kruiden,
Daar Hermeias kwam, met zijn goudenen staf, tegemoet mij,
Daar ik op 't huffs toetrad. Hij geleek op een mannelijk
[jongling,
Die pas baardgroei krijgt, en zijn jeugdbloei is het
[bekoorlijkst.
Vast hij mij greep bij de hand, en begroette me, en sprak
[mij een woord toe
>> Waarheen nu weer gaat ge, onzaalge, alleen door de
[heuvlen,
Gij wildvreemd in de streek ? Uw gezellen bij Kirke aan
{huffs hier
Zitten, in stevige hokken gekluisd, als zwijnen gevangen.
Komt gij om hen te bevrijden naar hier? Zelf evenmin
[keen gij,
Zeg 'k u, terug; maar blijven gij zult waar de anderen bleven.
Maar welaan, uit uw nooden verlossen u zal ik en redden.
Hier : naar de wooing van Kirke ga, dit heilzame krachtkruid
In uw bezit, en den dag van het onheil weert van uw
[hoofd het.
Al de verderflijke grepen van Kirke ga ik u zeggen.
Mengdronk zal ze u bereiden en storten haar kruiden den
[kost in.
Maar toch zal niet kunnen beheksen ze u; want het
[verhindren
Zal 't goed kruid dat 'k geven u ga. En in alles beleer 'k u.
Als Kirke met haar rijzigen staf eenmaal u geraakt heeft,
Sta dan klaar, ruk gij van uw dij 't scherpsnijpende zwaard
[los,
En u op Kirke stort, alsof gij haar wenschte te dooden.
Zij uit zich zelf in haar angst stelt voor met u neder te liggen;
Dan moogt gij niet verder den bijslaap weigren der godheid,
Opdat straks zij uw makkers verlost en u zelven beherbergt.
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Maar van haar eisch, u den machtigen eed van de zaalgen
{te zweren,
Dat Been nieuw boos Teed zij beraamt tegen u en uw leven,
Dat zij u, eens ontbloot, niet weerloos stell' zonder
Cmanskracht. »
Na zulk woord toereikte de dooder van Argos het
piruid mij,
Dat uit den bodem getrokken hij had, en hij wees er mij
[de' aard van.
Zwart aan den wortel het was, voor de bloem het met melk
Covereenkwam;
» Molu » het noemen de goden, en moeizaam valt het te
Nelven
Voor ons sterflijke menschen; de goden verstaan zich op
[alles.
Daarna ging Hermeias weg naar den ruimen Olympos
Over 't beboschte eiland; doch ik naar de mooning van Kirke
Ging; onstuimig mijn hart hief onder het loopen te bonzen.
Bij schoonvlechtge godin in de voorpoort kwam ik tot
Cstilstaan.
Daar postvattend ik riep, en vernemen mijn stem de godin
[deed.
Zij kwam daadlijk naar buiten, en oopnend de glanzende
Cdeuren,
Noodde mij binnen, en ik ging, droef in mijn hart, met
{haar mede.
Eenmaal binnen, zij zitten mij deed op een zilvergeknopten
Schoonen gesnedenen stoel, met een schemel beneé voor de
[voeten.
Mengdronk maakte in een beker van goud zij mij klaar om
[te drinken;
Daarin wierp zij een kruid, in haar hart vol snoode bedoeling.
Maar nadat zij het gaf, en ik dronk zonderdat ik behekst
[werd,
Raakte zij me aan met haar staf, en met nadruk sprak zij mij
['t woord toe
» Ga naar den zwijnstal nu, en bij de andren, uw makkers,
Di leger. »
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Zoo zij sprak; doch ik van mijn dij losrukte mijn scherp
Czwaard
En mij op Kirke stortte, alsof 'k haar begeerde te dooden.
Zij luid schreeuwend er rende onderdoor, en mij greep bij
[mijn knieen,
En meélij inroepend gevleugelde woorden mij toesprak
» Wie ? waar zijt gij vandaan ? waar hebt gij uw stad en uw
[ouders ?
't Houdt mij verbaasd hoe zonder betoovring gij dronkt van
{mijn kruiden.
Want geen andere man heeft ooit dees kruiden verdragen,
Alwie drinkt, wien ze eens aan den wal zijner tanden
Cvoorbijgaan.
Maar gij hebt in uw Borst wel geestkracht niet te betoovren.
Zekerlijk veelervaren Odysseus zijt gij, van wien steeds
Goudstafdragende Hermes verhaal deed, dat hij naar hier
Czou
Komen op 't snel zwart schip, wanneer hij uit Troia naar
{huffs voer.
Maar kom, berg in zijn scheede het zwaard; dan laten wij
[tweeen
Saam als 't ooze beklimmen mijn bed, opdat wij vereenigd
In bijslaap en in liefdegenot, elkander vertrouwen. »
Zoo zij sprak; doch ik tot haar richtte en verluidde mijn
[antwoord
» 0 Kirke, hoe vraagt gij van mij u genegen te wezen,
U die hebt in 't paleis mijn gezellen in zwiinen verkeerd, en
Mijzelf, hebbend mij hier in uw macht, arglistig verzoekt om
Ter slaapkamer te komen en met u uw bed te beklimmen,
Opdat, eens ontbloot, gij mij weerloos stelt zonder
[manskracht?
1k zal niet toestemmen om met u uw bed te beklimmen,
Vindt gij, godin, niet moed met een machtigen eed te
pezweren,
Dat geen nieuw boos Teed gij beraamt tegen mij en mijn
{levee. »
Zoo ik sprak; zij daadlijk bezwoer het, gelijk ik haar
[voorsloeg.
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Doch nadat zij gezworen en de' eed tot zijn erode gebracht
[had,
Toen dan ook ik steeg op het alschoon Leger van Kirke.
Dienende maagden intusschen haar task in de zalen bedreven,
Vier, die 't huishoudwerk in de mooning verrichtten bij Kirke.
Kindren zij zijn afkomstig van bronnen en hoven, ofwel door
Heilge rivieren verwekt, die stroomelings trekken Haar zee
[toe.
Eêne van dezen belegde de zetels vanboven met schoone
Purperen dekken, en eerst, daaronder, zij linnene spreidde.
Andere weer tegenover de zetels de zilveren tafels
Stelde gereed, en zij schikte op de tafels de goudene korfjes.
Lekkeren honigen wijn mengde aan in het zilveren mengvat
Derde der maagden, en klaar zij de goudene bekeren zette.
Water de vierde aandroeg, en een flink vuur onder den
fgrooten
Drievoetketel zij stookte, en het water geleidlijk verwarmd
[werd.
Maar toes binnen het glimmende brons 't badwater op
[kook kwam,
Deed in de kuip zij mij zitten, en mengend het water op
[hartlust
Bij uit den reuzigen ketel, zij baadde over hoofd mij en
Cschouders,
Tot uit de leden zij Ham mij de levenverterende moeheid.
Doch nadat zij gebaad mij en glanzend met olie gezalfd had,
En met een sierlijken mantel mij had overkleed en een
Clijfrok,
Bracht zij mij binnen, en zitten mij deed op een
[zilvergeknopten
Schooners gesnedenen troop met een schemel benee voor de
[voeten.
Water voor 't wasschen der handers een dienende maagd in
[een schenkkan
Schoon en van goud aandroeg, dan over een zilveren bekken
Goot zij het uit, en zij school voor mij aan glansglimmende
ftafel.
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De eerzame huiszorg haalde het brood aan, plaatste het
Cvoor mij,
Rijklijk met lekkers bedekt, dat gul zij verschafte uit den
[voorraad.
Dan zij mij te eten verzocht; doch mijn hart miste er den
[lust toe.
Weg in gedachten ik zat; in den geest voorzag mijn gemoed
fkwaad.
Toen Kirke waarnam hoe 'k neêrzat zonder mijn harden
Zelfs naar de spijzen te strekken, en hevig verdriet bij
Cmijzelf had,
Trad heel dicht op mij toe zij en sprak de gevleugelde
[woorden
» Waarom zoo, doofstomme gelijk, zit neér gij, Odysseus,
Etend uw hart op, zonder aan eten of drinken te raker?
Soms daar ge andere listen vermoedt ? Gij behoeft in
['t wheel niet
Angstig te zijn; reeds zwoer ik het toch met een machtigen
feed u. »
Zoo zij sprak; doch ik tot haar richtte en verluidde mijn
[antwoord
» 0 Kirke, wat man toch, die rechtschapen van hart is,
Zou moed vinden vooraf zich aan eten en drinken te laver,
Eer zijn gezellen verlost hij en order zijn oogen gezien heeft?
Maar als gij 't wel meent met uw nooden tot drinken en eten,
Dan hen bevrijd, dat 'k zie voor mijn oogen mijn trouwe
[gezellen.
Zoo ik sprak, en meteen ging Kirke weg door de zaal
peen,
Dragend haar staf in de hand, deed open de deuren van
['t zwijnshok,
Dreef mijn gezellen Bruit, volwassenen zwijnen gelijkend.
Zij dan kwamen te staan op een dubbele rij; door hun midden
Kirke liep en een elk inwreef met een ander geheimkruid.
Weg van hun leden verdwenen de borstels, er eerder
[gegroeid door
't Heilloos kruid dat eerst hun verstrekte verhevene Kirke.
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Manner zij werden opnieuw; vergeleken bij vroeger het
[waren
ongere kerels, en ook veel schooner en grouter van aanzien.
Zoo herkenden zij mij, en zij grepen me een elk bij de
{harden.
Oprees diep in hen allen verlangens geween, en de mooning
Schriklijk in 't rond ging galmen, en meélij zelfs de godin
Ckreeg.
Zij kwam vlak bij mij staan en mij toesprak, de eedle
Cgodinne
» Zoon van Laertes, aan Zeus ontstamd, veelvondige
[Odysseus,
Ga nu daadlijk op weg naar uw snel vaartuig en den zeekant.
Eerst gij van alles begirt met uw schip op het droge to
{trekker;
Dan bergt op gij uw have met al 't scheepstuig in de grotten;
Daarna komt gij terug meébrengend uw trouwe gezellen. »
Zoo zij sprak, en in mij zij het manhaft hart overreedde.
Ik op den tocht mij begaf naar mijn snel vaartuig en den
{zeekant.
Daarop trof ik bij 't snel vaartuig mijn getrouwe gezellen
Meelijwekkend aan 't jammren en rijklijke tranen vergietend.
Zooals kalvren gestald op den hof om de kudde der koeien
Die weérkeeren naar 't erf, nadat zij van grazer verzaad zijn
Al tegelijk tegemoet zij haar dansen, de kooien ze niet meet
Houden terug, maar stalg-aan loeiende rennen zij rond hun
Moeders in 't rond —: zoo zij, toen mij voor hun oogen zij
[zagen,
Weenende drongen op me aan; niet anders geleek hun
Cgemoedsstaat
Dan alsof zij bereikten der vaderen land en de stad zelf
Van ruig Ithaka waar ze opgroeiden en werden geboren.
Ook weejammerend spraken zij toe mij gevleugelde
Cwoorden
» Zoozeer, Zeus-ontstamde, verheugen we ors over uw
[thuiskeer,
Alsof Ithaka zelf wij bereikten, het land onzer vaadren.
Maar welaan, van 't verderf onzer oovrige makkers verslag
[doe. »

j
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Zoo zij; doch ik sprak, op hen in met bedarende
Cwoorden
» 't Schip laat eerst ons van alles beginnen op 't droge te
[trekken;
Dan laat Bergen de have ons met al 't scheepstuig in de
Cgrotten;
Daarna zelf maakt klaar u om mij met u alien te volgen
Om uwe makkers te zien in de heilige woning van Kirke
Onder het drinkers en eten : het staat volop hun ten dienste. »
Zoo ik sprak; zij gaven gereedlijk gehoor aan mijn
fwoorden.
Doch Eurylochos Wilde alleen weêrhouden hen alien,
En opheffend zijn stem tot hen sprak de gevleugelde
Cwoorden
» Aai, waar gaan we, onzaligen, heen ? Wat haakt gij naar
Czulke
Rampen ? Te gaan naar de woning van Kirke, die ons gereed
{staat

Allen tot zwijnen of wolven te makers, of anders tot leeuwen,
Dat wij voor haar 't groot huffs, al is het gedwongen,
Cbewaken ?
Juist als deed de Kykloop, toen onze gezellen bezochten
Zijn woonstal; met hen meé toog deze vermetele Odysseus.
Want ook die omkwamen door zijn roeklooze verdwaasdDeid. »
Zoo hij sprak; doch ik bij mijzelf in den geest overlegde
Om, 't langsnedige zwaard van mijn krachtige dij
Closrukkend,
Daarma 't hoofd hem te slaan van den romp en aan de
{ garde te leggen,
Schoon zeer na hij verzwagerd mij was; maar de andre
{gezellen
Van al kanten mij hielden terug met gehonigde woorden
» Zeus-ontstamde, als gij erin toestemt, zullen wij laten
Hier op de plek hem achter bij 't schip om te passers op
['t vaartuig.
Maar ons leid op den weg naar de heilige woning van
[Kirke. »
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Met die woorden zij landwaarts togen van 't schip en
[de zee weg.
Zelfs Eurylochos bleef niet ach.ter bij 't ruimige vaartuig,
Maar kwam meé; want bang hij voor mijn uitbrekende
[blaam was.
Kirke had onderwij1 in haar huizing mijn oovrige
[makkers
Met veel zorg doen Baden en glanzend met olie hen zalven,
Hun dan om doen saan lijfrokken en wollige mantels.
Lustig hen alien wij vonden gezeten aan 't maal in de zalen.
Toen elkander zij zagen en, oogen in oogen, bekenden,
Sloegen zij klaaglijk aan 't weenen, en rondom steende de
{mooning.
Zij kwam vlak bij mij staan en mij toesprak, de eedle
Cgodinne
» Zoon van Laertes, aan Zeus ontstamd, veelvondige
[Odysseus,
Heft niet meer 't overdadig geween nu; 'k weet uit mipelve
[ook,
Hoeveel smartelijke nooden gij leedt op de vischrijke zee als
Wat afbreuk u aan land booswillige mannen bezorgden.
Maar nu Lustig, en eten de spijzen en drinken den wijn doet,
Tot gij opnieuw hartkloekenden moed erlangt in uw borsten
Als in het eerste begin men 't vaderlijk land gij verliet van
Rotsruig Ithaka. Maar nu zijt zonder moed gij en veerkracht,
Aldoor 't moeizame zwerven gedachtig, en nimmer het hart u
Komt in verheugenis; want wel heel veel hebt gij geleden. »
Zoo zij sprak, en in ons zij het manhaft hart overreedde.
Daar dan iederen dag, tot de jaarkring haalde zijn erode,
Hielden wij maal met een menigte vleesch en met lekkeren
[wijn ook.
Maar toen 't jaar vol was, (rondkwamen dezelfde getijden,
Naar wegslonken de maven, en weer Lang keerden de dagen),
Toen ook riepen mij buiten en spraken mijn trouwe
[gezellen
» Godeverdwaasde, gedenk nu eindelijk 't land uwer
Cvaadren,
Als het bestemd voor u is om behouden en wel to geraken
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Weer tot uw hoogoverdakt woonhuis en het land uwer
[vaadren. »
Zoo zij spraken, en mij zij het manhaft hart overreedden.
Zoo dies ganschlijken dag tot onder het licht van de zon
[ging,
Zaten aan 't maal met een menigte vleesch en met lekkeren
{:wijn wij.
Toen wegdaalde de zon, en de duisternis over ons oprees,
Legden zich de andren te rusten verspreid door de schaawige
[zalen.
Maar ik ging, en ik steeg op het alschoon Leger van Kirke,
En bij haar knieen haar bad (de godin gaf acht op mijn
[smeektoon)
En opheffend mijn stem tot haar sprak de gevleugelde
[woorden
» 0 Kirke, volvoer voor mij de afspraak die gij beloofd hebt,
Om mij te zenden naar huis; mijn gemoed als dat van mijn
Cmakkers
Is al weg in zijn haast; zij teren geregeld mij 't hart op,
Jammrend hun nood our mij heen, als gij sours weg uit de
Cbuurt zijt. »
Zoo ik sprak, en terstond gaf antwoord de eedle
[godinne
» Zoon van Laertes, aan Zeus ontstamd, veelvondige
[Odysseus,
Blijft nu tegen uw wil niet Langer vertoeven in mijn huis.
Maar eerst moet gij een anderen tocht volbrengen en komen
Binnen de mooning van Hades en schriklijke Persefoneia
Om er de ziel van den blinders Thebaiischen ziener Teiresias,
Die standvastig van geest steeds is, waarspelling te vragen.
Ook in den dood schonk hem zijn bewustheid Persefoneia
De eenge hij is bij verstand, als schaduwen de anderen
Cfladdren. »
Zoo zij sprak; doch 't eigene hart werd in mij gebroken.
Zittend op 't bed, aan het weenen ik sloeg, en ik vond in
[mijn hart Been
Lust dat verder ik leefde en 't licht nog meer van de zon zag.
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Maar toen straks ik verzaad van het weenen en wentlen
[geraakte,
Toen ook sprak ik haar toe en verluidde met woorden mijn
[antwoord
» 0 Kirke, wie gaat ons op dees tocht geven geleide ?
Binnen tot Hades kwam nog niemand ooit op zijn zwart
{schip. »
Zoo ik sprak, en terstond gaf antwoord de eedle
Cgodinne
» Zoom van Laertes, aan Zeus ontstamd, veelvondige
[Odysseus,
Maak Been zorgen u over een gids om uw schip te geleiden.
Heilt gij den mast in zijn stand, en gespannen de blinkende
[zeilen,
Zit dan neér, en uw schip zal de adem van Boreas dragen.
Maar zijt ge eens in uw schip de' Okeanos overgestoken,
Daar vindt kuststrook smal gij met wouden aan
persefoneia
Heilig, geweldige peppels en vruchtenverkwistende wilgen.
Aan diepkolkende' Okeanos' zoom, daar, 't schip op het
[land zet,
Maar zelf gaat in het moerdomp huffs gij naar binnen van
[Hades.
Op dat punt, in den Acheroon uit, Pyriflegethoon
{stroomen
En Kokytos, 't verlaat dat 't water der Styx uit haar afvoert.
Om rotspiek saamstorten de twee luiddondrende stroomen.
Dat punt, held, tracht dicht te benaadren, en, als ik u aangeef,
Graaf er een kuil van een el in de lengte en een el in de
[breedte;
Daarrondheen plengofferen stort den gezaamlijken dooden,
Eerst met een mengsel van honing en melk, en met
[smaaklijken wijn dan,
Water ten derde hun pleng, en met blank gerstmeel
Coverstrooi het.
Smeek tot de machtlooze hoofden der doOn onder vele
fgeloften,
Dat, weer thuis, onvruchtbare koe gij, de beste, hun slachten
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Zult in 't paleis, en de mijt opstaaplen met kostlijke gaven,
Dan afzonderlijk nog alleen Teiresias offren
Volzwart ram, 't uitnemendste stuk klein vee in uw kudden.
Maar als ge eens met geloften de heerlijke volken der dooden
Hebt omsmeekt, dan slacht als offer een ram en een zwart
Doi,
Wendend hen de' Erebos toe, doch zelf houd ruglings
Cgekeerd u
Met uw gelaat naar den stroom der rivier. Dan zullen er vele
Zielen te voorschijn treden der aarde-ontstorvene dooden.
Dan pas maan uw gezellen en Beef hun bevel om de dieren,
Die neérliggen ter garde, gekeeld met het deerlooze brons, te
Stroopen en dan te verbranden met vuur, en den goden te
[bidden,
Tot alkrachtigen Hades en schriklijke Persefoneia.
Gij zelf ruk van uw dij 't scherpsnedige zwaard en op
Cwachtpost
Zet u, en last niet komen de machtlooze hoofden der dooden
Na tot het bloed, vOordat Teiresias gij eerst ondervraagd
Debt.
Dan zal daadlijk verschijnen de ziener u, leider der volken;
Hij zal kunnen u zeggen den weg en de mater van 't reispad,
Ook hoe ge over de vischrijke zee volbrengt uw tehuisvaart.»
Zoo zij sprak, en terstond kwam Eoos, goudengetroonde.
Omslaan liet ze als kleéren een lijfrok mij en een mantel.
En de godin deed zelf zich een groot witglanzend gewaad
[om,
Draadfijn weefsel, bekoorlijk, en sloeg om de heupen een
[gordel
Schoon en met goud doorwerkt, en zij word om het hoofd
[zich een sluier.
Maar ik liep door de zalen van 't huffs, aanspoorde mijn
Cmakkers,
Bij elk man stilstaande, met moedopwekkende woorden
» Ligt niet larger versuft van den kostlijken slaap te
[genieten.
Op, wij vertrekken; den weg toch wees mij verhevene
[Kirke. »
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Zoo ik sprak, en in hen ik het manhaft hart overreedde.
Toch, ik vandaar zelfs niet zonder scha wegvoerde mijn
[makkers.
Eene Elpenoor was er, de jongste van al, in den oorlog
Verre van moediggezind, .Hoch ook scherpzinnig van oordeel.
Hij had, weg van zijn makkers, op Kirke's heilige huizing,
Snakkend naar koelte, te slapen zich nedergelegd in zijn
fwijnroes.
Hoorend rumoer en gestommel der makkers, terwijl zij zich
[roerden,
Kwam hij in plotslinge haast overeind, en vergat in den
[geest hij
Weer naar de machtige ladder te gaan om beneden te komen,
Maar viel hall over kop van het dak neer; los uit de wervels
Brak hij zijn nek, en zijn ziel ging of naar de mooning van
[Hades.
Tot hen, gaande onzen weg, sprak ik met een woord in
[hun midden
» Zekerlijk denkt gij naar huffs en het dierbaar land onzer
[vaadren
U onder weg, maar anderen tocht voor ons ordende Kirke,
Naar de verblijven van Hades en schriklijke Persefoneia,
Om er de ziel van Thebaiischen Teiresias te vragen naar
[godspraak. »
Zoo ik sprak; doch 't eigene hart werd in hen gebroken.
Waar 't uitkwam, neêrzaten ze en weenden en rukten zich
ft haar uit.
Toch niets richtten zij uit, hoezeer zij verstroomden in
Ctranen.
Maar toen langzamerhand naar het snel schip wij en den
[zeekant,
Door onzen kommer gedrukt overvloedige tranen
Cvergietend,
Kwamen gegaan, was Kirke daar ondertusschen geweest al,
Had bij het zwart schip vast er gebonden een ram en een
[zwart ooi,
Licht aan ons komend voorbij. Wie zou, wanneer het een
[god niet
Wil, hem gewaren met oogen hetzij bij zijn gaan of zijn
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HET BEUKENWOUD
Ge hebt uw kathedraal met eigen hout
en sterker dan met steep gebouwd
en weer dan duizend duizendvoud
heeft uw gebed zich tot gewelf gevouwd.
En noch uit glas noch ingebrande kleur
staan ogivaal uw ramen naar het licht
maar open voor den wind den weidegeur
de klare stralen van God's aangezicht.
0 slanke monniken in 't avondvuur
vereend in pallen opgetogen lust
communie van extasen voor het nachtlijk uur
dat schrijdt omheen uw pijen in mystieke rust.
PAUL DE VREE.
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HANS VAN MALMEDY
FRAGMENT II
Zij gingen beiden in de vroegte den weg naar het Oosten
in, Hans en Teresa, de Spaansche.
Malmedy lag achter hen. Het pad liep Tangs rotsige heuvels
en in het dal glinsterde de Amel. Een groote veldslag werd
hier vroeger geleverd van Germanen en Romeinen. Soms
kwam uit wei of akker nog een lansijzer of een degenkling,
door honderden jaren van groeite naar omhoog gebracht.
Hier hadden menschen gehuild en gestormd, en de paarden
hadden gebriescht in hun steigerenden loop. Daarna was de
morgen gerezen, met licht over de bosschen en geglim van
water in het dal. En de Boer had bezit genomen van het
slagveld.
Hier was het geweest, in de reusachtige pan van groen en
donkerbruin. En zij stapten en ademden in den morgen. Beneden Bleed de Amel door het zonnelicht.
Zij spraken zelden. De vrouw liep gelukkig naast hem, de
wijde rokken slingerend in haar vaart. En hij ademde den
morgen in als een veroveraar, onachtzaam op haar gezelschap,
als een meester die gaat en weet dat hij gevolgd wordt.
Zij snoof de wellust van den blinders tocht. Haar bloed
waaraan rust vreemd was, werd wild van vreugde. Zij keek
achter haar. De verse was mistig en sloot het land of achter
de bocht van den weg. En de zomer rees aanhoudend in den
morgen, schemerend door het struikgewas en helder klonk
het gerol van de steenen naar de diepte.
Zij dacht aan haar Lange heenreis tot hier in dit stille land.
Hutten en grijze wegen, menschen die spraken en die zij niet
verstond, glimlachen en begeerige vriendelijkheid in de
oogen van oudere manners. Brood en wijn en op het stroo
van vele schuren, den prijs van de schamele herbergzaamheid.
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Naast haar stapte hij, hij was haar meester, hij was een
groot soldaat geweest en was een heer. Hij was Jong en sterk
en zij had hem gekust. In den naam des.... zij sloeg een kruis.
Dat was goed geweest, dat kwam van den hemel, en zij zou
nu bij hem blijven en als zij wakker werd, nog voor het licht
uit het grijze duister kroop, zou zij zijn hand leggen op haar
Borst. Dat was goed, en de hemel moest daarvoor worden
gedankt.
Zij daalden door de weide naar het water. Zij zetten zich
neer naast het geruisch dat tevens ver en bij was. Haar witte
tanden sloegen in het gulzige brood; hij staarde in het water
een voet diep was het maar en nand en keien lagers zuiver
onder den stroom. En zij zette zich op haar knieen en stale
haar hoofd in de ruischende frischheid dat de kou liep door
haar en zij lachte met schitterende oogen.
Hans was terug in een vreemd land, ver weg van wat men
hem als zijn heimat had aangewezen. Hij zat hier met dit
vreemde wezen, verloren in het dal, in de stilte van de heuvels
die opstegen en verloren stonden in den morgenwasem. Dal
sloot zich aan bij andere dalen en in elk dal, door de weiden
en het kreupelhout, liep een water, altijd dalwaarts, zoekend
naar de laagte.
Teresa Meld een flesch aan zijn mond. Sterke, harde wijn.
De warmte doorruischte hem en hij keek met behagen op
haar neer. Haar donkey gezicht stond vol blijde nieuwsgierigheid onder het schijnende natte haar. Haar oogen die alles
moisten en toch niet moe waren en haar lichaam, weggescholen
in het vormelooze kleed. Altijd zou zij vreemd blijven en
altijd begeerlijk.
Langsuit op zijn rug zocht hij den hemel. Zoo heel hoog
scheen hij niet, met het licht grijze gedoezel van den morgen
die nog geen dag was. En toch wordt men duizelig als men
er in kijkt. En als men recht staat is het alsof men iets moet
vastgrijpen om niet te wankelen en in de diepte te storten.
En naast hem voelde hij de vochtige Amel en door zijn vingers Bleed het water, dalwaarts, zonder rust en zonder einde.
Toen hij weer opblikte stonden boven zijn gelaat de zwarte
oogen van Teresa.
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Wie is Jong en gaat door den zomer zonder een zwerver
te zijn in zijn hart? Hans ging door vallei en Weiland, beklom
de heuvelpaden en keek in de diepte. Een vreugde die hij
vergeten was leefde weer in hem, trekken zonder bekommernis voor het lager van den nacht, onverschillig en meester
van zijn eigen weg.
Hij was vriendelijker geworden. En Teresa liep neuriend
mee; haar stag had die moeitelooze gelijicheid van de trekkers. Zij keek met heur harde zwarte oogen de verten in,
den hemel in, de diepten in. Een stuk wereld.
Zij waren de armoedige effenheid voorbij van het Sankt
Vitherland. Schrale akkers tusschen schrale sparrebosschen.
Alleen de verte was er schoon, in edele somberheid heffend
naar omhoog. En de grijze weg naar Prom liep voor hen uit
en bracht ze weer over heuvels en door valleien waar het
water snelde.
De schuren werden 's avonds voor hen geopend met wantrouwige herbergzaamheid. De menschen leefden er gedrukt
en de Wilde tijd had ze achterdochtig gemaakt. Een beetje
schuw keken ze naar Teresa of die wet een van die Bohemers
was die door een vervloeking den brand in de veldvruchten
brengen of ziekte in den stal doen broeden. Hun woord was
karig en zij hielden geen gezelschap.
In het geurige hooi sliep Teresa weldra in. Hans deed sours
nog de staldeur open en keek in de zwarte blauwte van het
Westen en huiverde in de stilte van het Eifelland vooraleer
ij zich neerlei in de warmte van het hooi.
En in de buurt van Prum waar de rotsen staan als puinen
van vernielde burchten vroeg een man of zij wilden blijven
our te helpen. Lang zou het niet duren. Vrouwenhulp had hij
niet noodig maar zij kon blijven indien de man behulpzaam
Wilde zijn.
Zij bleven er als in een hake op hun tocht.
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De man die hulp noodig had was geen boer. En toch was
zijn goed een hoeve en zijn wooing een boerenhuis.
Hij was alleen overgebleven van een geslacht van kleine
edellieden die hun onderhoud van de aarde moesten verwach124

ten. Aileen de paarden voor de rijkelijk uitgebouwde ruiven
wezen nog terug op zijn afkomst. Want het paard is gezelschap voor adellijke menschen.
Hij was de vijftig voorbij. Een scherp gelaat had hij met
scherpe oogen en dunne lippen. Die trilden sours als hij.
woedend was op een knecht of als een paard, op een stormigen dag, in den roes van den wind zijn gedweeheid vergat.
De hoeve leefde op zich zelf in een stille streek. Oorlog
en rumoer van troepen kenden ze er maar van heel ver.
Opeischingen hadden er reeds den weg gevonden. Maar de
oogen van Hans keken hel toen hij in den schemer van den
stal de glanzende welving zag van edele dieren.
Hij zoo ze oppassen. En in een hokje boven de ruiven was
zijn slaapstee. Dien eersten nacht was hij gelukkig als een
kind : in den warmer stal order hem hoorde hij den nooit
rustigen slaap van de dieren. Een ketting rukte, een zware
schoft sloeg tegen een scheidsplank. En buiten blafte een
hond in de eenzaamheid. Voor zij opstegen naar het slaaphok
dat vol was van het leven van dier en mensch, ging hij een
voor een de paarden aanspreken en lei de hand van Teresa
op de samenrillende hued waaronder het leven klopte. En zij
keek naar hem met oogen die vol Wilde verwondering stonden in den schijn van den stallantaarn.
Dien eersten morgen sloeg hij de staldeur open en voelde
rondom zich de rust van het Eifelland! De menschen van het
hof bewogen zich sprakeloos in de morgenklaarte; de meester
groette kort en verdween achter het woonhuis; de rook van
het morgenvuur stond in de lucht.
Toen voerde hij de paarden naar de drenkplaats.
Als een heerenknecht was hij maar hij voelde 't niet als
een vernedering. Hij reed met den meester naar een dorp in
het laagland. Hij zat vast to paard, de meester, in de hooding
van iemand die er altijd aan denkt dat hij in de ruiterijschool
is geweest. Hij bezag den Mecklenburgschen drawer niet die
sterk en kort was. Hij keek voor zich uit en hield de dunne
lippen opeen. En als zij door het dorp kwamen reed hij
vooraan.
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Bij een kleine hoeve die uitgestorven achter een boschje
lag, wierp hij Hans de teugels toe en trad binnen zonder
kloppen of roepen. En onmiddellijk daarna was hij weer
buiten. Een jonge boerin met een helderen hoofddoek stond
achter hem in de deur. Hij kneep in haar wang en zij glimlachte. Toen steeg hij te paard zonder een woord te spreken.
Wat verder betaalde hij brandewijn in een klein gasthof
waar de paarden van een vrachtvoeder beweegloos over de
ledige krib stonden. Vandaar zag men de torens van Priim.
Ook daar hadden de monniken geregeerd — voorbij was het,
en als de menschen erover spraken was het als over iets dat
tot de oude gebruiken behoord had, zonder drift of verlangen.
Daar werd de meester gespraakzaam. In de trage breede
taal van de streek sprak hij met den waard en den vrachtvoerder. Ia., dat Napoleon op 't keerpunt van zijn lot stond zegde
iedereen. Dat had Spanje gedaan. Een nieuwe overwinning
kon dit niet wegnemen. In Spanje hadden ze hem eronder
gekregen. En in Pruisen roerde het; daar leerden de studenten
de wapens hanteeren.
En bij het drinken van den zoeterigen laffen brandewijn
groeide de hoop. De meester nam drie flesschen mee op de
thuisreis.
In den morgen nog voor de zon, was geschuifel van voeten
te hooren buiten. In den newel kwam sours een man en verdween. En de meester stapte aan. De paarden moesten weg;
er was Fransch bezoek aangekondigd en die heeren mochten
gees dieren van waarde zien.
Een jongetje met slimme ioogen leidde Hans naar een Bosch
dat zeer afgelegen was. De paarden snoven den dauw weg
van het gras en stonden stil onder het geboomte. Hans bleef
wachten.
De Franschen kwamen. Zij werden met hooghartige beleefdheid rondgevoerd in de stallen. Alleen de warme reek
van de dieren was achtergebleven. Wantrouwig snoof er een
met een dunne snor de sterke lucht in en keek rond.
— Vroeger stonden hier paarden, zei de meester. Waar is
die schoone tijd thans heen ?
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Zij kwamen buiten en de Franschman liet zijn oogen rondgaan over het land dat blak lag in de zon. Boschjes en heide
en schaarsche akkers.
Hij zegde : c'est Bien.
Toen noodigde de meester hen in huffs. Hij haalde wijn op
en deed eten voorzetten en werd vriendelijk. Welds was het
gesprek losgeraakt. De manners dronken.
En al de man met de Witte snor het hof verliet, keek hij
rondom zich : boschjes, heide, arme akkers.
Hij zei kortweg : Bonjour.
Hans lag uit te kijken op den zoom van het bosch.
De dag stond in zijn midden, vol zon en reek van warme
aarde. Hij voelde zich vergeten zooals dit hoekje wereld
waarin hij geborgen zat met de paarden. Zijn leven, die twee
jaar vol avontuur, was ver weg. Hij lag daar, los van alles,
van menschen en van wat de menschen bijeen houdt. Hij
strekte zich uit en dacht aan niets meer.
Aan niets dan aan het stille, sierlijke leven van de paarden
naast hem. Gelijkmoedig als zij in den morgendauw waren
gestapt stonden ze nu in de vlekkerige schaduw van het bosch.
Zelden was het dat een den kop in de lucht stak en de neusgaten openzette als in wondervolle begeerte.
Een vrouw kwam langzaam door het heidekruid. Het was
Teresa niet. Zij kwam naar het bosch toe en keek gespannen
zonder hem te zien. Een schel gekleurde hoofddoek droeg zij.
Toen zij Hans zag liggen glimlachte zij. Het was de jonge
boerin waar de meester gisteren was binnen geloopen. Zij
glimlachte en stond recht over zijn liggende gestalte. Zij was
sterk en rijzig en had zeer heldere oogen.
— Uw liefje zelf zou u niet vinden, lachte zij.
En men hij vragend opkeek
— la, zoo goed zit gij hier weggedoken. De meester zegt
dat alles veilig is; gij moogt komen.
Hans trad op de paarden toe.
— Mooie dieren, ging de vrouw voort. Dag Frida, zei ze,
en zij streelde den nek van een paard dat lijdzaam zijn kop
naar haar toe had gestoken.
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— Kom, wij zullen maar gaan, zei Hans.
Zij antwoordde niet. Met de hand boven de oogen keek ze
naar beneden in het verre neerglooiende dal.
— Daar woon ik, wees zij.
Hans zag een vlek in de zonnige stilte. Zij keek op naar
hem en glimlachte. Zij stapte naast hem, de hand in den
halsband van het paard dat zij kende. Zij rukte haar rokken
voort over het houterige heidekruid en waar sterke brem to
dik stond hief zij haar verweerden enkel vooruit bij het
stappen.
— Hebt gij op uw liefje gedacht, glimlachte zij.
Hans lachte ook en zei
— Heb ik niet.
En beiden lachten laid en bleven een oogenblik staan.
— Hebben de Franschen iets meegenomen, vroeg hij.
Zij keek teleurgesteld in de verte en haalde de schouders
op maar antwoord gaf ze niet.
Dof stapte de paarden over de dorre groeite. Zij gingen
braaf en gehoorzaam en glansden in den zon.
— Ik was heel alleen thuis, zei ze plots en ze zag naar het
broeierige dal waarin haar huisje verloren stond.
Hans keek haar glimlachend aan en toen hij zweeg, zei ze
Domme jongen.
En zij stapte vooraan, het paard meerukkend aan den halsband. Recht en sterk schreed ze in het pad dat onzeker uit
het kruid zichtbaar werd. En zij ademde trotsch de heete lucht
in en schoof het doek achteruit van haar warme voorhoofd.
Zij leidden de dieren in den stal. Een paar hinnikte zachtjes
in de halve schemering. Zij streelde het weerborstelig haar
tusschen de oogen.
Dan zei ze : Auf wiedersehn! en het was alsof zij tong.
De meester gaf brandewijn rood. Hij was goed geluimd
wel vijfmaal was hij in den stal geweest en had lang bij de
paarden getoefd. Zijn dunne lippen hadden hun naam gezegd,
een voor een, als een liefkozing. Dan had hij gezegd : vanavond een glas brandewijn.
Ze zaten aan den muur van den stal. Een stuk of wat knechts
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en meiden. Ook Hans en Teresa. De meester zat niet op den
grond. Hij had zich schrijlings op een stoel genet en sprak
zeer vriendschappelijk in den hoop, hoewel de mannen zwijgzaam in den zwaarder wordenden avond zaten.
Toen het donkey was, stand een van de mannen op en stale
een vuur aan van takkebossen; niet om de warmte, hoe koel
de avonden ook zijn in het Eifelland, maar om kameraadschap.
In den schijn van het vuur was de jonge boerin genaderd.
Niemand scheen ze op te merken. De meester keek even
terzij, zonder groet. Dan ging zij verloren zitten in de
schaduw.
Toen de brandewijn in hen begon te gloeien spraken ze
meer en heftiger en de wrok tegen den vreemde sprak zonder
vrees of schuchterheid. Een oude boever bromde een lied van
den opstand, een schimplied dat Hans rood deed warden,
maar hij bong het hoofd en staarde in den gloed van de
knarsende takkebossen. En zacht zongen de mannen mee en
de vrouwen neurieden met den hoop.
Het lied wekt het lied. Zander ophouden werd nu een heele
tijd gezongen. En de weemoed van de trage volksliederen
kreeg de wijding van den vroegen nacht. De sterren waren
doorgebroken en stonden in onfeilbare scherpte boven het
Eifelland, boven het eerzame vuur. Van de liefde zongen ze
die altijd in het leven komt en het leven breekt, van de
ontrouw die is als een heimweevol en onafwendbaar gebeuren.
Een knecht had een oude viool bijgekregen. De muziek
klonk scherp en onzeker, tot ze gebroken werd door de stem
van den meester die riep : Brandewijn.
En in het ronde rook het naar jenever. Teresa had met
nieuwsgierige wijde oogen den hitsigen drank geproefd en
lachte schel. Dan sprong zij op, klapte in haar handers en
iedereen zweeg.
Zij begon met harde stem een hoog en driftig lied. En
meegaandeweg op de beweging van haar eigen zang, wiegde
zij het hoofd en de deinende heupen. En over het vuur heen,
keken de mannen haar verlangend aan.
Hans keek benieuwd op. Hoe dikwijls had hij dit spel
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gezien als de zomeravond de jonge vrouwen, de brume met
het harde haar en de sombere oogen, onrustig maakte. Haar
had hij nooit zoo gezien; hij had ze nooit hooren zingers;
boven een geneurie had hij haar stem nook gehoord. Nu was
de avond vervuld van haar scherp gezang dat als een uitdaging klonk en een verlokking.
Welke kracht van eeuwige dingen ligt in het vuur. Men
ziet er de beelden in die nooit tot werkelijkheid zijn gekomen. De weemoed van al het onvervulde en de berusting in
het vergeefs verwachte. De verte, het ongekende, ligt in het
zuchten van den gloed, en wie er naar luistert en het vuur
laat starers in zijn ziel, krijgt de onrust in hem dat zijn thuis
niet is waar hij zit. Hans, o Hans. Niet in Spanje was hij,
en niet in het najagen van Napoleon, niet in het zwijgende
huffs op het Plein to Malmedy en niet op de hoogte van dit
Eifelland waarrond de schuwe dorpen liggen in angst en
eenzaamheid.
Hij zag die vrouw dansen, — haar stem trilde scherp van
verlangen als het heimweevolle gehinnik van een paard. Dat
had het vuur gedaan. Hij zag ze dansen, de gebaren veredeld
door den warmers schijn. Ze was ver van hem, ze was hem
nooit nader geweest. Hij was alleen en in zijn eenzaamheid
brandde dit vuur in de nacht en in de wereld, onder de
sterren.
Hij had het gevoel alsof hij moest opstaan en zijn tocht
voortzetten. Welke tocht? Van op die hoogte liepen de paden
verloren in de dorpen, — en weer vandaar gingen de paden
naar andere heuvels; wegen en dorpen, heuvels en paden en
dorpen.
Een hand lag op zijn arm, gedrukt tusschen zijn borst en
zijn arm. Dat was de jonge boerin die bij hem was geslopen
en zat waar Teresa had gezeten. Ze zag hem zeer innig aan,
haar klare oogen grondeloos in het licht van het vuur. Zij
keek alleen naar hem en haar hand lag waim tegen zijn borst
gedrukt.
Hij bong het hoofd en zag niets meet dan den gloed.
En toes hij zijn oogen weder ophief zag hij den opgezweepten dans van Teresa bij haar eigen tang. Edel was de gang
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van haar lichaam en zij kreisde rondom de mannen en ving
op haar hoofd en haar borst den zwakken glans van het vuur.
Zij koos de plek voor haar voeten, zij wierp den wijden rok
als een vorstelijken mantel rond zich, vol onwezenlijke
schoonheid tusschen het vuur en den nacht.
Zij danste en tong boven het hoofd van de zwijgende
mannen. De vrouw zuchtte aan Hans schouder. Het vuur zakte
ineen. Geer die opstond om er nieuwe takkebossen over to
leggen. En als de laatste klompjes glimsterden zonder licht
stond de meester op, lei zijn armen om Teresa's schouders
en kuste haar.
Hij leidde ze tot aan de plaats waar hij zat en riep : Brandewijn. En in de duisternis gingen weer de gesprekken op. Hans
voelde het hoofd van de boerin naast het zijne en haar warme
mond kuste zijn wang. En haar hand trok zachtjes zijn hoofd
aan haar borst.
Heimwee! Heimwee! De sterren die stonden over heel de
wereld, over alle menschen. Overal dezelfde sterren boven
dezelfde menschen. Zij voelden zich alien verinnigd door het
vuur dat gebrand had in den nacht en hun heimwee zocht
naar teederheid van andere menschen. Hans liet zijn hoofd
in smartelijke eenzaamheid zakken op de borst van de
vreemde vrouw. Hij voelde het stijgen van het bloed en den
harden slag van haar halt En toen zij vooroverboog naar hem
en hem kuste op zijn mond, kuste hij haar weder.
Teresa was niet naar de slaapstee geklommen. Hans had
fang in de duisternis liggen luisteren of hij haar steelschen
stag niet hoorde. Maar de wereld rond den stal was 66n
levende, eindelooze stilte. Die dekt liefde en begeerte en
moeheid toe in haar groote ontferming.
Het yolk van de hoeve was wakker even vroeg als altijd.
Hun verslapene slordige gezichten stonden onverschillig. De
slaap had hun weemoed en hun drift weggenomen.
Ook de meester liep rond en schaarsche korte woorden
kwamen over zijn donne lippen. Het was alsof de avond van
gisteren nooit geweest was.
En heel die dag was zooals alle andere. Het Eifelland lag
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onder de zon in zijn wijde schraalheid, zwarte bosschen,
blakke wegen. In de laagte, de verloren hoeve. Alles verstard
in den zomerdag. De paarden hinnikten naar water en voeder
en de rook stood als een zuil tegen de lucht.
Eens had hij Teresa gezien daar zij vluchtig achter den
hoek van . het huis verdween. Ze stale groetend de hand omhoog en was weg. En de avond kwam. Uit het woonhuis
scheen Licht, zoo klein in dit wijde land. Nog zou een hood
blaffen in de diepte, een staldeur zou dicht worden gegooid,
een lantaarn dwalen over het hof. Dan was het nacht voorgoed, nacht zooals sedert alle tijden, met de boomers daarbuiten verloren met huizen en Bergen en het water dat rusteloos zijn weg gaat. Nacht na nacht, altijd voort. Elk huis waar
Licht is leeft op zich zelf, gesloten door duisternis waarin
millioenen zwijgende levees rusten.
Hij voelde zich niet verlatener dan toen Teresa bij hem
lag. Die was nu bij den man met de donne lippen. Maar hij
voelde zich vernederd; vernederd tegenover zichzelf. En meer
vervreemd op dit hof en het Eifelland. Maar jeugd is een
kracht boven alle krachten en die gaf hem slaap.
Sedert Bien avond van brandewijn en dans was er onrust
gevaren over het hof. Soms klonk driftig gevloek uit den
mond van een zwijgzamen knecht en in 't voorbijgaan loerden
zij naar het woonhuis waar de meester haast den ganschen
dag bleef hokken. Die sobere boeren die hue hartstocht
ontstaken aan het Leven van seizoen en van dier, traag en
hardnekkig, wankelden nu in de drift van dit nieuwe, ongekende verlangen dat die vrouw met de diep-brandende oogen
en het golvende lijf onder hen had gebracht.
Teresa speurde het met de onfeilbaarheid van haar instinct.
Zij vermeed zorgvuldig Hans, maar zij sloop giechelend
voorbij de knechts en eens, toen een jonge boever plots was
opgeschoten en naar haar tastte, was een oudere knecht op
hem afgerukt en had hem, met een vuistslag in het gelaat,
neergeslagen. Elken dag voelde zij hoe haar macht groeide
onder dit yolk.
En niemand op het hof verborg zijn begeerte. De schaamte
over het lichaam was verdwenen in jaren van oorlog en ziekte.
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En van elke Lente die aan het botten ging en het wonderbaar
vernieuwde bloed deed stijgen in de menschen, stonden kinderen in elk dorp; zij hadden Been wader en hun moeder
bloosde niet over hen.
Soms kwam een boerenzoon vanuit het dorp naar het
hooge Eifelhof geslopen. Meer dan eens werden ze buitengegooid. En toen zij weerkwamen bleven zij liggen in het hooge
heikruid of zij die vreemde vrouw niet zagen waarover gesproken werd met fluisterende brandende woorden.
Op een namiddag toen alles verstard lag in de hitte, was
een hoeveknecht huilend door den meester buitengetrapt.
Een roode streep liep over zijn gezicht dat dadelijk opzwol.
Nadat de deur achter hem was dichtgeslagen, stood hij roerloos, de vuisten opgestoken, naar het huffs te staren. Toen
schudde hij het hoofd en ging heen.
Nog maar een week was Hans op het hof. Het scheen hem
of hij er jaren verouderd was. Hier was de tocht doodgeloopen die hij had aangevat met de hoop dat de wereld toch
antlers was. Hierheen had de weg hem gevoerd; hij zag hem
slingeren, opwaarts vanuit het dal! Zoo voerde elke weg,
naar dezelfde menschen.
Besluiteloos lag hij te staren in den warmen avond van den
hooizolder. Onder hem werd de deur van den paardenstal
behoedzaam gesloten. Er werd aarzelend geluisterd en de
ladder naar de slaapstee begaf. Ademloos hoorde Hans een
schaduw rondtasten en een vrouw boog zich over hem.
— Ga weg, riep hij, vervloekte Spaansche kreng.
De vrouw kwam zachtjes op haar knieen naast hem en lei
haar hand op zijn hoofd.
— 1k ben het, zei ze.
Hij antwoordde niet en de jonge boerin zat naast hem.
Beiden luisterden naar hun adem en hun harteklop.
— Gij ligt hier zoo alleen, fluisterde ze.
— Dat is best, morde hij.
Zij nam zijn hand en streelde ze. Zij bracht ze aan haar
mond en legde ze op haar Borst. En zwijgend voelde Hans
hoe medelijden en verlangen in haar bewegingen lag.
Een paard hunkerde kort en grillig.
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— Dat is Frida, zei de boerin vroolijk.
Hij luisterde en zag het paard voor zich. Hoe het gestapt
had en geglansd in de zon en hoe de vrouw haar hand op
zijn halsband had gelegd en er had naast gestapt, de bruise
enkels vooruitgestoken uit het gewoel van de rokken.
Deze hand was het; die had den hall van het paard gestreeld. Die rook nu naar hoof. Hij lei ze tegen zijn wang.
En met een schel hoofddoek was zij door de zon gegaan.
Zijn hand gleed over hear haar en streek het doek achteruit.
En zij kwam over hem gebogen en fluisterde zoo gejaagd dat
hij het niet verstond. Lang daarna werd zij stil en sliep naast
hem. Hij legde zijn hand op haar borst en luisterde naar de
zachte gelijkmatige beweging. Ook zij was nu weggezonken
met de vele millioenen in de barmhartigheid van den nacht.
In het huffs daarnaast ging nu ook de ademtocht van slapende
menschen in de duisternis.
Hij lag met de handen onder het hoofd to luisteren naar
zijn eigen gedachten. Rondom hem was de wereld afgesloten.
Hier was de onrust die hem had voortgedreven beland, op
die slaapstee boven de paarden, met een vrouw die hij niet
kende. Dien dag had hij nog op een hoogte gestaan en gezien
hoe alle paden naar hem toekwamen.
Buiten kraaide een haan. Die had een ijle plek aan de lucht
voor den dageraad genomen. En met zijn gekraai kreeg Hans
het vizioen van de frischheid in den jongen dag. Hij rees
half overeind en het scheen hem alsof hij het gedempte
ruischen hoorde dat over de wereld vaart als de nacht
verdwijnt.
Hij zag in den bleeker wordenden schemer de gestalte naast
hem, roerloos met de heldere plek van het gelaat en de streep
van den arm over de borst. En in een gebaar van medelijden
en afscheid kuste hij de hand en den slapenden mond.
Een voor een ging hij de paarden streelen. Die keerden de
koppen naar hem en wendden den vochtigen glans van hun
oogen. En onder de streeling van zijn handen geurden de
halzen warm en sterk.
— Adieu, zei hij zacht.
De haan kraaide nogmaals en kreeg antwoord uit de diepte.
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Achter Hans lag het woonhuis met onvriendelijk gesloten
deur en zwarte vensters achter ijzeren staves. En daar lag de
warme stal met de paarden en de jonge vrouw.
En vooraleer hij den eersten stap zette die hem naar het
dal zou brengen, leek Hans nog eens om. Adieu, zei hij.
Achter hem werd de large streep in het Oosten klaarder.
Hij gooide den zak z•56 dat hij gemakkelijk op den rug lag.
Hans ging den weg naar beneden. Die had hem naar hier
gebracht. Zijn alle Paden niet dezelfde, voeren zij niet alle
naar dezelfde menschen.
Hij stapte traag en vast. Rondom hem kreeg het land vaster
worm in de groeiende helderheid. De weg liep naar Malmedy.
FILIP DE PILLECYN.
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TERUGKEER
Si Dieu efface, c'est sans doute
pour ecrire. — Joseph de Maistre.

Er is geen vaas, geen bloemekelk,
geen waterstraal waarin uw licht
zo diep verdroomt, zo zuiver Brandt
en koninklijk is opgericht
als in het lichaam dezer vrouw;
huppelen uwe heuvels lichten,
vloeien uwe stromen zoeter,
staan uw paradijzen dichter
dan in het lichaam dezer vrouw?
— en toch kon ik u gars vergeten
om haar die uit uw tuinen stamt,
ik heb haar blindlings aangebeden.
Dit is ons lot : het spiegelbeeld
van uwer schoonheid bloei ontvricht
de ziel uit hare vlucht en werpt
een schaduw op uw aangezicht;
— maar achter 't dronken lied : uw stem;
schuin valt uw licht in d'avondtuinen
van het beproefde vlees; — wij zien
verlangend op naar uwe klare kruinen.
RENE VERBEECK.
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DE VROUW IN AMERIKA
Studie naar aanleiding van het boek ix Ann Vickers *,
roman door Sinclair Lewis (Nobelprijs-winnaar).

Het is nog niet zoolang geleden dat Sinclair Lewis « Una
Golden » schreef, en er zit een reden tot opmerkzaamheid in
het feit dat hij weder een vrouwenfiguur als object koos, in
dit nieuwe boek. « Una Golden » was een uitgebreid werk
over het leven der vrouw op de groote kantoren, en ook « Ann
Vickers » is een uitgebreide, wijdbeschreven roman. Hij is
volgens dezelfde methode geschreven, thans het persoonlijk
en maatschappelijk leven van de Amerikaansche vrouw
behandelend van haar jeugdjaren aan, tot op het moment
harer zoogenaamde levensclimax toe. Deze climax wordt
voorbereid door het verhaal van een reeks ervaringen, die in
hue essentie niet veel meer dan lotgevallen zijn en bovendien
niet uitblinken door een bijzonder vroolijk aanzien. Het is
alsof de auteur, en daarin onderscheidt zich zijn beeldend
vermogen ditmaal niet van zijn visie op Una Golden, een
sfeer heeft willen oproepen uit emoties, die sterk naar het
s ens a t i o n e e le en met een zekere voorkeur naar het
sensueele uitvloeiden. Dit sensueele vertoont daarbij dien
typisch Amerikaanschen grondtrek, dat het zich niet openlijk
aandient, maar steeds appelleert op een door omschrijvingen
bij den lezer gewekt begrip van feiten, die men in Been enkel
milieu noemen kan, zonder reserves in acht te moeten nemen.
Het boek begint met een uitvoerige beschrijving van Ann
Vicker's jeugd- en kostschooljaren. Zij wordt ten tooneele
gevoerd als een levenslustig, zij het door een zekere schuchterheid beklemd kind. Deze schuchterheid heeft in dit boek
natuurlijk niets uit te staan met de bekende voormalige maagdelijke schuchterheid, die jonge meisjes placht te sieren, noch
tans is zij echt en oprecht. Deze lichte vrees van haar gemoed
137

veroorzaakt een telkens optredende weifelzucht bij haar handelingen, die, zij het niet in dezelfde mate als dat met Una
Golden geschiedde, haar leven herhaaldelijk under een zekere
depressie brengt.
Deze depressie openbaart zich in het algemeen niet onmiddellijk bij haar, zij belemmert haar niet direct bij hetgeen zij
onderneemt, doch kenmerkt voortdurend haar doelstellingen.
Zij laat er zich Been oogenblik door weerhouden, om een
bepaalde handeling te verrichten, maar de bestemming van die
daad ligt, zooals zij het zelf uitdrukt meer in de voldoening
van de verrichting, dan in het aanwijsbaar resultaat van de
uitkomst. Na alle ontgoochelingen, waarmee Sinclair Lewis
zijn heldinnen vrij ruim bedeelt, in hun wezen als onvermijdelijk te hebben aanvaard, verantwoordt Ann Vickers haar
leven later voor zichzelf op de volgende wijze : « 1k heb er
nooit naar gevraagd of wat ik deed verstandig was. 1k heb
altijd alleen maar gekeken naar wat de soldaat « avontuur »
en de priester « heiligmaking » noemt.
Niet de verkrijging, maar de bestrewing is het, die haar
Baden, haar verlangens stimuleert. En daarin ligt het gegeven
van de oorzaak der mislukking van zulk een leven, de reden
tevens tot afwijzing van zulk een Principe, door wie erkent
dat niet alleen de daad, maar even wel het duel beslist over
de innerlijke waardebepaling van alle menschelijk bestaan en
ondernemen.
Wanneer dan ook Ann Vickers haar opvoeding tot « zelfstandige » vrouw volgens Amerikaansch ideaal voltooid heeft
(er worden daarbij enkele liefdeshistories meegerekend die
niet erg roemvol verliepen voor een zoo slagvaardige natuur
als de hare!) komt zij in kennis met de destijds actueele campagne voor het vrouwenkiesrecht. Hier vindt zij ruimschoots
gelegenheid om « avontuur » te beleven, doch zelfs de veertien dagen gevangenisstraf, die de belooning van haar en haar
militante medestrijdsters worden, vormen nog niet meer dan
een schermutseling, die den eigenlijken strijd van haar karakter, tegen de domheid en de platheid der stompzinnige
gewoontemenschen voorafgaan. Hier komt Sinclair Lewis op
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leving en deelt er zijn onzachte slagen uit. Dat begirt eerst
recht als Ann Vickers haar kiesrecht-periode afsluit om zich
te gaan wijden aan het « Maatschappelijk Werk ». Het schijnt
volgens Sinclair Lewis in Amerika zoo te zijn, dat het meerendeel der vrouwen niet huwt, maar zich « wijdt » aan maatschappelijk werk, dat een ander wel huwt en zich daarna ook
wijdt aan maatschappelijk werk, terwijI, het kleine overige
deel der vrouwen dient om voor deze maatschappelijke werksters het huiswerk te verrichten in den tijd dat zij een bepaalde
categorie van menschen, dieren en roerende goederen met
hun bemoeiingen overladen. Zoo komt Ann Vickers als
Assistent-Hoofdbestuurster aan een Instelling, die aan armen
in de buurt cursussen geeft in de beginselen der Engelsche
taal, in stijlleer, het moderne drama, staathuishoudkunde,
physiologie, koken en nog enkele tientallen vakken meer!
Op dat oogenblik mengde zich Amerika in den grooten
oorlog en kregen de Maatschappelijke vrouwen een vertiendubbelde kans om zich wat zij noemden « nuttig » te maken.
Spoedig dreef ook Ann Vickers rond op den stroom der
moreele ontreddering, die uit de poelen der loopgraven losbrak en met ieder contingent verlofgangers dieper het vlakke,
en sedert Lang, onbeschermde gebied van het Amerikaansche
civiele lever binnenspoelde. Reeds de allersimpelste aanraking
met deze ontreddering, door de kennismaking met een officier, die haar maatschappelijk werk voor zich nuttig weet te
maken in een al te vertrouwelijken omgang, is voldoende om
haar tot de ontstellende consequenties te voeren, waartoe haar
onzuiver gerichte levensdriften, haar eenzijdige activiteit
moesten leiden. Nu zij noodzakelijkerwijs de resultaten van
haar daad te voorzien krijgt, deinst zij terug voor de eerlijke
aanvaarding van haar beginselen. De gevolgen van het verkeerde moeten worden weggenomen, doch het kwaad wordt
niet hersteld, het wordt niet eens in berouw betreurd. Het
draagt voor haar zelfs niet eens den naam van kwaad, maar
dient slechts in zijn ongewenschtheid, zijn onaangenaam slotverschijnsel ongedaan te worden gemaakt. De daad immers
was « avontuur » en alleen daarom was zij de moeite en de
bezwaren waard.
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Dit harteloos vitalisme waarnaast zedelijke orde en heilzame zelfbeheersching geen reden van bestaan weer schijnen
te hebben, wordt door den schrijver van het boek blijkbaar
voorgestaan en gesanctionneerd. Het is dan ook hier dat hij
zich van zijn zwakste zijde kennen last. Van den aanvang of
doet de eigenaardige levensopvatting van Ann Vickers onwaarachtig aan. Het beeld, het karakteristieke levensbeeld van
deze suggestieve, actieve jonge vrouw wordt te vaak doorbroken met lijnen die er eigenlijk niet inpassen, die niet strooken met de harmonische grondschets van haar jeugd. Het is
voortdurend bijgeteeeknd, het is alsof de schrijver van het
boek een ander karakter over het eigenlijke, ware beeld van
Ann Vickers heengeschreven heeft.
In de conclusie, die zij plotseling maakt ten aanzien van
haar nieuwe betrekking tot een levee, dat zij niet wenscht te
aanvaarden, breekt meteen de opzet van den maker van het
boek door de omschrijving heen. Zijn heldin moest in alles
haar eigen gang kunnen gaan en daartoe de middelen ook
bezitten : haar actieven geest, haar leefdrift. Maar in een
opzicht bond hij haar aan zijn eigen type, en dat maakte haar
beeltenis onscherp, als een verschoven photo-opname. Zij
moest in haar handelingen zijn sympathieen vertolken, in haar
woorden zijn ideeen propageeren; zoo doende moest zij
onaannemelijk worden en tot mislukken voorbestemd. Hetgeen dan ook, in het critieke moment waarop zij haar vrouwenplicht ontloopt, duidelijk bewezen wordt : het psychologisch verband in de beschrijving van een menschenleven vergt
altijd maar een ding in Bien mensch, namelijk dat hij zal doers,
wat hij zelf logisch besluit; niet wat een ander voor hem
besluit. In de afwijzing van haar schuld volbrengt Ann Vickers wat haar impressario Lewis van haar verlangt — en
daarin maakt hij zijn boek, tot een leugen, die zelfs geen
schijn van waarheid behoudt.
Zoozeer heeft hij zelf wel gevoeld dat het daar mis was,
dat hij na een snel en kort intermezzo naar een verbetering
van het inzinkend verhaal zocht. Ook in den Stijl, die nergens
bijzondere aspecten vertoont, zwenkte het afgezakte woord
naar een hoogere, harmonischer functionneering.
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Ann Vickers had afleiding gezocht, tot in een bootreis naar
Engeland toe, maar niet den betrekkelijken vrede teruggevonden van haar vroegeren werklust. Zij realiseerde zich dat
volkomen : het is bij alles het gemis dat haar hindert, het
gemis van het kind dat zij had kunnen bezitten, al vergat zij
daarbij de zwarigheid, voortkomende uit het nog juist iets
grooter gemis van den wader ervan. Zij kwam toen op het
denkbeeld om zich weder aan den arbeid te wijden. Het
gelukte haar zich als ambtenares bij het gevangenis-wezen
in de Vereenigde Staten te laten plaatsen en de beschrijving
die nu volgt van haar strijd tegen het mateloos en ongewroken
onrecht is het vlotst-geschreven en scherpst-indringend deel
van het boek.
Door haar aanraking met de zoogenaamde normale maatschappelijke omstandigheden en instellingen, heeft haar
werkdrift op den duur alle eigenschappen van een mobiel
en weerbaar verzet gekregen. De schermutselingen tijdens de
kiesrecht-actie droegen daarvan reeds de eerste spores, en
dit verzet blijkt volstrekt de organische doorgroei van het in
haar jeugd in kern aanwezige rechtsgevoel, dat haar partij
deed kiezen tusschen de meisjes en jongens uit haar geboorteplaats. Zij wordt aangesteld als beambte in een der humane
gevangenissen van het Amerikaansche binnenland. Wat daarvan rondom haar werk is beschreven, wettigt het vermoeden,
dat gevangenis-oproeren niet altijd zonder reden uitbreken.
Enkele deter redenen worden naar de realiteit geschetst en zij
is daarbij betrokken als ontroerd en strijdbaar tegenstander
harer eigen superieuren. Hierin wordt zij werkelijk naar het
wezen geteekend : in haar verzet tegen de verdrukking der
ongelukkigen, gevallen in de misdaad, door celstraf en weerzinwekkende beulen tot het uiterste gedrevenen. Maar het
verzet van den enkeling tegen een schrikbewind is naar eigen
gevoelen altijd vruchteloos, haar strijd tegen de gevangenisautoriteiten bezorgt haar een roemloos ontslag als ambtenares;
haar pogingen blijven zonder succes, de toestand verergert
slechts. Voor het eerst in haar Leven grijpt zij nu naar een
haar bewust geworden, onbereikbaar doel. Na verscheidene
moeilijkheden te hebben overwonnen, oogst zij dan successes,
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als directrice eener strafinrichting voor vrouwen, die geheel
naar haar eischen is ingericht. Eerst nu ontstaat er evenwicht
tusschen haar streven en haar doel, tenminste in het Maatschappelijk werk.
De beteekenis van zulk een harmonie voor haar innerlijk
leven blijft haar echter vreemd, in den ontstellend lichten
keten van het Amerikaansche huwelijk vied zij geen band,
die bindt. Ook hier glijdt weer het on-echte beeld van des
schrijvers prototype over haar karakter. Als een man haar
imponeert, dan komt dit alleen omdat hij eigenschappen bezit,
die uiterlijk effect opleveren. Van geestelijk volwaardige
persoonlijkheden heeft Sinclair Lewis blijkbaar niet terug.
In zooverre het leven van Ann Vickers met het huwelijk te
maken had, werd dit wel een afwisselende, maar geenszins
soliede episode in haar bestaan. Het vormde slechts dat samenstel van moderne ervaringen, waarin de zelftu.cht ontbreekt
en de ontzegging geen plaats vindt en die ontstaan overal
waar een sacrament ontkend en ontheiligd wordt. Doch
omdat in Amerika geen leven belangrijk is zonder de promotie, zoo wordt de echtgenoote Ann Vickers toch bevorderd
tot het moederschap dat zij eerst had afgewezen, maar ook
dan nog mist alle moeite eraan verbonden de wijding en de
waarde der daadkrachtige, vrijwillige opoffering.
Na dit moederschap vermeld te hebben, had het boek uit
kunnen zijn. Toch voelde Sinclair Lewis dat er nog eenige
orde moest gebracht worden, in de conflicten die hij zoo
welig rondom Ann Vickers had doer opschieten. Haar maatschappelijke figuur stond betrekkelijk gunstig, maar haar
huwelijks-verhoudingen achtte hij waarschijnlijk te gecompliceerd. Het kan niet ontkend worden, dat hij erin slaagde
de groote opruiming tot stand te brengen die het gezinsleven
van zijn Ambtenares vorderde. Hij last haar tenslotte achter
met man en kind in een nieuwe periode vol zonnige vooruitzichten, alles zooals gebruikelijk. Maar de wijze waarop deze
manoeuvres met menschenharten plaatsgrijpen is onaanvaardbaar, zoowel moreel als sociaal en als creatief literair werk
zijn zij ver beneden het peil der gevangenis-beschrijving
gedaald.
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Over het geheel acht ik dit boek in zijn samenstelling en
bewerking van vrij wat Beringer waarde dan dat over « Una
Golden ». Men kan respect hebben voor de groote kennis van
menschen en toestanden, die Sinclair Lewis zich eigen heeft
gemaakt. Doch met de stofbeheersching is men nu eenmaal
niet klaar. Hij wil naar het mij voorkomt vaak teveel does
met bepaalde feiten en vergeet dat ook de lezer voortspint
aan draden, die hij aangaf maar meteen verloor. Hij wil sours
in het abstracte overtuigen met bespiegelingen, die enkel een
werking kunnen verkrijgen door het uitstralend medium der
woorden waarin ze gevat zijn, of door de kracht der ontroering, die een jubelend of verontwaardigd hart altijd weet
over te brengen op anderen, door de vlakheid van nietgespannen woorden heen zelfs.
De onmiskenbare beeldvervaging in het eerste gedeelte en
het slot, vinden naar den stelligen schijn hun oorzaak in het
opzettelijk projecteeren over het geobserveerd vrouwenbeeld
heen, van des schrijvers verstandelijke overwegingen ten
aanzien van het moderne huiselijk Leven in Amerika. Beter
ware het geweest our de figuur van Ann. Vickers zonder deze
toevoeging te schetsen : Met haar zawkheden en haar mislukking, doch tenminste zuiver als mensch. Nu blijft dit dikke
boekwerk met dat al : een wager getuigenis van een armtierige cultuur-hervormingsidee.
A. J. D. VAN OOSTEN.
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LEVENSGROET
(NAAR HEINE)

Een breede heirbaan is ooze aard',
wij menschen zijn de passanten,
wij rennen en jagen, te voet en te paard,
als boodschappers en gezanten.
Men komt elkaar tegen en knikt zelfbewust,
men wuift met den zakdoek. Vertrekken!
Hoe gaarne had men elkander gekust,
maar de paarden jagen als gekken.
Nauw troffen wij ons op hetzelfde station,
mijn waarde prigs Alexander,
daar blaast reeds de afvaart der postiljon,
en blaast ons weer uit elkander.
ALEX. CAMPAERT
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RINGSTEKEN
Willem Nieuwenhuis is overleden. Hij maakte deel uit van den algemeenen
redactieraad van dit tijdschrift. Zeer tot leedwezen van de dagelijksche redactie is,
wegens louter practische omstandigheden, zijn actieve deelneming zoo beperkt geweest, dat er slechts het uitstekend verzorgde speciaal nummer over de katholieke
jongeren in Nederland aan te danken is.
In de Nieuwe Eeuw wordt hij herdacht :
Een der eersten van hen die zich, zetelend op een plaats waar men door het
katholieke publiek werd gehoord, opwierpen om de jonge beweging (der katholieke
jongeren van na den oorlog) tegen misverstand te verdedigen was Willem Nieuwenhuis. Dikwijls vatte hij zijn taak bemiddelend en verzoenend op, volgens intenties
waarvan men misschien nu eerst de zuiverheid en juistheid kan zien. Hij heeft zelfs
gepoogd de stervende « Beiaard » te redden door er de jongeren aan te laten meewerken, maar het was al te laat, naar het scheen. Toen heeft hij vooral in de
Maasbode het zijne gedaan om de veranderde inzichten in de letterkunde, in de
beeldende kunst, in zaken van tooneel en film, en ook in politieke en sociale aangelegenheden, voor te staan en hij deed het met een warmhartigheid die talloozen
heeft getroffen. Nieuwenhuis was te paulinisch van aanleg, om het verfijnde en
geconcentreerde laboratoriumwerk te doen, waaraan men begonnen kunstwerken
dankt. Hij had het yolk lief en had het katholieke yolk, waarvan hij den intiemen
eenvoud en de levenswarmte zoo goed wist te schatten, als klankbord noodig. Het
was zijn aard, zijn taak, om anderen in te leiden tot moeilijk toegankelijke gebieden.
Met hoeveel geestdrift is hij aan het werk gegaan, toen het R. K. Werkliedenverbond
hem vroeg om voorzitter te worden van een commissie, die onder de katholieke
arbeiders kunst en cultuur zou bevorderen ! Hij had van dit werk allesbehalve een
schematische voorstelling, hij kende heel goed de realiteit en wist dat men er niet
kwam met praeraffalieten-idealen, dat het werk een uiterste van geduld vergde.
Maar hij had zijn diep, kinderlijk geloof en aanstekelijke geestdrift mee, hij bleef

de eeuwige jongeling bij alles wat hij deed en wist hiermee bezwaren te overwonnen

die anderen afschrikten. zijn voornaamste motief was altijd, dat wij « er niet waren »
met de onderwijs-bevrediging, de politieke gelijkstelling en het sociale mee-prates,
dat er onnoemelijk veel werk te doen bleef, om het katholieke volksdeel aan de
eeuwige schatten van schoonheid en wijsheid deelachtig te doen worden, waarvoor
het van nature zooveel talent waardeeringsvermogen bezit, maar waaraan het voorbij
was gegaan, omdat het in de verdrukking steeds aan de nabije dingen moest denken.
Waar hij maar kon hamerde hij op dat aambeeld, dikwijls z66 hard, dat de heeren
van 's Gravenhage en van Amersfoort verstoord opkeken en dies onstuimigen journalist maar matig vermochten te waardeeren. Hij had een fijn-geschakeerd gevoel
voor die tekorten, voor de plichten die er uit voortvloeiden en voor de weerstanden
die er om moesten worden overwonnen. Was het misschien daarom, dat er niemand
uit Den Haag, niemand uit Nijmegen en — zelfs — niemand van de Utrechtsche
Drift aanwezig was, toen hij in een ijskouden wind en in grooten eenvoud achter
het Amsterdamsche stadion werd begraven? Wie er wal waren missen hem om het
zeerst, dezen nobelen, innig-goeden man, die gewerkt heeft met een onbaatzuchtigheid
zonder weerga. Ook om de zuivere, hymnische manier, waarop hij in zijn blad en in
de tijdschriften, naast de gerechtigheid en de rechtvaardigheid, de miskende rechten
der schoonheid verdedigde en pleitte voor een noodzakelijke, harmonische aanpassing

145

bij de nationale cultuur, die de katholieken thans mee gaan vormen en waarvoor
zij verantwoordelijkheid dragen. Hij heeft zijn geteisterd lichaam geen rust gegund :
een voorbeeld van plichtsbetrachting, van hulpvaardigheid, van zedelijken moed en
vooral van ridderlijkheid en goedheid, die straalden Hoven alle beginselvastheid en
hem bij vriend en vijand als « chevalier sans peur et sans reproche » bekend zullen
doen blijven.

Marnix Gijsen heeft in samenwerking met Raymond Herreman een « bloemlezing » samengesteld uit de producten der vlaamsche dichteren en geeft in Forum
een algemeene waardeering van de poezie der jongeren :
« Twee invloeden domineeren : die van Moens, die van Ostayen. Van Gezelle
zijn onze dichters ongeveer genezen. Af en toe meent een provinciaal student zijn
bijdragen uit locale blaadjes te moeten bundelen en daarin treffen we de meeste
onvervalschte gezelliana. In het katholieke milieu werkt de beeldspraak en de
versvorm van Moens nog sterk na, al zijn de motieven der poezie verschoven en is
de voorkeur voor semi-politieke, sociale onderwerpen verdwenen. Duidelijk merkbaar is de indruk die het simpele talent van Alice Nahon heeft gelaten : wij hebben
een heele serie dichteressen gekregen die voorthuppelen te midden van ontelbare
troetel- en verkleinwoordjes en die zoo hopeloos in de lievigheid verward zijn dat
er geen uitkomst is. Er is een schuchtere kloosterzuster die in gebrekkigen vorm
verzen schrijft waarachter meer schuilt dan een esthetische bekommernis. Maar zij
is nog ver van het devies van St. Theresia, la mia natura e fuoco. Huiselijke talenten,
geen vrees voor baldadigheden.
Ontegenzeggelijk heeft P. van Ostayen diep ingegrepen op den Helikon. »
« Door een wondere reactie kwam P. 'A 0. plots in geur van heiligheid bij tal
van luitjes die hem tot dan toe als een volslagen kwidam hadden aanzien en de
verloren noon werd luidruchtig ingehaald omdat hij den meester had geprezen in
zijn sonore amusementen. Men vergaf hem De bezette stad, Music-hall en zooveel
andere « onfatsoenlijkheden » omwille van dat woord. Reeds bemoeien de philologen
zich met de kwestie en zoopas kreeg ik op mijn d.... omdat ik durfde te zeggen dat
ik meer intellectueele voldoening ondervindt bij het lezen van K. v. d. Woestijne's
verzen dan die bij Gezelle. Gezelle, die door P. v. 0. werd gediplomeerd! Zoo
dreigt P. v. 0. een academisch erkend dichter te worden en de sfeer van zijn invloed
— lange jaren beperkt tot een klein en hoofdzakelijk vrijzinnig milieu — breidt
zich uit. Wat heeft men in hem nagevolgd : de mechaniek van het vers, de muzikale
opbouw die steunt op klankverschuiving, op een melopeemotief, op herhaling. Men
heeft niet verder gekeken en het gevoelselement dat zich langzaam weer een weg
baande doorheen zijn theorien is onopgemerkt gebleven. Resultaat : daar het demonische uit het vers angstvallig wordt geweerd, daar het persoonlijk lyrisme geclasseerd is bij de oude vervallen formules, bedient zich die van Ostayensche poezie
van enkele poetische decors die gedurig aan worden verplaatst maar die geen beteekenis meer hebben. Poezie in het luchtledige ; geen onderwerp, geen aandrift, een
beetje muziek, alles heel propertjes gezegd met gladde, koude, onwezenlijke woorden.
Een slecht landschap van de Chirico, nu staat de zuil links dan weer rechts en als
we niet goed meer weten wat doen, in het midden. Zoo zijn er niet tien dichters,
maar twintig en ze zijn bezweken aan de alchimie van P. v. Ostayen.
Na dit experiment is het me ook duidelijk dat er een wonderlijk gebrek aan
temperament heerscht op onzen Parnassus. Wat een Zondagschool ! Geen enkel overtogen woord. Geen halve regel die der maagden blos kan opwekken tenzij de
hetaire van de Marest dit met haar sterk voorbeeld zou doen. Ik klaag niet, ik stel
vast, maar ik meen toch dat de windstilte onrustwekkend is en dat in deze tamme
vergadering een rijk, brutaal talent noodig is die den hoon van Starkadd zou
herhalen aan al onze « zangertjes ». Hij zou deze « bloemen » kunnen versmaden
voor dies eenen netel die Elsschot heet. Laat ons geduldig wachten. »
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Over Engelman, den door zijn broeders verketterde, schrijft Anton Van Duinkerken in De Gids, na het overbekende Ambrosia-gedicht geciteerd te hebben :
Het is mij even onmogelijk, met deze cantilene in te stemmen als haar niet te
bewonderen : zij bezit al het aroma van de poezie en mist er toch het wezen van,
zij is oerdichterlijk als een tooverspreuk, maar niet primitief-poetisch als een doodeenvoudig lied. Opgebloeid uit een vervoering, die bij haar doortocht van het
gemoed naar de lippen, nauwelijks het verstand begroette, zweemt zij te zeer naar
het verrukkelijk, dock onverstaanbaar gestamel van een kind onder te groote emotie,
dan dat zij als formule van de menschelijke aandoening geldig kan blijven.
In de « litteratuur » ontbrandde zij een twistgeschrijf als eertijds het Sonnet
d'Urfe. Men was er v6Or of tegen naar gelang wie men geboren was. Juist in een
tijd, die zijn gedichten ging waardeeren naar de « intelligentie » van hun dichter,
kon Ambrosia de strijdnaam worden van de Touter-musische verrukking. Haar
elegante onbegrijpelijkheid protesteert tegen den nachtegalenmoord door nuchterlingen, wier krakende rede zich eerst tevreden stelt bij de onthulling en ontluistering
aller gemoedsgeheimen, maar is even vijandig tegen de koude drukte van de hedendaagsche rhetoriek-op-rijm, waarbij geen ander rhythme zoo duidelijk den toon aangeeft als de ups en downs van de economie. Heelemaal tooverformule, niet meer
en niet minder, zingt het onverstaanbare gedicht van Engelman de booze geesten
weg bij de wieg der lyriek, dock zelfs de booze geesten bleken gecharmeerd en
dekten met lofspraak hun aftocht.
Jan Engelman werd door Ambrosia beroemd. Hij droeg aan deze lieve schim
zijn nieuwen bundel op, getiteld Tuin van Eros. Dit boek verscheen in honderd
exemplaren, het werd door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde in 1934
bekroond, dock een vraagstuk, dat voorzoover het Villon, Petrarca, Ronsard of
Verlaine betreft, geen nieuwe oplossing behoeft, stelde men naar aanleiding van
Engelman in katholieke litteratoren-kringen aan de orde met een verbetenheid, die
grootsch had kunnen zijn, wanneer ze niet zoo gauw potsierlijk werd. Aanhangers
van het lied en tegenstanders van de erotiek raakten onderling slaags op een manier,
die inmiddels bewees, dat het niet alles deugd mag heeten wat braaf doet, en die
dus het conflict aldra herleidde tot iets minder dan een relletje, namelijk tot het
ontstaan van een nieuw maandblad....
Bij zijn streven naar gehoorzaamheid aan de natuur, zal Engelman moeten ontdekken, welke krachten dier natuur juist hem het zuiverst beroeren. Want ook
wanneer hij, den aard van zijn dichterschap volgend, de ervaring van de zinnen
vergeestelijkt tot een zekere gelijkvormigheid aan de metaphysische lyriek van zijn
droom, draagt toch zijn lied nog den naam der ontroering, waaraan het ontsprong.
Onder de dichters van zijn tijd groeit hij volgbaar tot een der waarachtigste
lyrici en reeds bereikte zijn geluid een zuiverheid, zijn taal een eenvoud, die de
kenmerken zijn van oorspronkelijke, poetische grootheid. Zonder twijfel is hij er
toe voorbestemd, een groot lyrisch dichter te worden, in eenige fragmenten en
kortere liederen is hij het reeds. Wat hem als dichter beweegt is meer dan bij eenig
tijdgenoot het zelfde stroomende beginsel, dat vlinders doet ontstaan uit larven,
delfstoffen uit voorhistorische planten, en liederen uit zielservaringen. Men kan dit
een Scheppende Evolutie —, men kan het Ambrosia noemen, maar wat het is, kan
men niet zeggen met de woorden, die wij voeren en niet met aardsche begrippen
begrijpen. Het is een kracht van de natuur :
0 stijgen, o dalen en zingende zweven —
onsterflijke Meermin, geen doodsagonie
is einde of oorsprong van 't waaiende leven :
de stroom gaat altoos en is zielsmelodie.
Dit is de stroom, die door het levee vaart, en die ook rhythmus of immanente
beweging mag heeten, groei of vergankelijkheid, maar die geen enkel voorwerp
vervormt, dan naar den aard en het vermogen van dit voorwerp. Werkzaam aan
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de geheimzinnige bron der poezie, is het van andere uitwerking dan in het wortelsap
der boomen. Het geeft aan de vrucht zijner werking een onverloochenbaren naam
en in dien heiligen naam van het leven wordt alle poezie gedicht. Steeds bewuster
wordt Engelman de dienaar van dien Naam. Hij is een der zeer weinige Nederlandsche dichters, die den levensstroom spontaan in poetisch rhythme omvormt, zonder
een omweg langs de redeneering. Hij maakt de poezie weer los van het papier.

Dr. R. Kreemers in Streven :
Dr. Ir. E. H. M. Beekman schreef in het maandblad van « Ons Eigen Bibliotheek *
(1934, nr 1) : « Wij Roomschen leven te weinig boeken, vooral met kultureelen
inhoud ». En verder : « Het boek ? Hier kent men alleen censuur. Kaballistische
teekens moeten *aanduiden voor welken leeftijd en voor welken graad van ontwikkeling dit of dat boek toelaatbaar is. Maar geen poging is er gedaan om aan het
roomsche yolk het goede boek te geven. »
Deze woorden werden geschreven voor Nederland, doch ze zijn even goed
toepasselijk op Vlaanderen. We zouden er zelfs een « a fortiori » willen aan toevoegen.

Jan Engelman in De Nieuwe Eeuw over Nijhoff :
Ruim tiers jaar geleden, in den tijd toen de Nederlandsche dichtkunst voor een
groot deel scheen te zijn het experimenteerveld voor allerlei wild; ongebonden
pogingen, expressionistische naweeen van den oorlog, geschapen (meer dan opgeweld) naar het beeld en gelijkenis van zulke verschijnselen in Duitschland en
Vlaanderen, verscheen de bundel « Vormen » van M. Nijhoff. Reeds de titel was
een verholen protest tegen veel gedichten, die toen in den staat van geboorte of
voor-geboorte bleven steken, of alleen maar drijven konden op sensationeele en
epateerende beelden. Meer dan de titel protesteerden de gedichten van Nijhoff zeff,
die aan markant gehakte marmeren reliefs of fraai geslepen steenen deden denken,
waarin een streng en gewetensvol vakmanschap zich uitte en niets aan het toeval
of de improvisatie werd overgelaten.
In « De Wandelaar », zijn jeugdwerk, had hij uiting gegeven aan een navrant,
soms ietwat schril levensbesef. Hij scheen op conflicten en ontnuchteringen te
antwoorden met hartstochtelijke, scherpe en concrete beelden in zijn gedicht en
onderscheidde zich daardoor toen vrij sterk van zijn onmiddellijke voorgangers,
die in een ruischenden zang hun romantisch verlangen beleden. In den kring van
« Het Getij », waaruit later het orgaan « De Vrije Bladen » voortkwam, rekende
men hem deswege tot de vernieuwers der poezie. Op afstand bekeken — en afstand
kan men nu reeds betrachten — mogen de ietwat schoolsche onderscheidingen van
die dagen tusschen wal en niet modern, wal en niet romantisch-verlangend, voorbarig
aandoen : het is een feit dat Nijhoff in een literaire beweging de rol gespeeld heeft
(al begeerde hij die rol niet) van vernieuwend modernist. Toen men dat neerschreef
verscheen echter « Vormen », waarin van het levensbesef van « De Wandelaar » veel
werd voortgezet, maar waarvan de verzen innerlijk en uiterlijk rustiger, wijzer
genoemd moeten worden. Goed beschouwd had men bier niets anders voor zich
dan het werk van een man, die doelbewust voortschreed op den weg naar zijn
kunstideaal en zich van de bewegingen der theoretici al heel weinig aantrok. Hij
stond zich-zelf voor, nauwegezet strevend naar het vinden van den adequaten vorm
van hetgeen hem beroerde en als hij vernieuwde was het alleen, omdat hij tucht
voorstond, waar anderen knoeiden. Zoomin als er twee bloemen in een weiland
tender zijn, zoomin zijn er twee dichters aan elkaar gelijk. Nijhoff was in « Vormen *
een ander soort dichter dan A. Roland Hoist of Marsman, die blijvend door een of
twee motieven der ziel zijn gefascineerd en de wereld waarin zij moeten leven
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eigenlijk niet aankijken. Nijhoff keek de levensverschijnselen ferm in het oog, confronteerde zich ermee, bepaalde actief zijn houding. Hij zag hoe de dingen zich
bewogen, hoe het landschap ademde, de stad gebaarde, de mensch lachte en leed.
Zijn rap rhythme, zijn verticaal rijm, zijn snelle, rake en helder-omlijnde beelden
gaven die levensbewegingen weer in waarlijk vaak uitmuntende, naar vorm volkomen
uitgebalanceerde gedichten. Hij etste met scherpe lijnen, die men niet vergat, en
had toch de « musique interieure », welke den dichter onmisbaar is. Natuurlijk
betrok hij, als lyricus, datgene wat hij waarnam op zichzelf, maar in zijn subjectief
avontuur leefde veel van hetgeen men objectief buiten kan waarnemen. Het is niet
wonderlijk, dat zijn critieken bij voorkeur, liever dan zich met tijdsproblemen en
moralisatie bezig te houden, beschouwden het eigenleven van het gedicht, dat hij
met groote scherpte en fijne opmerkingsgave wist te ontleden. Zij getuigden van
een zeldzaam vermogen tot inleving in andere creatieve kansen en creatief bereiken.
« Ik geloof niet », zoo schreef Marsman destijds in « De Anatomische Les », « dat
iemand in Holland het gedicht-als-zoodanig, het zelfstandige, autonome taalorganisme, het ding-van-het-gedicht, dieper en vollediger begrijpt dan hij. De aesthetiek
in engeren zin : het doorgrondend beschrijven van de krachten, waardoor een gedicht
zich beweegt, en de wetten waarvolgens het zich gedraagt, beheerscht hij volkomen. »
Nijhoff had waarlijk wel het recht het over dien boeg te gooien. Zijn critisch
werk was een welkome uitzondering tusschen het toen al te weelderig bloeiende
essay met z.g. levens-critiek en in zijn eigen werk vertoonde hij een brillante practische verzorging van den vorm.
Als we vandaag, meer dan tien jaren na het verschijnen, « Vormen » weer in de
hand nemen, blijkt er bijna geen vers verloren te hebben of verbleekt te zijn. Het is
voortreffelijke poezie, door een zeer begenadigd talent geschreven.

Giacomo Antonini overschat in Critisch Bulletijn den Nobelprijswinnaar Pirandello niet :
« Het menschelijke en het poetische element worden er in zoo niet immer dan
toch heel dikwijls bedolven onder een zwaren last van wijsgeerige uiteenzettingen,
discusies en beschouwende alleenspraken, die noch in een verhalend noch in een
dramatisch werk thuis hooren. De hoofdpersonen van zijn tooneelstukken zijn geen
menschen met zelfstandige reacties, maar gepersonifieerde begrippen. Het probleem
van den dood en de vraag wat waanzin is, en waar de grenslijn loopt tusschen
waanzin en gezond verstand, hebben Pirandello zoozeer gekweld, dat hij bijna al
zijn personages daarmee heeft belast. De situaties, die hij bedacht heeft, zijn uiterlijk
zeer verschillend, maar de personen blijven overal innerlijk dezelfde, en eenzelfde
is het procede van den schrijver, dat daardoor op den duur mechanisch en levenloos
aandoet.
Pirandello kan in zooverre als representatief gelden voor een groot gedeelte der
na-oorlogs-literatuur, die zich bij uitstek in een cerebrale onnatuurlijke richting
trachtte te ontplooien. Het essentieele verschil tusschen Pirandello en de meeste dezer
schrijvers is echter, dat terwij1 zij opzettelijk cerebraal en gecompliceerd trachten
te zijn, hij immer naar het eenvoudig menschelijke streefde. Dikwijls heeft dit streven
geen gevolg gehad, maar in zijn beste momenten, in enkele verhalen, in den roman
« I Vecchi e I Giovani » en in de drama's « Sei Personaggi » en « Enrico IV », heeft
hij de tragiek van den modernen mensch als weinig anderen weten uit te drukken. »

Van Deyssel, in De Vondelkroniek, onderschat Vondel niet
« Mag ik als bijdrage tot de lustrumaflevering van de Vondelkroniek eene samenvatting van de bier en daar in mijn werk zich bevindende beschouwingen over
Vondel geven, welke luidt, dat Vondel niet alleen een zeer groot Nederlandsch
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dichter is ; maar ook, in tijdsorde tusschen Dante en Goethe, een der enkele grootste,
ja de grootste dichter van de wereld.
Hij heeft namelijk zekere hoogten in de Dichtkunst bereikt, waartoe, langs
geheel anderen weg, wel Goethe, maar waartoe, bijvoorbeeld, niet Shakespeare is
gestegen.
Ik geef gaarne nauwkeurige bepalingen. Ik mag dus aan het bovenstaande toevoegen, dat niet een algemeene aanduiding bedoeld wordt, maar dat de waarden,
waaraan ik denk, alleen voorkomen in het tooneelspel Lucifer. »

Van Loon in de De Gulden Winckel over Rilke te Parijs :
Als een vreemde rustte hij een korte poos aan deze reede. Tijdens dit krap
gemeten verblijf, een scherf van buiten de aarde gelijk een kleine plas den hemel
spiegelt, bleef hij een eenzelvige zwerveling. Hij trok van Praag naar Duitschland,
Skandinavie, Spanje, waar hij zich bijna gevestigd had, Italie en eindelijk voor goed
naar Zwitserland, maar te Parijs had hij, had althans een deel van deze ternauwernood te grijpen ziel haar klimaat gevonden. Het is vreemd te bedenken, dat Rilke,
die een knaap bleef en Wiens verzen vooral spreken tot de ontroerbaarheid der
puberteit, te Parijs iets als een kring vond en er zich door het ijdele gerucht van
« artistieke » en zelfs « aan kunst doende dames » liet omgeven. Velen in Montparnasse en daaromtrent hebben hem gekend. Door deze en die liet hij zich meetroonen
naar ateliers en andere plekken, waar eer dan kunst kunsten, « beautes » eer dan
schoonheid gediend worden.
De dichter liet zich hierdoor niet verscheuren. Van een gespletene had hij niets.
Zijn scheppingsdrift behoefde de aandrijving van deze verdeeldheid zoo min als ze
zich daardoor uit de" strak getrokken baan liet buigen. Zij reikte niet tot die gesluierde klaarte en Rilke bleef argeloos en ongewapend, niet : ontwapend, temidden
van deze sluipende krachten. Hij behoefde zich daar niet schrap tegen te zetten,
want de eene wereld raakte de andere niet. De verbetenheid van den rustelooze was
hem vreemd en de vrijheid van het hart, voor den dichter onontbeerlijk, werd in
het tumult van Parijs niet ernstiger dan elders aangerand. Veeleer was het hem lief
« naamloos en ongekend » door de zachte branding van duizenden, naamloos als hij,
te gaan. Hij vond er de prikkelende tegenwoordigheid van Rodin, den omgang met
Valery, Gide en anderen en vooral de bittere, maar als een roosvenster doorschenen
omgeving voor de levensgeschiedenis van Malte Laurids Brigge, in wien de jong
gestorven Deen (of Noor) Obstfelder voor goed gestalte aangenomen heeft. Maar
de verzen van Obstfelder vertoonden met het wezen van Brigge volstrekt geen
verwantschap.
H.

Een vermakelijke kritiek van Henk Kuitenbrouwer in De Nieuwe Gemeenschap :
Kloos' Binnegedachten
door Max Kijzer.
Uitg. Andries Blitz
Amsterdam.
'k Las al deez' Bladen naarstiglijk en 'k wierd, helaas, niet wijzer
Dan 'k was voorheen, toes 'k zonder Gids, want met mijn Zelf alleen
Te speuren aanving in des Dichters Woord. Ja, waarlijk, 't scheen
Als werd de grijze Mist, die mij 't Begrip weerhield, nog grijzer.
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Toch zal 'k niet spottend neerzien op dit schoone Boek. Neen, 'k prijz' er
De Taak, om, zooveel bladen lang, maar onweerhoudbaar heen
Te ijlen in de Ruimte. 't Zou — en zoo was 'k nooit — gemeen
Zijn om niet mee te voelen met de Moeite van Max Kijzer.
Dies leek 't mij eel om 't Oordeel over zooveel groote Woorden
Te zetten in den Vorm, die 's Meesters Leerling diis bekoorde,
Dat hij zijn diepe Eerbied toont door 't schrijven van dit Boek.
En zoo 'k al diepst-in Lust kreeg om het in een Zucht en Vloek
Wat door te bladen maar ; toch las 'k, al was de Draad steeds zoek,
Het lijdelijk in zijn Geheel : mijn Geest — ziehier — ontspoorde!
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Boek bespr eking
CARRY VAN BRUGGEN : S e i d e r a v on d. 1934. Amsterdam, Wereldbibliotheek.
23 bl.
Deze wrange monoloog, dagteekenend uit een periode dat een zeker primair
realisme nog opgeld kon doen, verraadt vele nakve opzettelijkheden; maar tech,
met inachtneming van alle verhoudingen : ex ungue leonem. C. van Bruggen heeft
de figuur van dit sjoffel Joodje dat in de eenzaamheid van den Seider-avond zijn
leven broksgewijze, als met stukjes film, verhaalt, met ontroerende directheid laten

leven.

Dr. T. D.

V o or d r a c h t k u n s t. Roomsch-katholieke bundel, onder redactie van Gerard
Brom, B. Verhoeven en A. Anthing Vogel. — Groningen, Wolters. 204 bl. fl. 2.25.
De « Maatschappij tot bevordering van woordkunst » heeft het initiatief genomen
tot het uitgeven van drie bundeltjes prozastukken en gedichten, die niet alleen letterkundige waarde bezitten, maar die tevens bij uitstek geschikt zijn om te worden
voorgedragen. Naast een Christelijke en een neutrale, verscheen aldus deze Roomschkatholieke bloemlezing die voordracht-stof uit alle eeuwen bevat, niet alleen van
Roomsche auteurs, maar ook van een paar andere, als Boutens, Adama van Scheltema,
Nijhoff... Met genoegen zal men vaststellen dat Zuid-Nederland rijk vertegenwoordigd is.
In velerlei toonaarden is hier declamatiestof voorhanden : gewone dilettantes
zullen er allicht den neus voor ophalen, maar wie weet wat voordrachtkunst is —
« het meest in staat de zuiverste uiting van het innerlijk gevoel te zijn » zei A. Vogel
— zal getuigen dat hier geschift en gekozen werd door vakmenschen die tevens
artisten zijn. Laat me er dan ook bijvoegen : het voordragen van wat in dit deeltje

gebundekl werd, 2ischt meer dan leeg liefhebbersgegaim.

Dr. T. D.

Dr. B. H. ERNE :Twee zestiende-eeuw se spelen van de he/.
1934. Groningen, Wolters. LI en 129 bl. — fl. 3.90.
Het archief van de Haarlemsche kamer « Trou moet blijcken », waaruit deze twee
genomen zijn, is voor de geschiedenis van het 16de eeuwsche tooneel een rijke, en
lang nog niet uitgeputte bron. De voortreffelijke uitgave, die Dr. B. H. Erne hier
bezorgde van « Een spel van sinnen van de hel vans brouwersgilde genaempt D en
« Een ander spel vande groote hel, daer gheestelicck schijnsel ende waerlick rigement
verdaecht werden », bewijst dat eens te meer. Deze spelen behooren tot het genre
waarvan De Roovere's « Quiconque vult salvus esse » het bekendste voorbeeld is,
en dat onder vorm van spel van zinnen tot voornaamste doel heeft een sociale
hekeling te geven, hekeling waartoe het ontwrichte tijdsbeeld van de zestiende eeuw
ruimschoots gelegenheid bood.
Deze uitgave noemde ik daareven voortreffelijk, en terecht, want haar bewerker
is literair, taalkundig en cultuurhistorisch volkomen voor zijn taak opgewassen. De
omvang van een korte bespreking zooals deze laat niet toe ook maar te wijzen op
de verdiensten van de inleiding, waarin o. m. op uitvoerige wijze behandeld worden
het literair-historisch verband, de taal met het oog op de herkomst, de dateering,
en vooral op de cultuurhistorische aanteekeningen. Voornamelijk in dit opzicht is
Dr. T. D.
het werk van Dr. B. H. Erne een goudmijn.
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Dr. FL. PRIMS : Ant w er pi e n s i a 19 3 3. Drukkerij De Vlijt, Antw. 1934.
Naar jaarlijksche gewoonte bundelde de stadsarchivaris van Antwerpen de historische bijdragen, die hij in de bladen geregeld verschijnen het. Naast tal van studien,
die hun ontstaan danken aan een of andere actualiteit, als b.v. de reeks over Willem
van Oranje en zijn Tijd, omvat dit boek ook talrijke bijdragen die rechtstreeks
aansluiten aan de door den schrijver toenmaals persklaar gemaakte periode uit zijn
Geschiedenis van Antwerpen — tweede helft der XIV eeuw.
Van daar ook een gansche reeks van studien die in chromologische orde werd
gerangschikt, terwijI de andere bijdragen in alfabetische orde werden afgedrukt. Al
deze artikels, waaronder enkele met platen en plannen geillustreerd werden, dragen
er stellig toe bij om een inzicht te geven in het verloop en de ontwikkeling van
tal van gebeurtenissen uit het verleden; daarom zijn deze gebundelde studien dan
ook steeds welkom bij alien die belang stellen in de geschiedenis. Vermelden wij ten
slotte dat dit deel een register bevat op de bijdragen, die in de 7 Antwerpiensia
verschenen ; de opzoekingen zullen er natuurlijk heelwat door vergemakkelijkt worden
en de bruikbaarheid van de reeks merkelijk verhoogd.
Dr. J. U.
ALB. DE MEYER, o. O. : Le Procis de l'attentat commis
contre Guillaume le Taciturne, prince d'Or ange, 18
mars 1 58 2. — Bruxelles, Edition Universelle 1933.
Tot op heden werd de E. P. Antoine Temmerman van Duinkerke, op grond van
een gepubliceerd pamflet als medeplichtig aan den moord op den Prins van Oranje
beschouwd en de hem opgelegde doodstraf scheen dan ook gerechtigd te zijn.
De grondige studie van het toevallig ontdekte oorspronkelijk dossier van het
proces van den hoofdschuldige Jauregui door E. P. De Meyer bracht deze echter
tot een gansch tegenovergestelde overtuiging. P. Temmerman zou als slachtoffer
gevallen zijn van den godsdiensthaat van Marnix en Villiers, die systematisch de
getuigenissen in deze zaak hadden vervalscht.
Tot dit besluit komt de schrijver slechts na een zeer nauwkeurige en sterk doorgedrevene in- en uitwendige kritiek van al de bescheiden van het dossier. Vooraf
geeft hij ons een zeer uitvoerig relaas over het gebeuren te Antwerpen omstreeks
1852, over den gemoedstoestand der voornaamste personnoges bij den moord betrokken en over den moordaanslag zelf.
Een flinke studie, waarvan de waarde nog verhoogd wordt door de vele getuigenissen en foto's van stukken, die naast een degelijke bibliografie, als bijlagen worden
overgedrukt.
Dr. J. U.
Anthonis Mor van D a s h o r s t, par GEORGES MARLIER, ouvrage
couronne par l'Academie royale de Belgique, Nouvelle societe d'editions, Bruxelles,
1934.
Marlier beoogt geen nieuwe levensschets te geven, haalt in enkele korte trekken
de vaststaande feiten uit het leven van Moro aan ; maar wil het werk van den
schilder afwegen, het eigene bepalen, den stijl en de factuur bestudeeren. Het is een
bezonkene studie.
Mor was quasi officiele schilder van Granvelle, en langs Granvelle om, van
Philips den Ilde, den spaanschen vorst die te zijnen tijde doorging voor de beste
kunstkenner ; en deze hield veel van Moro, misschien wel omdat de koele, hooghartige stiji van Moro overeenkwam met de spaansche grandezza, die zich steeds, en
bijzonder aan het hof, verschuilt achter de regels der etiquette, en den toeschouwer
zorgvuldig weert en belet over het muurken te kijken in den hof der gemoedsaan-
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doeningen en zuiver-menschelijke gevoelens. Moro was zeker een diep doordringend
psycholoog, b.v. in de burgerij-portretten van zijn lateren leeftijd, en ook in sommige
officieele portretten, als in het portret van den jongen Willem van Oranje, waarin
de latere karakterontplooiing van den Zwijger als kern te vinden is; maar, zegt
Marlier, in veia hofportretten kon Moro dien afstand van hooghartige afzijdigheid

niet overbrengen, (en misschien wilde hij niet), omdat de personen, die wilden
geconterfeit worden, zich verschansen achter hun waardigheid, op den qui-vive staan
om alle onbescheiden doordringen in gemoedsieven of te slaan, en op den toeschouwer neerzien van uit de hoogte van hunnen stand.
Moro leefde in een overgangstijdperk. Titiaan, zijn tijdgenoot, borstelde reeds
zijn portretten in vranke penseeltrekken, wilde beoordeeld worden op afstand, schilderde modern.
Moro houdt nog aan het zorgvuldige afwerken van de middeleeuwers, voor wat
kostuum en figuur betreft, maar anderzijds brengt hij de italiaansche opvatting in
de Noorderlanden; de figuren staan afgebeeld tegen effen goud, zonder bijhorigheden of kenteekens van macht en rang. Toch mag men Moro Been overgangsfiguur
heeten ; hij is een toppunt van eene ontwikkeling, « een van die zeldzame artiesten,
die volledig zijn, en in wie het beste van een ras, van eene maatschappij, van een
mensch tot uiting komt ». Moro is in zijne hof-portretten de vertolker van de
spaansche renaissance.
Zijne modellen staan, gedurende deze periode, in sierlijke, edele en gezag-afdwingende houding, vrijwillige gevangenen van de eenzaamheid en van de stilte, opgesloten in hun zelven. Het oog staat in 't juiste midden van het gelaat, en krijgt
aldus een fascineerende kracht.
Marlier bewijst dat een penteekening, door Dimier toegekend aan een franschen

kunstenaar, inderdaad het werk is van Moro ; en uit die vondst komt hij tot het
besluit dat de schilder uit die snel en scherp realist geteekende schetsen alle overtolligheid wegsnoeit om te komen tot vereenvoudiging, tot het karakteristieke, tot
die plechtige ingetogenheid. In hem hebben we « Paccord de l'observation la plus
scrupuleuse avec le style le plus volontaire ».
Het werk is schoon uitgegeven.
J. H.
HENRY BENRATH : Le Bat au chateau de K o b o l n o w. — Traduit
de l'Allemand par Pierre Beguin. Librairie Stock. Paris. — 15 frs.
Een verzettelijk roman, die speelt rond 1926, in de nog heelemaal feodaal gebleven, aristocratische kringen van Oost-Pruisen, die niets gedurende en sedert den
oorlog geleerd hebben, en niet het minste voorgevoel hebben dat een nieuwe maatschappij aan 't opkomen is, en dat de heerschappij der adellijke geslachten voorbij
is. Slechts een paar jongeren zien de zaken klaarder in, en trachten zich aan de
nieuwe omstandigheden aan te passer, tot groote ergernis van de ouderen. zeer wel
zijn al de karakters geteekend ; vooral de oude princes Kaatzenstein, die een echte
dwingelandij over al de adellijke families van den omtrek uitoefent, en voor wier
scherpe tong iedereen beef t. In den grond een heel goed mensch, wanner men haar
op behendige wijze het hoofd durft bieden. Heel veel actie is er niet ; misschien
brengen de nu en dan wat lange gesprekken eenige vertraging in den loop der
gebeurtenissen; misschien ook is het slot wat vaag om heelemaal bevrediging te
geven. Maar in zijn geheel is het boek levendig geschreven, vol humor en zeer
onderhoudend; fijner en minder « schwarmerisch » dan vele Duitsche romans.
L. D.

154

EDMOND JOLY : Le C a n t i q u e du V i t r a i 1. — Desclee de Brouwer
et Cie. Paris. — 15 frs. beiges.
Vijf onuitgegeven « essays » werden na het overlijden van den wel bekenden
hagiograaf door zijn weduwe in dezen bundel verzameld. Het eerste geeft zijn naam
aan het boek en bestudeert de glasramen van Chartres, die meesterwerken van hooge
kunst die, een schitterende symphonie van blauw en rood, het dogma der Drievuldigheid en de H. Maagd in de groote rosetten en ramen van poort en koor verheerlijken, terwiji ze in de zijbeuken 's menschen lotgevallen in zachtere tonen bezingen.
Het tweede is gewijd aan Albert Diirer, den kunstenaar die den geest der middeneeuwen bewaarde, en toch de Renaissance aanvaardde, met al haar rijkdom van
nieuwe gedachten en al hare dwalingen. In het derde en vierde vraagstuk heeft
schrijver het over de Norbertijnsche abdijen van ons land, met hun schatten van
kunst en overleveringen, en over Kristina de Wonderbare, onze Limburgsche heilige
die, als Lazarus uit den dood weer opstond. Het vijfde hoofdstuk eindelijk, is een
zeer schoone, diepgaande studie over Goethe's F a u s t. Op treffende wijze toont
schrijver aan hoe heel dat grootsche werk van den ongeloovigen dichter, op een
christelijke gedachte rust : de gedachte der vergevende, verlossende Liefde die God
is, en terzelfdertijd op de zegevierende tusschenkomst der Moeder Gods, de H. Maagd
Maria.
Een zeer schoon boek, in zijne beknoptheid rijk aan dichterlijkheid en edele,
diepgaande gedachten.
L. D.

J. K.

HUYSMANS :

Introduction de Rene Dumesnil. Un vol.

in-12 cartonne. (Coll. « Choisir. Les meilleurs textes »). — Desclee de Brouwer
et Cie. Paris. — 20 frs. beiges.

Een keurig uitgegeven boek van rond de 600 biz. dat ons J. K. Huysmans als
man en als schrijver goed doet kennen. De zeer goede levensschets van Rene Dumesnil
beschrijft ons heel zijn gedachtenevolutie, van het volstrekte materialisme naar het
oprechtste geloof. Heel het groote drama van zijn bekeering kan men stap voor stap
in zijn boeken volgen, en dat is het wat zijn werk nu nog actueel maakt, en er dien
klank van waarheid, van echt leven aan geeft. J. K. Huysmans blijft een sympathieke
figuur ; hij was een van die zoekende zielen, die nooit vinden « ici-bas de demeure
permanente ». De lange uittreksels uit zijne verschillige werken in dit boekje verzameld, zijn wel gekozen en zeer karakteristiek van zijn talent, van zijn durf om zijn
gedachten op de treffendste wijze uit te drukken, van zijn hoog-gekleurden stijl,
en laten toe de heele ontwikkeling zijner bekeering te volgen.
Dit alles maakt dit boekje zeer interessant en aanbevelingswaard.
L. D.
Wij Slaven van Surinam e, door A. DE Kom. Uitgevers-Mij Contact,
Amsterdam. — Gen. Gld 1.90; geb. Gld 2.50.
Nederland vierde dit jaar den 300ste verjaardag van het bezit zijner West-Indische
kolonien en meer in het bijzonder dat van Suriname.
Het verschijnen van « Wij Slaven van Suriname » is wel in schrille tegenstelling
met de stemming die in het algemeen heerscht bij een feestviering. De schrijver,
zelf een neger, en dus, zeer zeker beter dan de blanke, in staat om het leven van
zijn stamgenooten aan te voelen en mee te leven, geeft in dit boek eerst een overzicht van het leven van den Hollander van den 17den tot den 18den eeuw, en zijn
wijze van behandeling van den neger, of liever negerslaaf ; en dit gesteund op vele
officieele bescheiden en aanhalingen. In dit overzicht leert men, eens te meer, den
kolonist van toen ter tijd van een zeer zwarten kant kennen. Het was werkelijk
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niet de zucht naar het brengen van beschaving, die den blanke als kolonist naar die
streken heendreef, maar wel en slechts alleen de wensch om zich, en dit ten koste
van den inboorling, zoo spoedig mogelijk rijk te maken.
Verder geeft schrijver een overzicht van den tegenwoordigen materieelen en
geestelijken toestand van den inboorling. En ook dit valt zeer ten nadeele van het
« moederland » uit. En men kan geen betere aanhaling uit dit boek doen, dan hetgeen
jonkvrouwe J. W. van Lynden, liefdezuster te Paramaribo (hoofdstad van Suriname)
schreef in het blad « Ons Suriname » van Juli 1933
« Het is op het oogenblik 70 jaar geleden, dat de negerslaven van Suriname vrij
« werden verklaard. Het is nog maar 70 jaar geleden, dat Nederland is gaan inzien,
« dat er bloed kleefde aan het in Suriname verdiende geld. Hebben wij niet een
« schuld ? Niemand van ons behoeft te zeggen geen aandeelen in Surinaamsche plan« tages te hebben gehad, dus geen schuld te hebben. Er is een collectieve schuld!
« Zouden wij niet alien medewerken om iets van deze schuld, waarvan de gevolgen
« op zoo ontzettende wijze nu nog tot uiting komen, goed te maken?
« Maar wij, Nederlanders, Nederlandsche Christenen, wat doen wij ? »
K.
G. DANSAERT : La C o m t e s s e L a m o r a l d'E gm o n t. Une belle figure
de femme au XVIe siecle. Preface de J. Cuvelier, archiviste general du Royaume.
Ouvrage orne de 16 planches. — L'Edition universalle, 53, rue Royale, Bruxelles.
Een weinig bekende, maar zeer interessante vrouw, die Sabine van Beieren of
Sabine palatine, gelijk ze zich zelve later noemde, die in 1544 graaf Egmont huwde
en hem 13 kinderen schonk. In voile geluk verliep hun leven ruim twintig jaren
lang, toen Alva plots den graaf naar het schavot zond en heel zijn have en goed
verbeurd verklaarde, de weduwe en haar kinderen letterlijk tot den bedelstaf verwijzend. Ze gaf echter den moed niet op. Tien jaren lang zette zij alles in 't werk
om in 't bezit weer te komen van het fortuin dat hare kinderen toekwam. Tien jaren
lang gewaardigde zich Filips II zelfs niet haar een antwoord te geven; tot dat zij,
dank aan machtige invloeden, er eindelijk in gelukte zijn slechten wil te doen
zwichten, en weet in het bezit le komen van een aanzienlijk deel van haar eigen en
van Egmont's fortuin. Slechts korte maanden overleefde zij deze overwinning,
uitgeput door lijden en kommer. Een zeer edel figuur die wel verdiende uit de
vergetelheid getrokken te worden.
Een goed gedocumenteerd boek. Schrijver is niet aan te spreken over Filips II
en Alva, in zijne oogen echte monsters van hebzucht en wreedheid. En zeker is het
moeilijk koelbloedig te oordeelen over de gruwelen welke ze in ooze gewesten
hebben begaan, of Filips als een heilige te beschouwen. Maar het waren zulke moeilijke, ingewikkelde, troebele tijden ! Misschien zou dit boek in degelijkheid gewonnen
hebben, had schrijver zijn begrijpelijke verontwaardiging minder agressief uitgedrukt.
De feiten zijn op zichzelf toch wraakroepend genoeg ?
L. D.
P. M. PRIGNON D 'ONTHAINE : Pelerinages dominicains en Italie.
34 illustrations hors-texte. Couvent des Dominicains, 5, rue Leys, Bruxelles. — 15 frs.
Een boekje voor degenen die de herinneringen aan den H. Dominikus, aan de
H. Katharina en aan andere heiligen van het dominicaansch orde gaan opzoeken in
Italie, in de steden waar ze gebeden, gewerkt en geleefd hebben, en waar hun gedachtenis voortleeft in ontelbare kunstwerken. Na een paar hoofdstukken gewijd aan een
beknopte, maar zaakrijke levensschetst van den H. Dominikus en van de H. Katharina,
brengt schrijver ons achtereenvolgens naar Milaan, Bologna, Siena, Florentie, Rome
om met hem een bedevaart te doen naar al die kerken en kloosters waar zooveel
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schoonheid te bewonderen is, zooveel zoete of grootsche herinneringen en beelden
uit het verleden door beitel of penseel vereeuwigd worden, waar we om zoo te
zeggen stap voor stap het leven van apostolaat van zelfopoffering, van liefde en
L. D.
schoonheid der groote dominicaansche heiligen volgen mogen.
L. BOUTNON : L' 'H o m m e q u i f u i t. (Coll. « Contes et Romans pour tous »).

Librairie Larousse. Paris. — Cart. 6 frs.
Een jonge Oekraiener gelukt er in uit een Russisch kamp van arrest te vluchten
naar Dantzig, waar hij zich weet te verbergen in het ruim van een schip bestemd
naar Canada. Daar hoopt hij, in voile vrijheid, een nieuw leven te kunnen beginnen.
Maar hij heeft Been papieren. En keer op keer moet hij weer vluchten, altijd opnieuw
wordt zijn hoop verijdeld. Hij wordt voortgejaagd door de vrees naar Rusland te
worden teruggestuurd. Een vreeselijk drama brengt zijn leven in gevaar.
Het boek is erg zwart van ingeving, maar anders dramatisch genoeg om jongens
L. D.
van 15 jaar te boeien.
H. BERNAY : L e Brick en der iv e. (Coll. « Contes et Romans pour tous o).
Librairie Larousse. Paris. — Cart. 6 frs.
Een gewezen zeekapitein vertelt een wonderbare avontuur door hem vijftig jaren
geleden beleefd, nabij het eiland Haiti. Een echt zeeroovers verhaal, zeer levendig
geschreven, en waarin de belangstelling met ieder hoofdstuk stijgt. Eindelijk wordt
het mysterie opgelost, het gevangen meisje door den zeekapitein verlost, en natuurlijk,
ze krijgen malkaar.
L. D.
Lectuur voor aankomende knapen.
FRANCE ANNE : Jean-Luc, Claudette et l e u r a m i e. Illustrations
de F. Wilmart. Editions Desoer, 21, rue Ste Veronique, Liege.
Een twaalftal mooie verhalen van enkele bladzijden, zeer eenvoudig verteld. Ze
zijn gegrepen uit het dagelijksch leven van Jean-Luc en zijn zusterken Claudette, twee
uiterst brave kinderen, en van hun lief vriendinnetje, de verbeeldingsrijke Monique.
Deze weet allerlei nieuwe spelen uit te vinden, en de saaiste werkelijkheid aantrekkelijk te waken. Hun lessen van geschiedenis en aardrijkskunde o. a. : weet ze in
echt, tastbaar, boeiend leven om te zetten. En de zedeles blijft niet uit.
Een uiterst wel gepast boekje voor kinderen die Fransch beginnen te leeren.
L. D.
JACQUELINE VINCENT : Catherine Fougar e. Roman. Desclee de Brouwer
et Cie. Paris. — 9 frs.
Catherine Fougere is het aangenomen kind van twee brave menschen, die moeilijk
aan hun brood komen, maar alles veil hebben voor het meisje dat hare ouders nooit
gekend heeft. Ze is een fijngevoelig wezen, licht ontvankelijk voor al wat schoon
en edel is. Een vriend, Jacques, dien ze rond den tijd van haar eerste commune

leert kennen, en slechts een paar jaren ouder dan zij, reeds een echte apostel is,

leert haar het zelfvergeten en het vergeven der beleedigingen uit liefde voor God.
Stap voor stap volgt ze hem op den soms ruwen weg der zelfverloochening.
En boek allerbest geschikt voor kinderen van 9 tot 14 jaar.
L. D.
GEORGES VIANCE : Preface a une reforme de 1'E tat. (Coll. des
questions disputees). Desclee de Brouwer et Cie. 1934. Paris.
Dit uitstekend boekje beantwoordt volkomen aan zijn titel. Een inleiding, zeker,
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maar zeer noodig, vermits zij niet alleen de algemeene voorwaarden eener hervorming
bestudeert, maar tevens deze van het bestaan en de rechtvaardiging van den Staat.
Een wijsgeerig werkje, waarin de beginselen van sociaal en politiek leven weer in
't licht worden gesteld. Schrijver heeft echter de technische termen vermeden, die
den lezer zouden kunnen verwarren. Zijn boek is klaar, sober, soms meesleepend :
b.v. wanneer hij het heeft over de schoonheid der zuivere princiepen, of de geestelijke
armoede der valsche leerstelsels. Deze beginsels toetst hij aan de hedendaagsche
werkelijkheden. Vol wijsheid en verlicht door theologie en katholieke wijsbegeerte
is zijn kritiek van het Russisch communisme, het fascisme, het Hitlerisme of van
Roosevelt's politiek. Klaar en stevig stelt hij de princiepen der politieke philosophie
vast. De Staat heeft het algemeen goed tot doel, en dat algemeen goed wordt vervolgens het goed der menschelijke personaliteit. De eenling is deel van den Staat, doch
de Staat is er voor den persoon. Deze traditioneele en zoo belangrijke distinctie in
de katholieke wijsbegeerte wordt uitstekend uiteengezet. Over de constitutie, die
best geschikt zou zijn om den Staat toe te laten zijn doel te bereiken beter dan door
het demagogisch parlementarisme of de verschillende dictatuurs die we kennen,
spreekt schrijver zich niet uit. Zijn voorkeur — als die van St Thomas — gaat naar
een regiem dat elementen van monarchie, artistocratie en democratie vereenigt. In
die richting moet worden gestuurd.
Wat mij betreft, voeg ik er bij dat het corporatisme — gelijk La Tour du Pin
het opvatte — aan al de vereischten van een gemengd regiem toegepast, aan de
voorwaarden van het modern leven, heerlijk beantwoordt.
Fernand Deschamps.
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ONZE MOEDER Gedachten en gevoelens over Maria's Feestdagen, Deugden,
Smarten en Vreugden door P. Cajetanus M. Van Bergamo,
O. M. C. Naar 't Italiaansch door P. Dr. Silverius van Vechel
O. M. Cap., Novicemeester der Holl. Capucijnen.
Bergamo's geschriften hebben, naar het oordeel van Z. H. Paus Benedictus XIV de
zeldzame eigenschap, dat zij en verstand en hart voldoen, de degelijke leer diet geen
afbreuk aan de teedere godsvrucht en de teedere godsvrucht neemt de degelijkheid
der leer niet weg.
Op houtvrij papier, formaat 11 X 18 cM. 232 blz.
Ingebonden frs 30.
—
Voor •leeken en re ligieuzen
Ingenaaid frs 20
—
BEAURAING Naar een bovennatuurlijke verklaring door A. Schellincks M. S.
C., Professor i. d. dogmat. en myst. Theologie a. h. Sem. te
Heverlee. Met kerkelijk imprimatur.
Deze ooggetuige bij de laatste en belang ri jkste verschijning aan de 5 kinderen is van
oordeel, dat de bovennatuurlijke oorsprong der verschijningen aan dc 5 kinderen,
niet onmogelijk, zelfs waarschijnlijk is. Door dit boek te lezen k ri jgt men een helder
inzicht.
Uitgevoerd op opdikkend papier, formaat 16 X 24 cM., 120 bladz.
Ingenaaid frs 12.
—
Voor iedereen, die Maria's tere zoekt
DE VERSC HIJNINGEN Naar het Fransch van Reynès-Monlaur, door M. van
VAN BERNADETTE Domselaer-Middelkoop.
•
Nu met Kerstmis dc heiligverklaring werd uitgesproken van de gelukzalige Bernadette
Soubirous zal dit mooie werk velen welkom zijn; het wint in actualiteit door de
opvallende gebeurtenissen in Beauraing.
Op opdikkend papier, formaat 15 X 23 cM., 114 bladz.
—
Voor alle geloovigen
Ingenaaid frs 16
—

Ingebonden frs 24.

VREDE-VREUGDE Maandelijksche Recollectie-Oefeningen voor Re ligieuzen door
L. Backhuys Pr.
48 conferenties, 4 reeksen van 12, dus stof voor een tijdperk van 4 jaar. Ook zeer
geschikt voor geestelijke lezing en voor Oversten, die zelf conferenties geven voor
de zusters buiten de recollectiedagen.
Op houtvrij papier, formaat 15 X 22 cM., 556 bladz.
Ingenaaid frs 55 — Voor religieuzen en Priesters — Ingebonden frs 65
KAJA-KAJA'S Onder de Kaja-Kaja's van Zuid Nieuw Guinea door H. Geurtjens
M. S. C. Zonder system. ethnologische studie te zijn, bevatten
deze schetsen interessante gegevens over de gebruiken en levensgewoonten van dit natuurvolk.
Algemeen wordt het boek van deze Missionnaris geprezen. Tekst op ofsetpapier,
20 volle pagina's illustraties op zwaar kunstdruk. Omslag in foto montage over
land en volk in twee kleuren.
Ingenaaid frs 33.
—
Formaat 24 X 16 cM.
Voor iedereen, leeszalen en bibliotheken.
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ROME EN DE HEDENDAAGSCHE ECONOMIE
INLEIDING

In Oktober 1934 hield Mussolini te Milaan een rede
waarin onder weer deze merkwaardige passus voorkwam
« Vijf jaar geleden zijn de kolommen ingestort van een
« tempel die scheen de eeuwen te zullen trotseeren.
« Wat ligt er onder zijn puinen bedolven ?
« Het is het einde van een periode der geschiedenis van
onzen tijd, het einde van de liberale en kapitalistische
« economic.
« Zij die naar het verleden zien hebben gesproken van
een crisis. Het geldt hier de overgang van een beschavings« toestand naar een andere...... »
Wij zijn aan de drastische uitlatingen van het Hoofd van
de Italiaansche regeering zoo stilaan gewoon geraakt, maar
ditmaal molten wij wel toegeven, dat zijn gezegde de aandacht van velen heeft getrokken op de verstrekkende
beteekenis van de gebeurtenissen, die de groote meederheid
zoo passief meemaakt.
Er voltrekt zich onder ooze oogen, in geheel de
beschaafde wereld, een omwenteling die de oude gevestigde
vormen van het sociale, economische en politieke leven op
een diepgaande wijze verandert.
Deze omwenteling neemt den worm aan passend bij den
volksaard in ieder land waar zij zich doet gevoelen.
Zij gaat gepaard met opstanden, woelingen, stakingen,
instellingen van dictaturen, ofwel filtert ze langzaam in het
economische en sociale leven, om te gedijen tot feiten en
nadien tot wetten.
Maar ze doet zich overal gevoelen. Ook bij ons. Ook
wij beleven bijna onbewust de ineenstorting of liever de
verkruimeling van de oude sociale en economische leaders.
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Wij merken er niet zoo heel veel van. Wij zien wel
feiten, beleven gebeurtenissen. Wij zien de steentjes van de
nieuwe mozalek aandragen en plaatsen, maar uit de teekening
van het geheel worden wij nog niet wijs.
Het is ons ook nog niet klaar geworden dat deze teekening aansluit bij het nieuwe uitzicht dat het bedrijfs- en
maatschappelijk levers in Europa stilaan verkrijgt.
Dit gebrek aan klaarte is het gevolg van het schijnbaar
ontbreken van eene leidende gedachte in deze omwenteling,
diegebeurt onder den druk van een ontzagelijken economischen nood, maar niet spruit uit de volheid van een
overtuiging, Hoch uit de kracht van een erkend princiep.
I. — DE WERELDCRISIS EN EUROPA
DE CRISIS

Die ontzaglijke economische nood is de depressie, die
alle landen heeft verplicht in de eerste plaats en zelfs somtijds
ten koste van de striate rechtvaardigheid, te zorgen voor het
algemeen welzijn van hun bevolking.
Maar niet alleen de economische feiten zijn in opmarsch
gekomen. Tezelfder tijd is de democratische staatsgedachte
in het scherpste stadium van haar evolutie getreden, en in vele
landen heeft zij reeds het pleit verloren.
Economische crisis eenerzijds, die eerst de ondernemingen
lamlegde en nu ook door de stijgende werkloosheid de massa
bedreigt.
Geestelijke crisis anderzijds, waar de massa zichzelf niet
weer helpers kan, ook niet met de hulp van de politieke macht
die haar stilaan ontglipt, en waarvan zij toch de gevangene
blijft.
Deze verschijnsels zijn nagenoeg algemeen, maar toch
heeft de depressie bij elke natie een speciaal uitzicht gekregen, een eigendommelijk karakter. leder land heeft zijn
nationale crisis in de wereldcrisis en tracht ze voor zich zelf
op te lossen, zich te bevrijden, binnen het nationale leader,
van een kwaal die internationaal is.
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Het valt dadelijk op, uit het dagelijksch economisch
gebeuren, dat er geen samenhoorigheid bestaat tusschen de
landen onderling.
Dat in ieder land geen solidariteit bestaat tusschen de
volksklassen, de bedrijfstakken, de nijverheden.
En het is een troostende gedachte in deze geestelijke en
stoffelijke crisis, de overtuiging op te doen dat de menschheid, dwars door de depressie heen, aan de hand van de
welzijns-gedachte voor de algemeenheid, op weg is naar het
herstel van de solidariteit in het maatschappelijk en economisch leven.
SOLIDARITEIT IN HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN

Want daarop schijnt het ten slotte aan te komen, op het
in eer herstellen van die princiepen die de vroegste yolksvormingen beheerschten en op hun aanpassing bij de levenseischen van onze hedendaagsche ingewikkelde maatschappij,
zonder dat de hoogere belangen van de persoonlijkheden en
de beschavingsmogelijkheden der volkeren worden verminderd.
Het princiep der solidariteit beheerschte het leven der
primitieve volkeren op eene ruwe maar bijna ideale wijze,
omdat ieder enkeling gelijk stond voor de verdediging van
de veiligheid, het bestaan, het onderhoud en het bezit van
zijn stain.
Dat vroegste primitieve sociale samenvoelen was een
eerste teeken van beschaving. Het was de aanvang van de
langzame veredeling der natuurwetten die de Schepper in de
menschelijke geaardheid had neergelegd en die later door
het Christendom tot hue werkelijke waarde zouden worden
gebracht.
In den loop der latere eeuwen vinden wij deze solidariteit
weer. Ze bestond tusschen monnikken en landlieden, tusschen
suzerein en leenheer, tusschen leenheer en lijfeigenen. Ze
bestond tusschen ambachtsman en Bezel en leerknaap, ze
bestond tusschen neringen en gilden en ambachten.
En met haar ontstond ook het collectieve egoisme dat
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zoo dikwijls ambachten en steden tegen elkaar in strijd dreef,
maar tenslotte groeide toch dat solidariteitsgevoel, dwars
door het individualisme der vorsten en de corporatieve
zelfzucht heen, totdat een heerscher, groot en sterk genoeg,
opstond om de algemeene solidariteit in zijn yolk te ontdekken, deze zijn yolk voor te houden en het te smeden tot eene
natie.
Binnen iedere natie kwamen klassen tot stand. Hunne
economische bedrijvigheid volgde bijna onveranderlijke of
traag evolueerende barer. Monopoles en prvileges verlamden
het persoonlijk initiatief, tot op eens in de tweede helft van
de achttiende eeuw de snelheid werd uitgevonden.
HET ECONOMISCHE LIBERALISME

Deze geweldige economische vooruitgang stood in den
achtergrond van de geestelijke omwenteling die ten slotte
in de Fransche revolutie tot uitbarsting kwam. Zij verbrak
de corporatieve bander die te erg waren geworden om de
nieuwe vormen van de productie te omvatten en die dan ook
niet in staat waren gebleken er zich bij aan te passer.
De enkeling werd volkomen losgelaten en vrijgesteld op
economisch gebied zijn eigenbelang te vervolgen, zonder
eenige belemmering of beperking.
Deze princiepen, die in de eerste helft der negentiende
eeuw door de theorie van den vrijhandel van het rationale
plan werden overgebracht op het Internationale, zijn van een
beslissenden invloed geweest op de economische lotsbestemming van Europa.
Het economische liberalisme heeft West-Europa, een
eeuw lang, gemaakt tot de fabriek van geheel de wereld, en
heeft ook door zijn meedoogenlooze hardheid in den concurrentiestrijd verscheidene generaties van arbeiders in ellende
letterlijk versleten.
Geheel de wereld was toen de klient van West-Europa,
dat de noodige grondstoffen en voedsel van zijn klienten
kocht en betaalde met fabrieksprodukten vooral weefsels en
metaalwaren. Een deel der verwezenlijkte winsten diende tot
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het stichten van nieuwe afzetgebieden in den vorm van
kolonien. De groote zeewegen werden aan den handel dienstbaar gemaakt. China en Indie, zeven honderd millioen
menschen, waren een vrije markt, en in Engeland kwam zelfs
de leer tot stand van het Umphalisme, die Europa bezong als
Umphale die Herkules, het overige van de Wereld, in banden
houdt.
Van deze triomfantelijke hoogte is Europa bijna plotseling neergestort in de heerschende wereldcrisis.
OORZAKEN DER CRISIS

De fransche oud-minister Dumont haalde onlangs de
volgende formuul aan als verklaring der depressie
« Het is de groei van de productie tengevolge van den
« technischen vooruitgang eenerzijds en anderzijds de vermin« dering van de koopkracht der massa tengevolge van de
« werkeloosheid, die aan de oorzaken liggen van de
« depressie ».
Deze verklaring heeft het voordeel to passen op alle
depressies, wanneer men aanneemt dat de overproductie het
gevolg is van den technischen vooruitgang, een vooruitgang
die slechts in de werkelijkheid kon worden toegepast dank
zij een ongebreideld en ongecontroleerd credietstelsel. Een
stelsel dat nu nagenoeg aan de gevolgen van zijn gebrek aan
discipline ten gronde gaat.
Op elke cyclische depressie past deze verklaring, maar in
de depressie die wij beleven steekt meer.
De volgelingen van de liberate school beweren nog altijd
van niet. Maar Minister Gutt erkende in Februari dat voor
Belgie
« La, crise nest pas passagare et elle pose le problême des
« destinees du Pays ».
Professor Baudhuin en Henri De Man zijn dezelfde
gedachte toegedaan.
Met hen zijn vele economisten van meening dat deze
depressie ook structureel is en dus niet enkel van een voorbijgaanden card, maar dat zij samenhangt met de hervorming
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van de economische wereldstructuur.
Einde Januari verklaarde Professor Baudhuin in een
voordracht te Brussel
« Il est evident que la Belgique est arrivee a un point
« critique et l' anti& 1935 sera probablement decisive. La
« situation actuelle est tendue au point que de toute evidence
« elle ne pourra plus darer longtemps ».
Hier is het noodig even stil te staan. Het is voor ons land
van het hoogste belang, eenigzins klaar te zien in de diepe
oorzaken der depressie om na te gaan wat wij te vreezen
hebben, te hopen en te doen.
Deze depressie is in de eerste plaats eene cyclische depressie, gevolg van technischen vooruitgang en credietoverdrijving, een deter depressies die zich vroeger ongeveer alle
twintig jaar voordeden. De prijzen daalden gedurig, het
vertrouwen was geschokt, het goad won aan koopkracht, de
nationale markten waren verlamd, de werkeloosheid trad in,
maar dan bleven nog de buitenladsche markten over : Indie,
Japan, China, Rusland, Zuid-Amerika, Australie.
En hier is het, waar het eenvoudig cyclische karakter der
depressie ophoudt en ze een ander, veel tragischer uitzicht
krijgt : De buitenlandsche markten zijn grootendeels verdwenen en talks om eene dubbele reden
De eerste is de oorlog en zijn gevolgen. Na den oorlog,
werd Europa door de toepassing van het zelfbeschildcingsrecht der kleine volkeren economisch nog meer verbrokkeld
11.000 kilometer nieuwe grenzen en negen nieuwe muntstelsels zijn hiervan de tastbare verschijnsels.
Tijdens de oorlog, is Europa een slecht leveraar geweest.
De wereld die ooze producten noodig had heeft in 1914-1918
Been antwoord meer gekregen op zijn bestellingen en is ofwel
haar aankoopen gaan doen in de Vereenigde Staten ofwel
heeft zij zelf de nijverheden op touw genet, waarvan wij
vroeger de producten leverden.
Onze vroegere klienten hebben zich van ons onafhankelijk gemaakt, iets wat ze trouwens reeds lang nastreefden
en waartoe wij, onder de geldende liberaal-economische en
vrijhandelstheorian hen benevens de machienen ook de
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ingenieurs en de bedrijfsleiders hebben geleverd die hun
fabrieken hebben ingericht. Dat is een strekking waartegen
niet te vechten is. De landbouwlanden zooals Zuid-Amerika,
Australie, hebben zich voor de nijverheid ingericht en zijn
als afzetgebied voor ooze massa-productie verloren...
Australia en Argentiniè zenden ons bevroren vleesch in
plaats van vee, Canada zendt ons papier in plaats van hout.
De Ver. Staten zenden ons vleesch in plaats van mais. Rusland
is voor ons praktisch gesloten. India en China, die vroeger
feitelijk met hun toltarieven onder de Europeesche en meer
specifiek onder Engelsche kontrool stonden, hebben zich
mondig verklaard en zijn protectionist geworden ten bate
van de eigen jonge nijverheid.
Dat alles vormt meer dan een milliard klienten die ons
voor vele taken ontvallen zijn. Het bezoek dat Ghandi enkele
jaren geleden bracht aan de geluidlooze en stille spinnerijen
en textielfabrieken van Manchester, terwij1 de arbeidslooze
menigte zwijgend toezag, is van een tragische symboliek voor
geheel West-Europa, want er is meer : de jonge vreemde
nijverheid koopt niet enkel niet meer, maar komt ons bestoken op de eigen markt.
Niet met fijne artikels, maar met de goedkoope massawaren die hun moderne machienen en goedkoope werkkrachten kunnen voortbrengen.
Het is vooral Japan dat hierin den toon aangeeft, en het
loont de moeite dit geval even van dichterbij te beschouwen.
JAPAN

In den loop van 1934 verschenen twee boeken over Japan,
het eerste geschreven door een Japaner Asahi « The Secret of
Japan's Expansion » waarin de motieven van den industrieelen
opgang van Japan werden nagegaan
Japan is arm aan grondstoffen zooals wij en moet nagenoeg alles invoeren, maar toch vertegenwoordigt zijn uitvoer
zooveel bijna als de Belgische. Het nijverheidsmateriaal is
het modernste. Op 300.000 japaansche weefgetouwen zijn er
150.000 automatisch, op 650.000 engelsche zijn er slechts
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30.000 automatisch.
Voeg daarbij een geschoold en werklustig yolk. Een yolk
dat tevreden is met een karig loon en geestdriftig zijn opgang
meemaakt en Wiens nijverheidsproductie (van 4793 ondernemingen) Tangs 50 uitvoer-organisaties haar weg over de
wereld vindt.
Anderzijds toont ors Maurice Lechin (Japon 1934) een
land dat gekromd ligt order een economische oligarchie
waarin de familie Mitsoei een groote rol speelt en waar vijf
ondernemingen het nationale productie-apparaat beheerschen, een landelijke bevolking die in een vreeselijke armoede
verkeert, een natie die rijp is victor een communistische
omwenteling.
Maar zelfs in deze omwenteling zal de kracht van de
Japaansche natie gericht blijven op de economische onafhankelijkheid en vrijen loop aan haar economisch imperialisme
lawn.
En Japan is slechts een voorbeeld, van hetgeen in de
vroegere Europeesche afzetgebieden gebeurt.
DE GESCHOKTE WERELDSTRUCTUUR
Er gebeurt in de wereldeconomie, zooals de bekende
economist Andre Siegfried het zoo joist uitdrukte, een reusachtige arbitrage tusschen twee arbeidsmarkten, tusschen de
landen met een dure productie, een hoogen levensstandaard
en, een kostbare sociale wetgeving eenerzijds en de landen
met een moderne uitrusting, goedkoope arbeidskrachten,
onbestaande sociale wetgeving en lage levensbehoeften
anderzijds.
Het gaat hier in deze crisis om het scheppen van een
nieuw evenwicht tusschen Brie werelddeelen tusschen Europa
en Amerika eenerzijds en Azie anderzijds, waarbij Europa
dubbel in het gedrang zal komen tusschen Azie en Amerika.
Want Europa is verbrokkeld in dozijnen kleine beperkte
nationale markten, en daardoor onbekwaam tot hoogproductie over te gaan en de daartoe noodige technische kostbare.
uitrusting aan te schaffen.
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De Vereenigde Staten beschikken over deze enorme
markt van 126 millioen gedisciplineerde afnemers, waarvoor
zij kunnen voortbrengen in een tempo dat alleen hun wonderbare machienen en rationalisatie vermogen te bereiken.
Azie beschikt over een moderne mecanische inrichting
voor massa-goederen, bediend door goedkoope arbeidskrachten, is georganiseerd voor den uitvoer en staat vrij van
alle sociale wetgeving.
Tusschen het technische overwicht van de Vereenigde
Staten en de sociale onbeschaafdheid van Azie ligt de weg
van het oude Europa.
Is er een uitweg?
De uitweg die de meest verziende economisten voorzien
is deze van een verfijnde en weer geraffineerde productie.
Er is geen middel om terug te komen op den weg die werd
afgelegd, den rug te keeren naar den vooruitgang, de
gevolgen van de technische wonderers te willen ontloopen,
met zich het gebruik van machienen te ontzeggen.
Europa zit gevangen in een ontwikkelingscyclus waarin
het steeds de eerste moet blijven en het beste moet voortbrengen op doodsgevaar.
Europa kan niet remmen, zoomin als de waaghalzen
remmen kunnen, die met hun motorfiets horizontaal rondrijden op den cirkelvormigen muur van de dood.
Remmers is vallen.
Er is hier geen redding dan voorwaarts.
Andre Siegfried formuleerde de toestand als volgt
« La vieille Europe ne pourra resister au reveil des masses
« en Orient et a la concurrence des Etats-Unis que par la
« qualite de ses produits et par son esprit d'invention ».
Is die redding mogelijk ?
Op deze vraag geeft niemand een positief antwoord.
Minister-President Theunis zegde in zijne rede van
31-1-34 (L. B.) : II n'y a pas de vrai remêde pour le chOmage.»
Dat wil denkelijk zeggen geen « onmiddelijke remedie ». De
verre uitkomst ligt in verbetering, verfijning, vernieuwing.
Maar de vraag is : Zullen er in de toekomst genoeg
moeilijke en verfijnde, voor de Aziaten voorloopig onbereik169

bare, nijverheden overblijven om Europa een levenskans te
laten? En dan volgen de vele andere vragen
Zullen de democratische regeeringen lets kunnen afdoen
van de sociale dure wetgevingen ? Wat zullen deze regeeringen doen, wanneer de reserven van hun natièn zijn
uitgeput ?
Zal men den levenstandaard kunnen doen dalen ? De
productiekosten verminderen ?
Zal Europa in een woord genoeg tijd kunnen winnen,
om de Aziatische volkeren toe te laten insgelijks hun recht
op sociale bescherming en hulp te doen Belden en aldus op
een nagenoeg gelijk plan op de wereldmarkt te slaan?
Het is een kwestie van tijd en een kwestie van verandering der economische structuur van Europa.
En atlas schijnt er op te wijzen dat Indian de wag die
tot nu toe ingeslagen oogenschijnlijk de verkeerde is, het bij
lengte van dagen zal blijken dat hij in werkelijkheid de
pijnlijk noodige was.
HET VERWEER VAN EUROPA

De wereld staat dus te midden van een cyclische crisis,
verscherpt op eene ongewone wijze door de gevolgen van
den oorlog.
Europa staat in deze crisis tegenover Canada, Australia,
India, Zuid-Amerika, Rusland, die zich economisch willen
vrijmaken.
Europa staat tegenover Azie en Amerika, de eerste gewapend met zijn goedkoope arbeidskrachten, de tweede met zijn
schitterende mecanische nijverheidsuitrusting.
Beiden leggen ons den plicht op, onze economische
structuur te veranderen en dwingen ons de richting in te slaan
Haar een verfijnde productie.
Wat hebben de Europeesche landen daartegen gesteld
als daden ?
Bij de dating van den uitvoer, kwam het evenwicht van
de handelsbalans en van de balans der Internationale rekeningen in gevaar, de werkloosheid steeg en de ontvangsten
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van den staat daalden.
De eerste beweging was de verdediging van het budget
ten einde de staatsuitgaven en vooral de sociale wetgevingen
op peil te kunnen houden, de tweede was een strijd tegen de
werkloosheid, met rechtstreeksche en onrechtstreeksche
middelen.
De nijverheden, getroffen door de maatregels der
vreemde landen, door toltarieven, devaluaties, contigenteeringen, wisselreglementen, deden beroep op den staat, die
eerst trachtte de buitenlandsche markten te behouden en
nadien zijn binnenlandsche markt te verdedigen had tegen
de waren uit landen met lage productiekosten.
Tenslotte werd door de veralgemeende contigenteering,
de inlandsche markt dienstbaar gemaakt aan den uitvoer,
zooals b.v. de Koningin der Nederlanden het onomwonden
erkende in hare troonrede van September 1933
« Tevens zal aan de bevordering van onzen uitvoer, onze
invoer moeten dienstbaar gemaakt worden. »
Grondstoffen en eetwaar worden slechts gekocht van de
natien die van ons koopen (zie Le Soir, Artikels van Van
Overbergh, Februari 1935).
***

Zoo werd Europa en de geheele wereld verbrokkeld in
scherp afgelijnde en gesloten economies.
Er wordt op dit oogenblik door Belgie onderhandeld met
Ierland, Duitschland, Amerika, Polen, Holland, Frankrijk,
Engeland, Denemarken, Brazilie, Spanje, Haiti...
Enger en enger wordt de kring toegehaald, niet enkel
rond onze, maar rond elke economie. Meer en meer wordt in
de Internationale handelsbetrekkingen alle soepelheid en
speling uitgeschakeld.
Bij elk nieuw handelsverdrag wordt de markt van een
of meer producten omschreven, afgebakend, vastgelegd. Het
economisch beeld van de wereld dat vroeger vaag en wazig
was krijgt scherpe en strakke taken.
leder land is verplicht het volledige inventaris op te
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makes van zijne economische krachten, van zijn productieve
vermogens, van zijn nooden aan vreemde grondstoffen en
voedingswaren; en dan onderhandelen de Regeeringen.
Zoo weigerde Belgie een paar jaar terug nog bevroren
vleesch te koopen van Australia, indien de australische markt
niet open bleef voor belgisch glas.
Zoo weigert Denemarken den toegang van belgische
telefoonapparaten omdat Belgie gees voldoende kwantums
deensche boter binnenlaat. Zoo zou Holland in 1934 zijn
grenzen voor belgische nijverheids-producten gesloten hebben, indien Belgie niet meer landbouwartikelen kocht, zoo
ruineerde Frankrijk de belgische lijnkoeknijverheid, zoo
onderhandelt Belgie om aan Spanje meer eieren te verkoopen
in roil voor vruchten.
Zoo ward mij persoonlijk door een der grootste, last ons
zeggen metaalwarenfabrieken van Belgie de vraag gesteld of
er kans was in Belgie voor 20 millioenen franken hazelnoten
van X -ije te verkoopen, ten erode een levering van een even
hoog bedrag aan metaalartikels aan X -ije te mogen does.

***
De bouwers aan het mozaiek gaan hun gang. Het is
onafwendbaar, het is noodig, om den wellicht reddenden
eindpaal te kunnen bereiken, waar, uit de algemeene verstarring een nieuwe Internationale economische solidariteit zal
moeten worden geboren.
Europa zal zich moeten rekenschap geven van zijn
groeiende machteloosheid op de wereldmarkt en voor de
noodlottige verstarring van zijn economisch levee in nationale
economies, in strakke autarchies.
Door alien haat heen, boven alle historische vijandigheid, over de grenzen van hare middeleeuwsch gebleven
vormen, zal Europa zich moeten bevrijden van het economisch
dwangkamisool dat de europeesche landen zich zelf en
elkander hebben aangetrokken, en waarvan elk handelsverdrag een nieuwe band, eene nieuwe knevel vormt.
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CRISIS EN DEMOCRATIE

Het gevolg van dat alles is geweest dat de omvang van
den wereldhandel in 1934 gevallen is tot op minder dan een
derde van den omzet van 1929, en dat over geheel de wereld
een leger van nagenoeg 30 millioen werkloozen op arbeid
wacht.
Maar deze reusachtige verlamming van het economische
apparaat kon niet zonder weerslag blijven op het sociale en
politieke leven van de natien.
Het erode van den oorlog had zoowat overal den triomf,
gezien van de massa, die, eens dat zij het staatsbewind in
handen had, er toe overging op economisch en sociaal gebied
al hare verzuchtingen te verwezenlijken. Overal zag een
zware, in princiep rechtvaardige sociale wetgeving het licht.
Zulks kon gemakkelijk geschieden gedurende den echten
roes van productie, die tijdens de vijf eerste jaren na den
oorlog over de wereld voer. Maar deze roes bemantelde den
feitelijk reeds neteligen toestand van de Europeesche economie. Eens de crisis daar, bleek het, dat het democratische
staatsverband niet homogeen genoeg was, niet snel genoeg
op de feiten reageerde. Schreef Salvador de Madariaga niet
« Les democraties vivent d'action et meurent de verbiages... »
Dat de Syndikaten van alle kleur tot klassenstrijdelementen waren gegroeid en tot factors van onrust en onbestendigheid.
Dat meer en meer de regeeringen een twijfelachtig
bestaan hadden en de uitvoerende macht stilaan terecht kwam
in de handen der Parlementen.
Al naarmate de crisis verscherpte en de reserves, en het
weerstandsvermogen der onderscheiden larder uitgeput
werden, werd het duidelijker dat de democratie de gevangene
was van haar eigen princiep. Het getal moest regeeren, maar
het getal kan niet vooruitzien, het kan slechts aansturen - op
de verwezenlijking van onmiddellijk genietbare, stoffelijke
verlangens. De leiders zijn er niet in gelukt aan de massa een
breederen kijk te geven, noch het gevoel van hare verant173

woordelijkheid tegenover het land en zijn toekomst. (1)
Daarom deden zich ook, al naarmate het nationale
temperament er zich toe leende en de omstandigheden er toe
drongen, in de wereld geweldige staatkundige hervormingen
voor, die ofwel op de instelling van een dictatuur uitliepen,
ofwel, in de parlementaire landen, tot een afzwakking van
de wetgevende macht en een versterking van de uitvoerende.
Maar aan den grond van deze dictaturen ligt een overblijfsel van het parlementarisme, want al veronderstelt en
gedoogt de dictatuur slechts « een staatspartij » toch draagt
zij aan de massa de vertegenwoordiging op der economische
belangen in de nieuwe staatsorganen : de corporaties.
Daar moet de democratische massa zich rechtstreeks met
Naar economische belangen bemoeien, terwip zij vroeger den
staat er toe dwong langs politieken weg.
Nu is het de autoritaire staat die de massa langs den
politieken weg dwingt een nieuw sociaal economisch evenwicht to vinden.
Deze vertegenwoordiging geschiedt op paritaire basis,
onder leiding en toezicht van staatsafgevaardigden in de
plaatselijke groepeeringen en onder de leiding van het hoofd
der regeering in een economisch parlement.
Deze algemeene formuul past ongeveer op de vormen
van het sociaal economisch en politieke leven in Italie,
Portugal, Oostenrijk. Duitschland steunde zijn systeem op het
nationaal eergevoel.
Verder kwamen verkapte of uitgesproken dictaturen tot
stand in Spanje, Estland, Lettonien, Polen, Rumenie, Vereenigde Staten.
En de parlementaire overblijvende staten : Frankrijk,
Engeland, Nederland, Belgie, Zwitserland evolueeren alien
in de richting van een economisch geordend leven.
(Wordt voortgezet).
RENE GORIS.
(1) Een paar illustraties :
Van der Velde verklaarde in Mei 1933 wanneer er spraak was van algemeene
staking :
« ...... C'est a la masse ouvriere organisee de donner le mot d'ordre que tons
«nous suivrons ».
In Januari van dit jaar en gister in zijn rede aangaande het Betoogingsverbod
herhaalde hij hetzelfde spel van :
« ...... Je suis leur chef, it faut bien que je les s u i v e ».

174

ISAAK (*)
Zoo, in de stilte van zyn moeders tent,
by 't bloedend goud der korte avonduren,
zoo slaapt hy eenzaam, na het lustloos turen
naar de eendre verten van Bit onbekend
en zwygend land.
Zoo slaapt hy, hand in hand
met zyn verlangen, Bat hy nog niet kent.
Maar fangs den Hebron trekt een eenzaam man
en teeder zyn de droomen van een maagd,
— gestalteloos, als schemer in den gaard
of als de wind die waait naar Kanaan.
0 eeuwig wonder van Lachal-Rol!
huivering vOOr den aanvang van het feest
hoe geurt haar hoofd, hoe zyn haar borsten mooi,
Rebekka, en uw blik, die nog zyn blikken vreest.
Maar by Machpela's akker is haar schroom
stil uitgebloeid, en in het maanlicht kent
hy plots 't verlangen en zy kent den Broom
— binnen de stilte van zyn moeders tent.
LOUIS DE BOURDON.

(*) Uit den binnenkort to verschijnen bundel : « In Extremis ».

175

VICTOR CEULEMAN
I
De wereld mag oud zijn, veel ouder dan wij denken, ze
is nieuw voor elke ontluikende kinderziel. Wij hebben allen
onze beurt gehad om de poezie van 't levee opnieuw te
ondergaan en te ontdekken. De jonge Victor Ceuleman
slurpt er de schoonheid van in met al zijn zintuigen. Hij ziet
's morgens de zon opduiken achter de beukenbosschen van
't Vrieselsch heerengoed en rijzen boven veld en heide; overdag zijn de Schijnbeemden hem lief, die 's zomers blikkeren
van bloemen, geel en wit, en 's winters wijd onder water
schieten, 's avonds loopt hij te droomen Tangs de vaart, waar
de lichtjes van de fabrieken, aan weerszijden van het water,
zich iijen naar den nachtgloed boven de verre stad.
Tegen het kruispunt van twee steenwegen lokt de hoekdeur van de afspanning « De Valk », waar zijn wader Jan
Ceuleman als waard de wetten stelt. De met harsgeurend
dennenhout opgestapelde wagens houden er stil, de voerlieden snijden met hue « lierenaar » (1) het zwarte roggebrood in de uitgetrokken kribbe en klimmen dan trapken op
om een pint te drinken bij den « toog ». Onderwij1 heeft
Victor de wacht bij de paarden, hij fluit een deuntje en kijkt
naar kauwen en kraaien, die krijschen om het kruis van den
hoogen peperbustoren, met in zijn hoofd het visioen der
Zondagsche hoogmis : ruischend orgelspel en zonlicht vallend
op gouden kazuifels.
« De Valk » is de herberg van steedsche zomergasten en
den reizenden passant. Maar ook van den honkvasten burger
en Boer, die er 's Zondags 's morgens met de gauwte de
jeneverflesch komt groeten om er 's avonds, bij 't kaartspel,
(1) Knipmes.
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« op zijn staai » bet een glas dun bier achter 't ander weg te
werken. In « De Valk » teen de gilde, feest de fanfare, houdt
de notaris zijn verkoopdagen. Het kermisbal op de bovenzaal
is jaarlijks de groote aantrekkelijkheid voor al de Oelingsche
notabelen. Dat wil niet zeggen dat er ook Been minder deftig
kermisvolk naar boven klimt; op de trap is er dan vaak
rumoer van dronken gezang, van afwerend of toegevend
meisjesgegichel, maar hoe dat van een kermis weggeweerd
en houd eens orde op een trap!
Victor staat even toe te kijken met niet begrijpende
oogen, moeders hand trekt hem vlug in de keuken weg. De
dubbelzinnige uitleg, hem aan school verschaft door kameraadjes, besmeurt voor een etmaal zijn verbeelding, vervliegt
dan weer in den loop der dagen die steeds versche indrukken
toevoeren.
In de week zien de menschen van 't dorp naar « De
Valk » niet veel om. De boeren hebben het druk op 't veld;
het werkvolk rijdt 's morgens vroeg op, met boterham en
busje naar de fabrieken langs de vaart of door tot in de stad,
en keen 's avonds laat terug. De burgemeester en de koster
komen 's middags al eens een bittertje drinken. Vaste klanten
van elken avond echter zijn de kaarters : Nonkel Mon,
janneke Homans, Meester Soestermans en Sus Moons. Naar
deze « vier wijzen kijkt Victor op als naar menschen die
het goed hebben, die het leven nemen langs zijn vroolijken
karat, en die wat in de wereld beteekenen.
Met zijn large spillebeenen in een veel te wijde broek,
een « stoeferke in koleuren vlammend uit zijn vestzakje,
een gouden neusnijper boven zijn puntbaardje, lijkt Nonkel
Mon een bezonnen Don Quichotte, die het eigenwijze van
zijn dolende ridderschap heeft ingezien. Deze heeft bestaan
in een zevenjarige studentenschap, pelgrimeerend van universiteit tot universiteit, zonder last van cursus, ezelsvel of titel.
Aileen de genoegens van de « vrije studentenheerlijkheid ».
Op 11 Juli stuurde Mon zijn jaarlijksch telegram « geslaagd »,
met of zonder onderscheiding; de fanfare, op Guldensporenronde, bracht hem 's avonds een serenade en van Mama
volgde de cadeau : horloge, jachtgeweer of weitasch. Toen
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zijn moederke haar grijs hoofd neerlei, gerust van harte dat
Mon zich wel door 't Leven zou slaan met zijn vele diploma's
(haar kapitaal was ver « opgestudeerd »), kon Mon ten
bekwamen tijde het ambt van gemeente-secretaris bemachtigen. Hij won ieders vertrouwen en aanhankelijkheid, bleef
jonkman, en werd de Nonkel Mon van heel het dorp.
Als van maan tot zon, van Sancho Panza tot Don Quichotte, is de verhouding tot Nonkel Mon van Janneke
Homans, de gemeente-ontvanger van Oelingen; sinds menschengeheugenis wordt dit ambt bij de Homansen van
vader tot noon overgeleverd. Ofschoon hij het bij den troep
tot korporaal heeft gebracht, kan Janneke met moeite lezen
en schrijven, kan hij met cijfers in 't geheel Been weg. Doch
Nonkel Mon steekt de rekenende hand uit, strijkt alles in de
plooien en, wanneer hij er met spuit en weitasch op uittrekt,
heeft hij aan het kleine en vlugge Janneke een gewiksten
opjager, en in den trektijd een geduldigen helper, om mee
op steek te zitten.
Het meeste ontzag heeft de jonge Victor voor Meester
Soestermans. Buiten de school zal de hoofdonderwijzer nook
van klas of lessen reppen, hij proeft te ijverig zijn « lambik ».
Een groote, pronte kerel, die zorgvuldig onder overgekamde
zijharen zijn blooten schedel verbergt; die aan zijn pink een.
gouden ring draagt met fonkelenden smaragd, waaraan zoo
't schijnt een geheimzinnige geschiedenis is verbonden, die
hij slechts zelden ophaalt, weleens op een laten oudejaarsnacht als de klok met beetjes begirt te slaan.
Het luidruchtig element in 't gezelschap is Sus Moons,
vleeschkeurder van twee dorpen, die bij de boeren het varken
gaat kelen en kappen. Daarbij de beste stem — tweede tenor
— van 't dokzaal. Een der laatste getrouwen van de voorvaderlijke dracht, steekt hij onder den blauwen kiel fier de
Borst vooruit, schuift de klep van zijn zijden « faas » hoog
op het voorhoofd en laat de tipper van zijn halsdoek kleurig
langs de punter van zijn knevel waaien. Boutrecht op zijn
fiets langs de vaart, brengt Sus van de stad, en van siren in
den omtrek, de allerlaatste en betrouwbaarste berichten in
het afgelegen dorp, voor zoover die van belang kunnen zijn.
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Is Oelingen het centrum en het lichtpunt van de wereld,
waar voor de duisternissen daarbuiten minder interesse
bestaat, zoo is van Oelingen « De Valk » en de kaarterstafel
het stralend middenpunt. Van hier uit wordt het dorp met
waste hand geregeerd. Hier worden, in een geest van mime
verdraagzaamheid, de stoffelijke en zedelijke belangen van
de gemeenschap den tijd van een ronde in overweging
gehouden en, tusschen een « misere » en een « abondance »,
de practische besluiten getroffen. Wie weten wil van de
daverende dingen in de borate wereld den weerslag op
Oelingen — de rest is van Been tel — komt het hier in de
gelagzaal vernemen.
Wie wat op zijn lever of op zijn kerfstok heeft, schuift
's avonds een stoel bij en zegt er bij pot en pint zijn belang
— liefst onder 't geven of bij een vermoedelijken « doorpas »
met de zekerheid dat zijn argumenten een welwillend gehoor
zullen vinden en onpartijdig worden afgewogen, ook zonder
het gebruikelijk exordium : « Fien, de volgende ronde is voor
mi.j, vraag eens aan de heeren wat ze drinken. »
Wie in de gelagzaal zelden zijn news steekt, is Jan.
Ceuleman, de waard zelf. Die houdt zich, voor elken ongewenschten invloed veilig, in keuken of wagemakerij.
Naar de traditie der Ceulemannekes, is hij wagenmaker
en beminnelijke sceptieker. Wie hem spreken wil, kan hem
in zijn werkwinkel gaan vinden. Daar verkondigt hij zijn
eigen zienswijze, zijn eigen overtuiging, die hij heeft opgebouwd zonder zich bloot te geven aan welken wind ook
waait. Daar kan hij met zijn malsch barytongeluid zoo rustig
de dingen zeggen, zakelijk en wars van alle overdrijving.
Hij klopt op alle dingen tot er nog van overblijft zestig
procent wezenlijkheid en veertig procent waarschijnlijkheid,
tot alles toch feitelijk hol klinkt. Kerk en pastoor laat hij met
rust en om aan God te twijfelen zal hij wachten tot het beter
bewezen is dat Hij niet bestaat. Intusschen gaat hij met zestig
procent overtuiging naar de Zondagsche vroegmis, in zijn
werkdagsch pak, met pet en klompen aan. Daarna eerst klimt
hij zich kleeden om den wekelijkschen rustdag te vieren. Zijn
Paaschplicht vervult hij met den maalder, op beloken
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Paschen, omdat het niet later kan. De veertig procent breken
sours heftig uit. In tijden van verkiezing, wanneer de propagandisten van de katholieke partij ook in « De Valk » —want
deur voor dear — aankloppen om een strijdpenning voor het
verkiezingsfonds, stuift hij op : « Sakkerdju, Pauline, voor
zoo'n vodden Beef ik niet... Maar doe gij uw zin... »
En dan fluit hij weleens het oude « Van 't ongediert der
paper, » in zijn werkwinkel, waar zijn vrouw het niet hoort.
Destijds heeft het opspraak verwekt, men hij zoo'n stil,
christelijk meisje van de Mallen, een dochter uit een grooten
kleergoedwinkel, had gevrijd en als braid in « De Valk »
binnengeleid. Voor de herberg deugt Pauline aan gees
kanten. Maar baiter het huishouden, dat zij heelemaal overnam, is zij een onschatbare hulk voor het berekenen en het
boekhouden in de wagenmakerij.
In de gelagzaal, met haar breiwerk bij een tafel of achter
de toonbank, troont Tante Fien, Jan Ceuleman's zuster, in
de zaak opgegroeid en in de herberg in haar element.. Zij kan
lachen en praten, hoofdknikken en schuddebollen dat haar
mole, gouden oorbellen bengelen. Is Victor in de buurt,
wanneer haar bol sajet op een eindje loopt, zoo words hij
a Richt eens binnen geroepen om voor Tante Fien een nieuwe
streng op te houden. Bij die gelegenheden is 't dat zijn
bewondering groeit voor de rustige, wijze kaarters die bij
pijp en bierglas over het lot van een dorp beslissen. Met
gespitste ooren luistert hij toe om 's anderendaags aan zijn
schoolkameraadjes merkwaardige v6Orspiegelingen te kunnen
,geven van gebeurtenissen in aantocht.
Pauline verraste haar man, na een tiental maanden, met
ten robuusten tweeling, een Jefken en een Marieken, de
vervulling van een koningswensch. Jef zou de wagenmakerstraditie voortzetten en vroeg bij zijn wader achter de schaafbank staan. Pauline houdt Marieke zooveel mogelijk voor
haar in de keuken, tante Fien ten andere vraagt niet naar jonge
help in de gelagzaal. Tien jaren zouden er verloopen eer
Victor, als « kakelnestje » het « alle goede dingen in drian »
zou komen waar maker. Met haar drie kinderen bidt Pauline
's avonds het rozenhoedje, de litanie van Onze-Lieve-Vrouw
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en een rist vaderonzen voor even zooveel bijzondere intenties.
Bij het kruisje en het « Ik geloof in God den Vader », steekt
Jan Ceuleman de lantaarn aan om in zijn werkwinkel en in
de achtergebouwen te gaan kijken of er geen onraad schuilt,
wat joist ongeveer een kwartier in beslag neemt. Gedurende
dit kwartier praten ook de kaarters op zachteren toon.
Gezond van lichaam, vlug van geest, groeit Victor op,
ietwat eenzelvig als zijn vader, met zijn stillen acrd en zijn
trek om alleen bezig te zijn, 't meest geaard toch Haar zijn
moeder. VOOr en na de school zit hij in de keuken met een
boek, of in de wagenmakerij, waar hij al eens een zaag mag
vasthouden en een paar sluitstukken makers of waar hij in
de schavelingen speelt met de jonge katjes. De liefde tot de
katten zal hem heel zijn levers bijblijven. Hij houdt van die
beestjes om hors sierlijkheid en zachtheid, omdat ze van den
mensch nemen wat ze zelf willen, geen aanhankelijkheid
huichelen en hun eigen wegen gaan.
Nonkel Mon is nog in zijn gratie gestegen, nadat hij den
lof van zijn poes had gemaakt : « Charmant, jamais charm&
Een kat is egocentrisch en toont het in handel en wandel.
Niet valsch als een tafelspringer, die van opoffering spreekt:
en slechts aan voordeel denkt, die u met fantastische cijfers.
bewijst dat zijn politieke bedrijvigheid een schadepost is, als
zijn echte boekhouding een ruim credit zoo uitwijzen, die.
altijd bereid schijnt zich uit de beweging terug te trekken,
doch die men, als 't Hood doet, er met paarden moet uitsleuren. Een kat is oprecht. »
In den zomer gaat Victor voor moeder heidekruid en
lischpluimen trekken, met kameraadjes boschbezien en hazelnoten plukken. In den winter is hij haantje vooruit in
't schaatsenrijden op de Schijnbeemden en op de vennekes
in de heide. In de nieuwe lente trekt hij op zijn eentje de
bosschen in, zoogezegd om vogelen te zoeken, maar hij
droomt er meer dan hij nesters rooft. Den wind door de
dennetakken te hooren ruischen, de wolken aan den hemel
te zien trekken, te zien vervloeien in grillige vormen allerhande... Het spel van de wolken betoovert hem meer dan
welk ander...
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Bij een plots opkomend onweder is hij niet binnen te
houden, maar loopt den tuin in naar het lommerhuisje. Daar
geniet hij van den zingenden regen, ruischend op boomen
en planter, van de sikkelende bliksemflitsen in het aanrukkende, donkere wolkengevaarte; van zijn eigen verschrikken
bij het gekraak van den brekenden donder. Dan komt Jan
Ceuleman, met zijn werkschort voor, door den regen uit den
werkwinkel toegeloopen, met een glimlach op zijn wezen
omdat zijn zoontje, als een jonge filosoof, met het hoofd in
de lucht naar het onweder te kijken staat.
— «Deezeke k i j f t, zeggen de menschen. Nee,
Victor, Deezeke trekt zich daar niks van aan. Er is een God,
Victor, iets anders zult ge mij niet hooren zeggen. Maar Hij
heeft eens en voorgoed wind en wolken, de elementen en de
verdere oorzaken geschapen, die hun wetter en wegen volgen,
zonder dat telkens God hoeft in te grijpen. In oeroude tijden
spraken de menschen van Jupiter als dondergod. Tegenwoordig zijn ze een eindje verder, al kunt ge de laatste ontdekkingen van de wetenschap niet aan den neus van iederen
Boer hanger... »
In 't lommerhuisje blijven ze dan kijken en keuvelen tot
het roodstaartje, dat in zijn nestkastje op eieren of jongskes
zit, met een scherp « tiet-tiet! » de helderwordende lucht
invliegt. Dat is voor Jan Ceuleman het signaal om terug naar
de wagenmakerij te stappen en voor Victor om naar zijn eigen
tuintje te gaan, waar de bloemen nu weer frisch rechtkruipen.
Omdat Victor zoo'n filosoof is en op school alle jaren
aan den kop staat, heeft Jan Ceuleman het in zijn hoofd
gestoken dat zijn noon moet voortstudeeren. Pauline weet
er niets tegen op te werpen. Vooraleer den kogel door de
kerk te jagen, wil Jan op dit punt het advies van het kaartersclubje inwinnen. Hij is als vierde man in de gelagzaal
geroepen, omdat Sus Moons zoolang wegblijft. Victor staat
met tante Fien lakens te rekken. Terwijl Jan op zijn tong zijn
duim bevochtigt alvorens de kaarten om te deelen, houdt hij
even in en, met de kin naar Victor wijzend : « Wat zou ik
wel met hem gaan aanvangen ? » vraagt hij. « In de wagenmakerij heb ik er al eenen ».
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Janneke Homans begint met zijn hoofd te knikken, met
zijn vingers op de tafel te trommelen, en zegt diepzinnig
« Lijk die jongen leert, volgens da'k hoor, als ik er niet moest
op zien, ik stuurde hem op studie... »
Met zijn stoel achteruit schommelend, richt meester
Soestermans het woord rechtstreeks tot Victor : « Waarvoor
zoudt ge gaarne leeren, als uw vader u op school moest
steken? »
Victor krijgt ineens slappe duimen en laat het laken
schieten — « He, he! » doet tante Fien — maar tot elks verbazing, ook tot de zijne, vliegt het antwoord er uit, alsof het
gereed zat : « Voor schoolmeester! »
De toekomstdroom van Victor geldt niet zoozeer den
onderwijzer staande voor zijn leerlingen, dan wel den schoolmeester na de schooluren zittend als man van aanzien bij
't kaartersclubje en de loopende dorpszaken mee bedisselend.
— « Als 't mij te doen stond, ik stale hem op 't Latijn, »
opineert Nonkel Mon, « dan lean hij later worden al wat zijn
hartje lust. »
— « Zelfs gemeente-ontvanger, » gibbert Janneke Homans, « ik heb toch Been noon. »
Pauline in de keuken heeft het woordje L at i j n door
Nonkel Mon hooren beklemtonen, zij trekt de tusschendeur
open en laat als haar meening Belden : « Ook pastoor, als hij
de roeping mocht hebben. »
— « En waarom niet, Madame? »
Als vreemde in 't dorp gekomen, wordt Pauline slechts
zelden bij haar voornaam genoemd, maar meest met
« Madame » betiteld, volle burgerrecht zou zij er nooit
krijgen.
Nonkel Mon gaat voort
— « Meer dan waar ook, is er in den geestelijken stand
voor een jongen met een klaar hoofd als Victor carriêre te
maken. Ziet ge hem later als deken — of wie weet als bisschop! — met zijn auto voor « De Valk » stilhouden ?
Bij het woordje « pastoor » in den mond van zijn vrouw
heeft Jan Ceuleman het hoofd gefronst; Nonkel Mon, met
zijn « carriêre maken », heeft echter zijn neus doen krullen
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en hij herneemt instemmend, met voile barytongeluid : « En
waarom niet? Ilc doming geen van mijn kinderen. Hij mag
worden al wat hij wil.
Die vacantie trekt de gebrekkelijke pastoor van Oelingen,
ziek en zuchtig, Haar het begijnhof te Turnhout, om daar zijn
laatste levensdagen te slijten — en om den nieuwen plechtig
in te huldigen, staat heel het dorp overhoop. Overhoop bij
manier van spreken, want aan de kaarterstafel is de orde der
feestelijkheden met zorg ingestudeerd en uitgewerkt. En alles
gaat op een fluitje. « Goed toekijken, hoe alles in zijn garen
schiet », zegt Nonkel Mon tot Victor, « dan zijt ge al spoorwijs tegen later. »
't Is een weer als een hoogmis. Geen wolkje aan den
hemel, alleen een warme Septemberzon, die over velden en
boomer een matter herfstglans legs. Tot aan de grens der
gemeente rijdt de stoet den nieuwen herder tegen. Postiljon
en zes ruiters voorop. Dan, hun fietsen vol bloemen, de
manner van de fietsclub. Volgt, getrokken door vier zware
boerenpaarden, de wagen van de imkersgilde, waarop troont
St. Ambrosius met mijter en langen, Witten baard. De handboogschutters, op maat, stap voor stap, dragen een houten
doorgang, omwonden met klimop en bespikkeld met papieren
rozen. Een frissche groep witte herderinnetjes, met aan
kleurige linter blanke schaapjes, gaat Jeanne d'Arc en haar
gevolg van amazonen voorop. Sinte Cecilia is ook van de
partij en blaast op een dwarsfluit. Volgen, alle vijf te paard,
de Maagd van Oelingen te midden der vier jaargetijden. Dan
de spelende fanfare, de wagen der ambachten waarop duchtig
wordt geklopt en gedronken, sleuteldraagsters, de wagen van
de boerengilde met dorschende jonge kerels, de schoolkinderen, een witte maagdekenswagen, als een reusachtige
dons suikergoed, vol lachende kinderkopkes. Sluiten den
stoet : armenraad, gemeenteraad en feestcommissie waarbij
natuurlijk Nonkel Mon, Janneke Homans, Sus Moons en
meester Soestermans. Zij zijn fier op hun werk.
Een eerewacht uit het dorp waar hij large jaren als
onderpastoor gestaan heeft, vergezelt den nieuwen herder,
zoodat de stoet nog talrijker, nog triomfantelijker terugkeert
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dan hij vertrokken is.
Na de plechtige aanstelling in de kerk is 't feest in
't gildehuis, waar alle sluizen der welsprekendheid worden
opengezet.
De lof door de vreemden hun gewezen onderpastoor
toegezwaaid, vindt den weg naar Victor's hart en ook naar
't hart van Pauline, die droomt, met tranen in de oogen, een
gelukkigen moederdroom. Jan Ceuleman geeft de zeepbel
den vingerknip. Hij bromt tusschen zijn tanden : « Ge moet
dat allemaal niet slikken als evangelie, ik heb ook de andere
klok gehoord. Die oude pastoor, die al dat vuurwerk opsteekt
ter eere van zijn gewezen kapelaan, is wat blij dat hij er van
af is. Ze accordeerden als kat en bond. En de menschen
hielden maar van den onderpastoor omdat zij den pastoor,
met het slechte karakter van een maaglijder, eenvoudig niet
velen kunnen... » Zijn manie om op alles to kloppen tot het
dof en hol klinkt — en die op Victor's hart inbijt meer dan
Jan vermoedt...
II
't Is herfst geworden. Witte rijm bespikkelt 's morgens
de daken, van brume hoopen brandend aardappelloof sliert
's avonds de rook over kale, verschrompelde velden. In een
regen van dwarrelende gele bladeren rijdt zekeren namiddag
het Kempisch trammeke met den twaalfjarigen Victor naar
de heerlijkheid Hoogstraten.
Het eerste wat Victor op de kostschool leert, is missen
en derven. Missen, de waakzame zorg van moeder, het vriendelijk oog van wader, de gemoedelijke huiselijkheid van
« De Valk », van heel het dorp het vertrouwde dagelijksche
!even. Hij leert er op eigen beenen staan, zich plooien naar
orde en tucht. Heimwee vreet aan zijn Oelingensch hart,
maar hij verbijt het en, nog eenzelviger geworden, telt hij
geduldig de dagen af die hem van vacantie en « heimat »
scheiden.
De groote eerbied voor den priester, hem door zijn
moeder in 't hart geprent, maakt Victor het gehoorzamen
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aan zijn leeraren licht. Ofschoon de vrijmoedige kritiek van
zijn vader hem een open oog heeft gegeven voor sommige
kleinmenschelijke kanten en hij ongevraagd het zijne bijdraagt om een paar professoren door schilderachtige spotnamen te typeeren. Met een glimlach maakt hij er zich van
af : « Als ge een zot kent, kunt ge hem dienen.
Op de speelplaats is de gewestelijke indeeling van
kracht. En een veilig hoekje biedt zoo'n « compagnie », waar
het na studie of klasuren een ontspannend en opgeruimd
praten en stoeien is met den noon van den Brouwer van
Broechem, van den molenaar van Schiel, van den burgemeester
van Zoersel, van een hovenier van Emmelen en van een Boer
van Pulderbosch : jongens die samenhooren en communiceeren in de liefde tot het kleine hoekje van Vlaanderen dat
het hunne is. Op die gewestelijke samenhoorigheid stuiten
alle verfranschingspogingen van de overheid af; in de
« compagnies » wordt nooit Fransch gesproken, al geldt het
als verplicht op straf van boeten allerhande. En daar hun ook
Been algemeen Nederlandsch als omgangstaal wordt voorgehouden, noch door de leeraren zelf in de klas gebruikt,
is het in het dialect van het Land van Rijen, dat ieder er de
plaatselijke kroniek van zijn eigen « heimat » ten beste geeft.
Want op een boerendorp gebeurt er van alles en nog meer.
En zoo wordt allereerst tot over de dorpen in de onmiddellijke
nabijheid van Oelingen Victor's blik verruimd.
De seizoenen komen en gaan, de herfst met regen, de
lente met zon, de winter met ijsvermaak in de vennen, de
zomer met Lange wandelingen tot in de bosschen van de Hees
met de blauwe « krokkebazen ». En elke maand Juli wordt
een rhetorika afgezet : heele kerels, die paraat staan om langs
de universiteit hun weg te makers of die gehoor geven aan
een hoogere roeping tot priester, kloosterling of missionaris.
Wat het laatste trimester van elk schooljaar ook jonge
hoofden doet nadenken over levenstaak en levensweg, en zich
vermeien in het uitstippelen van toekomstdroomen.
En tusschen de dorre trimesters liggen als bloeiende
cases de van huiselijke warmte doorbalsemde vacanties. Terug
in << De Valk », in de vertrouwde omgeving. Wandelingen
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in heide en dennenbosschen. Fiets- en roeitochten. 't Gebeurt
al eens dat hij 's avonds door 't kaartersclubje als vierde man
wordt bijgevraagd. Dan voelt Victor zich een voet groeien,
boven Sus Moons en Janneke Homans uit, naar de rustige
zekerheid van meester Soestermans en de wijsheid van Nonkel
Mon. In 't kaarten staat hij zijn man; in 't drinken wordt dat
van hem nog niet gevergd. Maar sedert dien avond, toen hij
tijdens een donderbui kranig is uitgekomen voor zijn Vlaamsche overtuiging, wordt hij voor vol aangezien.
— « 'k Heb hier nog een boekske bij voor Victor, een
boekske met veel bombast, kan ik zien... » Dat zei de facteur
's morgens tegen Jan Ceuleman, toen hij van zijn fiefs sprong,
en Jan, te zamen met zijn kraut, de Paaschaflevering van « De
Student » aanreikte. 's Avonds wou Jan de juiste beteekenis
van 't woordje « bombast » weten van 't kaartersclubje, waar
Victor bijzat! Te dier gelegenheid was de zwijgzame Victor
in zijn krammen geschoten — we hebben dat in die jaren
allemaal meegemaakt — en op dit heuglijk avonduur, terwij1
buiten een onweer het scheiden van den winter verkondigde,
deed in « De Valk » en in Oelingen de Vlaamsche beweging
haar intrede.
Dit trimester — juist op Victor's zestienden verjaardag
— gaat heel de « compagnie » aan 't gonzen als een uiteengestampt hommelnest. Miel Cassiers, een jongen uit de vierde
Latijnsche, is met roodgekreten oogen van de spreekzaal
gekomen om afscheid te nemen. Zijn vader is daar en neemt
hem voor goed mee naar huis, hij wil aan iemand steun en
troost hebben.
Uitleg geeft Miel niet, troost aanvaardt hij niet. Zijn
vader toch niet ziek ? Neen. Zijn moeder is een paar jaar terug
gestorven. De boerderij in goeden doen. Iets misschien met
zijn twee zusters, die Miel in den winter nog een bezoek
hebben gebracht en nu op achttien en negentien jaar voor
huis en stal te zorgen hebben ? «'t Is te verschrikkelijk », zegt
Miel, « misschien verneemt ge 't nog gauw genoeg ».
De « chef » van de « compagnie » komt er achter, op een
eeuwig zwijgen van den portier. De chef neemt alleen « de
grooten » in 't geheim, waartoe, sinds een dun dons op zijn
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bovenlip begins te donkeren, ook Victor gerekend wordt.
Die meisjes, alle twee, zijn door denzelfden hoeveknecht
bedrogen. Heel het dorp is er vol van. De Boer slaat zijn
dochters — de knecht heeft tijdig zijn mattes opgerold —,
zit gansche dagen in de herberg en vraagt aan iedereen wie
hem van zijn bedrogen dochters kan afhelpen eer het schip
aankomt. Maar hij vindt geen liefhebbers... Nu breekt onder
de grooten de « chronique scandaleuse » los van dorpen en
geslachten...
Eens Victor's speurzin op dat spoor genet, ontdekt hij
tijdens de volgende vacanties in Oelingen dezelfde wonde
plekken, die door zijn kameraden in andere dorpen werden
blootgesteld. Hij geraakt er bijna van overstuur.
Zekeren morgen springt hij op zijn fiets, rijdt de hooge
Kempen in, om zich bij zijn leeraar-biechtvader van zijn
gewetensangsten te ontlasten. Deze stelt een roeipartijtje voor
op de Nethe. Tusschen hemel en waterspiegel wordt Victor
heel wat voorgehouden, wat zijn oordeel en zijn geweten
helpt vormen. Hij is geen kind meer en mag die miseries wel
kennen, al heeft hij nog tijd genoeg om daar later aan te
denken. « Maar nooit den natuurlijken, den gezonden en
schooners kant uit het oog verliezen : het ideaal blijven hoog
houden van een refine liefde tussclien man en vrouw... Voorloopig u over dat alles heenzetten... Dat is toekomstmuziek...
Steek het uit uw hoofd en vermijd de kameraden, die nutteloos en met een zeker welbehagen over die dingen praten...
Ziet ge Binder dien wielewaal scheren ?... »
Zonder veel moeite krijgt de gezonde Victor zijn evenwicht weer. Hij blijft eer een beetje naar den romantischen
kant overhellen. Ergens, op een afgelegen plekje, uitgestrekt
op een bed van dennennaalden, leest hij de verhalen van
Hendrik Conscience. Hij leeft ze mee met overgave. Met nu
versnellenden, dan vertragenden harteklop stort hij uit in de
handelingen van Conscience's helden al wat bruischt in zijn
eigen onstuimig hart. Tot hij er toe komt een schetsboek aan
te leggen. Wat een genot in zijn binnenste een onvermoede
wereld te ontdekken; wat een bevrijding, wat daar is losgekomen tot uiting te brengen, zijn beeldend vermogen op te
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wekken, woorden te wegen en als perels aan een snoer tot
zinnen aan elkander te rijgen. Zou hij ook aan de wereld wat
te vertellen hebben ? Ongevraagd en onverwacht komt een
v ingerwijzing. De studieprefect, die Victor bij beurten in
gepeinzen verslonden en zoo ijverig aan 't pennen heeft
gezien, houdt 's avonds inspectie in Victor's lessenaar en
ontdekt er de kersversche manuscripten. Hij neemt ze mee
Haar zijn kransje, leest er een paar opstellen uit voor, die niet
zoo mis lijken, en neemt direct van 't beste afschrift op zijn
schrijfmachine. Victor vermoedt niet dat vreemde handen in
zijn lessenaar hebben gewoeld, Hoch dat zijn kostbare schat
is ontdekt. Hij gaat haast aan kabouters gelooven, als drie
maand later zijn leeraar in de Nederlandsche taal 's avonds
na het doof-de-lichten het gordijn voor zijn alkoof oplicht
en vraagt
— « Victor, dormez-vous (MA? »
— « Non, Monsieur le prof esseur. »
« Votre Conte Kr am ers a pare dans Groene
Lind e, maandblad voor de jongeren. Mes felicitations. »
Een fanfare schiet wakker in Victor's hart. Daar is de
erkenning van zijn talent, de prikkel tot voortwerken. Ook
op de toekomst schuiven gordijnen weg en siren duurt het
eer die zilveren wake onbewust in gouden droomen overgaat. De toover zou enkele maanden later worden gebroken
bij de lezing van Streuvels. Een gongslag met den vollen klank
van den nieuwen tijd. Victor erkent verkeerd te hebben
aangesloten en ziet in, dat zijn arbeid slechts epigonenwerk
is. Hij scheurt zijn schrijfboek aan flarden.
In de poesis laat hij zijn droomerijen niet meer onder
de dennen vervluchtigen, maar vat ze, versvaardig, spelenderwijze in mast en rijm. 't Wordt een kleurige, geurige ruiker
van brew en erica, calluna en koekoeksbloemen. Het leeuwenaandeel krijgen de wolken, blauwe, Witte, grijze : morgenwolken, avondwolken, onweerswolken... Wolkenverduistering wordt het weer als Kloos en Verwey, Gezelle en Van de
Woestijne in zijn handen vallen. Ook het schrijfboek met de
in versvorm gekonfijte jeugddroomen wordt op het altaar
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der Vestaalsche maagden aan het heilig vuur ten offer
gebracht.
Lenau's en Lamartine's verzen hebben Victor's gemoed
verweekelijkt, weer data het een buitenjongen oorbaar is.
Wat zijn verwikkelingen zou meebrengen. Tijdens de zomervacantie na de poesis ligt hij met een boek tegen den
grachtkant, op een boogscheut van een verlaten karspoor.
Hij is verslonden in George Eliot's « Adam Bede », doch
daar klinkt tot hem door, als een roep om hulp, het schril,
aanhoudend gerinkel van een fietsbel. Overmoedig lachen
en jokken van warme, jonge stemmen : « Hier hebben we al
een kermislief ! » Victor springt recht en merkt hoe twee
opgeschoten boerenjongens, hoog op hun velo denpas
afsnijden aan een meisje, dat uit de tegenovergestelde
richting aangefietst komt. « Braaf zijn of we breken u
tusschen onze wingers! » Niet dat ze 't zoo kwaad meenen,
doch Victor, bleek van opwinding, ziet hier een riddersrol
te vervullen, springt toe en bokst een der kerels een blauw
oog. Fietsen vallen met belgerinkel, en een vuistslag op den
neus stompt Victor meteen buiten gevecht. Wanneer hij van
zijn duizeling bekomt, rijden girder de jonge boeren hoonlachend weg, in de richting van Halle-kermis, en uit een
verward meisjesgezicht naast hem klinkt het meewarig
« Uw neus bloedt, meneer... » Hij herkent Magda van de
Witte Madame, een ietwat buitenissige dame, die den zomer
op haar villa o De Dorens » doorbrengt en slechts zelden, al
Fransch pratend met haar dochter, komt gewandeld tot aan
de kerk of aan de postbus. Magda's porseleinen gezichtje
schittert vuurrood. Ze kennen mekaar slechts van een vluchtig
in 't voorbijgaan groeten. Staande naast haar fiets heeft ze
haar gewone, precieuse houding hernomen en weet niet hoe
haar ridder bedanken voor zijn galante tusschenkomst. « Ilc
dank U wel, meneer Victor... » Victor is blij verrast uit dat
kleine pruimemondje het mollige Antwerpsche dialect te
hooren in plaats van pensionaat-Fransch. « Ik ben die rakkers
wel wat hardhandig te lijf gegaan en werd met dezelfde
munt betaald... Wie kaatst, moet den bal verwachten... Dat
bloeden heeft niets te beduiden... » Kan ze nu zoo, op slechts
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honderd passen afstand van « De Dorens », van haar ridder
afscheid nemen ? Ze draagt een zekere verantwoordelijkheid;
is zij niet drie, vier paar ouder ? Tot aan « De Valk » is 't ten
minste twintig minutes loopen... Met zijn zakdoek tegen zijn
neus stapt Victor gedwee naast Magda op. De deugd van
ridderlijkheid is wel het beoefenen waard. Bezorgd opent
Magda de hofpoort, dan de voordeur. Vlug pompt zij water
in een bekken, haalt een handdoek... Daar komt mama uit het
salon en, terwij1 Victor zich het aangezicht bet —het bloeden
is over — brengt Magda haar in 't Fransch verslag uit over
het gebeurde, een verslag met een klein krulleke aan. Van
die statige dame heeft Victor nu ook een hoop Fransche
complimenten in ontvangst te semen, veel is niet genoeg, en
hij wordt verzocht mee aan te zittea aan de theetafel.
Daar kan zoo's wondere zachtheid uitgaan van blauwe
meisjesoogen. In dit stemmig interieur voelt Victor zich
bedrukt en verlicht te gelijk; hij praat met Magda en haar
moeder zijn beste college-Fransch. Magda is voorkomend
voor Victor, zonder lievigheid. Ze weet wat ze wil. Alles bij
haar is gemeten en gepast, houdt zijn plooitjes. Haar porseleinen broosheid en de lichte atmosfeer stijgen naar zijn
hoofd, maar het Fransch spreken en een on-Vlaamsche
provinciale geest bedrukken zijn hart. Voor de moderne
muziek voelt Magda niet, zij houdt het met Mendelsohn.
In de Fransche litteratuur is zij wat nader tot onzen tijd
opgeschoten. Van de Vlaamsche schrijvers kept zij alleen
enkele names, maar die zijn allemaal Bakker of haarkapper
of zoo iets, en schrijven over boeren, en dat interesseert haar
niet.
Dat komt allemaal niet overeen met zijn acrd van
Vlaamschen buitenjongen, en toch, de volgende dagen en
weken trekt hem op zijn wandeltochten gees andere richting
tenzij « De Dorens. » Heeft hij alleen maar Magda's kleed
in den boomgaard zien schemeren, goed is zijn dag. Heeft
hij met haar een woordje en een lachje kunnen wisselen, tot
aan de sterren reikt zijn geluk.
Den voorlatsten dag van de vacantie stapt hij in zijn
stoute schoenen, belt aan, excuseert zich zoo hij komt stores,
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maar morgen is de vacantie uit; hij komt « afscheid nemen. »
Mevrouw schijnt gevleid, noodigt hem uit om te blijven
soupeeren. In Magda's poppenvoorhoofdje valt een rimpel
van ernst. Zij wisselt met mama een blik van verstandhouding; zij praat als iemand die er aan denkt dat zij ook eens,
al is het niet zoo onmiddellijk, een huishouden zal te besturen
hebben.
Ook Victor mag reeds boven den rand van 't nest uitkijken. Zijn hart zegt het : dezen avond gebeurt er iets, dat
over zijn levee zal beslissen. Terwij1 hij met Magda den tuin
ingaat, om kervel, palingkruid en peterselie voor de paling,
wellen in zijn borst academische woorden op, die haar zullen
overtuigen met Welke eerbiedige verkleefdheid hij van haar
houdt, maar ze zwalpen niet over den rand van zijn lippen.
Aan tafel giet hij zich met ieder glas meer moed in, ja, ja,
straks zal 't gaan. Hij komt los, krijgt veel noten op zijn
tang. In den wijn, de waarheid...
Zijn Fransch is niet toereikend om vorm te geven aan
wat in zijn borst tot citing streeft. Hij schuift uit, begint in
't Vlaamsch... Magda kijkt op, mama glimlacht. Ja, alles in
Vlaanderen moet vervlaamschen, onderwijs, leger, gerecht,
bestuur, handel... Handel? Ja, ook de handel. En hier ligt
voor ondernemingslustige jonge Vlamingen een braak terrein
te ontginnen. Hun leeraar op 't College heeft het hue voorgehouden : buiten de klassieke loopbanen van advokaat,
notaris, dokter en ingenieur vragen ook de hoogere handelsstudien de aandacht der jonge Vlaamschgezinden. Hij, Victor,
zal dien roep, dien plicht beantwoorden en de moderne
richting inslaan...
In het schemerdonker doet Magda hem uitgeleide tot
aan de tuinpoort. Nu of nooit. Alle hinderpalen omver en er
over. « Say it with flowers, » flitst hem door den geest. Neen,
zeg het met een zoen. « Magda... » Met zijn sterken arm heeft
hij het ranke meisje plots omvat en tegen zich aan gedrukt.
Een fractie van een seconde maar. Als een hagedis is ze hem
ontglipt. Hoonend wijst ze hem af, terwijl ze haar kapsel
terechtschikt. « Paysan, va... » Ze werpt de poort in de klink
en draait den sleutel om op dubbel slot.
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Nee, zoo heeft hij zich het « afscheid nemen » niet voorgesteld.
Dat kan niet onherroepelijk zijn.
Daar gaat een winter over been.
Met Paschen is zijn eerste gang naar « De Dorens. » De
huisbewaarster doet op zijn bellen de deur open. « Zou ik
Madame of de juffrouw niet kunnen spreken ? »
— « Madame komt eerst volgende week naar den buiten.
En juffrouw Magda? Dat zou nog wel een tijdje kunnen
duren... Die is nu ook « Madame » geworden en doet haar
huwelijksreisje naar Italie, Parijs, Rome en Venetie... »
Dat is nu het tragische erode van Victor's eerste liefde.
's Avonds aan de kaarterstafel brengt Sus Moons bevestiging van het nieuws, dat Magda van de Witte Madame
getrouwd is met een jongen dokter van den boulevard en op
huwelijksreis naar den Paus van Rome is vertrokken.
— « Dan zal onze Victor er niet meer mee moeten gaan
wandelen, » schimplacht Janneke Homans tusschen zijn
tabakbruine tanden.
— « Ge zegt daar iet... » en meester Soestermans krabt
met zijn pinkring tusschen zijn dun haar. o Ik had dat ook
al een koppel geschalmd... »
— « Troost U, Victor », sust Nonkel Mon, « een mensch,
student of niet, moet leeren met scha of met schand... Maar
wie liefde ging zoeken in « De Dorens », kon moeilijk anders
dan een gescheurde broek oploopen... »
Victor lacht mee, bekijkt zijn kaarten. « Groote misêre, »
zegt hij.
Hij drinkt dien avond een tweede flesch geuzenlambik
en slaapt als een roos, droomenloos als iemand die hoofd en
hart weer vrij heeft.
III
Het laatste schooljaar schuift in verrassend vlug tempo
voorbij. Over het land ligt de weelde van een overweldigend
mooien zomer. De olmenkruinen fangs den steenweg zwijmelen, van zonnelicht verzadigd. In de boomgaarden zijn
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meezen en vinkennesten uitgebroken en de groene appelboomen zitten vol zwatelende, kleurige pluimballetjes. Op
de afgemaaide beemden ravotten jonge kwikstaarten tusschen
de geurende hooioppers. En heinde en ver ruischt en golft
het welige koren.
Van de 'namiddagwandeling terug, op de beperkte

ruimte van de speelplaats « hun compagnie » toegewezen,
schommelt het viermanschap — Victor met drie vrienden, —
twintig stappen weg, twintig stappen weer, getweeen tegenover getweeen, vooruit, achteruit. In de schaduw der kastanjeboomen, die de speelplaats omzoomen, bespreken zij wat ze
van 't levee verwachten. Het geeft hun een wonder gevoel
voor de toekomst te staan en een eigen weg te moeten kiezen.
Wie zich het minst laat uit zijn lood slaan, is Prosper
Smits, won van een gefailleerd wisselagent. Daardoor vroegrijp, heeft hij een eigen zakelijken kijk op de wereld en weet
voor zichzelf waarheen. Hij wil revanche nemen en bekijkt
de zaken van den koelen kant. Al de mooie dingen die hem
in de klas worden voorgehouden, verwerkt hij gevat in
opstel, « devoir » en prijskamp; daarna druipen ze van hem
of als 't water van een gans. Hij praat niet veel, maar als hij
wat zegt, is het in dezen tin : « Keer en draai de zaken zooveel
ge wilt, alles komt neer op geld en goed. Voor 't gouden kalf
valt ieder op de knie. Wie geld heeft, heeft de macht. Wien
wordt de meeste eer bewezen ? Aan den man met de schijven.
Op de tweede plaats slechts komen de kerkelijke en politieke
waardigheidsbekleeders, dat loopt zoowat dooreen. Volgt
dan de wetenschap en ten slotte de kunst. Naar de deugd ziet
niemand om. Ik ken geen ander doel dan : kapitaal. Kan ik
dat bemachtigen, dan rijd ik met mijn auto alle dichters en
droomers, mooipraters en sociale hervormers, apostelen en
tutti qanti omver en ik zet hun nog een news achterna.
Hij is ingenieur geworden, heeft het gebracht tot
fabriekbestuurder met landhuis naast de fabriek, villa aan
zee en kasteel in de Ardennen. Het type van den nuchteren,
werkzamen, welgedanen, niet onsympathieken bourgeois,
gedekoreerd door Paus en Koning; remand die zijn tijd
vooruit or achteruit was zooals U 't nemen wilt, maar die
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nooit aan romantiek of neowromantiek heeft geofferd, ridder,
voor het woord, van de « Nieuwe zakelijkheid. » Alleen voor
zijn oude, minder practische kameraden, heeft hij zijn levee
lang een zwak behouden. Waar hij kon, op den eersten
week, is hij hue direct, metterdaad ter hulp « gevlogen.
Dit houde men hem ten goede.
Uit een ander hout gesneden : Pol van Leefdael, een
blozende, warmbloedige, patisch aangelegde jongen. Hij
loopt op zak met Heine's « Buch der Lieder. » Daar kan hij
zich aan dronken lezen. Hem brengen die gedichten niet in
een drukkende, erotische stemming, bij hem slaat alles in
opgeruimde, dichterlijke luim naar buiten. Hij zou met alle
mooie meisjes willen dansen onder de Linde, huppelen in de
weide, wandelen in het groen : voor hen een toil van blauwe
vergeet-mij-nietjes en Witte madelieven plukken... Wat hij
geworden is ? Ge zult het nooit raden. Dokter! Geen specialist, maar dorpsdokter in een landelijke gout
y, waar hij bij
rijk en arm troost en blijheid brengt. Met liefde en toewijding
loopt en rijdt hij door modderige barren naar afgelegen
hoeven, van kraambed naar sterfbed. Ongezocht vindt hij het
geluk : « le bonheur, c'est comme le coke, — c'est one chose
qu'on obtient comme sous-produit de la fabrication d'autre
chose. » En hij heeft een zeer mooie vrouw getrouwd die hem
een reidans frissche, dartele kinderen heeft geschonken. Zoo
krijgt ten slotte toch elk wat hij verlangt.
De groote, blonde Germaan, Pieter de Maeght, droomt
van rechtstudien en redenaarssucces, van roemrijke verdediging van Wedowee en weezen, verongelijkten en verdrukten.
Wanneer hij in zijn krammen schiet, heffen zijn vrienden
hem op de vensterbank en daar steekt hij zijn rede of
« Debout les damnes de la terre, debout, les forcats de la
faim! » Daar is in de wereld genoeg van alles, voor iedereen.
Alleen met de verdeeling van de aardsche goederen is het niet
in den hack. Waarom de bronnen van alien welstand in de
handen van enkelen, als alles er toch maar is voor de gemeenschap ?... Als we hier de wijsheid bijhalen : « II n'y a que les
les imbeciles qui ne changent jamais d'opinion, » wat dan!
De Maeght is inderdaad advokaat geworden, veroverde een
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schitterende plaats aan de balie, waarna hij in de politiek
verzeilde. Hier leerde hij de verschillende beteekenissen
kennen, die onder de woorden eerlijkheid en onbaatzuchtigheid kunnen geschoven worden. Langs de politiek zwenkte
hij in financieeel vaarwater. Met kapitalen van zijn politieke
vrienden richtte hij een bank op, stelde een windverkooper
en een beursschuimer tot bestuurders aan, die het publiek met
aches moisten vol te stoppers, waardoor de zaak als een paddestoel opschoot. Ze bloeide den duur van een hoogteperiode.
Bij de eerste depressie smolt ze weg als sneeuw voor de zon.
« Daar schoot op 't laatst niets meer over dan de auto van de
directeurs, » grinnikten de klaploopers. Konden de goedgeloovige aandeelhouders op de krib bijten, zij die de emissieen plaatsingspremies van verdachte of onvoldoend ingestudeerde taken hadden opgetrokken, verzorgden verder hun
schaapjes op 't droge. Piet, jongen, waar zijn uw idealen van
vroeger ? Oil sont les neiges d'antan ? — « II n'y a que les
imbeciles, enz. En och, het ligt aan de menschen zelf. Ze verlangen gears hulp, ze willen bedrogen worden. Wie zal hen
van de zorgen voor hun spaarcenten verlossen, zoo de financiers het niet doers ? Zoolang er lichtgeloovige lui te pluimen
vallen, is er voor deters werk op de planken... Zij verrichten
het nuttige werk van jakhalzen en hyena's... » Quantum
mutates ab illo...
De vierde is Victor Ceuleman. Hij bligt . bij zijn opzet
# in den handel te gaan. » Niet dat hij iets vast omlijnd op
het oog heeft. Maar dat is er joist het aantrekkelijke van : het
avontuur buiten de gebaande wagers met het uitzicht op
koffieplantages in Brazia, katoenvelden in Egypte en
Amerika. Zoovele kleurige vlekken op den aardbol. Zijn
leeraar in de letterkunde fronst de wenkbrauwen en vermaant : « Pas op, jongen, gij wordt nooit een zakenman.
Keer tijdig om, wanneer ge ziet dat uw spoor doodloopt. »
Zijn leeraar in de mathesis drukt hem de hand : « Bravo,
Victor! Net een kolfje naar je hand! » Een staaltje van wat
hij in 't levers nog zoo ondervinden : raadpleegde hij twee
autoriteiten in dezelfde zaak, de een prees glad het tegenovergestelde van wat de andere voorhield. Met de van zijn
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wader geerfde dosis scepticisme betrachtte hij dan op eigen
houtje Ruusbroec's « geven en nemen, en alle dingen goed
beschikken, dat is leven naar waarachtigheid.
Merkwaardig hoe Victor's Broom samenvalt met zijn
waders wensch. Sinds Nieuwjaar is Jan Ceuleman aangesteld
tot plaatselijk rentmeester van mijnheer Cosijns van Vrieselhof. Mijnheer Cosijns is ruim bedeeld met goederen deter
aarde. Zijn genot neemt hij er van; de zorg er voor schuift
hij op andere schouders. Jan Ceuleman heeft wel eenig begrip
van boschbeheer en landbouw; de hoevegebouwen onderhouden en restaureeren valt heelemaal in zijn vak. Om nog
een rentmeester van groot formaat te worden is hij te oud.
Mijnheer Cosijns fluistert hem in 't oor : « Stuur uw zoon
naar de hoogere handelsschool. Wanneer hij zijn jaren uitheeft, zullen we nog eens praten. »
Victor voelt zich als een jong veulen, dat met de lente
van stal wordt gehaald; de slagboom gaat open en het holt
de weide in, een weide vol ton en groen en bloemen, waar
het naar hartelust kan dartelen, hinniken en zottebollen, in
vrijheid.
Daar is in de wereld niets zoo verlokkelijk als de vrijheid. Het kind heeft ze, zijn ouders ontheffen het aan alle
zorgen; de monnik heeft ze, hij deed afstand van al wat boeit
en bindt; de soldaat heeft ze, hij plukt den Bag. Maar zij alien
weten het niet.
In de stad is Victor reeds tehuis. Van kleins of is het hem
telkens een feest geweest mee naar tante Liza te gaan, moeders
zuster, die in een volksch kwartier een kruideniershandel met
koffiebranderij heeft en uitvoert naar de winkels op den
buiten. Bij tante Liza zal hij in den kost gaan en de blauwe
kamer betrekken op het tweede, tegen de straat. Daar zal hij
de plate wagens, door bonken van natiepaarden getrokken,
zien voorbijschokken.
Trams bellen, 't yolk verdringt zich op de stoepen.
's Avonds marcheert een dappere fanfare voorbij met
het Licht van al de uitstalramen op het glimmende, klinkende
koper.
Hij heeft den stroom lief, en de havenlucht. Met brom197

mende stoomfluiten varen booten uit naar alle werelddeelen.
Een woud van masters met wapperende wimpels ligt gekronkeld tegen de oeverkaden. Matrozen met harmonica's zwieren
van kroeg tot kroeg, terwip hooge kranen hun schepen
bevrachten voor een nieuwe vaart. Havenwerklieden vagen
den snaps uit hun knevel en zetten het op een draf naar het
Waassche station.
Victor houdt van het lommer op de breede leien, van het
rumoer der haven- en volkswijken, van het kleurige der
smalle steegjes.
Hij hunkers naar het nieuwe levers in de stad, geniet
intusschen echter van zijn vacantievrijheid. Carpe diem. Hij
wandelt door de velden, waar de boeren hun pik in 't koren
slaan. Door den regen ging de rogge legeren en tusschen de
overbuigende stengels steken roode kolle- en blauwe korenbloemen driest hun koppen omhoog. Met trillend vleugelgeklepper en orgelend keeltje stijgt de leeuwerik de lucht in,
naar een blauwen met wit strooisel bezaaiden hemel. Op den
lichten gezichteinder teekent de molen een zwart kruis tusschen de spitsen van twee verre torentjes. Dwars over het
paadje, dat door een rood en groen klaverveld slingert, ligt
de zachte, fluweelen gels van een dooden mol.
Terwij1 Victor op de vaart to visschen zit, houdt hij meer
dan zijn dopper, de wolken in het oog die aangevaren komen,
van kleur verschieten, van worm veranderen, en overtrekken.
Als de wisselende gedaante van zijn toekomstdroomen. Ja,
wat komen we eigenlijk in dit kleine wereldje met ons klein
leventje doers? Meester Soestermans ke pt een Fransch liedje
« La, vie est vaine,
Un peu d'amour,
Un peu de haine,
Et puffs.., bonjour! »
Waarop Nonkel Mon de repartie geeft met een Duitsch versje
uit zijn studententijd
« Ich leb' und Weiss nit, wie lang,
Ich sterb' und Weiss nit warn;
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Ich fakir' und Weiss nit wohin;
Mich wundert, dass ich frOlich bin. »
Neen, Been pessimisne, we moeten van ons leven wat
zien te waken. Arbeiden en niet versagen. En afwachten
komt er wat van, 't is goed; komt er niets van, t' is ook wel.
Maar het wachten is een kunst, en het geluk dwingen, kunnen
we niet. « AI wat gezaaid wordt, wordt daarom nog niet
gemaaid, » zegt Sus Moons. « Maar als wij omkijken in ons
leven, » antwoordt Janneke Homans, « is gewoonlijk achter
ons álles in de plooi gevallen. » Dat staat dicht bij Goethe's
uitspraak : « Oefen u, tot ge een funk violonist zijt en wees
gerust : de kapelmeester zal u met liefde en plezier een plaats
in het orkest toewijzen. Maak uit uzelf een orgaan en wacht
af, welkeplaats de menschheid u welgemeend in het gemeenschappelijk leven zal gunner. » Daar is in Victor sows een
bezetenheid, en hij kan zijn hart niet tot rust brengen of hij
moet Naar uitschrijven in gebonden of ongebonden stijl. En
lijkt hem den volgenden dag vers of proza mat en verbleekt,
dan spoken door zijn hoofd Gustav Falke's verzen
« Was ringst du nach den Lorbeern noch
Und ringst dich mud und matt?
Die Kranze sind fiir andre da,
Fur dich grunt kaum ein Blatt.
Dein Stiickchen Brot, das hast du ja,
Sei still und iss dich satt. »
Nee, die toon is te bitter. Voor alle producten van kleinmoedigheid en kortzichtigheid moet hij den toegang afsluiten
tot zijn hart. Tot zijn hart, dat berusten wil in het sermoen
,dat de pastoor heeft gepredikt op het motto uit de Navolging
Christi — derde boek, zeventiende hoofdstuk, eerste vers —
waar Christus zegt : « Zoon, laat mij met u doer hetgene mij
belieft, ik weet wat u dienstig is. »
Wanneer de nachtegaal met zijn eerste, Lange roeptonen
de wijding van den avond begroet, breekt Victor op. Weer
is hij een dag ouder en een aantal gevangen visschen en
bezonken droomen rijker.
Den voormiddag zit Victor met een boek boven bij
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moeder, die sinds maanden de kamer niet meer verlaat. Een
ziekte, depend en sloopend, waaraan geen meesteren helpt,
waartegen geen kruid gewassen is. Stil en zacht ligt ze in bed
of zetel, gelaten in haar lot. Onder haar witte, gespikkelde
muts klissen haar lokken zwart en grijs uit. Van week tot
week ziet Victor het beenderige gezicht meer uithollen, de
grijze oogen waziger, de gelaatskleur fletser en de gele vingeren tot dunnere knokkeltjes worden. Zonder klacht kwijnt
zij eenzaam weg. Zij heeft altijd afgetrokken, ietwat eenzelvig geleefd, nooit veel van de wereld verwacht, alles uit
Gods hand aanvaard. Nu voelt ze zich wegzinken naar een
ander leven, dat zij zich met moeite als een beter tracht voor
te stellen. Zij bidt om haar geloof te behouden : « Jezus, help
mij; ik heb het altijd goed gemeend, laat mij de hoop op den
hemel. » Of nog : « Jezus, 'k heb altijd mijn best gedaan; Beef
mij den vrede des harten en hiernamaals het eeuwig geluk.
Amen. »
Meest verwijlt ze met haar gedachten in den huiskring
bij haar vader en moeder, waar ze warm en zeker, blijmoedig
en zorgeloos haar jeugd heeft gesleten. En ze vertelt Victor,
dat in haar jongen tijd de wereld beter was. Weet Victor dat
zij op haar achttien jaar in 't Spijker te Hoogstraten een tijdlang novice is geweest ? Als een helder stuk geluk liggen in
't verleden die naar den regel van Sinte Ursula wel ingedeelde
dagen met bidden en overwegen, en den opgeruimden
omgang met van de wereld gansch afgestorven kloosterzusters. Wonder dat haar hart noch afsterven, noch rustig
worden wou. Beschaamd was ze er weggegaan. « Leer derven,
Victor, en waak op uw hart dat immer naar iets anders
verlangt. Leg uw fantasie een toom aan : alleen wat we niet
hebben en niet bereiken kunnen, schijnt ons het wenschen
waard. Zooals alles wat voorbij is, of nog komen moet ons
immer schooner schijnt dan het oogenblik dat we in de hand
hebben en ons door de vingeren vloeit. Toen mijn vader
gestorven was, verlangde ik terug naar de kloostercel. Nee,
zei moeder, dat niet, eens aanleggen is genoeg. Ik ben dan
getrouwd, omdat iedereen het mij aanried; en op zijn manier
is uw vader altijd goed voor me geweest. Maar zoolang mijn
200

moeder leefde en ik naar haar toe kon, heb ik geen kans
gemist. En telkens ik van het bezoek bij moeder terug moest
keeren, en ik van verre den toren van Oelingen ontwaarde,
ik mocht nog zoo mijn best doers, de tranen schoten in mijn
oogen. Alles is een wennen in de wereld en hier heb ik mij
nooit heelemaal kunnen aanpassen. Wij zijn maar ballingen
op deze wereld, menschen van nergens thuis. Ili geef er niet
om, dat ik mijn stuk hier afheb. De kinderen zijn groot en
vinden verder hun weg. Voor vader zal het 't ergste wezen;
maar hij schikt er zich wel in. »
Ze glijdt heel zachtjes den dam af.
Een Zaterdagavond. Victor zit to visschen en voelt plots
een prang op zijn hart. Hij raapt zijn vischgetuig bijeen en
spoedt naar hues. Jef staat aan de schaafbank, Marieke bereidt
het avondeten in de keuken, vader is naar de scheerschool.
Victor loopt naar bowers. Moeder, slaapt gij ?
Klein en bleek, met opgetrokken knieen, de oogen reeds
half gebroken, ligt moeder in een Wad late Septemberzon.
# Victor...... Victor...... » Haar hoofd schuift onder haar routs
uit en buigt voor den stillen, verzoenenden, bevrijdenden
doodsengel. (1)
JOZEF SIMONS.

(1) Uit een kleinen roman « Victor Ceuleman » die in het najaar verschijnt.
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LENTE
II< weet dat deze nacht uw kerselaars ontbloeien
en morgen zal uw tuin gansch wit van vreugde zijn.
Het Wilde heimwee naar uw Paradijs zal in ons oogen gloeien
en wankelschreden in de nacht zullen de verten ingaan.
Tans zullen vrienden na de lange refs in onze armen keeren,
want in het late uur wordt het mysterie volbracht;
en oogen ontmoeten elkaar in eenzelfde begeeren
maar sluiten weer schreiensmoe in pijn die niet werd
[verzacht.
Laat over de sterren heen ons oog in uw oogen rusten
en stil van onvervulde droomen dees immer knagende pijn.
Straks als wij slapen in uw schoot, ontslaan van alle lusten,
zullen wij dit geheim begrijpen en eeuwig gelukkig zijn.
ALBERT WESTERLINCK
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LONDEN IN DE NAOORLOGISCHE ENGELSCHE
LETTEREN
Meest al de groote steden in het Vereenigde Koninkrijk
hebben een bijzondere belangstelling genoten vanwege de
romanschrijvers van den jongsten tijd. Zoowel Glasgow in
Schotland, als Dublin in Ierland en Manchester en Londen
in Engeland zijn schering en inslag in een groot aantal werken
die in de laatste jaren werden uitgegeven. Londen stelt
ze echter allemaal in de schaduw, zoowel om het aantal
schrijvers als om het uitstekend gehalte van de romans
waarin het ofwel den achtergrond vormt ofwel zelf handelend
optreedt. Het is natuurlijk onbegonnen werk hier al de
romans aan te duiden die Londen tot brandpunt van belangstelling maken voor den lezer. Toch meenen we dat het zijn
nut kan hebben op enkele bepaalde werken te wijzen die
deze stad bijzonder belangrijk maken in den modernen
roman. Er is wellicht Been grootstad in de wereld, zegt
H. Stresau, die zooveel geschiedkundige herinneringen heeft
bewaard, zooveel groote en kleine eigenaardigheden. Geen
ook is uit zooveel willekeurigheden en toevalligheden ontstaan en gegroeid of gaat evenals Londen uit een oerwoud
over in een vlakte zonder merkbare grenzen. Tot het Londensche landschap behoort de newel en de mist. Toch is er geen
roman geschreven waarin Londen stof levert tot een reusachtige Fantasia uit staal en Steen. Het is nog joist als in
den tijd van Dickens : alles blijft miniatuur en ontdekken
van dichterlijke waarden in deze eindeloosheid. Een van de
meest gegeerde stukken van Londen als voorwerp voor deze
miniatuurkunst blijft de « cockney ». Vooral op dit punt
wenschen we een beetje dieper in te gaan, alsmede op het
moderne .Londen. De romans waarin het geschiedkundig
verleden van de stad ter sprake komt blijven hier buitenbespreking, wij1 ze een afzonderlijk deel uitmaken in den
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tegenwoordig zeer voornamen geschiedkundigen roman.
In «London in my time» (1934) schrijft Th.
Burke : « The novelists of London are not Londoners ». Dit
is een van die veralgemeeningen zooals er meer in dit boek
voorkomen. We hebben hier immers maar te denken aan
namen als : W. W. Jacobs, F. Anstey, Edw. Pugh, Mrs. Belloc-Lowndes, A. Morrison, Violet Hunt, A. P. Herbert, P. G.
Wodehouse e.a. die minstens even groote romanschrijvers
zijn over Londen als die Welke hij aangeeft, A. Bennett en
Pett Ridge uitgezonderd. We zouden hier den draad moeten
opnemen waar Rotter hem in zijn « Der Arbeiterroman in
England seit 1880» (1929) heeft afgebroken. Rotter wees
er in zijn werk op dat bij het begin der nieuwe eeuw de
karakterroman door den tendenzroman vervangen werd en
dat deze weer de baan ruimen moest voor den psychologischen
roman. De verhouding Gissing-Swinnerton werd echter niet
meer uitgewerkt doch voor een latere uitgave bewaard, die
inmiddels nog niet verschenen is.
De man die het eerst in aanmerking komen moet waar
het gaat over den zelfkant en de lagere middelklas der engelsche hoofdstad is ongetwijfeld Fr ank S winner ton
(geb. 1884). Van hem kan gezegd worden : Zijn Leven is zijn
werk. In een voorstadje van Londen geboren heeft hij jaren
Lang geworsteld tegen armoede en ellende, schreef zijn eerste
boeken werkelijk om den broode in een armzalige kamer
op het platteland waar hij op krachten komen moest, en de
verdiensten moesten dan weer dienen om in het levensonderhoud der zijnen te voorzien. En zeggen dat zijn eerste roman
hem juist 25 pond overschot gaf. Met den moed der wanhoop
zette hij echter zijn werk voort en voor den aanvang van den
oorlog, die juist samenvalt met zijn eerste groot succes,
schreef hij nog drie andere romans. Toch dunkt ons dat een
daarvan, nl. «The casement» (1911), ten onrechte bij
ander werk werd ten achter gesteld, evenals men ten onrechte
in veel literatuurgeschiedenissen de na-oorlogsche « intelligentsia » ter wille heeft willen zijn en zoowel Swinnerton als
Walpole, Beresford, F. B. Young e.a. getracht heeft in den
vergeethoek te duwen. In onzen tied, nu vooral de Amerikanen
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te koop loopen met « vroegrijpe genieen », mag er wel op
gewezen worden dat Swinnerton pas 18 jaar oud was toen
zijn eerste roman verscheen. In dit werk, even als in verschillende andere, ligt heel wat autobiographie verwekt. In stede
van dit den schrijver euvel te duiden, zooals sommigen doen,
willen we er hier den nadruk op leggen dat hij niet alleen
staat op dit gebied. G. Gannan, C. Mackenzie, J. D. Beresford,
U. Sinclair, S. Maugham e. a. doen hetzelfde. En er zijn heel
wat werken aan te halen waarin de schrijver zelf de held van
de geschiedenis is en die daarbij toch als romans niets aan
waarde hebben ingeboet, by . Jack London's : « Martin
Eden ». D. H. Lawrence's : « Sons and Lovers ». G. Cannan's
« Peter Homunculus » enz. Het is onbetwistbaar dat de meest
levende schepping die is Welke heelemaal op verbeelding
berust. Doch daarnaast staat dan weer dat geen romanschrijver ooit die toppen der verbeelding bereiken zal indien
hij niet tevens een volledig meesterschap heeft over het
mechanische gedeelte van het schrijven. Dit meesterschap
bereikt men het best door gebruik te maken van het meest
bij de hand liggend materiaal en dit komt omtrent op hetzelfde neer als tegen den romanschrijver te zeggen : kijk
Haar uw eigen verleden voor inspiratie. Swinnerton heeft het
uitsluitende van deze redeneering ingezien, in zijn eerste
werken vooral. Hem mag daarvan dus geen verwijt worden
gemaakt.
De twee werken die Swinnerton's meesterwerk voorafgingen in den naoorlogschen tijd die onze bijzondere belangstelling geniet, waren : «On the stair case» (1914) en
«The chaste wife » (1916). Het eerste speelt in de
Holborne flats, een omgeving die de schrijver uit ervaring
uitstekend kent, en het andere geeft ons een beeld van het
eentonige en alledaagsche !even uit de Londensche achterbuurten. Aan beide is te merken dat de diepgaande studie
die de schrijver gemaakt heeft van Gissing, men denke by.
aan zijn kritisch werk : «G. Gissing, a critical study » (1912),
niet zonder invloed op hem is gebleven. «Nocturne»
(1917) is niet alleen het meesterwerk van Swinnerton, en
« life as it is, seen only more intensely », zooals H. G. Wells
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in de inleiding zegt, doch tevens een van de groote nieuwere
romans in Engeland. Wij1 het tijdsbestek waarin hij zich
afspeelt tot een nacht beperkt blijft, kan hij tevens een voorlooper genoemd worden van Joyce's « Ulysses » (1926). En
hoever dit boek vooruit is op werk van Wells, Bennett e. a.,
moge blijken uit een woord van Wells : « Swinnerton bereikt
in « Nocturne » een volmaaktheid die wij in de verste verte
nooit hebben benaderd. Het is hard dit te moeten bekennen
met zoo'n carriere achter zich, doch het is de waarheid ».
Veel moderne romans a la Freud, waarin « psycho-analyse » schering en inslag is, bereiken niet die juiste uitbeelding
van de kracht der lief de die hier in onopgesmukte taal en
zonder uitstalling van wetenschap bereikt wordt. De verhouding van de twee zusters Emmy en Jenny, en haar beider
verhouding tot den zieken wader, zijn zoo echt geteekend als
maar denk- of doenbaar is. Veel modern werk verbleekt bij de
beschrijving die hier gegeven wordt van de spanning tusschen
de twee geslachten. Niet alleen om het verhaal zelf, ook
technisch is dit boek een meesterwerk van psychologische
uitdieping, van « Beschankung », waaraan men volgens
Goethe den meester erkent, (er zijn hoop en al vijf personen),
van eenheid en compactheid. Dat de schrijver een buitengewone nieuwsgierigheid aan den dag legt voor het levee
is zijn goed recht. Niet iedereen kan echter worden aangeraden hem te volgen op zijn ontdekkingstochten, want hij
weft in dit boek, zooals trouwens ook in een paar andere,
een afkeer die door Been pracht van Stijl of mooie woorden
kan weggepraat worden.
Bij vroegere romans werd op een verband met Gissing
gewezen. Bij den roman «Y o u n g F elix» (1923) zou naar
Butler verwezen kunnen worden waar ook deze den strijd
met de moeilijkheden in de jeugd uitwerkt. Als we « Nocturne » 't meesterwerk van Swinnerton moeten noemen,
zouden we den roman van 1923 : «The three lovers»
als den meest volksgeliefden moeten betitelen. Met het oog
op dezen bijval zouden we ons bij dezen titel met Shakespeare
kunnen afvragen : « What is in a name ? » Als verhaal is het
werk niet belangrijk. Wel echter om het feit dat hier een van
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de nieuwe waarden wordt ontdekt die in den modernen
roman steeds terugkeert, nl. het verantwoordelijkheidsgevoel
tegenover zich zelf en het geweten. De Patricia uit dit boek
staat voor al die jonge menschen van vandaag die hun leven
op eigen hand wenschen te regelen en het wereldraadsel op
hun manier willen oplossen. Artistiek staat het werk niet zoo
ver beneden de vorige, want ook hier spreekt een zekerheid
en is de stij1 zoo ongebonden dat we het onder de beste
rekenen moeten. Naar de Londensche achterbuurten brengen
ons verder «Shops and Houses» (1918) en «The
elder Sister >> (1925). Doch een bijzondere vermelding
verdient nog «Coquette# (1921), een voorlooper van al
de « flapper » histories die ons in later jaren uit Amerika
zijn overgewaaid. Wat dit boek waard is en Welke literaire
hoogte het bereikt, zien we het best wanneer we het vergelijken met « Lilian » (1922) van A. Bennett, dat joist hetzelfde
gegeven behandelt doch dat het nooit verder heeft gebracht
dan tot « pot-boiler ».
«Summer Storm» (1926), een verhaal uit het leven
der dactylo's in Londen, reikt niet boven het peil van gewone
ontspanningslectuur.
In «A brood of Ducklings» (1928), is niets
terug te vinden van de beperking die Swinnerton zich in
ander werk moist op te leggen. De karakteruitbeelding is ook
hier weer het beste van het boek waarin de schrijver zijn
humor op ettelijke figuren botviert. Doch er komen er te
veel in voor die er niet bij te pas komen en de uitweidingen
zijn vaak zoo overdreven dat we korzelig worden om de tallooze « chatty hold-ups » die het verhaal verlammen. Swinnerton haalt echter zijn schade weer in met «The G e o rg i a n House» (1932), waarin hij echter Londen voor een
keer in den steek laat. Het verhaal speelt zich immers of in
een provinciestadje aan de zuidkust. Ons dunkt echter dat de
schrijver hier zijn tol betaalt aan de moderne lichtzinnigheid,
dat hij dezen roman, die overigens getuigt van een eerste
handskennis van personen en taken, voor het groot publiek
geschreven heeft dat niet diep wenscht te gaan doch aan de
oppervlakte moil blijven en dat niets anders vraagt dan aan207

gename verpoozing zonder inspanning. De oppervlakkigheid
is dan ook het groote gebrek van dit boek, het meest oudmodische van heel Swinnertons werk. In een artikel zegt de
schrijver : « the book is very unpretentious and if it entertains,
I shall be well satisfied » (Bookfinder, Aug. 32:5). Swinnerton is echter aan zijn verleden meer verplicht. We gunnen
hem een volgenden keer meer « pretentie ». Mocht hij zich
dan tevens herinneren dat voor een « grooten roman » drie
dingen noodig zijn : worm, orde en rhythme. Evenals
«Sketch of aSinner» (1929), was deze roman een van
de door de Londensche Book Society aanbevolen werken.
Kenmerkend is echter dat voor deze uitverkiezing verontschuldigingen worden aangeboden aan de lezers. (Book
Society News, Aug. 32).
Ten slotte weze hier nog vermeld een vroegere roman
«September» (1919), een oorspronkelijk en knap
geschreven boek waarin een parallelogram van hartstochten
wordt uitgewerkt tusschen een vrouw op jaren, haar ontrouwen echtgenoot, den uitdagenden medeminnaar en een derden
liefhebber. Interessant is dit boek vooral omdat Swinnerton,
die zich in vroeger werk beperkte tot de meisjes uit den
middenstand en het leven in de londensche voorsteden, hier
voor den eersten keer een beschaafde dame op de planken
laat verschijnen, al handelt ze dan ook even instinctief als de
banaalste midinette. Swinnerton moge een van de meest
consequente volgelingen zijn van Gissing. Hij verschilt echter
van zijn voorbeeld op een kapitaal punt. Gissing was wel de
man van de opstandige jeugd, vooral onder het « vulgum
pecus >>, doch hij toonde zelden of nooit zijn instemming met
deze opstandigheid of met oproerige dingen van welken
aard ook. Swinnerton integendeel steekt zijn sympathie niet
onder stoelen of banker. Toch kan hem niet verweten worden
dat hij propagandistisch schrijft zooals tallooze hedendaagsche volgelingen van H. G. Wells. Uit heel het werk van
Swinnerton blijkt, helaas, overduidelijk wat voor een vooze
maatschappij in dit bepaalde midden to vinden is, hoe bitter
weinig waarde gehecht wordt aan christelijke moraal, aan
eerbaarheid, de familie enz. kortom aan al die dingen
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waaraan, in het belang zelf dier maatschappij, heel wat meer
waarde moest worden gehecht. De groote hoop van zijn
personen zijn immoreel en de andere op zijn zachtst gesproken, antisociaal en amoreel. Daarom vergt zijn, als sociale
studie anders zoo belangrijk werk, het grootste voorbehoud.
Handelend over de « seamy side » van Louden komen
ons nog andere namen voor den geest. Eerst en vooral
Arthur M o r i s s o n (geb. 1863), Wiens romanswerk
echter buiten dit bestek valt, dock ook Wm. Pe t t Ridge
(1864-1930). Deze laatste is vooral bekend om zijn kostelijke
schetsen van typen uit de achterbuurten waarbij dan hun
aardig brabbeltaaltje een groote rol speelt. Zoo voert hij ons
binnen in het midden der japonnaaisters : «Madame
Prince» (1916), (hier blijkt eens to meer dat « The song
of the shirt » nog steeds up-to-date is), de melkverkoopers
«Top speed» (1918), de roekelooze en niets ontziende
jeugd: «Well-to-do Arthur» (1920), enz. Vermakelijke typen vinden we verder in zijn laatste romans
AMiss Mannering» (1923), «Rare Luck» (1924)
en «Just like aunt Bertha» (1925).
Niet lang voor zijn dood verklaarde de schrijver dat het
cockney-type aan het uitsterven is en we molten er hem dus
dankbaar om zijn dat hij ons het onverwaterde product nog
op tijd heeft kunnen leveren. Velen hebben dan ook met
weemoed gezien dat zijn laatste werk verscheen in 1919
«Affectionate regards». Ridge heeft zonder overdrijving of sentimentaliteit, met de wetenschappelijke juistheid van den geleerde zijn karakters bestudeerd en zijn
boeken zijn daarom waardevolle tijdsdocumenten. In zijn
meesterlijk werk « Slang to-day and yesterday » (1933), wijdt
Eric Partridge verschillende bladzijden aan de « facility and
the rightness of conversational undress » in Ridge's werken
die hij « priceless » noemt voor het o cockney » en even
« valuable » als de bekende boeken van Sims en Binstead.
Diep gnat Ridge op de dingen niet in. Wat hij uit persoonlijke ervaring weet toetst hij niet aan het onvergankelijke,
hij houdt zich aan de oppervlakte en zijn doel is niet de
algemeene tragedie die zich onder het uiterlijke afspeelt, uit
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te werken. Dit lag buiten zijn bereik. Opvallend is ook dat
de schrijver geen Londoner is. Hij was in Canterbury geboren, kwam pas in 1880 Haar de hoofdstad en begon pas in
1895 te schrijven. Een reden te weer om hem ooze bewondering voor zijn prestaties niet te onthouden.
Barry Pain (1864-1928) is op dit gebied de evenknie
van zijn voorganger. Hij is vooral bekend om zijn humor
die echter hier en daar gedwongen en onnatuurlijk is. Zijn
na-oorlogsch werk bestaat enkel uit bundels korte verhalen
die ons hier niet verder bezig kunnen houden.
Oost-Londen en zijn achterbuurten, vooral Chinatown,
is het zeer bijzondere werkterrein van Thomas Burke
(geb. 1887). Een klassiek werk van hem over deze buurten
was debundelverhalen :«LimehouseNights :tales
of Chinatown» (1916). Deze werd gevolgd door drie
andere bundels en een 5 tal bundels schetsen over hetzelfde
onderwerp, waartusschen vooral vermelding verdient « T h e
real East End» (1932), dat een goeden leidraad biedt
voor het werk van Burke zooals zijn autobiographie : «T h e
wind and the rain» (1924), de gewenschte ophelderingen geven kan voor zijn eigenaardige persoonlijkheid.
Voor hen echter die Londen willen leeren kennen zooals het
werkelijk is moeten we wijzen op het zeer interessante werk
«City of encounters» (1932), waarin niet alleen
het inleidende hoofdstuk over de stad zelf van belang is,
doch ook de verschillende types die erin voorkomen omdat ze
ahw. de essentie vormen van de meest karakteristieke dingen
en menschen in deze millioenenstad. Burke verklaarde zelf
in een interview (Everyman : 163:200), dat hij geen romanschrijver is en «The sun in splendour» (1927),
daarvan het beste bewijs leverde. Toch is de karakteruitbedding van de bovenste plank al doet het geheel nog al
schetsmatig aan. Beter was zijn volgende roman « T h e
flower of lif e» (1932), een pathetisch verhaal uit het
dienstbodenleven in Londen, met een tragisch verloop en een
erg dramatisch erode.
Ook A. M. Neil Lyons (geb. 1880), behandelt den
zelfkant der londensche samenleving in zijn talrijke bundels
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korte verhalen. Hij overtreft wel niet Pett Ridge en B. Pain
in de weergave van het cockney-taaltje, doch hij ziet veel
verder en is ook veel komischer aangelegd. Zijn naam zal
wellicht het langst in eere blijven. Een van zijn beste bundels
was: «A market bundle» (1921).
Tot de cockney-school behoort ook F. O. Mann die
zich zelf zeer bescheiden aanmeldt doch die « fellow of the
University College of London », « a graduate of Balliol » en
« a distinguished educationalist » is. Hij begon met drie
bundels gedichten en schreef dan een historischen roman.
In 1931 kwam hij voor den dag met zijn eersten grooten
roman :«A lb er t Grope» die hem in een keer de groote
bekendheid bezorgde. Het is bier wel een uitstekende
gelegenheid om erop te wijzen hoe moeilijk het voor een
schrijver is zich volledig thuis te voelen in een midden dat
het zijne niet is, een milieu waarin hij niet geboren en getogen:
werd. Neil Lyons is geboren in Zuid-Afrika en Pett Ridge
bij Canterbury. Beiden zijn er echter uitstekend in geslaagd
niet alleen de uiterlijkheden van den cockney doch ook zijn
innigste wezen te doorgronden en uit te beelden. Mann slaagt
daar veel minder in zooals Priestley er niet in geslaagd is
overtuigend het leven van londensche klerken uit te beelden
of A. P. Herbert het bestaan der binnenschippers. Mann
vertelt ons hier van een zakenman in een voorstad van Zuid
Louden. Die Grope maakt goede taken doch zijn succes in
de maatschappij houdt daar Been gelijken tred mee en hij
tint op middelen om hierin te verhelpen. Totdat hij in aanraking komt met een bejaarde half-adelijke dame, zonder
geld, die hem wel niet zelf aan den hack weet te slaan doch
hem toch in de armen werpt van een andere Belief de. Mann
put veel uit eigen ervaring in verschillende deelen van dit
boek, doch op cockney-gebied kan dit kwalijk worden
gezegd. Toch is het boek op zich zelf vermakelijk genoeg
en de goed gevonden namen voor de verschillende personen,
te beginners met den held, makers het lezen van dit boek tot
een waar genot.
Het vervolg van Grope's leven krijgen we in den roman
«Grope carries on» (1932), vooral zijn bezigheden
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en wederwaardigheden in de afdeeling van de soldatenuitrusting onder den oorlog. Ook dit werk heeft kwaliteiten
die het een goede plaats verzekeren in den modernen roman.
Tusschen deze twee romans verscheen «The old
woman talks» (1931). Hier krijgen we een beeld van
een heele cockney-familie, doch alles wordt gezien door de
oogen van een enkel persoon, de oude Mrs. Buncombe. Hier
wordt het leven zelf gedramatiseerd en wel op zoo'n gelukkige manier dat deze goed gebouwde roman op een eereplaats
in het werk van Mann geplaatst moet worden. Ten slotte zij
hier vermeld het uiterst vermakelijke, kostelijke boek
«Three the drive» (1933), waarin alles nogal hardhandig van stapel loopt en het lawaai van het ongetemde
yolk niet van de lucht is. De roman speelt echter heelemaal
niet in een cockney-midden doch bij de kleine burgerij.
Naast deze schrijvers moeten we dan nog vermelden
Rich. Whiteing (1840-1928) en Somerset Maugh am (geb. 1874), ofschoon het werk van den eerste voor
den oorlog valt en de laatste op ander gebied meer bekendheid heeft verworven. Met deze tien hebben we de « Cockney-School » compleet. Ouderen en jongeren werden hier
samengegroepeerd doch bij de ouderen is geen meesterwerk
te vinden en bij de jongeren vallen wel een paar werken aan
te wijzen die op dezen titel aanspraak makers kunnen. De
invloed van deze school heeft zich in de moderne letteren
degelijk doers voelen. Als we jong en oud vergelijken komen
we tot de volgende gevolgtrekking : De eenen, met Whiteing
en Dickens aan het hoofd, hameren voortdurend op het feit
dat deze verschoppelingen der samenleving toch menschen
zijn gelijk wij en ze trachten ons tot mildadigheid op te
wekken. Doch de Victoriaansche geest zweeft er steeds over
en voor hem mag van geen « medelijden » gesproken worden,
want « pity is tripe — pity is tripe ». Het blijft bij uitbeelding
van afzonderlijke episodes en alle opwekkingen missen haar
uitwerking. De groote verandering komt pas met Swinnerton
en zijn volgelingen die meer aansluiten bij den bekenden
vroegeren schrijver over het « Ghetto », I. Zangwill (1864192G).
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Niet alleen echter de cockney ook de armen en behoeftigen uit de engelsche hoofdstad vinden hun vertolkers order
de schrijvers van den jongsten tijd of enkelen die juist in de
periode die den aanvang van onze studie voorafgaat, het
tijdelijke met het eeuwige hebben verwisseld. Het gaat
natuurlijk niet op ze allemaal te vermelden. Order degenen
die bijzonder belangstelling verdienen vallen de volgende.
C. E. Lawrence (geb. 1870), geeft ons in «The iron.
bell» (1921) en «Underneath» (1928), zeer realistische beelden uit de wereld der dak- en werkloozen, doch in
zijn beschrijving van ontmoetingen met zekere menschen
vervalt hij gemeenlijk in sentimentaliteit. Ook « R o b .
Tressall» (Rob. Noonan) in «The ragged trousered Philantropists» en James C. Welsh in
«The Under world» (1920), zoeken hoofdzakelijk hun
inspiratie bij den zelfkant der samenleving in Londen.
A. St-John Adcock (1864-1930), heeft geen letterkundige pretentie met zijn boeken over de londensche armenbuurten, doch zijn verhalen zijn tevens minder griezelig en
realistisch. Uit het uitgebreide werk van H. A. V a c h e 11
(geb. 1861), lichten we twee romans : «Quinney's»
(1914), waarin een antiquaar, en «The triumph of
Time» (1916), waarin een echte « man of the street »levensgetrouw worden uitgebeeld.
Londen heeft echter niet alleen zijn East-End doch ookzijn North- en zijn South-End, en ook deze vinden we weerspiegeld in den gewestelijken roman over deze stad. Om het
moderne Londen beter te begrijpen kunnen ons enkele
romans uit de laatste jaren veel dienst bewijzen. Het zal wet
niet noodig zijn er hier uitdrukkelijk op te wijzen dat deze
behandeling volstrekt geen aanspraak maakt op absolute
volledigheid, (loch enkel een vingerwijzing zijn wil uit eigen
ondervinding opgemaakt.
St-John Er vine (geb. 1883), verplaatst ons in
«Alice and a f am ily» (1915), naar het zuider gedeelte
van de stad en Stella Benson (geb. 1892), geeft ons in
«Living alone» (1919), een fantasia in den geest van
James Stephens waarin het verhaal afwisselend plaats grijpt
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in de straten van Londen en een tooverachtig pension op een
eilandje in de Teems. Hier wisselt de satire op onze moderne
beschaving of met de meest lawaaierige klucht. Elinor
M or d aun t (« Evelyn May »), laat in «The pro ce ssion als» (1918), een vader en zijn jonge dochter ontsnappen aan de tyrannie van hun omgeving en in het East-End
een nieuw levers beginners. Edw. Pugh (geb. 1874), heeft
in een heele reeks romans niet alleen de minder gegoede doch
ook de lagere middelklas in het Oosten en Zuid-Oosten van
Londen voorgesteld, o.a. in «The secret Years»
(1923). Patrick Hamilton (geb. 1904), gaat naar een
anderen zelfkant der stad en heeft gepoogd in een trilogie,
waarvan tot nog toe twee deelen verschenen zijn : «T h e
midnight bell» (1931) en «The siege of pleasure» (1932), het bestaan van lichtekooien tot voorwerp
van literaire kunst te bezigen. Hier wordt wel niet met opzet
tot het onnoemlijke afgedaald doch we kunnen toch ook
Been vrede hebben met het pleidooi dat de schrijver noodig
geacht heeft rondom deze boeken te schrijven in Constable's
Quarterly (5:11-15). Het eerste boek is een vervolg op het
tweede en het voornaamste karakter in het werk is eigenlijk
het londensche « public house » en daardoor weer Londen
pelf. Het herinnert hier en daar aan het werk van De Morgan
(1839-1917). Een andere roman die vermelding verdient is
«Twopence coloured» (1928), een van de talrijke
boeken waarin ook eens achter de schermen gekeken wordt
in de londensche theaterwereld. De Miss Hatt uit dit boek is
een echte « creatie » waarover Pett Ridge verklaarde : « ik
zou liever dit karakter geschapen hebben dan een hoop andere
uit de moderne literatuur ». «Monday morning» en
«Cr a v en House» zouden we eerder een vermoderniseering van Dickens of De Morgan kunnen heeten. Hamilton
is een meester in den dialoog dien hij met een verbazende
handigheid te pas weet te brengen en die even natuurlijk is
als zijn karakters. Een tweede goed punt voor hem is dat hij
zich nooit verleiden laat tot melodrama, iets wat des te
bewonderenswaardiger is wijl veel van zijn onderwerpen
zich daar gemakkelijk toe konden leenen. Men verwarre dezen
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schrijver niet met Cosmo Hamilton of A. Hamilton Gibbs,
die men ten onrechte sours onder de katholieke schrijvers
van vandaag aantreft.
W. F. De Morgan (1839-1917), is in zijn laatsten
roman «When ghost meets ghost» (1914) erg
langdradig uitgevallen en behandelt zoo'n hoop personen
dat we uit den doolhof niet wijs rakers. En de twee werken
die na zijn dood door zijn vrouw werden bijgewerkt of afgemaakt, zijn zonder belang voor 't onderhavige onderwerp en
ook in het algemeen gesproken.
Uit het omvangrijke werk van J. D. Beresf or d
(geb. 1873), moeten enkele romans vermeld worden die
verschillende zijden van het londensche levers belichten.
«These Lynnekers» (1916), beschrijft ons de onvermijdelijke break van de jongste generatie met het ingewortelde conservatisme; «The J e r v a i s e Comedy» (1919)
brengt ons bij nog erger aristocraten dan die uit het vorige
boek; dezelfde opstandige jeugd van hierboven viert nogmaals hoogtij in «Real People» (1929) en ten slotte
wordt de finantie- en dagbladwereld over den hekel gehaald
in «Seven Bobsworth» (1930). In Been enkelen van
deze romans bereikt Beresford de hoogte van zijn « Jacob
Stahl », trilogie waarvan het laatste deel in 1915 verscheen.
Hij stelt zich zelf tot Joel : « the accurate presentation of the
commonplace » doch schiet nog al eens te kort en neemt zijn
verlangens voor werkelijkheden. Ook de bouw van zijn
romans laat te wenschen over. En zijn vak had hem toch béter
kunnen leeren, want met Th. Hardy en W. Locke vormt hij
het eenige trio van architecten in de moderne engelsche
letteren.
Arn. Bennett (1867-1931) is de eenige schrijver na
Trollope en de Bronte's die naast Th. Hardy geplaatst kan
worden in wat Ward noemt « topographical fiction ». Na
zijn romans die in het Potteries District speelden, heeft hij
ook na den oorlog getracht diezelfde knappe opmerkzaamheid te gebruiken voor het weergeven van bepaalde toestanden in Louden. Drie van zijn romans verdienen daarom
vermelding in deze rubriek. «Mr. Pr oh ack» (1922),
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waarin de « 0. W.'ers » (oorlogswoekeraars, die men in
Nederland terecht tot « W. O.'ers », nl. « weer op » herdoopt
heeft), aan den schandpaal worden gespijkerd en de opgang
van Niets tot Jets op een komische manier wordt weergegeven; vervolgens de roman «Ric e y m an steps»
(1924) en het vervolg daarop :«Elsie and the Child»
(1924). Bennett is de man die ook schoonheid weet te halen
uit het meest alledaagsche. Hier bezoekt hij de vieze achterbuurtjes in Clerkenwell waar een boekhandelaar van ellende
omkomt. De meest op het voorplan tredende figuur is echter
de werkvrouw Elsie wier onbewuste heldhaftigheid op een
nog aangrijpender manier wordt weergegeven dan G. Moore
deed in zijn « Esther Waters ». In het tweede deel wordt dan
het verdere levee van de opofferende Elsie uitgewerkt.
Denis Ma c k all (geb. 1892) Wendt zich ook in bijna
al zijn romans tot den minderen stand in Londen. Hij begon
daarmee in «Greenery street» (1928), doch maakte
het meest naam met «The square Circle» (1931).
De schrijver zit op een openbare plaats in Londen en bekijkt
eerst alles rondom zich van den buitenkant. Dan brengt hij
ons in al de huizen waar hij verbazend goed den weg weet,
en beschrijft ons dan wat er gedurende een jaar omgaat.
Blijspel en treurspel wisselen elkaar of doch zoowel voor het
eene als voor het andere weet hij ons te interesseeren. Er is
veel verscheidenheid in dit boek al wordt de karakteruitbeelding wel eens geofferd voor behendige photographie en heel
diep wordt ook niet op de Bingen ingegaan, doch, het overtollige vulsel hier en daar uitgezonderd, is het een mooi en
vermakelijk boek.
Hetzelfde kan gezegd worden- van «Ian and F e 1 ic i t y, or, Peninsula. Place » (1932), waarin heel het alledaagsch bestaan voor een paar uiterst alledaagsche menschen
uit Londen van A tot Z wordt weergegeven. Dit is werkelijk
het boek over den londenschen middenstand en de wereld
waarin deze hoofdzakelijk verkeert.
Om te besluiten zouden hier een paar werken van
Virginia W o o if moeten aangeduid worden. Doch wiil
deze boeken op ander terrein meer van belang zijn, worden
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ze best elders besproken.
Wijl de romans uit de hoogere standen niet zoo bijster
verschillen van die Welke zich in andere steden afspelen,
hebben we het nutteloos geacht hierop verder in te gaan.
Alleen « Cockney » en « Seamy Side » hadden hier onze bijzondere belangstelling en we hebben ons tot deze beperkt.
Heel streng werd de scheidingslijn echter niet getrokken, want
elke indeeling kan door een veeleischenden lezer steeds als
willekeurig worden bestempeld. Verdeeling is echter bijzaak
naast de hoofdzaak een overzichtelijke studie geven van
Londen als inspiratie voor letterkundig werk. We hopen in
het bovenstaande een bruikbare aanvulling te hebben geleverd
voor de zoo talrijke literatuurgeschiedenissen die dit bepaalde
punt enkel maar aanraken, en de lezers het bewijs te hebben
geleverd dat niet alleen het platteland of de industriegebieden
schering en inslag zijn voor realistisch letterkundig werk doch
dat ook de engelsche hoofdstad aanspraak waken kan op
verdiende letterkundige belangstelling zoowel van den kant
van deze 24 schrijvers als van dien van den lezer.
Heusy, November 1934.

Dr. Rapp. KREEMERS.
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HET DODE KINDJE ERIC (1)
I
Uw stad bezochten koninklik twee maven
en achtmaal zevenmaal in rijke sluiers onze zon
om u Bogen zij dicht aan ons de banen
waarop ik uw gedachtenis als onze vruchten won.
Want zie, gij zijt me na uw zeer ontijdig scheiden
zo dicht als mijn zo Wilde en zo ontzinde Broom;
Bat ik geen helder ogenblik vermag to beiden
en door mijn donkere urea ij1 naar de oude boom
waarvan geen ooft ooit is geplukt geworden,
omdat zijn brede kruin boven de sterren reikt.
Zelfs moet ik met mijn armen nog zijn stain omgorden
wiil aan de verre zon alree zijn schaduw wijkt.

(1) Uit een gelijknamige bundel, die eerlang verschijnt.
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II
Zij bleven laat, diep Haar elkaar gebogen,
ze dachten : Zie, het slaapt, zo zei de Heer...
En deze zekerheid sloot bun ontstoken ogen
ze hoorden het mirakuleuze woord niet meer.
Die morgen bloeide zwaar en donker 't eigen weten
— en heel uw korte toeven drong in deze dag —
in 't schaarse licht doorheen de nauwe reten
der neergelaten luiken : strakke zilvren rag
van enkele zeer donne en parallele draden.
Viel over uw gelaat der lampen gele licht,
dan ging uw moeder om uw mond uw glimlach raden
en vond uw wader na lang staren eerst uw ogen dicht.
Jan VERCAMMEN.
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TOUSSAINT VAN BOELAERE ZESTIG JAAR
Na Streuvels, Sabbe, Vermeylen, De Bom, is nu ook
Toussaint als zestiger gevierd. De generatie der Van Nu en
Straksers gaat in gesloten rij de grijsheid in. Aileen Van De
Woestyne, de grootste en jongste, bereikte in minder tijd den
top van zijn spiraallijn, het gedicht zonder einde, gedicht dat
zonder einde... Het is Been ondergang, maar een overgang
tot de geschiedenis. Toussaint heeft deter dagen in een interview herinnerd aan de jeugddagen, toen hij en de zijnen
tegenover hun ouderen stonden, lieden met duistere, vergeten
namen, die er ons eens to meer aan herinnerden, hoe Van Nu
en Straks er vrijwel zonder overgang plotseling was, en grout
was. En met eene indrukwekkende veelzijdigheid, van
Streuvels tot Van De Woestijne en van Vermeylen tot
Teirlinck, een nog indrukwekkender eenheid vormde en
behield. Want nog staan zij vast naast elkander, trouw, en
zij sluiten aan.
Toen wij nog aan simplistische qualificaties genoeg
hadden en, door een gevoel van onbeleden onmacht
beheerscht, door de behoefte aan zelfstandigheid geprikkeld
werden tot of weer, noemden wij hen « de literatoren » en
under deze literatoren was Toussaint « de » literator. Zelfs
voor zijne vrienden. De Bum noemde hem geheel in onzen
tin, « het type van den literator » en Teirlinck, hem huldigend
namens de vrienden, sprak over zijne koelheid, zij het dan
ook « de koelheid van melk », in een teil, in een koelkelder.
Er kan met zulke benamingen, al naar het standpunt,
zoowel een eer als een blaam worden bedoeld. Ons is de trots
van den vereenzaamden en naar eenzaamheid strevenden
individualist niet zoo vreemd, dat wij het eerste niet zoo goed
zouden begrijpen, als wij het tweede door onzen aard van
jongsaf hebben gewaardeerd. Maar en als eer en als blaam,
duet zij Toussaint onrecht aan.
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Toussaint is niet weer « literator » dan een zijner generatiegenooten. D. w. z. de scheur tusschen Leven en literatuur
is bij hem grooter Hoch dieper. Het verschil is dat de anderen
een driftiger of krachtiger menschelijkheid onverhulder
hebben beleden. Toussaint is niet minder oprecht, niet meer
gekunsteld, maar het hart dat hem tot schrijven verplichtte
sloeg stiller en deelde aan den Stijl de precieuse verwikkeldheden van zijn schuchterheid mee.
Nu de psychiatrie zich toch met de letterkundige kritiek
meent te moeten inlaten, kunnen wij het wel in hare terminologie zeggen : de volmaakte schizothym Toussaint heeft zich
volmaakt schizothymisch uitgesproken. Anderen zongen hun
onverwikkelde natuurverrukkingen, nog anderen een speelsch
geestelijk epicurisme. Men kan cliAr meer van houden dan
van Toussaint's Stendhaleske gespletenheid, dat is een andere
zaak. Hier is het zaak te erkennen dat een mensch zich gegeven
heeft zooals hij was, waar hij voor velen slechts scheen zoek
te geraken in een vooze virtuositeit.
Er was dan ook ietspijnlijks in de rede waarmee de
zestiger, na een zevenvoudige hulde-afslachting, bedankte.
Hij sprak over de diepe ontroeringen waaruit zijn « koel »
werk was ontstaan, over een overgevoeligheid steeds bedwongen met de vrees belachelijk te schijnen, een respijtloozen
angst voor het zich bloot geven en den nooit eindigenden
strijd om het preciese en verantwoorde woord. Voor alien,
op enkele vertrouwde vrienden na, was deze zelfontleding
een zelfonthulling. Kunst is eenzaamheids vrucht, Toussaint
kept haren wrangen smack.
Je serai compris vets 1935, schreef hoogergenoemd
prototype der schirothyme kunstenaars, wier geniale vlaamsche vertegenwoordiger Van De Woestijne is. Toevallig
werd het bewaarheid, noodzakelijk was dit zeker niet. Daar
volstrekte eenzaamheid niet te dragen is, het scheppen onmogelijk maakt en slechts tot physieke zelfmoord kan Leiden,
hebben zulke kunstenaars zulke illusie noodig. Ook Toussaint
bekende te hopes op een « terugkeer » van zijn werk. Hoeveel
liever zouden wij vriendelijk voor hem zijn, indien wij niet
moisten hoeveel liever hem oprechtheid is. De waarde van
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werk heeft niets gemeens met zijn populariteitskans. Toussaint's werk kin terugkeeren, het moet dit niet. Het is voor
zeer weinigen. De meerderheid heeft altijd haar voorkeur
gegeven aan kunst, die, desnoods zelfs moraliseerend, zich
voor het leven nuttig maakt, ertoe opwekkend, bemoedigend.
Wat zij waarde noemt in de kunst heeft een sterken inslag
van levenspragmatisme. De kleine minderheid verkiest het
critisch en nauwgezet ontleden, dat de scepsis eerbiedigt en
niet moet omgezet worden in akten; het fosforesceeren van
den geest, dat niet eens een te volgen baan belicht.
Die meerderheid zal er altijd zijn, maar die minderheid
ook. Indien het werk van Toussaint terugkeert, zal het zijn
tot die minderheid, waartoe grooteren dan hij zich trotsch
moisten te beperken.
G. W.
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DE VERLANGENDE
Als een gevangen vogel in een kooi
klept zij zich steeds de vlerken stuk
wanneer zij zich verheffen wil
in stifle vlucht naar het geluk.
Zooals de vogel schuw en ongeduldig
ziet zij, sours trillend van verlangen, uit
en wacht tot komt die ter verlossing
met goede hand de deur ontsluit.
Zij zag de duizende schoone dingen blinken
onstuimig strekte zij de hander uit
illusies zag zij een voor een verzinken
zij zit dan droef en weent zonder geluid.
Zoo schuiven order verre, ijle wolken
de witte schepen aan de horizon voorbij;
een enkele maal komt er een nader
maar keert de steven als de kust reeds is nabij.
Ontgoocheling, Heer, slaat diepe wonder.
In sommigen wekt zij wrok en bitterheid,
doch schenk haar troost en deemoed,
mask haar nederig, God-verbonden
een druif, vertreden tot een edelen wijn.
En last haar tranen, in den nacht geschreid
als vruchtbare dauw in koele morgen
zilte verkwikking voor de dorre dagen zijn.
Paul FRANCK.
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RINGSTEKEN
In De Vondel-kroniek wordt door Jos. J. Gielens een sonnet aan Vondel
toegeschreven dat naamloos gedrukt werd op een pamflet ter verdediging van den
verbannen Hugo De Groot. Het sonnet is als volgt :
KLINCK-DICHT
In Vrancrijcx groote stadt is 't lichaem van de Groot,
In Holland leeft syn hart, al heeft by veel geleden ;
Al troont, al lockt men hem met veel bekoorlijckheden ;
Schoon all' de weereld vryt dat k o s t e l i j n c k k l e y n o o d.
De Vaderlandtsche liefde is sterker als de dood,
Waer door by trou bemint syn' Vaderlandtsche steden,
En om haer' scha te Ilan afslaat der vorsten beden,
En waeckt voor onsen staet in allerhande nood.
Dit weet Heer Reygersbergh, die 't Vaderland ten besten
Syn' waerden broeder weer wenscht b i n n e n o n s e v e s t en
Geherreber ght te sien : is dat verradery ?
Is, dat een schellemstuck ? of is het deughd rn isbr u y ken ?
Swyght la s e r t o n g e n swyght, de logentael moet duycken.
Wanneer de waerheyd blyckt na 'et h o or en van par ti j.
Geen enkele aanduiding op het pamflet verwijst naar den auteur. Dan stelt
Gielens de vraag of het van Vondel zou kunnen zijn. Noch taal noch spelling
pleiten tegen Vondel, zegt hij, terwij1 wat wij in het sonnet onderlijnden behoort
tot Vondel's eigen taalschat, en ook het citaat uit Seneca een aanwijzing kan zijn,
al las in dien tijd iedereen Seneca :
« Het is altijd hachelijk een anoniem gedicht toe te schrijven aan een bepaald
auteur. Toch komt het mij voor, dat de feiten, die ons om het geval van deze
verloren brief bekend zijn, toch wel allereerst naar Vondel wijzen. Voornamelijk
echter zou ik Vondel het auteurschap willen geven, op grond van zijn persoonlijkheld, geconfronteerd met inhoud en vorm van het gedicht. Ik geloof niet, dat
Vondel zich voor het auteurschap hoeft te schamen. Hij heeft fraaiere verzen
geschreven ; maar ook in dit sonnet is toch wel een waar dichter aan het woord. »
***

Een goede parallel tusschen Helman's en Kuyle's stij1 met een karakteristiek
van dien van Bordewijk, geeft A. Van Duinkerken in De Gids :
Schrijft Helman bij voorkeur een taal, die kinderlijk-duidelijk is, Kuyle bemint
de verzorgde zegswijze en schaadt aan zijn kunst, wanner hij, als in Ann o
Sancto en Har ten en Br ood het sierlijke vermijdt. Hij is misschien
minder kunstenaar dan de auteur van Zuid-Zuid-Wes t, maar hij is zeker
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meer aestheet. De behoefte aan vernieuwing, die hem evenzeer bezielt, kwelt hem
veel minder. Met gemak probeert hij verschillende genres, ijverig experimenteert
hij ; als een slang zijn huid, verandert Kuyle zijn techniek naar den aard van het
werk. Helman blijft zich gelijk, Kuyle is als een regenbui onberekenbaar, maar
frisch. Valt hij in uitersten, dan is het door wansmaak, niet door drift. De fanatischer Helman geeft zich verloren aan wat hem meesleept, al zou het de hel zijn,
Kuyle berekent zijn kans en waagt ontgoocheld maar zorgeloos een nieuwe. Niets
in H a r t e n en Brood dwong tot Jonas, niets in D e Br i e s dwong tot
H a r ten en Br o o d, terwijl in Helman's werk de nauwe samenhang der boekenonderling het voortbrengsel is van een eenzelvigen innerlijken groei. Beide auteurs
toonden herhaaldelijk een talent, dat vatbaar is voor grooten wasdom, ze zijn in
menig opzicht aan elkaar verwant, maar de wonderlijke stilte, die invalt na sommige
volzinnen van Heiman, zelfs in zijn zwakkere boeken, zal voor Albert Kuyle steeds
een geheim van het schrijverschap blijven, waartoe hij niet doordringt. zijn aard
zoekt weelde, zelfs barokke weelde, in den stijl, Helman daarentegen streeft naar
de soberheid der hervormers, wier woord niet meer zegt dan het bedoelt. De kansen
der waarachtige zakelijkheid zijn bij Heiman het gunstigst, al zal het Albert Kuyle
minder moeite kosten, zich bij den stijl der nieuwe zakelijkheid sierlijker aan te
passen.
Dien stijl beheerscht F. B o r de w i j k in zijn novelle B i n t, een boekje van
ter nauwernood honderd bladzijden, waarin meer gebeurtenissen worden verhaald
dan in de beide romans van Albert Kuyle en Albert Helman tezamen. Bint, de held
van het verhaal, is een paedagoog met een eigen opvoedkundig systeem, dat er op
gericht is, de leerlingen tot krachtige maatschappelijke menschen te ontwikkelen,
ongeacht of ze vatbaar zijn voor wetenschappelijke kennis. Het is een streng systeem,
dat Bint toepast; hij is een hard en streng man met al de karakteristieke hebbelijkheden van een strammen schoolmeester, die er principes op na houdt en zich deswege
verplicht acht aarts-ongezellig te zijn, maar tegelijkertijd met een vonkje van de
genialiteit, een betere zaak waardig. Juist op deze grens tusschen het belachelijke
en het grootsche is hij tragisch verschenen voor F. Bordewijk, die kans zag, de
levensgeschiedenis van dezen vernieuwer te comprimeeren tot iets, dat op eerste
gezicht aan tragiek-in-blik doet denken, maar dat bij nader proeving bewonderenswaardig blijkt. De taal dient in deze novelle slechts den gang-van-zaken. Zij is
nuchter en kil-verantwoord, kent geen overdadige plastiek, wordt niet muzikaal.
doch zegt alleen en precies wat wij hoog-noodig moeten weten. De schrijver werkt
.niet met metaphoren. Hij wil geen poet zijn, maar een kruimig reporter, die u
inlicht over het wezen der zaak en de rest onbesproken laat, omdat hij niet houdt
van het overbodige,
***

Jan Greshoff moet het in De Vondelkroniek ontgelden omdat hij Vondel een
overschat auteur heeft genoemd.
« Het prestige, dat Vondel in de geschiedenis geniet, berust in hoofdzaak op
wat « men » in den loop der tijden van hem is gaan denken (Als Jan Greshoff even
wil nadenken over dezen volzin, zal hij misschien ontdekken dat hij on-zin is, nl.
een petitio principii). Uit de duizenden persoonlijke ervaringen van lezers heeft
zich langzamerhand een traditioneel oordeel gekristalliseerd, dat door de mede,plichtigheid der schoolmeesters algemeen geldig werd. »
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In deze door ons onderstreepte woorden geeft onze profeet zich al te naief
bloot. Pleit het « traditioneel oordeel », dat zich « langzamerhand uit de duizenden
persoonlijke ervaringen van lezers heeft gekristalliseerd » niet duizendmaal sterker
voor Vondel's dichterschap dan de « subversieve overtuiging van den eenling
Greshoff, desnoods van den tweeling Greshoff-ter Braak tegen hem ? En hoe moet
een traditioneel oordeel, uit de persoonlijke ervaringen van talloozen over driehonderd jaar gevormd, nog « algemeen geldig » worden ? Wat hebben de « schoolmeesters daarmee te makes?' Hoe kunnen zij medeplichtig zijn aan iets dat al
bestaat en dat klaarblijkelijk, ook volgens Jan Greshoff, spontaan gegroeid is?
Logica is een moeilijk artikel voor menschen die de waarde van een algemeen en
stabiel oordeel niet begrijpen.
Wat de heer Greshoff verder meent, voelen we nu wel. Van het « traditioneel
oordeel slaat zijn afkeer over op de « schoolmeesters », die, zonder bewijs, in
gebreke worden gesteld. Aldus :
« Zoo zijn Vondel—Hooft—Huygens tot schematische vastigheden geworden,
ten bate van lezers met ruimtevrees. Een soort papieren marionetten, waar m e n,
jaar in jaar uit, in honderden vierde en vijfde klassen hetzelfde vervelende en
zinledige spelletje mee opvoert voor toeschouwers, die er heusch geen belang in
stellen. Van de poetische actualiteit, welke er in deze texten schuilt, geeft m e n
zich geen rekenschap ; om de menschelijke waarde, welke deze gedichten bevatten,
bekommert m e n zich al even weinig als om de levens, welke zij vertegenwoordigen.
Het eenige wat m e n overhoudt is een geijkte formule : Vondel is onze grootste
dichter. En niemand haalt het in zijn hoofd om een herijk te ondernemen. Zooiets
staat voor de lieden, die bij axioma's zweren, gelijk met heiligschennis. »
Het is in alle geval makkelijker, aan m e n de schuld te geven dan iets, dat op
onderzoek gebaseerd is, over de manier, waarop in onze scholen Vondel wordt
behandeld, in 't midden te brengen. Als de heer Greshoff het mogelijk vroeger
slecht met zijn letterkunde-leeraars getroffen heeft, dan zijn daarom alle letterkunde-leeraars nog geen ezels. En waarom mag, waarom kan de « geijkte formule :
Vondel is onze grootste dichter » niet herhaaldelijk de c o n c 1 u s i e zijn ? Er zijn
altijd menschen, die wanneer iets algemeen wordt aangenomen, vinden dat 't tijd
wordt voor een « herijk » en dan natuurlijk hetgeen beproefd en zuiver door
« duizenden persoonlijke ervaringen » geijkt is, verkeerd gaan ijken door eenvoudig
te decreteeren Vondel is onze grootste dichter heelemaal niet. Wie dan wel?
Dat komt er niet op aan. Maar met dien Vondel moet 't nu maar eens uit zijn;
als dichter en als mensch valt hij immers den eersten Nederlander, die 't in zijn
hoofd haalt, hem ernstig te bekijken, ongenadig uit de hand. Die eerste Nederlander
verbeeldt zich de heer Greshoff te zijn, die alleen een paar eeuwen eerder geboren
had moeten worden om de Nederlandsche natie van meet of tegen Vondel te
waarschuwen ; dan was die natie er niet zoo pijnlijk ingeloopen. Dat Jan Greshoff
als Vondelvreter een rijtje voorloopers gehad heeft in Van Alphen, Witsen
Geysbeek, Banck, Jonckbloet, ter Braak, en wel zonder eenig succes, weet hij niet
of bedenkt hij niet. Het brengt hem in alle geval niet tot nadenken, want niets
zal hem beletten « o m » te verklaren, « dat ik niet geloof in de domineerende
beteekenis van Vondel, die eenige zuivere lierdichten en eenige verheven reien
schreef tusschen een vloedstroom van onleesbare grootspraak en die als mensch
alles miste wat mij in Hooft zoo aantrekt; een edel vernuft, secpsis, verdraagzaamheid en een juist inzicht in de menschelijke verhoudingen. »
***
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Aan Willem Nieuwenhuis wordt door Jan Engelman in De Gemeenschap eet
gevoelig In memoriam gewijd :
Hij beminde de menschen en had veel geloof in hun goedheid, ook waar zij
dwalen. Hij was een groot vriend van de intimiteit van het katholike leven, daar
waar het zuiver en eenvoudig is, niet snorkt, niet den parvenu speelt, den opgeblazen
gevechtsklare of den scherprechter. Hij was, om het precies te zeggen, een vriend
van het yolk. Maar, als een echt democraat, als een democraat die niet den grauwen
buitenkant, niet de massa en het getal bemint, dock de innerlijkheid en het blijvende, zocht hij naar ziel, naar wezen, naar kleur, naar individualiteit. Wat hem
voor dit yolk het meest deed werken was de wetenschap, dat de luchten zwaar en
laag hangen op talloozen, in dit donkere tijdperk, en dat het leven, als de een Diet
nam wat den ander toekomt, als Cain zijn broeder niet vermoordde onophoudelijk,
zooveel lichter en heerlijker zou kunnen zijn, dat het onuitroeibare leed van het
tranendal dan zooveel te wijzer kon worden aanvaard als onvermijdelijk en te
dragen in berusting.
« Onze paedagogie », zoo schreef hij in de aflevering die Dietsche Warande
en Belfort in 1928 wijdde aan de R. K. Jongeren in Nederland, « onze paedagogie
schijnt te veel te bestaan in reeksen waarschuwingen — loop daar niet, want dan
val je; blijf daar niet staan, want dan komen aanstonds de ongeloovigen ». En ook
ons of fensief, gevolgd op het defensief, was hem te luid van gerucht. « De waakhond blijft basses om de zielen te bekeeren », spotte hij ». Wij moeten Diet zoo
prat gaan op het behoud van Sschaepman's erfdeel, terwij1 wij het erfdeel van
Thyrd begroeven in de vaderlandsche klei, die we nog wat aanstampten met de
klompen onzer botheid ». Een van de meest bitse woorden, bij dezen huisgenoot
die feilen toonde. In de laatste maanden voor zijn dood gaf hij, mondeling, herhaaldelijk te kennen, dat het 66k gold voor een soort van « jongeren », dat uit
spijt en rancune zich tegenover vroegere makkers gedraagt met een minheid, die
de gemeenste revolver-journalistiek ver overtreft. Hij had daarvan een zeêr fellen
afkeer.
De keerzijde vond hij in den eenvoud en de zuiverheid der binnenkamers.
Hoe oprecht was hier zijn hartelijkheid ! « Er is een schoone beslotenheid », zoo
ging hij in Dietsche Warande voort, « een schoone intimiteit, met een zilverglans
als op werk van den Delftschen Vermeer, in dit nude katholieke leven, waar 't na
al de gepaste vermaningen te hebben aangehoord, schuchter het huis opzoekt, met
het blonde licht achter de vensters en de luiken. Er hangt een geur over dat stille
katholieke leven, als opstijgt uit vergeelde bladeren van een oud gebedenboek. Dit
leven is zoo eerbiedig en waardig, klein en samengetrokken onder den lichtkring
der huiselijke lamp, dock met een kern van gouden licht, de stille toeft hier als
op de stukken der primitieven. Zonder aandeel aan het cultureele leven der natie,
tevreden met het nauwlijks ontleede besef vreemde eenden te zijn in de vaderlandsche bijt, werd hier een erfdeel van trouw bewaard en ongeschonden overgeleverd aan de nieuwe geslachten ».
Wat hij daarna vroeg, was vooral een breed en onbevreesd contact tusschen
het katholieke volksdeel en de n a ti o n a 1 e c u 1 t u u r, « vooral in hare fijnere
vertakkingen, met name in de kunst ». Er was hem veel te veel argwaan daartegen,
veel te veel angst voor het « samenrotten » van allerlei vijandelijke machten. Hij
vroeg, met andere woorden, precies hetzelfde, wat Anton van Duinkerken than,
meer dan zes jaren later, opnieuw vragen moet aan den kop van deze aflevering.
« Cultuur en leven, in alle wederzijdsche invloeden en spanningen, vormen een
groeiproces », zei Nieuwenhuis. « Een roos bot niet eerder uit door revolverschoten,
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en het viooltje schiet niet fleuriger en vlotter uit den grond, wegens de klewangwettende strijdzangen, die een organisatie aanheft D.
Psychologisch, in zijn persoon, kan men deze desiderata waar het maar even
pas gaf door hem geuit, begrijpen als men weet, dat er in dies moedigen man,
die ruim zijn deel van leed heeft ontvangen, een groote behoefte aan vreugde
leefde. Zijn humaniteit was niet ziekelijk, maar een sterk en klaar verlangen naar
licht en schoonheid. Dat kon hem overvallen met hartstochtelijke vlagen, in zijn
donker kloppend, rembrandtiek Amsterdam.
***

Zeven schrijvende dames werden, op eene na, laffelijk vermoord door Anthonie
Donker in Critisch Bulletijn. Deze Blauwbaard schrijft aldus :
« Zeven dames stonden op de bovenste plank van een boekenrek. Zeven auteurs
op zoek naar criticus. Waarom juist op de bovenste plank? Was het ironie ? Was
het omdat ze hoog gegrepen hadden ? Of waren ze zoo ver mogelijk buiten bereik
geplaatst ? Het laatste leek het waarschijnlijkst. Zij bleven daar zeer lang aan haar
lot overgelaten. De criticus was wel gevonden, maar deze vond op zijn beurt den
moed niet er aan te beginnen. Teneinde raad schonk hij een der dames weg aan
een vriend. Intultief koos hij de slechtste der auteurs en een der temperamentvolste
der vrienden. Doch deze werd in een kort stuk tot zooveel onfatsoenlijke woorden
naar aanleiding ervan geinspireerd, dat het redactioneele geweten daar weer geen
weg mee wist. Kort daarop regende het zeven dagen achtereen en onder den indruk
daarvan las de criticus iederen dag een dezer dames. Hij bezat nog een nakve en
heimelijke hoop, dat het minder erg zou zijn dan hij gevreesd had. Het was erger !
Bijna van boek tot boek begon hij zijn onbetamelijken vriend beter te begrijpen.
Hoe is het in Gods wereld mogelijk, dat er zulke lorren geschreven worden... er is
geen antwoord op die vraag, wel echter op de vraag, waar is dat mogelijk? Vermoedelijk alleen tusschen Delfzijl en Sas van Gent. Sommige waren enkel slecht, andere
weleens een beetje goed maar alle waren van een onuitstaanbare praterigheid en
(of) halfzachtheid.
Ik heb geen lust ze alle op te noemen, dan laad ik de verantwoordelijkheid op
mij mijn oordeel te motiveeren, en met de lectuur lijkt mij genoeg eraan verspild
om niet nog meer tijd te verliezen en er drukkers voor aan het werk te zetten.
Ik wil daarom alleen verzekeren, dat het niet uit te houden was, dat ik mij schaamde
dat zulk gewauwel in ooze taal gedrukt wordt en dat er uitgevers zijn, die dat
maar laten begaan. De mentaliteit ervan was uiteenloopend doch unaniem onuitstaanbaar. Het is compromitteerend, dat er dozijnen zulke boeken in het Nederlandsch bestaan, Het is dan ook maar goed, dat niemand ooit Nederlandsch leert,
zoodat men in den vreemde van deze schande niet weet. De geest dan van deze
boeken was braaf, nalef en halfzacht, strooperig en schaapachtig, edel en veredelend
en meestal van de verfoeilijkste oerburgerlijkheid :. het ergst was dat bij de vermaardste dezer zeven. Afzichtelijk is de bete dialoog, die verliefde of verloofde,
vrijende of scheidende paren erin houden. Als « het wonder der lief de >> over hen
komt, is dat te merken aan een steeds wear vocabulaire. En de kruidje-roermenietproblemen worden dan voorts in een eindeloos en mateloos gedaas uitgesponnen.
Ten bewijze geef ik enkel uit zes van de zeven een citaat. Op de zevende, de
onverwachte uitzondering, kom ik nog even terug. De andere zes schreven in dezen
trant (ik zoek niet langer dan een paar minuten) :
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A. « Reminiscenties aan het boulevardleven van Parijs deden hem het cafebezoek
regelmatig herhalen, hoewel hij zich reeds meermalen had voorgenomen, het bier
in Amsterdam toch op te geven, wegens gebrek aan eenigzins belangrijke typen of
aantrekkelijke goed gekleede vrouwen. »
B. « Bij ons duren de wittebroodsweken altijd door, hi Hans ? Zig dan, Hans?
Waarom geef je geen antwoord? Waarom kijk je zoo vreemd, Hans? Stil-stil kleintje,
zal ik je opeten ?, waar moet ik beginnen ? >> Ze persen de schouders tegen elkaar
aan, een uitgelaten zwijgen valt in.
C. « Laten we gaan, zei hij heftig. Tegelijk stond hij op, hielp haar met haar
mantel. Lieveling, fluisterde hij hartstochtelijk boven het witte bont bij haar oor. »
D. « Liefste, de zon is zoo prachtig aan het zinken en de St. Pieter is heelemaal
van goud! Kijk toch eens ; het is jammer om bier niet te blijven; nergens kan het
nu mooier zijn! »
E. Hier vallen niet bepaald dwaasheden uit te citeeren, zooals dat in de andere
ervan krioelt. Het zou zelfs een belofte kunnen heeten, maar het vindt toch aldoor
juist niet wat het wil. Het mist aldoor dat onvervangbare preciese, de indentiteit
der dingen waarbij men erkent : zoo moet het geweest zijn.
S. « Ik heb dadelijk van je gehouden, » lispelde ze aan zijn oor. « Het was
Diet waar van dien neef... Kom vanavond laat op mijn kamer, dan zal ik je leeren
het goddelijk spel van de liefde. »
De citaten zijn willekeurig maar zouden met een dozijn andere dadelijk aan te
vullen zijn. Dat dit uitgegeven en gelezen wordt, bewijst hoeveel valsch gevoel er
in omloop is, en welk een behoefte daaraan bestaat. Het is met deze boeken aldoor;
valsch gevoel in onbeholpen woorden, of echt gevoel dat banaal geformuleerd
wordt, vulgaire routine, of onmacht om het kenmerkende te vinden en een hinderlijk
gebrek aan maatgevoel en keuze, vooral in de dialoog. Daarin worden al dergelijke
boeken het eerst beursch, vooral als het over de liefde gaat, en daar gaat het immers
altijd over, want gewoonlijk worden zulke boeken eigenlijk om particuliere redenen
geschreven en om particuliere redenen ook weer gelezen. Ze zijn toch ook ergens
voor !
Verfoeilijk zijn die boeken om de braafheid en benepenheid, om de vulgaire
verhevenheid of om de vulgaire vrijgevochtenheid, om bet heel teere en heel fijne,
om het hooggestemde ervan, om het gebrek aan stijl, aan charme, aan oorspronkelijkheid, aan verbeelding, aan onathankelijkheid, aan werkelijkheidszin. »
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Boek bespr eking
MARTIN BOYD : «Scandal of Spring ». Tauchnitz, 1934 ; 283 bldz.
Rm. 1,80.
De schrijver van dezen zeer interessanten roman kreeg voor dit werk de gouden
medaille van de « Australian Literary Society ». En onzes inziens is deze bekroning
verdiend. Het is een frisch boek dat we echter om een enkele passage voor rijpere
lezers moeten voorbehouden. Die zullen er echter heel wat genot aan beleven.
Dr. Raph. Kreemers.
MARTHA OSTENSO : «Pr ologue to Love ». Tauchnitz, 1934 ; 282 bldz.
Rm. 1,80.
Al werd de eerste roman van deze in Noorwegen geboren doch in Amerika
getogen schrijfster reeds den « Pictorial Review Prize » waardig gekeurd in 1925,
deze zesde roman van haar hand moet voor haar eersteling beslist niet onderdoen.
Dezen keer verplaatst ze ons naar Britsch Columbia, de streek van de uitgestrekte
schapenkweekerijen die een schitterenden achtergrond vormen voor het mooie
verhaal. Zoowel de natuurbeschrijvingen als de karakteruitbeeldingen zijn van het
beste dat we gelezen hebben. Een prachtige, zeer aanbevolen roman.
Dr. Raph. Kreemers.

YVES FLORENNES : Le H a m e a u de 1 a S o l i t u d e. 5 e edition. —
Mercure de France. Paris. 1934. — 15 fr.
In een klein gehucht, tusschen rotsen en bosschen verloren in een uithoek van
Perigord, leven enkele menschen, die door taaien arbeid een karig bestaan aan de
aarde ontrukken. Door lange gewoonte samen verbonden, vormen ze als een groote
familie. Opeens schijnt het noodlot op hen neer te komen : een vrouw komt in
den vallenden avond voorbij, en verdwijnt. Vier jongelingen die in een herberg
zaten te keuvelen hebben haar ontwaard, eene seconde slechts. Wie is zij ? Van
waar is ze gekomen ? Waar is ze verdwenen ? Niemand weet het. Ze blijft als een
visioen, dat nu en dan opdaagt, om weer spoorloos te verdwijnen. En toch wordt
zij de spil van heel het drama dat in het gehucht uitbreekt, vooral tusschen die
vier, bezeten door het verlangen naar die geheimzinnige vrouw : drama van haat
en hartstocht, van misdaad en dood, tusschen de vroegere vrienden, plots razende
vijanden geworden. Met veel talent worden die half primitieve wezens beschreven,
geleid door duistere instincten, 't zij goede, 't zij slechte, veel meer dan door de
reden. Uitstekend ook kept schrijver die wilde streek, die grootsche natuur, die
onbeschaafde half heidensche bevolking.
Een interssante roman, goed ineengestoken, en in een keurige, rijke taal
geschreven.
L. D.

M. CONSTANTIN-WEYER : Un s o u r i r e d a n s la t e m p 8 t e. — Editions
Rieder. Paris.
Een der beste romans van schrijver en nagenoeg van dezelfde gehalte als een
van zijn eerste romans « Un homme se penche sur son passe ». Twee vrienden leven
ginder ver in Canada, in het hooge Noorden, op den « Poste de la longue annee »,
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tusschen de Eskimos. De eene is hoofd van de Canadeesche politic, de andere agent
van handelaars in pelterijen. Een agent van een concurrente maatschappij komt zich
in hetzelfde oord met zijne jonge vrouw, Ragnar, vestigen. En schielijk worden
de twee andere, zoo eenzame mannen, op de jonge vrouw verliefd, in eer en deugd,
want ze is een eerlijke vrouw, haar man getrouw, al heeft hij de vereischte wilskracht
niet om zijn weg te maken, noch bier waar het leven reeds moeilijk is, noch in het
vreeselijke goudzoekers kamp, miler noordelijk gelegen, in een woestijn van
barre rotsen, waar het ongeluk ze van alle kanten belagert. En dan komt de bange
terugweg door de onmetelijke sneeuwvelden, waar de dood loert, en zijne prooien
een na een kiest. Schrijver kent die woeste streken, die hij lange jaren bewoonde,
uitermate goed, en dat verhoogt de aantrekkelijkheid van het boek. Daarbij teekent
hij echte menschen, gewone menschen, die toch, gedreven door de omstandigheden,
bekwaam zijn tot zelfverloochening en heldhaftigheid ; en hij heeft een optimistichen
kijk op het leven.
L. D.
WILLIAM MARTIN :. I 1 f a u t c o m p r e n d r e la Chine. 3' edition. —
Librairie Academique Perrin. Paris. — 15 fr.
Schrijver — reeds overleden — een Zwitser, professor, schrijver, redacteur
aan den « Journal de Geneve » voor de buitenlandsche politick, ondernam een
lange reis in Oost-Azie, vooral in China, waar hij nauwe betrekkingen aanknoopte met de meest vooraanstaande politieke mannen. Hij besefte ginder de
diepe onwetendheid waarin Europa verkeert ten opzichte van China, en den uiterst
moeilijken toestand, waarin dat land zich bevindt, de bijna onoverkomelijke moeilijkheden waartegen het te kampen heeft. Hij nam zich voor Europa in te lichten
over de Chineesche ziel, over de veelzijdige problema's die ginder moeten opgelost
worden, over de zwakheden en fouten der politick van de leiders, en tevens ook
over de groote deugden van het Chineesche yolk, wat er kon van verwacht worden,
en hoezeer het reeds vooruitgegaan is. Zeer sympathiek staat hij tegenover dat yolk
dat dikwijls miskend werd, en ziet klaar in het spel van Japan tegenover China.
Dit interssant, genuanceerd boek geeft een zeer goeden kijk op den algemeenen
toestand van het enorm rijk dat staat tusschen zijn eeuwenoude civilisatie en de
westersche beschaving, waarin het tracht zich in te leven. Bijzonder belangwekkend
zijn de hoofdstukken waarin deze strijd wordt bestudeerd, alsook deze die gewijd
zijn aan de reactie van China tegen het bolsjevisme of aan zijn oorlog met Japan.
T.
GARIGOU-LAGRANGE 0. P. « L e Sens du M y s t e r e o. — 1 vol. in-8 0 de
344 pages. — Desclee de Brouwer et Cie. Paris.
Nadat schrijver gedurende een dertigtal jaren St-Thomas wijsgeerige en theologische werken aan de studenten in godgeleerdheid had uitgelegd, vatte hij het plan
op in dit boek te doen uitkomen wat er klaar en wat er mysterieus is in de traditionneele en thomistische oplossing der groote problema's van het kenvermogen
in 't algemeen, in onze natuurlijke of bovennatuurlijke kennis van God en in zake
genade.

Hij toont dat St-Thomas noch redeneerkunde noch mysterie vreest, en dat de
klaarheid van zijne logiek hem juist helpt de mysteries der natuur en die van Gods
intiem leven scherp te doen uitkomen.
In het eerste deel van het werk bestudeert hij wat het mysterie beteekent in
de metaphysische wijsheid en in de beide bovennatuurlijke wijsheden : theologie
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en gave der wijsheid. Een lang hoofdstuk is toegewijd aan het werkwoord zijn,
aan zijne diepe beteekenis en strekking.
Het tweede deel handelt over het mysterie der verhoudingen tusschen de natuur
en het bovennatuurlijke. Kan het bestaan van de bovennatuurlijke orde bewezen
worden ? Wat moet men verstaan door de uitstekendheid der Godheid ? Welke is
haar verhouding met de goddelijke eigenschappen en met de goddelijke personen?
Waarin bestaat de essentieele bovepnatuurlijkheid van het ingeschapen geloof,
vergeleken met die van het mirakel? Hoe is de goddelijke voorkeur overeen te
brengen met de mogelijkheid van alle menschen tot het verwerven der zaligheid ?
Het boek eindigt met twee hoofdstukken op den geschapen zuiveren geest en
zijne begrensdheid, en op het geestelijk clair-obscur in het levee der ziel, waarin
bewezen wordt dat er een mysterie bestaat in elk van onze daden : dat van de
genade wanneer de daad goed en heilzaam is ; dat van de goddelijke toelating van
het kwaad voor een hooger goed, wanneer ze slecht is.
Het boek antwoordt dus aan vele vragen gesteld door dezen die in St-Thomas'
werken niet alleen een abstracte uiteenzetting zoeken, maar wel een levensleerstelsel.
F. D.
DENIS DE ROUGEMONT :. «Po 1 i t i q u e de la Personne». — Editions
« Je sers ». Paris, 1934.
Schrijver verzamelde in dezen bundel enkele artikels, voordrachten en essays,
die onderling geen logischen band hebben; er bestaat echter eenheid, dank
aan eenzelfde opvatting van den mensch, zijn wezen, zijn bestemming. Van politiek
in den gewonen zin van 't woord is er bier geen spraak ; men vindt bier geen plan
van sociale reorganisatie, alhoewel schrijver deel uitmaakt van « l'Ordre Nouveau »,
en de politieke opinies door Robert Am en Arnaut Dandieu in « La Revolution
necessaire » uiteen gezet, aankleeft. Maar wat hem belangstelling inboezemt
waar er spraak is van capitalisme, fascisme of communisme, is volgende vraag :
welke opvatting hebben deze leerstelsels van den mensch. En alien schijnen hem
verkeerd. Want voor hem bestaat er slechts een enkele opvatting van den mensch,
de christelijke en evangelische opvatting. Al het overige is slechts van ondergeschikte
waarde.Alleen twee opvattingen zijn mogelijk : ofwel beweert de mensch genoeg
aan zich zelf te hebben, en tracht het Rijk Gods op aarde tot stand te brengen,
en in dit geval zal hij fataal tot de slavernij van den persoon komen. Ofwel hangt
de mensch of van God door Jezus-Christus, en dan ontsnapt hij aan alle mogelijke
dwingelandij... Ontroerend is het christelijk accent van deze bladzijden, al zijn ze
nog al sterk calvinistisch getint. Ze trekken de aandacht op een essentieelen kant
van het problema, die aan sommige katholieken ook niet ontging. Alle hervormingen,
en zelfs omwentelingen, zullen ondoeltreffend blijven, zoolang de noodzakkelijke
revolutie uitblijft : den mensch, de menschelijke persoonlijkheid op zijn echte
plants, die de eerste is, terug te brengen, op voorwaarde dat deze persoon zelf door
het geloof aan God onderworpen zij.
F. D.
EDOUARD THURNEYSEN : Dostoievski o u l e s c o n f i n s d e
l'homm e. — Editions « Je sers ». Paris, 1934.

Men zou geneigd zijn te zeggen : nog een studie over Dostoievski, na zooveel
andere (Stefan Zweig, Berdiaeff o. a.) die toch uitstekend waren. En toch, neen :
deze is eigenaardig. Ze bestudeert Dostoievski's werk van godsdienstig, dd, van
christelijk standpunt. Schrijver — volgens mij een Zwitsersche dominee — meent
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dat heel D.'s oeuvre slechts een uitgebreid inkwest is om een antwoord te vinden
op de vraag : wat is de mensch ? Van buiten uit gezien, schijnt de heele reeks van,
D.'s romans essentieel realistisch. Inderdaad een wereld van nederige menschen
komen er in voor : misdadigers, publieke vrouwen, gedesequilibreerden van alle
allooi ; maar D.'s realisme heeft niets van het realisme van Fransche of zelfs Engelsche
romanciers. Voor ieder zijner personnages dringt hij tot het diepste van hun menschelijke natuur. De mensch is gemaakt voor God ; keert hij zich af van God, dan
drijven zijn driften hem tot onmenschelijke uitspattingen, die noodzakelijk op een
ramp uitdraaien. Maar hoe diep gevallen ook, altijd kan hij zich bekeeren. Het
lijden helpt hem zijne begrensdheid voelen, de reden van zijn lijden begrijpen,
en spoort hem aan, door het berouw, zijn toevlucht bij God te zoeken.
In een reeks uitstekende hoofdstukken, met zeldzaam doorzicht en fijn gevoel,
F. D.
bestudeert schrijver dezen weg naar God.
CHARLOTTE LILIUS : «Independante ». Preface de Marie Gevers. — Les
Editions de Belgique. Bruxelles. — 12 fr. beiges.
Charlotte Lilius, uit Finland afkomstig, schrijft niet alleen in haar moedertaal,
maar insgelijks in 't Zweedsch, in 't Duitsch, in 't Fransch. De novellen van dezen
nieuwen bundel, in 't Fransch geschreven, getuigen van hare grondige kennis der
taal, zoowel als van haar talent. Met enkele vaste trekken teekent ze een karakter,
en concentreert de diepe tragedie van een heel leven, in eenige bladzijden. Ze heeft
een realistischen, en soms ook een dichterlijken kijk op de zaken ; dit laatste voornaamlijk wanneer ze tafereelen uit haar eigen land en yolk schildert. Maar hoe
bitter pessimistisch is haar ingeving, hoe deprimeerend en beroofd van hoop en
licht, al die novellen, waarin de menschen slechts voorkomen als speelballen van
een onmeedoogend en blind noodlot, en nergens geen toevlucht vinden ; tenzij in
wanhoop of zelfmoord. Slechts in de laatste novelle, waar de Liefde gepreekt wordt
als eenige middel om vrede op aarde te doen bloeien, laat ze een anderen toon
L. D.
hooren.
DOM GUtRANGER :‘ «Sainte Cecile et la Societe Romaine
aux deux premier s siecles ». 2 vol. 10° edition. — Pierre Tequi. Paris.
— 24 fr.
Dat dit boek verschenen in 1873, nogmaals na meer dan 60 jaar heruitgegeven
wordt, getuigt voor zijn degelijkheid. Voorzeker is de archeologie sindsdien vooruitgegaan, doch meestal komen de nieuwe ontdekkingen Dom Gueranger's thesissen
staven. Met veel details schildert hij ons de Romeinsche Maatschappij onder de
eerste Keizers, en toont hoe het christendom van de eerste tijden af aanhangers
gevonden had tot aan het Hof zelf, niettegenstaande alle tegenkantingen en vervolgingen. Op de stappen van Petrus en Paulus en van de eerste pausen, volgen we
de geleidelijke ontwikkeling en vooruitgang der Kerk, heel de geschiedenis van
het vroege Christendom, en aldus komt schrijver tot die heerlijke Cecilia, die den
marteldood stierf, kort na haar echtgenoot Valeriaan, en haar schoonbroer Tiburtius.
De laatste hoofdstukken van het werk worden gewijd aan den eeredienst door alle
T.
eeuwen aan de H. Cecilia gewijd.
ROLF LANCKNER : B e r n h a r d von Weimar ». Drama in 4 akt; geb.
3 mk, gl. 4 mk. — Verlag Albert Langen, Georg Muller. — Munchen, 1933.
Dat er nu in Duitschland graag naar geschiedkundige onderwerpen wordt
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gegrepen, zoowel door romanschrijvers als door dramaturgen, zal ons zeker geenszins
verbazen. De groote figuren uit het verleden naar voren halen, en ze zelfs in het
tegenwoordige projecteeren, doet ieder yolk dat tot het besef van eigen waarde en
grootheid terug wil. Vader Conscience deed het ook eens voor de Viamingen ! En
ook Rolf Lanckner verbergt z'n opzet niet, maar laat zelfs den spelleider optreden
om het te verklaren.
Bernhard von Weimar, de jongere broer van den hertog van Saksen-Weimar,
is de jonge held, die in de dertigjarigen oorlog aan de zijde van Gustaaf Adolf
streed, en na diens dood, den strijd volhield tegen Ferdinand II en III, maar vooral
tegen de lauwen uit eigen land. Lanckner weet ons een zeer vleiend portret te
schilderen van den jongen moedigen krijger, die, door zoovele baatzuchtigen en
lauwen soms verlaten op de meest kritieke oogenblikken, volhardt en kampt om de
vrijheid en den vrede voor zijn yolk, voor dat arme, door politieke en godsdienstige
twisten zoo deerlijk verscheurde land, dat reeds drie vierden van zijn bevolking
had zien ten onder gaan.
« Dass immerhin dies letzte Viertel blieb,
Sich wieder, wie aus blutgem Traum erhob,
Zu « Deutschland » wurde, und zuletzt zum « Reich »,
Das ist zum grossen Teil die Tat des Helden. »
komt de spelleider verduidelijken. En Bernhard wordt een zeer moderne « vOlkische »
held : « Ich denk an's Volk, und dass es einig sei ! » En tot hem zegt de hofpredikant
Kessel :
« Schafft die Nation!
Vollendet, was uns Luther ubrig liess,
und gebt zur Kirche uns das V a t er land!»
Alles in het drama heeft een zeer actueelen klank, zonder nochtans (en daarin
schuilt inderdaad het meesterschap van Lanckner) geforceerd aan te doen. Van
overste Taupadel hooren we nog :

« Den Fiihrer wahlen nicht die Generale.
Den Fiihrer wahlt sick der Soldat! »
Dat het Duitsche yolk geestdriftig daarop zou reageeren is duidelijk, en het
verwondert ons dan ook geenszins dat er na het einde van de eerste opvoering te
Stuttgart 37 maal gehaald moest worden ! ! Het werk verdient het trouwens en is
van een rijke schoonheid. Spijtig is het dan ook dat zijn protestantsche gezindheid
den schrijver verleid heeft om den Jezuietenpater Lamormain, raadsman van de
Oostenrijksche keizers, in den traditioneele zwarten toon te zetten van alle Jezuietenhaters. Zoo weinig menschelijk en kristelijk zal hij wel niet geweest zijn. Uitdrukkelijk wordt het niet gezegd, maar uit enkele voorbereidingen zal menigeen opmaken,
dat Bernhard bezwijkt, voor hij zijn taak volbrengen kon, door de laaghartige
kuiperijen en moordplannen van den Jezuiet.
Als drama is het stuk ook flink gebouwd, alhoewel wat traag van tempo, wat
slepend. De bijfiguren zijn klaar en raak geteekend, maar verdringen de hoofdfiguur
in geenen deele. En zeer behendig heeft Lanckner de bekentenis van zijn held tot
het gemeenschappelijke doen uitgroeien tot een diep en schoon gevoel van yolksverbondenheid, door hem achtereenvolgens zelf te laten zien Me zijn yolk verworden
en verdierlijkt is, maar ook zelf te laten hooren hoe ze . van hem houden en wat
F. Bekaert.
ze van hun Fiihrer verwachten.
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E. G. KOLBENHEYER : Der Lebens stand der geistig Schaffenden and d a s n e u e Deutschland ». Albert Langen, Georg Muller
Verlag. Munchen, 1934. 21 blz. — Mk 0.80.
De onderhavige brochure is de tekst van een redevoering, die Kolbenheyer
in verscheidene Duitsche steden heeft uitgesproken, en die hij nu reeds laat drukken
om de verkeerde interpretaties er van te ontzenuwen.
Het is een bondige, maar toch volledige uiteenzetting van zijn gedachten over
de volksbiologische fundeering van de eigen functies der vier levensstanden, en van
den levensstand der intellektueelen in het bijzonder. Tegenover den beroepsstand,
een sociologisch willekeurige groepeering die maatschappelijk en economisch
georiateerd is, stelt hij den levensstand, die minder een organisatie is, dan wel een
orgaan die in het volkslichaam een eigen functie heeft, en den aard van die functiebekwaamheid heeft te bewaren.
Zooals het hart en de nieren, de hersenen en de lever hun eigen functie hebben,
maar gelijkwaardig zijn voor het voortbestaan van het organisme, zoo ook hebben
boeren- en arbeidersstand, bestuurstand en de stand der « geistig Schaffenden » (het
woord intellektueel wordt afgewezen waar het gnat om den volksverbonden mensch)
evenwaardige maar verschillende functies. Tot een dier standen behoort men, niet
door willekeur, maar door zijn eigen overgeErfden aard. Die functie heeft men
te bewaren terwille van het leven van het heele organisme : het yolk. In dien zin
worden dan de Duitsche intellektueele opgeroepen.
'n Interessante uiteenzetting om de « vOlkische » instelling van het biologisch
socialisme te begrijpen.
F. Bekaert.
ETIENNE GILSON, Pr of esseur au College de France: Pour
u n o r d r e catholiqu e. — Desclee de Brouwer. Paris, 1935. 1 vol. 237 pp.
Verleden jaar gaf schrijver een reeks artikels in het weekblad « Sept »; artikels
geschreven volgens een vastgesteld plan, en welke hij nu gebundeld heeft. Men mag
hem gelukwenschen het aangedurfd te hebben de meest kiesche, de meest boeiende
vragen van den dag, van een integraal katholiek standpunt uit, in een tijdschrift
te bespreken. Als geleerde, als leeraar in de geschiedenis der middeneeuwsche wijsbegeerte, staat hij hoog aangeschreven. Van 't oogenblik dat hij als voorstander
van het catholicisme in het strijdperk trad, liep hij gevaar al den anti -klerikalen
haat, die in de Fransche openbare administratie altijd een gewilligen steun vindt,
los te ketenen. Daarbij was hij zelfs niet zeker de meerderheid der katholieken tot
zijne gedachten te kunnen overhalen.
In zijn boek bestudeert hij volgend onderwerp : de wereld — waarin de
christenen moeten leven en handelen — wordt met den dag meer heidensch. Wat
valt er ons daartegen te doen ? Eerst en vooral, onze krachten vereenigen, niettegenstaande al de bijkomstige taken — belangen, sociale klassen, politiek, tales, enz. —
die ons verdeelen, op den stevigen grond van katholieke leering en apostolaat.
Krachtdadig al de vrijheid eischen die we noodig hebben om de christene gedachte
te doen uitstralen. Maar vooral in ons, onder ons en op elk gebied een echt katholieke orde te stichten, gevrijwaard voor de aanslagen van den Staat. Dat veronderstelt
een opvoeding, van de lagere klassen tot aan de Hoogeschool, heelemaal van
katholieke wijsbegeerte doortrokken. Een groot deel van het boek is aan het onderwijs gewijd, en bestudeert hoe men op echt christelijke wijze een geleerde kan
worden, of een rechtsgeleerde, een geneesheer, een nijveraar, een handelaar, enz.
hetgeen de taak is van katholieke scholen. Wat het katholiek onderwijs van het
ander moet onderscheiden, is dat het door de katholieke ingeving door en door
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bezield moet worden. Katholiek eerst en vooral, en in alles, dat is het leidend thema
van dit boek.
De practische middelen door Gilson aangewezen om zulk een onderwijs in te
richten, zijn voor ons, Belgen, minder toepasselijk. Hij weigert de toelagen van den
Staat uit vrees dat deze in het opstellen der programma's of het begeven der
academische graden zou tusschenkomen. Terwij1 wij de gesubsidieerde vrijheid
beoogen. Dat zijn echter louter details. Voor al het overige zal dit schoon boek
ook in ons land met belangstelling en nut gelezen worden.
Fernand Deschamps.
JOHN GIBBONS : Le Vagabond de Notre-Dame. (Tramping to
Lourdes). Traduit de l'anglais par Charles Grolleau. — Desclee de Brouwer et Cie.
Paris.
Onder de schroeiende zon van een bij uitstek heeten zomer, legde schrijver de
1000 kms, van St-halo tot Lourdes te voet af, om de genezing van zijn dochterken
van 0. L. Vrouw te bekomen. Het relaas van al de avontuurs die hem te beurt
vielen, van al het pijnlijke, het aangename of het komische dat hem gedurende de
lange weken van zijn bedevaart overkwam, geeft hij ons in dit boek. Sympathiek
staat hij tegenover menschen en zaken, in een land waarvan hij de taal onmachtig
is, hetgeen de koddigste toestanden verwekt. Het is een kostelijk boek, vol humor,
vol pittige opmerking, vol oprecht gevoel; het boek van iemand die toestanden en
menschen met schrander begrijpen opneemt, maar ook van een echten, nederigen
christen man, met eenvoudig, diep geloof. De bladzijden over Lourdes zijn diep
aangrijpend.
De vertaling is uitstekend. Onder alle opzichten mag dit boek warm aanbevolen
worden.
L. D.
HENRY BORDEAUX : Marianna, la religieuse portugaise.
(Coll. « Les Grandes Repenties »). Un vol. 10 X 15 sous couverture artistique. —
Albin Michel. Paris. — 10 frs.
Geen roman, maar een boek van geschiedenis, en een der beste uit schrijver's
pen gevloeid. In de tweede helft der XVIIe eeuw gaf een uitgever van Parijs, een
reeks van vijf brieven uit. Ze droegen geen handteeken, maar aan hun echtheid
twijfelde niemand. Stilaan kwam de waarheid aan het licht. De brieven waren
geschreven door eene Portugeesche kloosterzuster door een Franschen officier verleid
en na korten tijd verlaten. 't Was de tijd waar al te veel meisjes — met of
zonder roeping — naar het klooster verwezen werden, en waar in vele kloosters
de tucht erg te wenschen liet. In deze brieven laat Marianna haar liefde, haar smart,
haar berouw op prachtige wijze tot uitdrukking komen. Haar zonde zou ze gedurende
meer dan vijftig jaren uitboeten, en hare zinnelijke aardsche liefde verheffen tot
een zuivere, vurige aanbidding waardig van den hemelschen Meester, met wien de
beproeving haar eindelijk nauw vereenigd had.
Onder den invloed van die brieven, schreef Racine « Berenice » en waarschinjlijk
« Bajazet » en Mme de Lafayette haar meesterstuk « La Princesse de Cleves ».
L. D.
HELEN GRACE CARLISLE : J e s u i s s a f e m m e. — Traduit de l'americain
par Magdeleine Paz. (Coll. « Les Prosateurs strangers modernes »). — Les Editions
Rieder. Paris.
Sedert twee jaar is Nina met Robert Cameron gehuwd. Ze leven slechts voor
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malkaar, en zijn volkomen gelukkig. Doch Nina is ziek, ze moet naar een sanatorium.
En gedurende den dag en den nacht die het vonnis van den geneesheer voorafgaat
en volgt, tusschen haar gewone bezigheden in, herleeft ze weer, in hare verbeelding,
heel haar leven van miserie, beproeving, smart, zedelijke en lichamelijke ellende,
als kind, als Jong meisje, als vrouw van Tony Wright, den onverbeterlijken dief,
als minnares van den ellendigen Nelson Crane, die haar ziel besmeurde, haar de
bitterste foltering der zelfverachting deed kennen, al haar pogingen om tot een eerlijk
leven terug te keeren, om een deftig bestaan voor zichzelf en haar kind door haar
gaven als kunstenares te verdienen, trachtte te verijdelen, en haar bijna tot het
laatste peil der wanhoop dreef. Toen was Robert als een reddende engel in haar leven
gekomen, en had haar, al had zij hem niets van haar avontuurs verborgen, als zijn
wettelijke vrouw tot zich genomen. Van kindsbeen of had ze gedroomd, een vreedzamen haard te bezitten, liefde te geven aan man en kinderen, en van hen liefde
te ontvangen, en uit dat verlangen van haar ziel was heel de tragedie van haar leven
ontstaan.
Een boeiend roman, met veel talent opgevat en ontwikkeld. Geen boek echter
om in alle handen te geven.
L. D.

Verschenen :
C. 6 M. SCHARTEN-ANTINK : De gave gulde n. Uitg. De Wereldbibiotheek.
Dit is geen gulden gave. Meer wenschen me hierover niet te zeggen ; en wachten
intusschen op het betere werk dat het echtpaar Scharten ons schenken kunnen.
ERNEST CLAES : De Wit te. Filmeditie. Wereldbibliotheek ; met teekeningen
van F. Timmermans en twaalf filmfotos.
Hiermee is De Witte aan zijn 50e duizendtal.

D. E. MISSEREY :, SOUS le signe de l'hostie. La mere M.-M.
D a en s. Ed. Desclee de Brouwer et Cie.
FR. LAURENT DE LA R1SURECTION : L a p r a t i q u e de la presence
de Die u. Nouvelle edition avec preface et notes de Louis van den Bossche. Ed.
Desclee de Brouwer et Cie, Bruges.
DRA W. C. WITTOP, KONING-RENGERS, HORA SICCAMA
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HERMAN POORT :

De B o t t e n d e B o n g e r d. Leesboek voor het aanvangsonderwijs aan Gymnasia,
Lycea, Burgerscholen, Kweekscholen en soortgelijke inrichtingen. Deel I, tweede
druk, met medewerking van Dr. G. Stuiveling, geillustreerd, f. 3.25 ; gebonden,
f. 3.75.
L. GOEMANS, P. LAROCHETTE et V. SONDERVORST : Precis de Gramm a it e Fr an gais e a l'usage des Flamands. 6e druk, francs 12.00, toeslag inbegrepen.
R. KUITERT en I. VAN DER VELDE : In een Wee k. Oefeningen in de spelling
Marchant, met boekje voor eigen correctie, f. 0.25. Bij afname van minstens 100 ex.
tegelijk f. 0.20.
DR. T. J. LANGEVELD-BAKKER : Herman Gor ter's dichterlijke
ontwikkeling in Mei, verzen e n eerste sonnetten,
gebonden, f. 2.90.
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W. F. C. TIMMERMANS : La Fr ance dev ant l'Antiquite, f. 2.60;
gebonden, f. 2.90.
JAC. VAN DER KLEI en J. B. UBINK : Het Ruisende Woud. Leesboek
voor de Lagere School. Deel II, geillustreerd, f. 0.70.

VOORDRACHTKUNST, uitgegeven vanwege de Maatschappij tot Bevordering
van Woordkunst.
CHRISTELIJKE BUNDEL, onder redactie van : Jan H. Eekhout, Dr. J. van
Ham en A. L. van Hulzen, gebonden f. 2.25.
M. J. KOENEN : V erklar end Zakw o or denboekj e der
N e d e r lands e T a a 1, bevattende de beteekenis, de spelling, het meervoud,
het accent en voor zover nodig het geslacht van eigen en vreemde woorden; ook
sterke en zwakke werkwoorden met korte aanwijzingen der vervoeging; zomede
opgave van gebruikelijke afkortingen, een lijstje van titels en twee van names uit
de fabelleer en de oudheid, bezorgd door Th. Lancee en W. K. D. Lustig, gebonden,
f. 0.65.
IN DE SPELLING 1934.
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Bibliographie.
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— H. J. van der Mandere : Volksstemming in het Saargebied. — Boeken van dezen
tijd.
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Gedichten. — S. Vestdyk : Else BOnler (2). — Keerzijde, Panopticum.
DE VLAAMSCHE GIDS (Februari). — Lode Monteyne : Catharina Beersmans. — Jan Peeters : Vier Kinderversjes. — Piet Schepens : Reuzen en booze
Geesten of Toovenaars in de Zweedsche Folklore (slot). — Julius Pee : Rene
Dumesnil. — Dr. D. Debaive : De Tsjecho-Slowakische Beweging. — Prof. Dr.
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HOCHLAND (Januari), — Ernte aus Blut und Boden : von Dr. Ernst Alker.
— Vilmar und die Zukunft des deutschen Protestantismus : von Pastor Karl Ramge.
— Der Major : Roman von Ruth Schaumann, — Dies irae : Gedicht von Gustav
Kafka. — Dialektik in der Geschichte der Kirchenmusik : von Karl Schaezler. —
Die Vision von der Vereingung der Kirchen : von Wladimir Solowjew. — Das
Zeichen : Gedicht von Wladimir Solowjew. — Kritik : Uinonsgesprach mit einem
« rdmisch Orthodoxen » : von Karl Pfleger. — Der letzte Kaiser : von Professor
Dr. Anton Mayer-Pfannholz, Rundschau : Mittelmaerisches und nordisches Neuheidentum. — Eine Deutung der russischen Revolution. — Uber die Solidaritat von
Kirche, Wissenschaft und Kunst, — Die altserbische Kirchenmalerei, — Kunstbeilage : Altserbisches Fresko « Rachels Klage ».
HOCHLAND (Februari), — Volkerkunde und Volkerversohnung : von Kuno
Waltemath. — Die Trommel : Gedicht von Jozef Weinheber. — Der Katholische
Geist in der englischen Literatur : von Dr. Otto Knapp. — Der Major : Roman
von Ruth Schaumann. — Beda Webers Weg aus Tirol in die Paulskirche und zum
Kaiserdom : von Propst Dr. Jozef Weingartner. — Maier Koch in Rom : von Beda
Weber. — Satirische und philosophische Bemerkingen zur Kunst : von Jozeph Anton
Koch. — Das Deutschtum in Rom : von Dr. Peter DOrfler. — Kritik : Die Frage
nach dem Sinn der Geschichte, von Dr. Heinz K. J. Wild. — Rundschau : « Die
Flucht vor Gott ». — Die Heimat der Nibelungen. — Friedrich Georg Jiinger und
der Preussische Sta. — Das heroische Original. — Unsere Kunstbeilage.
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Twee belangrijke werken uit ons fonds

Pastoraal Psychiatrie
door H. BLESS R. K. Pr. (Vicarius van de Psychiatrische Inrichting « Voorburg » te Vught), met een inleiding van G. JANSSENS
(Geneesheer-Directeur van de Psychiatrische Inrichting « Voorburg » te Vught). — Formaat 151/2 X 231/2 c.M. — 357 blz. —
Ingenaaid frs. 50.—, gebonden frs. 60.—.
Van verschillende zijden is de laatste jaren aangedrongen op
een nauwere samenwerking tusschen priester en psychiater. Om
dit te bereiken is eenige kennis van de psychiatrie, van moraaltheologisch standpunt beschouwd noodzakelijk,
De Vicarius van de Psychiatrische inrichting « Voorburg » te
Vught, de Zeer Eerw. Heer H. Bless, door zijn functie daartoe
uitstekend in staat, heeft met raadpleging van de nieuwste wetenschappelijke werken een handleiding samengesteld.
Naast een helder overzicht van het vele, dat op het gebied van
psychologie en psychopathologie geschreven is, plaatst de schrijver
zijn kritiek, die in de laatste instantie wortelt in de katholieke
Ievnsbschouwing.
Het werk is voorzien van een uitgebreide literatuur-opgave en
register.

Katholieke Moraaltheologie
door P. Dr. HERIBERT JONE O.M.CAP; voor Nederland en
België bewerkt naar de vijfde Duitsche uitgave door P. Dr. HUBERTUS VAN GROESSEN O.M.CAP, met aanteekeningen
over Nederlandsch Burgerlijk- en Strafrecht mede door Mr. Dr.
G. A. H. FEBER en Belgisch Burgerlijk- en Strafrecht door Dr. G.
LEMAIRE. — ± 800 bladz. Ingenaaid frs. 75.—. Gebonden
frs. 85. —.
Dit boek is een bewerking van de veel geprezen « Katholische
Moraltheologie » van den Duitschen Capucijn P. Dr. Heribert
Jone. P. Dr. Hubertus van Groessen bewerkte deze katholieke
moraaltheologie zooveel mogelijk voor Nederland en België. Waar
het te pas kwam werden bij verschillende materies de desbetreffende bepalingen van het Provinciaal Concilie van Utrecht, van
de Synoden der vijf Nederlandsche Bisdommen en van het Provinciaal Concilie van Mechelen aangegeven.
Door de notities over het Nederlandsch en Belgisch Strafrecht
wordt het verband tusschen de Katholieke moraal en het strafrecht
dier beide landen artikelsgewijze aangegeven. Zielzorgers kunnen
er zich gemakkelijk en vlug in moraal-kwesties oriënteeren en
academisch gevormde leeken kunnen zich daardoor zelfstandig een
oplossing verschaffen in de meeste gewetensvragen van het dagelijksch leven.
VERKRIJGBAAR IN DEN BOEKHANDEL EN BIJ
J. J. ROMEN & ZONEN, UITGEVERS, MAASEIJK
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WINTERAVONDEN
Ach, hoe verheugen mij,
ach, hoe verheffen
de oudere dagen mijn
diepste gemoed ! G. Gezelle.

De kostelijkste herinneringen uit mijn verren kindertijd,
zijn vast aan de winteravonden. (De zomeravonden ook,
maar dat is voor een anderen keer).
Gewoonlijk kwamen wij in smodderweer, koud of nat,
thuis van school, vroed van den honger aten wij ons vesperei,
in de behagelijke atmosfeer van warme koffie en versch
brood, met het niet minder behagelijke gevoel der volbrachte
dagtaak. Toen dekte de duisternis heel de wergild onder haar
mantel. De lamp werd aangestoken en de luiken dicht gedaan.
Met die luiken was dit een heele karwei, waar we bij te pas
kwamen : een moest buiten gaan duwen op den bout, de
ander Tangs binnen het scheers insteken, en roepen als't
gedaan was.
Van toen voort was het avond, voelden wij ons ingesloten, veilig in de koesterende warmte, afgezonderd van de
buitenwereld, waar't nu mocht waaien en tempeesten,
regenen, sneeuwen of vriezen, kwadiet, moordenaars, tooverheksen wareeren in de donkere verten van den nacht. Met
er aan te denken liep een krijzeling van wellust ons overt
lijf : we zaten bij moeder thuis!
Toen was de plaag van huiswerk voor schoolkinderen
nog niet uitgevonden : we hadden onzen avond vrij. Van
boeken of lezen moest ik niets hebben, maar met de schilderdoos werd de onbewuste drang van landelijke poezie, onder
vorm van negerkunst, in felle kleuren en stevige lijnen op
papier gepenseeld. Teekenen en schilderen is voor het kind
zooveel en meer dan de spraak, waarin het zijne gevoelens
tracht uit te drukken. Bij mij was het de uiting van het
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romantisme dat den mensch van kindsbeen of ingeboren is
de drang om innerlijke visioenen gestalte te geven en voor
mij zelf uit te beelden. Hetgeen mij te dies tijde als het ideaal
voor den geest stand, waren de idyllische zomerlandschappen,
waarvan de atmosfeer mij duidelijker was dan het beeld zelf
— dingen die ik nook met de oogen gezien had, maar bekend
waren uit den droom, of gesuggereerd door vertelsels en
sprookjes. Dat ideale zomerlandschap beeldde ik altijd
opnieuw weer uit, met een donkerblauwen vijver op het
voorplan, waarop een bootje dobberde, achteraan den never
een lage hutte, met breed overhangend stroodak, waarop eene
schouw en dakvenster, en heel de diepwand gevuld met
vlierstruiken en loofboomen, waar het donker lommer de
geheimzinnig-bekoorlijke poezie verscholen hield. Met onverstoorbaar geduld en taaien moed heb ik dat onderwerp in
alle mogelijke varianten bewerkt, zonder er ooit genoeg van
te krijgen; het was de blinde drang naar het onbereikbare,
om het wazig vervlietende vast te zetten, worm te geven, dat
mij voor den geest stood als het oorbeeld van het geluk...
1k zou veel van mijn bezit afstaan, kon ik die schilderijen
nu eens terugzien!
Schilderen en teekenen hoorde bij de individueele
vermaken, waarbij elk op zijn eentje aan de bezigheid was
en moest gerustgelaten warden. Daarnaast hadden wij de
vermaken in 't gemeene, want we waren met ons vieren thuis.
Dan ging het er luidruchtiger toe. Er was de ark van Noe,
waarvan de dieren twee en twee naar buiten trokken, of weer
binnen gegooid werden; er was het ganzen- en het lotospel,
waarvan de kaarten en cijferbolletjes voor bouwkundige
constructies dienst deden. Wij speelden op den vloer, onder
tafel, met bijeengeraapt materiaal, dat een trein of schip
verbeelden moest en waarmede avontuurlijke reizen andernomen werden. Het gebeurde dat we torens optimmerden die
tot aan de zoldering reikten en met geraas instortten, —
daarop volgde dan gewoonlijk onweer, slagen, verdriet,
ruzie en stilte, die echter niets dan verandering van spektakel
voor gevol* had, want de keus liep in't oneindige en aan
ooze fantasie waren gees grenzen...
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Dat gold eigenlijk maar als voorspel van het avondverzet. Het laatste bedrijf speelde in de atmosfeer van gebraden vet met ajuin en den warmer damp van den kokenden
pappot. Te zes ure was't avondeten. Alleman rood de tafel,
en daarna het avondgebed.
Nu brak voor mij het kritiek oogenblik aan : de kwestie
van « opblijven ».
Slapengaan is voor mij altijd eene schrikmare geweest
het afbreken van dat vreemd-bekoorlijke gevoel der huiselijke
gezelligheid, waarvan het lamplicht, de warmte van de
kachel, binnen de omsloten ruimte der vier wander, aandeed
als eene oase midden de uitgestrekte donkerte der wereld,
— die geheimzinnige welligheid, die ik niet bepalen kon,
maar't opperste geluk inhield.
Dat opblijven lag bij ors thuis aan vaste wetter, in
verband met den leeftijd. De jongste zuster werd voor het
avondeten reeds in de wieg gestopt; de oudste was aan den
leeftijd dat zij meehelpen moest — die was dan natuurlijk
den evenaar over, en had het standpunt van opblijven
verkregen. Ik en mijn broer echter hoorden tot het tusschenslag, verkeerden in de periode van het twijfelachtige. Het
gebeurde wel eens, als groote uitzondering, dat we onopgemerkt of verscholen, met den nachtkerel aan, nog geduld
werden, maar het duurde nooit fang : vader en moeder waren
gesteld op rust en state na het eten, en met knechtejongens
was dit onmogelijk. Ik was twee jaar de oudste, en had dus
eenigszins aanspraak mogen maker op de prerogatieve guest,
maar 't ongeluk wilde dat die jongere broer al zoozeer gesteld
bleek om op te blijven als ik zelf, en daarbij afgunstig was.
We sliepen immers in een bed, en die snotvent wilde er niet
in zonder mij, gaf als voorwendsel op dat hij bang was alleen,
zette zijn keel open en viel aan't huilen, zoodat ik, om den
lieven vrede, met hem meé moest. Er bestond echter een
geheime afspraak : eens dat hij in slaap was, mocht ik er weer
uitbijzen en mijne plaats opnieuw innemen bij den gezelligen
huiskring. Met zulk vooruitzicht stribbelde ik nooit tegen
om op tijd te gaan slapen, ik was eerder gehaast, om zoo
gauw den nachtkerel aan, op te trekker. 't Was ooze gewoonte
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te liggen vertellen in bed, maar nu zweeg ik verstokt en viel
maar aanstonds aan't snorken. Hoe heb ik dan met angst en
ongeduld liggen afwachten, nijdig geworden men, na langen
duur, mijne hoop verijdeld werd, en die sloeber te neurien
lag als ik meende dat hij reeds aan 't droomen was. Want
de kostelijke tijd verliep, — het waren zooveel minutes ten
ondomme, en de angst bekroop mij dat het te laat zou
worden... Eindelijk kwam er stilte, nog even wachten, voor
alle zekerheid een lichte stoot, hoesten, en als uiterste proefneming zachtjes zijn naam fluisteren... En nu met kloppend
hart, voorzichtig, stil er uit gebeend en weg!
Nu kwam de keuken mij voor als een heiligdom, meet
verhoogde genot omdat ik de bevoorrechte was en dat genot
voor mij alleen had. Met prentjes kijken, kasteelen bouwen
met speelkaarten, ging mijn kinderfantasie de hoogten in
van het tooverland.
Mijn geluk was echter al te kort van duur en werd op
akelige wiize verstoord. Er verscheen een spook!
Eene onvoorzichtige uitlating — want, wie kan zijn geluk
wenwegen houden ? — te stout geworden, te nalatig met
Inijne voorzorgen, te ongeduldig? Wie zal het zeggen ? Had
:mijn broer lout geroken ? Ik had het moeten raden, want
rdien avond was hij zoo subiet in slaap dat het me opgevallen
-was, — reageerde niet op den elleboogstoot Hoch op't fluisteren van zijn naam, — hij snorkte buitengewoon sterk, alles
was perfekt in orde en ik zat al een tijdlang in den gelukzaligen vrede van den huiselijken kring bij de groote
menschen, toen er opeens kreveling ontstond en het spook
verscheen, onder de gedaante van mijn broer, met als gevolg,
dat we, gelijk Adam en Eva uit het paradijs verjaagd werden,
en zonder genade, beiden Haar bed moesten. Voor de volgende
dagen was mijn spel verbrod. Ik had er niets tegen in te
brengen : het was de onverbiddelijke wet; ik moest mijne
ergernis en mijn wrok verbijten in stilte, maar toen heb ik
mijn broer hartgrondig gehaat, gelijk kinders hater kunnen
al wat hen in den weg staat of hun geluk ontneemt. Gehaat,
met lust hem te wurgen, te verwenschen. Ik benijdde de
jongens die Been broer hadden — die waren de gelukkigen!
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Daarbij dacht ik geen oogenblik aan zijne afgunst, omdat
ik Wilde gebruik waken van mijn verworven rechten. Kinders
zijn ideale egoisten.
's Avonds lag ik dan in bed, te denken aan de ronde
tafel, aan het lamplicht, waar elk aan zijn stille bezigheid
was en't tikken der hangklok alleen den gang van den tijd
aftelde, — het scheen me &At eene ruimte als in een hoogen
toren, ergens midden de zee, duizend urea van alle levende
wezens verwijderd, op eene wereld die door't donker heelal
wentelde... en ik zelf, veroordeeld in die donkerte om te
dolen.
Eindelijk hebben wij dan later de periode bereikt dat
wij toegelaten werden in het avondgezelschap en mochten
opblijven met de groote menschen. Dat heeft de rust gebracht
in mijn gemoed, maar die opperste behagelijkheid was er niet
weer gelijk men het gestolen was en ik er alleen mocht van
genieten.
Onze hulpmiddels van verzet waren uiterst primitief,
doch het lag niet zoozeer aan het spel of de bezigheid, het
q opblijven » was de voornaamste aantrekkelijkheid, de
atmosfeer van het ingeslotene, beveiligde avondleven in den
kring van licht en warmte, gaf alleen al den genotshuiver.
De winteravonden vergingen in 66n reeks, den winter
door — die mij toen eene oneindigheid scheen.
Als het toppunt van genot echter staat mij voor, de
avonden dat er bezoek was. Wij hadden twee geburen die
deur en deur in ons eind woonden en soms 's avonds na het
eten eene pijp kwamen ontsteken. Op dat bezoek waren wij
bijzonder gesteld. Ik herinner mij een soort angstige verwachting en verlangen bij de onderstelling of de mogelijkheid, den stap te hooren van kloefen op het plankier, of
gerucht van de klink aan de achterdeur, want als gebuurs,
kwamen zij langs achter binnen. Die bezoeken kwamen met
onregelmatige tusschenpoozen, maar als zij te lang wegbleven,
was het een Rubel als wij er op uitgezonden werden de geburen
te ontbieden een pijp te komen rooken.
Zonder van elkaar te weten, kwamen zij soms alle twee
denzelfden avond : Ivo en Karel. Het waren om't even
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bejaarde, gedaagde mannen, zwijgers die gezapig konden
vertellen en droogscheren.
Zulke avonden hidden wij ons gesloten, koes, ineengedrongen om niet opgemerkt te worden, en vooral geen woord
te verliezen. Onze oogen gingen van Karel naar Ivo, die aan
weerszijden bij de kachel hunne pijp rookten. Ik zie nu nog
bun gelaat, hunne kleeding, gebaren; ik hoor nog den klank
hunner stem. Naar wezen en gedaante hoorden zij bij de
oude menschen. Toentertijde kende ik geen onderscheid of
overgang, en deelde het menschengeslacht in twee soorten
oude en jonge; de oude waren altijd oud geweest, en de jonge
zouden altijd jong blijven — tusschenslag bestond niet. Hetgeen zij vertelden immers hoorde voor ons tot het verre
verleden — zoowel de dingen uit hun eigen tijd als deze die
zij ophaalden en moisten van hooren zeggen, uit hun jeugd.
Ivo was grafdelver en kerkbaljuw; Karel was dorpsbarbier. Uit de gevaartenissen van hun bedrijf was hun
vertelselschat alleen al onuitputtelijk, en't geen de aantrek
voor ons nog verhoogde, waren de macabere gebeurtenissen
uit hun bedrig : in hun omgang met doode menschen, — Ivo
als grafdelver en Karel die de doode menschen voor't laatst
den baard afschoer.
Zij kenden niet alleen al de personen van't dorp, van
vader tot noon, maar ook van al de omliggende dorpen, met
al de verwikkelingen, toestand en verhouding onder de
families, die zij als eene kroniek uit het verre verleden in hun
hoofd hadden zitten. De naam van een persoon gaf veelal
aanleiding om een heelen stamboom op te diepen en een
heelen avond te vertellen. Speciale onderwerpen worden
nooit uitgelokt, — het gesprek was aan het toeval overgelaten. De aanzet begon gewoonlijk over de dagelijksche
gebeurtenissen of nieuws van het dorp, — met droogleuke
beschouwingen, — waar't noodig bleek, met eene bedekte
toespeling aangeduid, voor de verstaanders — dingen die
buiten ons kinderbegrip vielen, en waarvan wij veel later
eerst den zin en de beteekenis hebben kunnen vatten.
Daar Ivo en Karel om't even zwijgers waren, ontstonden
er sours lange stiltepoozen in het gesprek; nooit bleef een
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van hen lang aan't woord, tenzij het eene doorloopende
vertelling gold, maar ze losten malkander af, met eene enkele
bemerking, of om eene bijzonderheid aan te vullen. Zulk
eene stiltepoos bracht het gesprek dan ook gewoonlijk op
een heel ander onderwerp : een ding waarop zij hadden zitten
rumineeren...
't Liefst en't meest gesteld waren wij op den ouden tijd.
't Geen Ivo en Karel daarover wisten te vertellen, kreeg voor
ons den schijn alsof zij het zelf beleefd hadden : de zonderlinge personen, de zotten die indertijd op ieder dorp rondliepen, de kluchten en guitenstreken uit hun jeugd, de rare
tegenkomsten, dat alles werd met naam en toenaam, in plaats
en tijd verduidelijkt, zoodat het op onze verbeelding insloeg,
niet als vertelling, maar als echt en werkelijk gebeurd, want
elk verhaal, elke gebeurtenis konden wij situeeren omdat
plaatsen en namen ons bekend waren.
De vertellingen uit het verleden waren nooit uitgeput;
men keerde er als vanzelf altijd op weer, werden altijd door
nieuwe bijzonderheden aangevuld.
Alzoo kwam de hongersnood van de jaren 40 regelmatig
aan de beurt. 't Geen op onze verbeelding 't meest indruk
maakte, waren de twee soorten menschen van dies tijd : de
vrekken en de milddadigaards; de uitgehongerde benden die
overt land liepen, vervroren rapers verslonden en't eten
stalen van honden en varkens; menschen die doodvielen langs
de straat. Het joeg ons den gruwel-huiver op het lijf als er
verteld werd over cholera, pokken, pest of zwarte ziekte uit
die jaren : toen Ivo, met zijn wader en twee helpers, den
heelers dag graven moesten delvers, en drie timmermans niet
gauw genoeg doodkisten konden makers; ze wisten de namen
te noemen van degenen die in een Laken gewikkeld begraven
werden, zonder in de kerk te gaan, zonder bedeklok, om de
menschen niet te vergruwen, omdat er velen stierven van
schrik, zot werden, of gedreven door waanzin, op de vlucht
sloegen en nooit meer teruggekomen zijn. Heele huisgezinnen
waren uitgestorven — te Cannaerts stied de boerin, de zes
zonen en drie dochters, en toen de laatste begraven was, nam
Cannaert zijn stok, liet heel 't hof in den brand en is naar
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den vreemde vertrokken. Het dorp was op de helft gedund,
de menschen meenden dat de wereld verging, ze gaven hun
goed weg, deden niets meer dan bidden en bedevaarten. Tot
in de bijzonderheden wisten Ivo en Karel de gevolgen aan
te halen van die schromelijke beroering : hoe sommigen aan
hun bezit gekomen waren, en anderen alles verloren hadden.
Zij kenden gevallen waar een huffs, een stuk land, koeien of
peerden verkocht werden voor een zak koorn, — de woeker
had bij de eenen fortuinen doen verliezen die door d'anderen
gewonnen werden. Zoodat rijk en arm op enkele jaren
omgekeerd en verwisseld was.
Een heelen avond werd het gesprek dan gevoerd op
kalmen, gelijken toon, waar de zware stem om beurten elk
het zijne inbracht, met stiltepoozen terwijl de vertellers
bleven uitstaren op den grond, alsof hun blik Mr bij stukken
en brokken de herinnering uit het verre verleden weer
oproepen moest.
Die peinzende blik haalde sours de onderwerpen nog
veel verder uit vervlogen tijden weder op. Dat waren de
gebeurtenissen die zij in hun jeugd van de ouderen hadden
hooren vertellen.
Hoe verder in het verleden, hoe aantrekkelijker voor
ons, en hoe meer wij de ooren spitsten. Dat waren de legenden
en sproken uit den tijd der toovermeten, waarzeggers, wonderdokters, mannen of wijven die den naam hadden dat zii
iets meer wisten of konden dan gewone menschen. De huizen
werden ons aangewezen waar't in den ouden tijd gespookt
had of verkeersels wareerden. Dat alles werd uitgesponnen
in echte verhalen, met spannend gewichtigen, tragischen of
grappigen uitval. Sommige bijzonderheden moeten vreeselijk
op mine verbeelding ingewerkt hebben, zoodat ik er jare.t
nadien nog door bereden werd met angst telkens ik fangs
dien kart uit, bedoelde plaatsen voorbij moest; jaren fang
heb ik den wellust-huiver gekend in bed met die dingen voor
mijn geest te laten gebeuren. 1k ken nu nog de hofstede waar
's nachts de tang en de schup in den heerd omvielen, ketens
gesleept werden over de trap en den zolder, en een spook
verscheen met oogen gelijk theepotten. Er waren ook gebeur248

tenissen die bestonden uit louter aangejaagde vrees, zonder
reden, doch die beroerden ons daarom niet minder : van den
man die 's morgens voor den dag, met zijn mande groenten
op den rug naar de markt trok, en door den meersch achtervolgd werd door een spook met zwaren stap, en toen hij ter
plaats kwam, gewaar werd dat een losloopend peerd in den
meersch zijne mand had uitgegeten; van menschen die op
doolkruid getorden hadden en in't water verongelukt; anderen
die gemeend hadden iets te zien, te hooren, dat naderhand
bleak iets heel gewoons te zijn, en er voor de vrees aan toe
waren. Menschen die een raren roep hadden, kwaad konden
maven of wegnemen, zulke waren er geweest, dat bevestigden
Ivo zoowel als Karel... omdat zij het moisten.
Niet minder spannend verlangden we te luisteren als
het liep over den oorlog.
Ivo was soldaat geweest, maar zijn wapendaden, daarover
hebben wij hem nooit aan den klap kunnen krijgen. Hij was
kok bij't lager, en't eenige dat hij er van te vertellen moist
dat hij om de vijf dagen een zakje peper kreeg om in den
ratatoe, dat hij regelmatig vergat die peper te gebruiken, en
eindelijk besloot, om de vijf dagen het heele zakje ineens in
den ketel te roeren.
De oorlog, dat was : de Fransche revolutie, de Brigands,
de lerkvervolging, de refractairen, de verdokene priesters...
Dit alles belangde ons te weer omdat onze eigen voorouders
in die kronieken betrokken waren. Grootvader en overgrootvader Gezelle waren immers van ons dorp oorkomstig, en
Karel moist te vertellen hoe overgrootvader met zijn heele
gezin op de vlucht, in een holle wilg moest schuilen om de
soldaten te ontgaan, en hoe grootvader, toen een onmondig
kind nog, boven de wilg uitkeek en luide riep : « Sakkelbeu'e
soldatele! » met gevaar heel't gezelschap te verraden. Hoe
grootvader, Petrus Gezelle, zelf later opgeroepen als soldaat,
in den vreemde gediend had, en gedeserteerd toen Napoleon
door den paus veroordeeld was, naar zijn dorp teruggekeerd,
te Kyvers, bij Zale-Moeie, in wijf verkleed, maanden lang
had zitten spinnen, elken nacht in de stroomijte ging slapen
en menige keer haarna ontdekt en aan den dood ontsnapt
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was. Waaruit mijn broer het besluit trok, tegen mij, met de
gewichtige bedenking : « dan zouden wij er niet geweest
Rijn! »
Daar waren ook nog de vertellingen van Baekelantsbende en Jan de Lichte met dieften en moorden...
Over eene heele reeks vroegere pastors — die indertijde
op hun kloefen naar de kerk kwamen en zonderlinge manieren
hadden; over hun meiden niet minder, moist Ivo, als kerkbaljuw, uit zijn jonge jaren, sappige histories te vertellen.
Klokslag tier ure werd de zitting geheven, de pijp
uitgeklopt en't avondgesprek besloten met eene algemeene
beschouwing, eene wijsheidsspreuk, met een beetje spot en
ironie over de menschelijke ijdelheid, het nietige der aardsche
goederen, of over den eeuwigen wentel en weerkeer van
degenen die vertrokken waren of gekomen — de wisselgang
van al moat leeft...
Met kalmen, gemeten stap — die in eenklank was met
hun stem en heel hun bedaard gemoed — verlieten zij de
keuken en trokken naar't gees zij noemden : hun vlooibak.
Na een laatsten goen-avond, viel de stilte in van den nacht.
En nu haastig, holderdebolder diep onder de dekens om in't
donker te herkauwen en te genieten van den huiver der
Bingen die met den ronk der vertelstem in ons hoofd nog
nadreunde en in onze verbeelding overeind stond.
Hoeveel zulke winteravonden hebben wij beleefd ?
Hoeveel jaren heeft het geduurd ?...
Kinderspel en kinderfantasie zijn voorbij.
Karel en Ivo zijn allang bij de dooden waarvan zij verteld
hebben. Een ander barbier heeft zijn scheers botgeschreept
op hun reeuwstoppels; een ander grafmaker heeft een kuil
gedolven voor hun lijk op het kerkhof, waar zij liggen te
wachten naar't laatst oordeel...
Met hen zijn twee vertegenwoordigers verdwenen van
het oude geslacht. Het verleden, met zijne atmosfeer, gebruiken, aardigheden, droegen zij in hunne herinnering, in hun
wezen, in hun persoon, in hun stem, in hun gebaren, maar
vooral in hun rechtschapen gemoed.
Als ik er nu aan denk, komen zij mij voor als kerels uit
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het Oud-Testament, diet verleden in een visioen doorschouwd
hebben, en het in hun eigen wezen weer levend waken met
hun stem.
Karel en Ivo, zij hebben mijne belangstelling gewekt
naar dat verleden, die wondere bekoring welke uitgaat van
alles wat vroeger bestaan heeft en voorbij is. Zij hebben mij
dat verleden geopenbaard, de atmosfeer later voelen en
begrijpen van die wereld waarin het vorige geslacht geleefd,
gedacht, gewerkt en genoten heeft. Zij zelve waren de twee
Iaatst overgebleven figurer, getuigen van dies voortijd,
welke ikyersoonlijk heb mogen kennen.
Als ik er nu aan denk hoe die menschen geleefd hebben!
Zij hebben nooit een fiefs gezien of een auto, misschien
nooit met den trein gereisd, want zij hebben meer dan eens
de spreuk van mijn grootvader aangehaald, die wantrouwig
was van nieuwigheden en van stoomtuigen : « Ge zult dat
ding nog zien de pooten breken, er is kwaad mede gemoeid! »
Het eenig voertuig dat hun bekend was, zal wel de kordewagen geweest zijn. Van cinema of filmsterren, van radio,
hebben zij zelfs nooit den naam gehoord. Zij hebben nooit
electrisch licht gezien; ze waren uit den tijd van het vuurslag
- en den tondel, liepen met de baanstdoos op zak en korven
hun tabak effenaan op de kappe van hun kloef. Nook hebben
zij van telefoon of telegraaf geweten en nog minder van
vliegtuigen. Ik geloof niet dat zij lezen of schrijven konden
— hadden dus nooit een dagblad in harden gehad — wisten
dus niet van de beroering in de groote wereld... Waren zij
er te slechter, te armer, te ongelukkiger om ? Gezond verstand
echter, recht inzicht hadden zij, beter dan veel geleerden van
vandaag. Ze waren tevreden, nooit verbitterd; hun blik was
achteruit gekeerd, niet vooruit. Het verleden, de traditie gaf
hun de wet en het richtsnoer hornet handeling. Zij vroegen
niet naar meer of naar beter, berustten in hun stand van
werkman, en achtten zich gelukkig met't Been zij bezaten,
— dat was : kost, kleeren, woonst en eenige stuivers drinkgeld. Hunne week telde zes strange werkdagen, met't deugdelijk gevoel elken avond, dat de task volbracht is — het
peil af, zeggen de landsche lieden — dat beteekent zooveel
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als rijkdom en gemoedsrust. Jacht naar geld of bezit, drang
om hooger te komen, was hun onbekend. De rijken hoorden
tot een ander geslacht, bleven buiten beschouwing, maar
werden niet benijd. Hun eenige weelde bestond in de zondagsrust — zalig nietsdoen, rusten; eene wandeling naar eene
landsche herberg met bolspel, en's avonds een piste bier op
staminee, met kaart- of kegelspel en prates onder geburen.
Stil verzet, genoegelijke kout, joist zooveel om op ore, welgezind naar huffs te keeren en's anderen daags opnieuw de
week in te zetten der zes werkdagen.
Dat is uwe bestaan geweest, Karel en Ivo, zeventig jaren
lang en er over; gij zijt heengegaan, gelijk al de anderen uit
dies tijd, zonder iets achter te later, geen beeltenis bestaat
er van u, geen grafteeken; uw naam zal reeds vergeten zijn
bij uwe dorpsgenooten, — er blijft alleen nog de herinnering
bij degenen die u gekend hebben : de vereerende herinnering
die gaat naar de rechtschapenen, die gelijk gij, in alien eenvoud hun wegen bewandeld hebben, met't gevoel van plicht
en eere, als ding dat van zeff spreekt.
Uw lever nochtans is geen idylle geweest, geen waterig
romantisme. Zonderling, gij hebt in't zelfde geval verkeerd
geen van beiden hebt ge de genoegens gekend van den
huwelijken staat, en er toch al den last moeten van dragen.
Beiden oude jonkmans, uit een talrijk gezin, met een zuster
overgebleven — gelaten van trouwen de een voor de andere.
Ivo met Barbara beschoren, die eene lastige kwezel was! Ze
leefden genoegelijk een profijtig, hues getweeen in een
proper, nette woonst, als geruste, bejaarde menschen, toes
hun getrouwde zuster hares man verloor en zonder middels
van bestaan, met haar vier schaapkes van kinders zitten bleef.
Ivo en Barbara hebben geen oogenblik gedubd of getreuzeld,
maar de weduwe met de kleintjes in hun nette wooing
opgenomen... en daarmede was hun genoegelijke, profijtig
leventje van bejaarden broer en zuster, uit!
Karel was omtrent hetzeffde lot beschoren : die verloor
zijn zuster waarmede hij samen huisde en liet, uit loutere
goedhartigheid, zijn broer met wijf en zes knechtebrakken
van jongens bij hem komen inwonen, waar hij na korten tijd,
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in den hoek geduwd was en niets meer to poeren had.
Ik heb Karel nosh Ivo nooit hooren klagen over hun lot,
of spijt weten uiten overt geen zij gedaan hadden, nooit
eenig ongeduld kunnen merken tegenover de rustestoorders
in hun huffs. Zij namen den toestand gelaten op, als iets dat
zoo boort, en niet anders kan — berustten in het onvermijdeij ke en namen er het beste uit — ter eere Gods.
Karel en Ivo, uw naam, uw persoon, uw wezen, uw
gemoed, uw hart en ziel blijft verbonden met de behagelijke
herinnering aan die winteravonden, gij hebt er die atmosfeer
geschapen uit den gelukstijd mijner kinderjaren, — dit
kostelijk aandenken moet ik u dankwijten. Kon ik u maar,
voor een dag weer levend makers — diezelfde tijden doers
terugkeeren, — u maar een enkelen keer aan't vertellen
krijgen, — een enkele van die winteravonden naar u mogen
luisteren!
STUN STREUVELS.
l
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UIT WALTHER VON DER VOGELWEIDE

I
Die blik.
« Ir vil minneclichen ougen blicke...
Een blik van haar zeer liefelijke oogen
roert mij het hart, wanneer ik haar aanschouw.
Hoe min ik toch dit reine hemelsblauw,
met zachten liefdeglans diep overtogen!
Haar alleen dien ik,
om dien zoeten liddeblik.
1k draag in 't hart een ongenezen wonde,
die zij er zacht met haren blik in sloeg.
Ze houdt mij vast en vaster steeds gebonden
met die twee oogen, en haar mond die loech.
En nooit meer los kom ik
uit dien toovervollen Mk.
Wat baat mij, ach! dat reine hemelsblauw...
Haar oogen keert zij spottend van mij heen,
en 't monde lacht maar spreekt niet van haar trouw...
Het schoone hart blijft koud gelijk een steen.
Inwendig weer ik,
om dien liefdeloozen blik.
« Miieste ich Hoch geleben »
Mocht ik nog beleven dat ik roode rozen,
met de teergeliefde saam, ging lezen,
dan zou ik zoo haar minnekozen,
dat we eeuwig vrienden zouden wezen.
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Gewerd mij ach! een kus op dezen stond,
van Naar roze-rooden mond,
dan was ik van mijn leed terstond genezen.
« Wer gap dir, Minne, den gewalt, »
Wie gaf u, Liefde, deze kracht
dat ge zoo almachtig zijt?
Oud en jong zwicht voor uw macht,
ge zegeviert op haat en nijd.
Toch dank ik God, dat uwe banden
mij omvatten.... gevangen zijn in uwe handen
geeft geluk en zaligheid.
Neen, U verlaat ik nimmer, Liefde, koninginne!
Wees gij de ster die mij door 't leven leidt!
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II
JONGE LIEFDE
« Wol mich der stunde, daz ich sie erkande »
Walther von der Vogelweide.
o Zegenvolle dag waarop ik haar erkende
die me met lichaam en ziel houdt gevangen!
Van toes zij haar oogen zoo lief naar mij wendde
gaat enkel tot haar mijn geheele verlangen
Dat ik van haar nu niet scheiden meer kan
dat komt van die schoon-goede oogen hun macht
van die fijn-roode mond die zoo liefelijk lacht!
1k heb mij met hart en met ziele gegeven
aan de zeer refine, zeer lieve, zeer goede
Het wordt voor ons Keiden een zalig beleven
want simmer bij haar ben ik treurig to moede
En vraagt er mij iemand : « Waar droomt ge toch van? >>
« Dat komt van die schoon-goede oogen hun macht.
van die fijn-roode mond die zoo liefelijk lacht! »
Dr. FRANS VERACHTERT.
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ROME EN DE HEDENDAAGSCHE ECONOMIE (1)
(Vervolg)
II. — DE GEEST VAN ROME
ROME EN DE WERELDORDE

Het is merkwaardig dat al deze landen met uitzondering
misschien van Portugal en Oostenrijk den weg Haar de ordening hebben ingeslagen onder den dwang van den economischen Hood, terwij1 door Rome op 15 Mei 1931, dezen weg
werd aangewezen, met een gezag en een klaarzienheid die
bewondering afdwingen.
Misschien zullen wij later in de geschiedenis van deze
depressie lezen dat bij de hernieuwing van de wereldorde de
feiten de leer zijn voorafgegaan. Het omgekeerde is de
waarheid.
Want nagenoeg overal wordt de leer van Quadragesimo
Anno op dit oogenblik op veel verschillende manieren in
werkelijkheid omgezet.
Op maatschappelijk gebied leert ons de Encycliek dat er
een einde moet gesteld worden aan den klassenstrijd, dat to
dien einde werkstakingen en uitsluitingen moeten verboden
worden en vervangen door verzoeningsactie met eventueele
tusschenkomst van den staat.
Op politiek gebied wil Quadragesimo Anno dat het
individualisme bestreden -wordt, en dat de Staat van een bijna
oneindig getal plichten en zorgen moet outlast worden waarmede hij nu overstelpt en overladen is omdat hij alle fasten
op zich heeft genomen die de vroeger bestaande corporaties
droegen.
(1) Dit artikel werd geschreven in Februari '35.
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Op economisch gebied wil Quadragesimo Anno een
einde stellen aan de ongebreidelde concurrentie en ze binnen
zekere Palen houden omdat zij in het economische leven
zeker Been leidend beginsel kan zijn. Ook moet de economische machtsoverheersching werkelijk aan het staatsgezag
worden onderworpen in alles waarover de staatszaak zich
uitstrekt, het is te zeggen : aansporen, beperken, het algemeen
welzijn bevorderen en bewaren.
En ten slotte op internationaal terrein zegt Quadragesimo
Anno dat de verschillende volkeren die nauw economisch
van elkaar afhangen en elkaar noodig hebben, een van zin
en met vereende krachten er naar moeten streven om door
verstandige verdragen en instellingen een vruchtbare en
heilzame samenwerking op economisch gebied te bevorderen.
De geest van Quadragesimo Anno is terug te vinden, op
weinige uitzonderingen na, in de wetten uitgevaardigd in de
dictatuurlanden en in de parlementaire Staten, voor hetgeen
de regeling van het economische levee betreft.
In het strengste corporatisme en in de meest lose
bedrijfsorganisatie straalt duidelijk de geest van Rome.
Rome bepaalde er zich niet enkel bij zijn geestelijk
leiderschap te doen Belden. De Encycliek haalt ook een illustrade van organisatie aan, maar niet met de bedoeling een
voorbeeld te stellen.
Het grondprinciep van Quadragesimo Anno is, dat een
organisatie moet aangepast zijn bij iederen volksaard, dat de
instellingen kunnen verschillen indien maar de geest dezelfde
is.
Zoo spreekt Quadragesimo Anno van een « vakorgani« satie waaraan de Staat zoodanig rechtspersoonlijkheid
« toekent dat hij haar tegelijk een zeker monopolie toestaat;
« alleen de dus goedgekeurde organisatie kan opkomen voor
« de rechten der werknemers of der werkgevers, zij alleen
« kan onderhandelen over het huren of verhuren van arbeids« krachten en collectieve contracten sluiten. Het staat iedereen
« vrij bij die organisatie aan te sluiten of niet, maar enkel
« in die mast kan deze vakorganisatie vrij genoemd worden
« want contributie en eenige bijzondere bijdragen worden
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« geeischt van alien die een bepaald vak of beroep uitoefenen,
o zoowel werkgevers als werknemers, terwij1 ook alien
« gebonden zijn door de arbeidscontracten die de wettelijk
« erkende vakorganisatie sluit. Het is echter waar : officieel
« is erkend dat een wettelijk erkende vakorganisatie Been
« beletsel is voor het bestaan van andere vakorganisaties, die
« wettelijk erkend zijn.
« Uit afgevaardigen van Patroons- en werkliedenorga« nisaties van eenzelfde yak wordt nu een raad of lichaam
« gevormd dat als werkelijk en echt staatsorgaan en staats« instelling het oppertoezicht uitoefent over de vakorgani« satie zelf en, waar het gemeenschappelijke belangen geldt,
« overeenstemming tusschen beide bewerkt. Werkstakingen
« en uitsluitingen zijn verboden; indien de partijen het geschil
« niet kunnen bijleggen komt het gezag tusschen beide. »
De Encycliek noemt deze organisatie « goedgebouwde
« ledematen waarbij de menschen niet worden ingedeeld
« Haar de positie die zij innemen op de arbeidsmarkt, maar
« naar de sociale task Welke eenieder uitoefent. »
En nu zijn er twee groote opvattingen van deze organisatie die den algemeenen naam van Corporatisme heeft
gekregen.
CORPORATISME EN BEDRIJFSORGANISATIE
Het corporatisme werd omschreven door Oud-Minister

Crockaert als volgt
« C'est l'association forte composêe d'individus disci« plines, organises dans le but de travailler pour le bien et
« le salut commons. »
Pater Arendt noemde corporatie
« Het organisme dat de beroepen leidt met karakter van
« gezag en met het oog op het algemeen welzijn. »
Deze bepalingen zijn zoo algemeen dat ze passer op veel
verschijningsvormen van de corporatieve gedachte, en ze
brengt ors het bewijs dat het noodig is een scherp onderscheid to maker tusschen Corporatisme en Bedrijfsorganisatie.
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Pater Arendt had overschot van gelijk men hij onlangs
schreef dat het noodig was een woordenboek te waken van
de corporatieve terminologie.
Het corporatisme is een echte staatstheorie. Haar prototype is de Italiaansche staatsvorm, die volgens de woorden
van Mussolini zelf steunt op « een enkele partij, een machtigen staat en hooge idealen. »
Dat corporatisme maakt van de voortbrengst een
nationale functie en ze is zooals het trouwens in de Carta del
Lavoro, de Italiaansche keure van den Arbeid, te lezen staat,
de « unitaire inrichting der productieve krachten in den
schoot van den staat. » Verder heet het « dat niets kan, of
wag waarde hebben buiten den « staat. »
Het is dan ook duidelijk dat een dergelijk systeem slechts
een kans van bestaan heeft in landen wier politieke structuur
gesteund is op dictatuur.
Het politieke corporatisme stuurt dus aan op het hergieten van een natie in een sterken nationalen vorm, waar
alles aan de staatsgedachte en het staatsbelang wordt ondergeschikt gemaakt en waar de persoonlijke vrijheid tot een
minimum is teruggebracht. Het individualisme heeft hierin
afgedaan. Het yolk is ingedeeld in korpsen, en deze korpsen
of corporaties zenden hun vertegenwoordigers Haar een
parlement waar slecht een nationale partij weer bestaat, die
voor Joel heeft -het algemeen welzijn te dienen en de grootheid van den staat te verzekeren.
Daarnevens staat de bedrijfsorganisatie, die men ook zou
kunnen noemen het maatschappelijk corporatisme, en die een
maatschappelijke theorie is.
De bedrijfsorganisatie beoogt in de eerste plaats het
sociale welzijn, eerbiedigt de persoonlijke vrijheid, het eigendom en de persoonlijkheid, last aan den staat slechts de zorg
te waken over de belangen die enkel door het staatsgezag
kunnen gevrijwaard worden : de rechtspraak, de verdediging
van het grondgebied, de verzekering van de innerlijke rust
op alle gebieden.
De tusschenkomst van den staat op het economisch
terrein wordt geweerd, maar zijn hulp wordt aanvaard en
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verlangd waar het noodig is om tusschen alle takken van het
bedrijfsleven de noodige harmonie te verwezenlijken, en
zoodoende de sociale rust en harmonie tusschen kapitaal en
arbeid te vrijwaren.
De verwezenlijking van dit programma past in het kader
van elke parlementaire natie en kan buiten alle dictatuur
worden verwezenlijkt.
Ze wil de samenhoorigheid verwekken tusschen werkgevers en werknemers. Zij wil deze solidariteit laten groeien
uit een welbegrepen en noodzakelijke samenwerking, maar
Been op voorhand gereedgemaakte vormen opleggen.
Om dit alles in twee woorden samen te vatten : In het
politieke corporatisme legt een dictatoriale staat aan het
bedrijfsleven waste kaders op en verleent aan de bedrijfstakken een zekere medezeggenschap in het bestuur van den
staat.
hi het maatschappelijk corporatisme geeft de, staat aan
het bedrijfsleven de gelegenheid een organisatie tot stand
te brengen, die zich aanpast bij de eischen van het bedrijfsleven met het doel het algemeen welzijn te dienen, maar
zonder medezeggenschap in het staatsbestuur.
DE ORGANISATIE VAN HET BEDRIJFSLEVEN
IN HET BUITENLAND

Tijdens de twee laatste jaren heeft de gedachte van het
georganiseerde bedrijfsleven, onder den invloed van de crisis,
veel veld gewonnen. Het hier volgende forte overzicht brengt
ons het bewijs.
I t a 1 i e : waar de corporatieve gedachte het verste werd
gedreven en de werknemers eenerzijds en de werkgevers
anderzijds in syndikaten werden vereenigd die beslissen over
alles wat het bedrijfsleven rechtstreeks aangaat, arbeidsduur,
loonen, voortbrengst, enz. De corporatie vereenigt de twee
syndikaten. Hier zijn dus kapitaal en arbeid op paritaireii
voet gesteld, maar de staat heeft zijn vertegenwoordigers die
waken op het behoud van het algemeen welzijn. De corporaties vormen een economisch parlement en beslissen dus
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over al wat het economische levee aangaat.
Duitschland : Hitler heeft zijn wetgeving van
Januari 1934 gesteund op het maatschappelijk eergevoel van
werknemers en werkgevers, die allereerst zich moeten
bekommeren om het welzijn van het bedrijf waar ze hue
brood verdienen. Hier werden alle syndikaten afgeschaft,
maar een afgevaardigde van de rationale socialistische partij
waakt op werkgever en werknemer en het vermijden van
arbeidsconflicten. Elke onderneming is dus rechtstreeks aan
den staat gehecht en geheel onder zijn toezicht.
O o s t e n r i j k : dit zeldzame produkt van het vredesverdrag van Versailles : een land van zes en een half millioen
inwoners met een hoofdstad die een derde der bevolking
omvat, werd insgelijks op corporatieven voet ingericht. Een
economische raad vereenigt alle bedrijfsbelangen, volgens de
strikte opvatting van Quadragesimo Arno.
Spanje : in feite bestaat er een systeem van Jurados
mixtos, een snort paritaire commissie die de arbeidsconflicten
inoet helper vermijden en ook kan beslissen over het al of
niet tot stand komen van een nieuwe onderneming op een
bepaalde plaats. De Jurados ontaardden echter tot politieke
instrumenten. Interessant is de verklaring van Ex-koning
Alfons XIII dat « ingeval de monarchie zou hersteld worden
Spanje een corporatieve grondwet zou ontvangen.
Estland : hier ook kwam een dictatuur tot stand in
Mei 1934; het Parlement werd met verlof gezonden en een
militaire diktatuur ingesteld.
B u 1 g a r i j e : er werd een koninklijke diktatuur uitgeroepen. In November 1934 werd een « Commissie voor
sociale hernieuwing >> ingesteld die de bevolking moet voorbereiden, door een campagne van voordrachten, op het
invoeren van een corporatieve organisatie.
Lett o n i e : hier ook werd de regeering en het staatshoofd met uitgebreide machten voorzien ten koste van het
Parlement, als reactie tegen het socialisme.
P or t u g a 1: onder de diktatuur van Mr. Salazar kwam
een corporatieve organisatie tot stand, die algemeen wordt
geprezen. De nieuwe grondwet van Maart 1933 verplicht den
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staat een corporatieve ekonomie tot stand te brengen. De
organisatie omvat de gebruikelijke syndikaten voor werkgevers en werknemers vereenigd in federaties en unies en een
nationale kamer der Corporaties. De invloed van het fascisme
en van de Pauselijke Encyclieken zijn hier duidelijk merkbaar.
V e r e e n i g d e Staten : hier werden de bedrijfstakken verzocht zelf hun reglementen op te stellen volgens
zekere eenheidsgegevens van de regeering. Onlangs werd een
zesjarenplan uitgewerkt en alles last voorzien dat in het
vroeger meest economische vrije land der wereld, order de
leiding van Roosevelt, een bedrijfsorganisatie zal tot stand
komen.
zwitzerland : ook hier zijn sterke corporatieve
stroomingen. De Zwitserche katholieken hebben sedert 1927
een corporatieve organisatie op hun programma gesteld. In
Freiburg vond zij een begin van uitvoering.
No or w e g e n : bier ook bestaat een corporatieve
strooming met vaderlandsche drijfveeren. Zij staat baiter
alle politiek en wil in een nationale eenheidspartij tot citing
komen.
E n g e 1 a n d : hier ook zijn corporatieve strekkingen
voorhanden. Niet weer enkel in de beweging van Mosley
die op fascistischen leest is geschoeid en in den laatsten tijd
geweldig aan invloed heeft gewonnen, maar ook bij liberalen
en conservatieven.
Polen: de nieuwe grondwet voorziet een uitbreiding
van het staatsgezag, ook in economisch opzicht. Het gezag
van den Rijkspresident werd fel uitgebreid. Het leitmotiv
van de hervorming is het nationaal gevoel.
Japan : dit is een geval van economisch imperialisme
door den staat gerugsteund en aangemoedigd. Er bestaat een
tamelijk vergedreven corporatieve organisatie, maar van
bijna zuiver economischen acrd.
Fr a n k r i j k : hier bestaat een begin van organisatie
bedoeld als studie en voorlichtingsorgaan van de regeering;
de decreten van Herriot en de wet Boncour hebben deze
organisatie afgelijnd maar in werking trad ze noch niet. Een
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wetsvoorstel dat het economische levee : productie en verdeeling, regelt is aanhangig.
Nederland : bier werd de wet op de bedrijfsraden
ingesteld, sindsdien aangevuld door de wetten op de verschillende hoofdbedrijven van Nederland. Ze zijn zuiver maatschappelijk van acrd. Wetsvoorstellen op de regeling van
productie en verdeeling zijn aanhangig. (1)
ALGEMEENE KARAKTERISTIEKEN VAN DE
CORPORATIEVE GEDACHTE
Welke ook de vorm zij waarin de corporatieve gedachte
zich voordoet, kan men in alle landen die ze geheel of gedeeltelijk hebben in werking gesteld, de volgende karaktertrekken
n.agaan
In de eerste plaats is er een reactie tegen het individualisme en het economische liberalisme. Het algemeen welzijn
staat op het eerste plan. De economische vrijheid wordt
ingedijkt en dienstbaar gemaakt aan de gemeenschap.
In de tweede plaats wordt geen anti-democratische
reactie ingesteld. Wel wordt er getracht deze democratische
stroomingen op te vangen op een wijze die een betere
organisatie toelaat en den staat maakt tot een economischeorganische eenheid. Daarom worden dan ook de bestaande
politieke rechten van de enkelingen niet vernietigd, maar
gekanaliseerd en gericht op het algemeen welzijn.
In de derde plaats staat de eerbied voor den privaat
eigendom, die in alle systemen als aansporende factor werd
behouden. Aileen wordt de groot eigendom, vooral als hij
in dienst staat van een a,narchiek productiesysteem, onder
controol gesteld en sours in de praktijk met socialisatie
bedreigd, mits vergoeding.
In de vierde plaats valt te wijzen op het toevertrouwen
aan publiekrechterlijke organen, Corporaties, Bedrijfsraden,
enz., die het bedrijf vertegenwoordigen, van het beheer der
werken van maatschappelijke voorzorg, die vroeger recht(1) Deze voorstellen werden onlangs gestemd.
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streeks onder de staatmacht stonden.
De klassenstrijd is verboden, stakingen en lock-outs
insgelijks en arbitrage voor arbeidsgeschillen eveneens.
En ten slotte is er een groote varieteit van middelen die
de staat zich heeft voorbehouden om de bedrijfsschappen
onder zijn gezag en leiding te houden, hetgeen gewettigd is,
voor zoover deze leiding de verwezenlijking beoogt van het
algemeen welzijn.
GEEST DER BEDRIJFSORGANISATIE

Welken vorm de wereldhervorming ook aanneemt, hetzij
het integrale communisme van de sovjets, hetzij de planners
van socialisatie van de socialisten, hetzij de corporatieve
stelsels, hetzij de Bedrijfsorganisaties; alle zijn gesteund op
de hergeboorte van den geest van solidariteit en het herstel
van het algemeen welzijn, die het maatschappelijke levers der
eerste volksstammen kenmerkte.
Daarom moeten wij er de aandacht op trekkers, dat de
strijd die de wereld op dit oogenblik doormaakt, niet enkel
een strijd is tusschen werelddeelen, tusschen beschavingen,
maar ook een strijd tusschen stof en geest. De stof, de slecht
verdeelde weelde der productie, de onverbiddelijke en jaarlijks hernieuwde vruchtbaarheid van de natuur, de weerkeerende oogsten, de groeiende veestapels, de ledige
fabrieken, de roestende machines, de wachtende arbeiders,
de immer voortschrijdende techniek eenerzijds en anderzijds
de geest die om het evenwicht te herstellen tegen het geweld
van de feiten zijn povere middelen in slagorde stelt : de
wereldconferenties, de Volkerenbond en het Internationaal
Bureel van den Arbeid, de economische blokken en de vele
kleine kunstjes_die wij alle dagen zien uithalen met contigenteeringen, handelsaccoorden en al de brokjes wet, de eindjes
verordeningen, de vezeltjes ministerieele onderrichtingen
het blusschen van brandies op de flanken van een rookenden
vulkaan.
Zoolang de echte geest der algemeene solidariteit niet
herboren wordt en ruggesteun biedt aan de groote middelen
265

van economische samenwerking, binnen de grenzen der naties
en tusschen de naties onderling, blijft de overwinning van
den geest twijfelachtig.
De bestrijding van de depressie over geheel de wereld
is dan ook veel meer een kwestie van geestelijke heropvoeding
dan van stoffelijke aanpassing.
Wij hoeven ons geen illusies te waken : In het licht van
de heerschende depressie blijkt het dat de beschaafde wereld
ongeveer in dezelfde verhouding staat tegenover de won.deren van de techniek als een neger tegenover een gramofoon. Wij kunnen ons van de techniek niet bedienen voor
ons eigen welzijn omdat de eigenaar der mecanische wonderers
een millioenkoppige individualistische zelfzucht is. De
eigenaar van de gramofoon is wellicht een missionaris.
Gelukkige neger!
De crisis die we beleven stamt veel meer uit het feit, dat
de stoffelijke vooruitgang ooze geestelijke ontwikkeling is
voorbijgestreefd. Onze maatschappij lijdt aan een teveel aan
kultuur en een tekort aan beschaving.
De geheele menschheid staat tegenover dezen toestand
zooals, in de periode van de gothiek, een beeldhouwer stood
tegenover een blok warmer, met in zijn hoofd de klare visie
van het beeld dat hij Wilde verwezenlijken, maar met in zijn
handers onvoldoende werktuigen en onvoldoende techniek
am zijn Broom uit het steers te verlossen.
Er is vooral een werktuig dat ons ontbreekt.
Wij hebben geen vertrouwen.
De enkelingen beschermen hun bezit in de statiek en
therauriseeren in plaats van het te redden in de dynamiek
van de circulatie ten bate van het algemeen.
Men verliest uit het oog dat, zooals een tol slechts kan
recht blijven door te draaien, ons economisch stelsel slechts
kan behouden blijven door de dynamiek van voortbrengst,
afzet en verbruik in vasten kringloop.
Wanneer deze kringloop wordt verbroken, door een
zuiver economisch feit, is het kwaad niet zoo groot, maar
indien dat feit gevolgd wordt door een blijvende algemeene
zedelijke inzinking, dan is de toestand vrijwel hopeloos.
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Het verslag van de experten van den Volkerenbond
sloot met de woorden : « Het gebrek aan vertrouwen bestaat
niet in hetgeen men doet, maar in hetgeen men niet doet. »
Overvloedig werd hierop gewezen in de twee voordrachten die werden gehouden op het einde van het vorige
jaar, door Minister Franqui, door oud-stokhouder Hennebicq
en Gustave Leo Gerard, algemeen bestuurder van het Comite
central Industriel en door Professor Baudhuin. (1)
In de huidige omstandigheden krijgt het vertrouwen
Been kans om to worden hervormd. De laatste jaren zijn een
aaneenschakeling geweest van vertrouwenschokkende gebeurtenissen en toestanden. Het hortende zoeken van de
wereld naar nieuwe vormen verwekt onrust en deze onrust
vertraagt en belet het hervinden van het noodzakelijke
evenwicht.

(1) De gebeurtenissen van einde Maart hebben een schel licht geworpen op
dezen toestand.
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III. — BELGIE IN DE BRANDING
STROOMINGEN IN BELGIE
Hoe staat

Belgie tegenover deze nieuwe ordenings-

gedachte ?
Er bestaat in ons land een zekere strooming naar
bedrijfsorganisatie en zeffs naar corporatisme, maar ik meen
dat ze nog oppervlakkig is en zwak.
De christen democraten, de katholieke Vlamingen en
conservatieven, de Jeunesse catholique hebben zich gunstig
uitgelaten. In de liberale partij zijn insgelijks, wonder
genoeg, zekere sympathien te ontwaren, maar enkel voor
crisistijd. De socialisten zijn er afkeerig van omdat ze in de
bedrijfsorganismen een middel zien om de groote massa aan
banden te leggen.
Dan volgen een reeks groepen en groepjes, sours generaals zonder troepen : de Dinasos, de Naco, het Nationaal
Legioen, de Belgische corporatieve Partij, het Vlaamsch
nationaal Verbond.
In het kort : Het sociale programma van de bedrijfsorganisatie heeft veel aanhangers. Maar voor het economische
programma is weinig geestdrift en tegen het politieke
corporatisme bestaat een algemeene tegenzin op enkele
uitzonderingen na.
Deze volksmeening hangt samen met onze volkspsychologie gesteld op vrijheid en met de economische structuur van
ons land, die in volledigen vrijdom onder het regiem van het
economisch liberalisme is uitgegroeid.
Het economisch liberalisme zit ons letterlijk in het bloed
en dat is dan ook de groote reden van onze verdeeldheid tegen
ons zelven.
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TOESTAND VAN BELGIE
Belgie is een tweeledig land.
Het moet leven van zijn arbeid, want zijn landbouw kan
het niet geheel voeden, daarom worden jaarlijks nagenoeg
voor 2 Milliarden aan eetwaar ingevoerd en verbruikt.
Grondstoffen bezit het weinig en sommige, zooals kolen
en vlas zijn zeer duur. Bijna alles moet worden ingevoerd,
en in de uitgevoerde produkten steekt voor 40 % ingevoerde
grondstoffen. (Van Overbergh).
De uitvoer daalde van 32 Milliard in 1929 tot 13.700.000
in 1934 en de werkloosheid wordt nu geraamd op 425.000
man, verzekerden en anderen, waarvan 80.000 jongeren.
De kern van het Belgische economische problems is te
omschrijven als volgt
De nijverheid moet door haar uitvoer de twee milliard
verdienen noodig tot den aankoop van de ontbrekende
voedingswaren, daarom moeten de kostprijzen laag zijn, de
loonen gering, de lasten licht.
Maar de bevolking verbruikt ook nog voor 9 1/2 milliard
inlandsche landbouwartikelen, die niet te duur mogen betaald
worden, ten erode den levensstandaard, de loonen en kostprijzen laag te houden, en toch duur genoeg om den landbouw
te laten leven en ads kooper op de binnenlandsche markt te
behouden, die 70 % der nijverheidsproduktie opslorpt. (Van
Overbergh).
Tusschen Nijverheid en Landbouw staat de middenstand
die de verdeeling der goederen moet bezorgen en wier
winsten insgelijks moeten herzien worden om het levensonderhoud en de kostprijzen te does dales.
800.000 landbouwers en landarbeiders, 1.200.000 nijverheidsarbeiders, 540.000 winkelhoudende middenstanders,
150.000 staatsbedienden, staan hier tegenover elkaar, in den
strijd om het leven, terwijl hue vaderland zelf naar buiten
den strijd voert om zijn bestaan op de wereldmarkt.
De landbouwers hebben te strijden tegen de dumpingprijzen van de vreemde landen. De arbeiders tegen de
werkloosheid gevolg van afzetverlies der nijverheid. De
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middenstanders tegen de vermenigvuldiging der tusschenpersonen en de eenheidsprijs-magazijnen.
Alle drie doen beroep op den staat.
Geen stap kan de staat zetten in het voordeel van een
groep zonder aan de belangen van een andere groep afbreuk
te doen.
De steenkoolnijverheid verlangde bescherming, maar
verzette zich tegen het contingeeren van mijnhout.
Een eventueel verbod op de eenheidsprijsmagazijnen
dat de middenstand verla-ngt, wordt afgewezen door de
nijverheid en de arbeiders.
Nijverheid, Middenstand, Arbeiders en Staatsbedienden
roepen om boter tegen -10 frank waartegen geheel de Landbouw in verzet komt.
Het Waalsche nijverheidsland zet zich schrap tegen het
Vlaamsche landbouwland met het verwijt dat het 2 1/2 Milliard
bescherming geniet.
De katholieke Boerenbond staat tegenover het liberale
Comite Central Industriel.
Alles overheerschend blijft de noodzakelijkheid u i t
te voeren.
Minister Gutt zegde op 14 Februari laatst : « On ra dit,
« redit, on ne le redira jamais asset, la Belgique depend de
« l'exterieur...... La necessite d'exporter est vitale, car pour
« nous, cesser d'exporter c'est comme pour un individu cesser
« de respirer. »
Dat is ongeveer het overzicht van ons land, dat Pirenne
beschreef als « une urine et un entreplit au carrefour des
« nations. »
Wij beleven een der meest tragische momenten van onze
geschiedenis.
Het is niet overdreven dat te zeggen en wij vinden een
beteekenisvolle weerklank van dit feit in de rede van Minister
President Theunis op 29 Januari laatst, toes hij de stichting
aankondigde van het nationaal Arbeidscomiteit
« La solidarite nous domine. Nous faisons appel a toutes
« les collaborations sans distinction de classes ou de paths.
« La question &passe les quenelles politiques. Elle est grave.
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« Le but en vue est grand. Il faut dans retat present des
« choses trouver le moyen de donner a chaque beige le pain
«quotidien.»
En Minister Franqui zegde als eenige inleiding op de
eerste zitting van het nationaal Comiteit van den Arbeid
« Messieurs, la maison brute! Pas de discours, it faut
« agir...... »
Zulks is niet mogelijk zonder ordening, zonder tucht.
ECONOMISCHE ORDENING

Wat heeft de Regeering gedaan om het land in deze
richting te voeren ?
De eerste poging tot regeling van een bedrijfstak is
deze van het kolenbedrig en het staat iedereen nog duidelijk
voor, welk een storm van critiek er over het land is gegaan.
Maar andere nijverheden drongen insgelijks aan op
bescherming, de weefsels, de metaal-, de glasnijverheid en,
zooals Senator Van Overbergh zegde, er wachten nog vijftig
andere.
Het is gebleken uit de opgedane ervaring bij het kolenprobleem, dat elke overeenkomst met den vreemde onmogelijk is, indien de Belgische voortbrengers niet een zekere
tucht aanvaarden.
Het is ons duidelijk geworden dat een regeling van
regeeringswege opgedrongen altijd te strak is en het veruit
beter is de bedrijven aan te sporen zelf tot organisatie over
te gaan, al vraagt dat ook een stoffelijke en zedelijke
inspanning.
In deze richting hebben vele gezaghebbende personaliteiten zich uitgesproken : Ministers Lippens, Van Isacker,
Van Cauwelaert, Theunis. Heeren Van Overbergh, Jussiant,
Masson, Gustaaf Gerard, Wauters, De Man......
Ook de Federatie der Belgische Handelskamers liet zich
in dezen zin uit in haar jaarverslag van 13 Juni 1934
« Si les commercants et les industriels desirent ne pas étre
« soumis a des contraintes legates dans le domaine &ono« mique pur, it est grand temps gulls se plient volontairement
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«a une discipline librement consentie et gulls fassent des
« efforts qui s'imposent, en vue d'organiser et de coordonner
leers activites commerciales et industrielles. »
Dat is ook de bedoeling van de besluit-wet van 13
anuari
1935, op de regeling van productie en verdeeling.
J
Deze wet is nagenoeg dezelfde als deze die werd voorgesteld in Frankrijk, in Nederland en in het nude liberate
Engeland en in. Tjecho-Slovakije voor de glasnijverheid.
De Belgische besluit-wet van 13 Januari 1935 behelst in
het kort de volgende regeling
Indien, in een bepaalde bedrijfstak, tusschen de betrokken nijveraars met een zekere meerderheid een akkoord tot
stand komt ter regeling van productie, verdeeling, verkoop,
invoer en uitvoer van hunne waren, kan dit akkoord verplichtend gemaakt worden voor al de nijveraars betrokken bij den
bedrigstak in kwestie.
De afzijdige minderheid kan haar standpunt doen Belden
en hare belangen verdedigen voor een speciale economische
rechtbank indien een eerste onderzoek door arbiters tot geen
uitkomst heeft geleid. Den Koning hoort het recht toe, na
image van de vonnissen der rechtbank of van de arbiters,
een besluit te treffen.
Het is vanzelfsprekend dat de voorgestelde regelingen
zullen moeten rekening houden met het algemeen welzijn,
de economische ontwikkeling van het land niet mogen
beletten, geen beletsel voor het ontstaan van nieuwe nijverheidstakken vormen, geen nadeel zijn voor de kleine nijverheid.
Dat alles werd in het verslag aan den Koning bij de
besluit-wet gevoegd, toegelicht met de bemerking dat « de
« economische structuur van ons land zoo bizonder delikaat
« is en zoo verbonden met den strijd tusschen de groote nij« verheidslanden, dat, om hare leefbaarheid te vrijwaren een
« krachtinspanning naar coordinatie noodig is. »
Zoowel in Belgie, als in Frankrijk, Nederland en Engeland laten de wetter of de wetsvoorstellen het iniatief der
regeling van productie en verdeeling over aan de bedrijven
zelf.
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Wij zijn dus volop op weg naar de economische bedrijfsorganisatie. De voorgestelde hervormingen zijn nog sporadisch, maar een samenordening kan niet uitblijven en reeds
is ze geschetst in de oprichting van het Nationaal Komiteit
voor den Arbeid, waar dus door vertegenwoordigers van alle
partijen de vraag der werkverschaffing zal worden onderzocht en toegelicht. En verder in de oprichting van een
komiteit voor den Binnenlandschen Handel, dat zal gelast
worden met « de grondige en bestendige studie van de binnenlandsche markt in verband met de nationale voortbrengst,
met het bewaken van den import, met het zorgen voor de
bescherming van de nationale markt tegen oneerlijke vreemde
concurrentie en het voorstaan van alle middelen om de
buitenlandsche afzetgebieden uit te breiden, het afsluiten van
akkoorden te bevorderen tusschen Belgische voortbrengers,
verdeelers en verbruikers. » (Kabinetsraad van 4 Februari
1935).
SOCIALE ORDENING

Deze poging in de economische richting wordt aangevuld op het maatschappelijk terrein door het wetsontwerp
Heyman op de toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de
syndikaten, het afsluiten van collectieve arbeidscontracten
en de verdere uitbreiding te geven aan den verzoenende rol
van de paritaire commissies.
Het wetsvoorstel voorziet de oprichting van nationale
of gewestelijke paritaire Commissies voor alle bedrijfstakken.
De Koning wordt met deze taak belast, met het benoemen
van de Comiteitsleden op voorstel van de Syndikaten van
Werkgevers en Werknemers en het vaststellen van de grenzen
van het Bedrijf.
Hunne taak zal omvatten : de arbeidsconflikten bij te
leggen, de gemeenschappelijke belangen van het bedrijf te
bestudeeren en te bevorderen, zooveel mogelijk het afsluiten
van collectieve arbeidsovereenkomsten te bevorderen, tot
vraagbaak te dienen voor de openbare besturen in alles wat
voor het bedrijf belang heeft.
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Ten slotte voorziet het wetsvoorstel het oprichten van
een nationale Commissie der Voortbrenging, gelast met het
vergemakkelijken eener goede organisatie der productie met
het accoord van alle georganiseerde bedrijven en de samenwerking van werkgevers en werknemers.
De Koning wordt gelast met de oprichting van dezen
raad die alle maanden vergadert, advies zal uitbrengen over
taken aan haar onderzoek voorgelegd door de Regeering,
Bestendige Deputatien, Colleges van Burgemeester en Schepenen, conflicten voorkomen en bijleggen tusschen twee of
weer georganiseerde bedrijven, den toestand van Handel en
Nijverheid onderzoeken, ten slotte de Regeering helpers om
de economische en maatschappelijke wetgeving aan to passers
aan de behoeften van Nijverheid en Handel.
BESLUIT
En zoo dringt de geest van Quadragesimo Arno stilaan
door in ons economisch en sociaal leven, gedreven door den
flood van de gebeurtenissen, naamloos en geleidelijk maar
met de kracht van de waarheid.
Rome krijgt gelijk.
De besluitwét op de Regeling van de Productie en de
verdeeling, invoer en uitvoer, het wetsvoorstel Heyman op
de Erkenning der Syndikaten, de rol der paritaire Commissies en de Commissie voor de Nationale Voortbrengst zijn
de twee vleugels waarop het economische en sociale leven van
ons land naar hernieuwing en aanpassing bij een vlug
evolueerdende wereldstructuur, zal moeten drijven.
Minister Colijn verklaarde in zijn beruchte redo van
26 Januari 1935 over de « Verhooging van de ingezonken
Nederlandsche Volkswelvaart. »
« 1k spreek van aanpassing, niet van overbruggen. Her« stel van onze Volkswelvaart duet de gedachte opkomen aan
0 een terugkeer van toestanden van voorheen, aan Welker
« terugkeer ik geen geloof hecht...... »
En verder sprak hij van Azie en japan......
Bij. den aanvang van Februari, deed Generaal Smuts een
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uiteenzetting over den politieken wereldtoestand waarin hij
Europa schildert als een « schiereiland van Azie » en de vraag
stelde « of wanneer in Azie Handel, Nijverheid en Beschaving
zullen ontwaken, Europa niet zal worden vermorzeld ? »
Maar Andre Siegfried, in een merkwaardige studie over
de depressie, stelt de beangstigende kwestie van de heerschende crisis op 'het ware terrein, met de vraag of zij niet
het probleem stelt van de zedelijke overheersching van de
wereld. Hij herinnert aan het Congres van Jerusalem waarin
werd belicht hoe Europa op zijn economische veroveringstochten aan de wereld meer materialistische energie heeft
gebracht dan godsdienstzin.
En nu komen de gevolgen van deze materialistische
energie op de gevestigde europeesche sociale en economische
orde aanrukken en zal de West-Europeesche beschaving
wellicht gered worden door een tijdigen terugkeer maar een
vergeestelijking van haar sociaal en economisch levee.
In deze evolutie heeft ons land zijn rol te spelen op
de bezadigde en rustige wijze die de zijne is. In elke sociale
groep zal het gevoel van de solidariteit moeten herboren
worden en deze waarheid doordringen, dat de redding van
het schip ook de redding van de bemanning is.
Dat reddingswerk kan slechts volvoerd worden door een
bemanning die tuchtvol is en begrijpt waarom het gaat.
Die bemanning moet georganiseerd zijn, werken naar
een plan dat in wording is, dat zal groeien uit de omstandigheden en de feiten, en eens dat deze nationale organisatie
tot stand is gekomen, zal er aan een deelname aan een internationale organisatie kunnen gedacht worden.
Rome spreekt toch van « door verstandige verdragen en
« instellingen een vruchtbare en heilzame internationale
« samenwerking op economisch gebied tot stand te brengen. »
En dichter bij ons, zegde Professor van Zeeland in zijn
boek « Europa 1932 » : « Te alien prijze moet men vermijden
« dat in de toekomst de internationale economische orde
« worde gestoord door initiatieven afzonderlijk door de
« staten genomen. De inzet is de beschaving zelve...... »
Daarom zullen in ons land zoowel als in Engeland,
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Frankrijk en Nederland, de nijverheden en de bedrijfstakken
zich moeten gereed makers tot de erkenning eener ordening.
Meer nog : deze ordening z e 1 f tot stand brengen.
Indies nijverheden en landbouw de kracht niet hebben
zichzelf te organiseeren en den middenweg te venders tusschen
eigenbelang, korpsbelang en algemeen belang, indien hun de
noodige opofferingsgeest daartoe ontbreekt en zij zich niet
in slagorde kun'nen aanbieden bij de regeering ten einde met
hare hulp haar afzetgebieden te verdedigen en zich toe te
leggen op fijnere, betere fabricatie, dan ligt het voor de hand
dat ofwel een zwakke regeering zich naar een socialistische
proefneming zal laten sleepers ofwel dat een sterke regeering
zal gebieden......
De weg naar de hernieuwing van de Belgische economie
schijnt ons dan ook nog heel vaag, en in het licht van de
laatste gebeurtenissen die duidelijk het gebrek aan een stevige
eensgezindheid in de regeeringspartijen hebben aan het licht
gebracht, gezien de geruchten aangaande een tijdelijk samenwerken van de Kristen democraten met de socialisten, is de
eerste mogelijkheid niet uitgesloten. (1)
De oud-stokhouder der Brusselsche Balie, Meester Hennebicq, zegde onlangs tamelijk ongenadig
« Le beige apathique et egoiste, qui vet sur lui-même et
« se desint6resse des questions capitales pour le Pays a le
« gouvernement qu'il merite. »
1k geloof dat de verdiensten onzer volksgemeenschap
hooger zijn dan het onmiddellijk uitzicht van de dingen
het aangeeft en meen te mogen aannemen dat er nu wel in
den geest van Rome eene breede belangstelling bestaat voor
de toekomst van ons land en het lot van zijn bevolking.
Dat er groei steekt in den zin voor samenwerking en
toestemming in de onvermijdelijke offers die het in stand
houden van de Belgische volksgemeenschap vereischt.
Europa is in de gedachte van het economisch liberalisme
en den vrijhandel groot geworden, en wij alien zijn in die
(1) bedoelde o laatste gebeurtenissen * kwamen voor in Januari '35... Hoeveel
meêr nog, bewijzen de allerlaatste!
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atmosfeer opgegroeid. Liberalisme en individualisme zitten
ons in het blued.
Daarom heeft het jaren geduurd eer de waarheid van
Rerum Novarum en Quadragesimo Arno tot ons doordrong.
Wij alien hebben de Encyclieken verward met een
verdienstelijke maar eenvoudige preek. Maar tegen den
achtergrond der depressie, is hun leer uitgegroeid tot het
enorme geluid van een echte wereldboodschap die ze steeds
waren.
In den echo die de verkondiging der Leer van Rome
verwekte, ontwaren wij ook een jonge stem die zich richtte
tot een klein nijverig yolk met de intuitieve klaarziendheid
en de grootmoedigheid van een onbevangen jeugd.
Leopold III zegde op 24 Juli 1934 tot de vele duizenden
van den optocht der burgerlijke maatschappijen to Brussel,
en omlijnde in een paar volzinnen het programma waarvan
de uitwerking under onze oogen groeit
« Thans weer dan ooit, moeten wij in de onderscheiden
« gebieden van onze bedrijvigheid al onze krachten verza« melen ter bestrijding van de rampen die de wereld teisteren.
« Zelfzuchtig individualisme moet de plaats ruimen voor
« vruchtbaar solidariteitsgevoel...... »
RENE GORIS,
Bestuurslid van het Algemeen Verbond voor
Christen Werkgevers, Antwerpen.
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DE VERGISSING
I
Ge kunt van nature een beetje zwaartillend zijn, maar
het vooral worden als ge u zelf wat veronachtzaamd denkt.
Zijn familie, die uit de taken teruggetrokken in een voorstadje leeft, heeft aan Michel, hij moet dat eerlijk bekennen,
nog niet veel gehad. Center in zijn studie gestoken en hem
verder zijn zondagsgeld niet ontnomen, alhoewel hij daar
in feite niet veel aanspraak op maker kan. Menschen op
leeftijd, die jaren hard hebben gewerkt, kunnen zich een
studeerend jongmensch niet anders voorstellen dan als een
door de omstandigheden gewettigden luiaard, maar daar
komt het op neer een type die de karweitjes liever aan anderen
overlaat en schuil gaat achter zijn ontzaginboezemende studie.
Michel mag het de zijfien niet ten kwade duiden dat ze ook
zoo'n tikje achterdocht koesteren. Zijn taster en zijn broer
brengen maandelijks hun verdiensten mee, de large belhamel
die hij tusschen hen is, schijnt zich dat niet aan te trekker.
Afgestudeerd, in den tin dat hij een beroep kent, wil
zijn vader dat hij het ook uitoefent. Hij wil nochtans iets
verdergaan. Hij wil naar de universiteit. Natuurlijk spreekt
hij daar met zijn vader niet over. De diplomatie eischt het
antichambre bij moeder. Michel wacht tot zij met den afwasch
bezig is. Hij zit in het nevenvertrek en begirt het gesprek
van ver
— « Of ik nog jets moet doen? »
Alsof hij niet weet dat hij best doet de baan op te gaan
op zoek naar werk.
— « Haal dan maar een bus kolen op », roept zijn
moeder.
In de winterperiode komt zijn huiselijken arbeid daar
op neer. Hij haalt die bus en landt in de keuken aan. Ziezoo
nu is hij er.
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— « Moeder? »
Wanneer zijn moeder hem zoo van terzij met haar
groote, blauwe oogen vertrouwelijk aankijkt, weet hij dat ze
de bedoeling in zijn stem begrepen heeft.
— « Nu, wat is er? »
— « 1k zou graag willen voortstudeeren. » Hij zegt dat
fluisterend, nerveus, terwijl hij met den knoop speelt dien hij
toevallig in zijn rechterzak ontdekt.
Pauze.
Hij ziet dat moeder haar harden afdroogt. Dan zegt
ze
— « Zoudt ge dat nog willen Michel? »
Moeder is dus niet verontwaardigd. Het Brandt hem in
de lender. Hij knikt ja, en knippert weer zenuwachtig met de
oogen.
— « We hebben al zooveel voor u gedaan. Ge vraagt
niet eens of we dat nog kunnen?, zegt zijn moeder weer.
Michel kijkt haar aan. Hij ziet in die blauwe oogen of
zij hem wel begrepen hebben. Neen, ook moeder eischt van
hem dat hij zijn deel geve... Misschien had hij alle verdere
studie opgegeven, ware hij op een baantje gevallen dat hem
paste. Maar tot nog toe sloeg alles tegen. De oogenblikken
waarop hij niet door werkzoeken werd in beslag genomen,
had hij zich heimelijk op zijn kamertje aan 't werk genet, met
het weinige spaargeld de noodige boeken betaald die hij
moest binnensmokkelen. Ja, hij had zelf ook schuld dat hij
Been werk had.
— « Nog wat geduld, moeder. Het gaat nu niet. Gelijk
de tijd nu is, moet ik voor een appel en een ei werken.
Gedurende dien tijd kan ik een titel haler. »
— « En dan trouwen, » valt zijn moeder hem in de rede.
Hij duvet plots hard op den knoop in zijn zak, alsof die
er ook voor iets tusschen zit.
— « Ja, dat is het. Gylie zijt bang dat we trouwen »,
kopt hij.
— « Dat is niet zoo, zeker ? Gaat nu eens na, Romain
Van Dichteren is toch ook na zijn laatste jaar getrouwd? »
— « Dus daarvoor mag ik niet voortgaan. Neen 'k zal
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't u zeggen : ge hebt Been betrouwen in mij. »
Michel kan niet verder luisteren. Hij hoort niet dat zijn
moeder zegt : << Och manneken dat verstaat ge nog niet
goed », en al zooveel gewettigde verontschuldigingen die een
moeder zoekt, die we! begrepen heeft... Michel hoopt nu
enkel, terwij1 hij piekert op zijn kamer dat ze daar toch met
vader eens over spreken zal.
De beslissing van vader is kart en gegrond. De tijden
zijn te slecht en dokters zijn er met de vleet die niet weten
wat beginner. Het wordt nu tijd dat hij zijn brood verdient...
Ze willen dat hij zichzelf prijs geeft, dat hij ondergaat
in de jacht op een paar bankbiljetten meer. Ze voelen niet
wat er kolkt achter zijn gedwongen kalmte en zijn anderdanigheid. Hij moet zich weggooien achter een burotafel om
een heeler dag, van te negenen 's morgens tot te zevenen
's avonds, roode lijnen in een goedkoop kasboek te trekker.
Hij mag met zijn meetlatje puntjes teekenen wij1 de telefoon
onafgebroken larder en werelden met elkaar verbindt, wijl
de tijd vliedt, zijn tijd. Hij mag zegels koopen en geduldig
in de rij in den nek van een mensch kijken, brieven wegen
en er de zegels opplakken, uit verveling over de lengte van
een jodenneus filosofeeren die over hem als een maansikkel
op den donkeren bureelwand glanst. Kan hij het niet uithouden, dan verdwijnt hij voor een half uurtje om zich de
harden te wasschen en te waterer. Op zijn kamer 's avonds
moet hij aan de afmatting der ledigheid bezwijken en
's nachts wakker liggen omdat de rekenmachine onafgebroken schelt en ratelt in zijn hofd.
Michel is nu van nature een beetje zwaartillend. Het
komt over hem als hij in weerwil der verstarring nog een
avond doorbrengt in de bibliotheek. Hij leest er niet, maar
kijkt naar de bleeke pleisteren beelden. Goethe, Schiller,
Vondel. Hij denkt nog even aan de mooie gestalte van
Gretchen en mompelt bijna een doorgezanikten versregel
uit Jozef in Dothan. Dan vallen zijn oogleden toe en zinkt
hij diep in het donkere meer van een onweerstaanbaren slaap.
Toch mag hij niet aan zichzelf twijfelen.
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Als hij op een avond thuis komt wacht hem iemand in
het kleine, ongezellige salon. Het is een Hollander. Door
diens beschaafd Nederlandsch neemt zijn minderwaardigheid
nog grooter afmetingen aan en doet hij onhandig. Toch praat
de Hollander zoo vloeiend en zoo veelbelovend dat Michel
een andere wereld binnentreedt, die wereld in een oogwenk
verovert, zijn naam ziet op de eerste bladzij van dagbladen
en tijdschriften en zijn achting stijgt als een opgedreven
beurswaarde. Hij zal de zijnen overbluffen. Zijn geest zal
zegevieren over de beslommeringen van het sleurleven. Als
de ietwat kale, leelijke, netgekleede Hollander weggaat,
houdt hij een luit in zijn hand en is hij in naam « Aileenvertegenwoordiger van den Instrumenthandel Musica. Afdeeling Luiten. »
Bij zijn intrede in de huiskamer zijn vier paar oogen op
hem gericht. Van de geestdrift rest hem enkel een warm,
bloedzwaar ' hoofd en koude voeten. Want hij weet plots dat
hij een stommiteit heeft begaan. Hij hoeft de zijnen niet veel
uitleg te geven, alhoewel hij snakt naar den raad van vader.
Hij wil zijn eigen weg nu gaan. Hij kan nog Been afstand
doen van zijn misplaatste eigenliefde.
Hij zit den ganschen avond muziek te ontcijferen, iets
waarvan hij de theorie onvoldoende machtig is. Hij vindt
het zelf kostelijk wanhopig. « Een beetje oefening op de
luit », hoort hij den Hollander zeggen, « en ge wint er een
fortuin mee. » Hij is niet in staat dat beenen plaatje behoorlijk over de snaren te halen.
— « En hoeveel hebt ge aan zoo'n ding », zegt hem zijn
vader daartusschen in. Michel doet of hij is afgeleid, alhoewel
zijn heele lichaam gespannen staat op wat de anderen doen
en zeggen, terwip hij knoeit. Als zijn vader een derde maal
de vraag herhaalt, wil hij hem paf zetten.
— « Zestig frank, dat is bijna niet te gelooven, he ? »
Weet hij nu zelf wel aan wie hij die spullen kwijtspeelt.
jeugd- en zangvereenigingen! Hoe ver is dat nu alles van
hem af.
Laat op den avond herhaalt hij nog altijd de gamma.
Aileen vader is nog niet slapen.
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— « Hadt ge niet veel beter gedaan dien Hollander
door te zenden?
Lang genoeg gemarteld springt Michel op.
— « Nu dat ge nog iets bij kunt verdienen, is het ook
niet goed », roept hij. En kwaad trekt hij Haar boven met
zijn luit.
En toch, redelijker gedacht als dat van vader bestaat
er niet.
II
De verongelijkte student is nu handelaar. Maar voorloopig heeft Michel al genoeg van het karweitje. Nochtans
brieven uit Holland bevestigen in hooge termen zijn aanstelling als alleenvertegenwoordiger met 30 procent op den
verkoop. Die Hollanders zijn zakenlui, zij vinden voor alles
de innemendste formuul, zij hemelen u op tusschen de regels
en weten vooruit dat het artiekel zich, zelf aanprijst en ge
succes zult hebben. Achteraf weet hij toch ook, dat ze aan
hem een pieterig makelaartje hebben, dat ze zich schromelijk
vergissen. Om alle goede trouw niet te beschamen antwoordt
hij in een nagemaakt taaltje dat hij zich ernstig met de zaak
bezighoudt en een paar jeugdvereenigingen enthusiast zijn
over de instrumenten in kwestie.
Tenslotte weet Michel wel wat hem te doen staat. Uit
Holland zenden ze regelmatig adressen die ze voor hem
hebben opgezocht. Hij heeft dus niets anders te doen dan
bezoeken of te leggen, te praten en dan door een spelletje
op de basluit of als ze willen op de kleine luit, model C,
geschikt voor uitstapjes, enz. uit te voeren. Maar hij vordert
zoo weinig op die bakjes als zijn vierjarig zusje. Hij is iets
handiger dan Molleken, maar het resultaat is negatief, als
het hare. Waarom dan niet liever wat nota's verzamelen voor
het andere doel, dat spijts alles, hij toch niet uit het hoofd
zet.
Zoo kan het niet blijven. Als er een maand voorbijgaat
met als eenige batig saldo de som van die kleine luit, die hij
zelf heeft aangekocht, omdat hij toch 't bewijs moet leveren
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dat hij niet op beloften teert, dan moeten zakenlui als de
Hollanders toch gissen dat er iets niet vlot. Het is er al.
« Met dezelfde post, ontvangt U een zestal kleine luiten en
een groote basluit, die U toelaten exemplaren op proef bij
klanten achter te laten. »
Hij kijkt uit naar dat onweer dat boven hem drijft.
Eindelijk, tegen avond, brengen ze langs het spoor om een
kist. De grond zakt hem weg onder de voeten. En toch, om
de anderen daarbinnen te bewijzen dat het ernst is en dat hij
taken doet, laadt hij ze uit, haalt hij precies elke luit uit haar
kartonnen verpakking, tokkelt er zelfs eenige akkoorden op,
die hij er na veel moeite kan uithalen. Het tweet breekt hem
uit en leekt af langs zijn kin en onder zijn oksels. Wat moet
hij in godsnaam met die buffer doer?
's Nachts doet hij geen oog toe. Hij weet dat hij geen
oogenblik gerust zal zijn, zoolang die kist niet als brandhout
in den kelder ligt. Hij moet besluiten klanten te maker,
het moet.
's Anderdaags heeft Michel zoo'n speelding onder den
arm. Hij zoekt de « Wandelvereeniging Mercurius op,
Britschelei, 23. Hoe hij het moet aan boord leggen ? Pioenrood staat hij in het deurgat van een priveburo, waar bij een
soort divan een mooi jong meisje leant. Een jongmensch,
hij meent wel jonger dan hijzelf, met een sporthemd aan,
komt op hem af.
— « 'k Kwam om u over een instrument te spreken, dat
voor jeugdvereenigingen heel geschikt is. Ik ben gezonden
van een Hollandsche firma... »
Om eerlijk te zijn : hij heeft van de luit hoegenaamd
niets anders gezegd dan haar prijs. Hij heeft haar achtergelaten. Maar een uurtje heeft hij het gezellig met het dametje
en het jongmensch over theorieen gehad. Hij viel op een
paar onmogelijke idealisten. Zijn eerste gedacht als hij baiter
gnat : daar komt niets van. Komt hij thuis dan is hij verheugd
over zijn eersten zakenstap. Den volgenden dag wacht hij
een bestelling af.
Succes! Er ligt een kaart in de bus : de luit heel sympathiek, trachten twintig exemplaren te koopen. Hij moet dat
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nieuws aan alien laten lezen. Ze wenschen hem geluk. Hij
weet niet wat hem overkomt. Hij rekent die winst uit
30 X 60. En heimelijk : ik verdien zooveel dat ik mijn kosten
aan de universiteit wel zelf kan betalen.
Holland jubelt mee. Hij moet het tijdig verwittigen voor
de verzending.
Zich steunend op die afname wordt de ontmoeting met
den Vlaamschen zanger Herremans een nog grooter succes.
Hij heeft van die nieuwe luit gehoord en wil hem spreken
in het lokaal : de Pannekoek, St. Jakobsmarkt, 40. Als Michel
er binnenkomt zit Herremans voor een bouillonkopje een
liedertekst door to kijken.
— « Meneer Verkoute? »
— « In persoon. »
Waarom wordt hij niet een gewichtig personnage ?
Weldra is hij de leverancier Verkoute, en kennen al de
zangvereenigingen zijn naam.
— « Uw artiekel interesseert me erg, begirt Herremans
gewichtig en guI. Zie... » en na een derde glas geus hebben
ze de vlaamsche muziekwereld op den kop genet. Ze zijn
althans deftig met het hoofd in een verkeerde richting.
Licht aangeschoten wipt hij als een dwaze mensch in.
huffs. Michel lacht dien avond als een oud ventje, zoo zelfbewust, zoo simpel.
III
Verder moet hij voorloopig niet op zakenreis meer. Hij
heeft zijn agenten uitgestuurd. De leveringen zullen overkomen als de eerste zwaluwen. Met de lente van een nieuw
lever. Zijn eerste kasboek heeft hij zonder morren nu verder
gelijnd en zijn tweede schiet vlug op. Het interesseert hem
Been jots dat de Baas de eene communicatie op de andere
vraagt. Hij rekent ook niet meer uit hoeveel hem dat kost,
tegen zijn werk. Hij verdient geld. Hij heeft eindelijk de
zijnen gerustgesteld over zijn luiaardij en zijn zoogezegd
ontwijken. Van lieverlee wandelt hij traagjes op de Keiserlei,
en schaft hij zich in verbeelding de boeken aan die hij dag
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in dag uit bij Moorthamers als een meisje aait. Hij zoekt op
de tram naar oogen die hij nog al eens heeft aangestaard en
legt er een uitdrukking in die meer wil dan hij kan vermoeden.
Hij weet niet hoe hij is, hij vindt zich vreemd, gelukkig
misschien ?
Michel wacht geduldig. Hij maakt zich niet druk over
een week zonder nieuws. Het gaat toch niet ineens van
een leien dakje. Maar Holland heeft er andere gedachten
over. « Wij hebben U de twintig luiten opgezonden. »
En dan wordt hij bang. Waarom die haast? Ja, waarom zoo
opvliegen over die onderhandelingen. Drie kisten vindt hij
in de gang als hij op een avond van 't werk keert. Zijn vader
is er doodeenvoudig niet over te spreken.
Herremans laat hem nog een berichtje dat hij veel hoop
heeft. En van de « Wandelvereeniging Mercurius » hoort hij
niets. Het eerste wat hem te doers staat is Holland geruststellen. Maar hij zelf is het niet. Als hij voor het bureel
staaltjes wegdraagt naar den chemist blijft hij weer lang
onderweg. Hij kan eenvoudig geen lijnen meer trekkers. Om
de gedachte aan de kisten te vermijden, ligt hij als een Joerende kat naar het schakelbord der telefoonlijnen te kijken.
's Avonds vindt hij een uitvlucht om naar de bibliotheek te
gaan. Hij verbaast er zich niet over dat hij op een bank van
het Noorderpromenoir naar de lichten van de Royal Yachtclub staart. Hij wil ver, ver uit de werkelijkheid vluchten.
Hij zou willen dat op slag de heele wereld anders was, zoo
dat er geen mensch een geheugen aan luiten had. Dat die
beklemming van hem heen ging, zooals gebeurt bij 't ontwaken uit een griezeligen droom.
Thuis taalt hij over die luiten niet meer. Holland schrijft
hem brief op brief. Hij zegt daar niets van en antwoordt niet.
Hij kan alles slechts overlaten aan iets wat hij voorziet, maar
dat hij zich niet durft voorstellen.
Gelukkig dat Hollanders zakenlui zijn. Die wieden het
onkruid waar het hen voor de voeten groeit. « Wij hebben
ons in betrekking gesteld met de Firma Pijke en Co, Frankrijklei, 48. Die zullen de luiten overnemen. Gelieve zoo goed
te zijn de prijs van de verkochte luit op onzen postcheck
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te storten. » En als altijd « Hoogachtend. »
De laatste dag als « alleenverkooper voor Belgie en
Luxemburg » is voor Michel aangebroken. Hij doet zes
tramreizen om de luiten aan den man te brengen, die — en
dat was tenminste de haver brengen bij het paard een
muziekhandel openhoudt. Michel durft hem niet erg in de
oogen kijken, omdat hij denkt dat die man van zijn mislukking weet. Ze wenschen elkander toch « tot weerziens. »
Zoo juist heeft hij de som van twee luiten op postchecknummer Brussel 60804 gestort. Die tweede luit heeft zijn
vader verkocht. Dat verminderde de kosten van de tweede,
waarover vader liever niet uitgevallen was.
Morgen kan het zijn dat hij weer stalen wegdraagt en
dat de Baas, omdat de dactylo haar plaats heeft opgezegd,
hem voor de tweede maal, bij gebrek aan beters, als dactylo
gebruikt.
PAUL DE VREE.
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LIEFDELIED
Het is zoo moeilijk om oprecht te wezen
bij u, die ik bemin.
De droomen en verlangens die mij dierbaar waren,
zij kregen vorm, zij kregen zin,
omdat zij eens uw aangezicht verwierven,
en menschen werden, toch een mensch, toch u,
toen droomen en verlangens stierven.
Want alle droomen zijn zoo gauw ontluisterd,
gelijk de rook zoo vlug verijld.
Lang voor de avond van het Leven duistert,
is er geen ander dan het dagelicht,
dat rond ons hart verwijlt.
En alles wordt gewoon en klein en saml,
zoo oud als oudgebakken brood;
het hart der anderen, ons eigen hart,
is als het sterven moet,
slechts waardig voor de dood.
Het was zoo Lang alleen, en moederziel verlaten,
ik ben zoo gansch alleen spijts alles wat gij zijt;
God glimlacht fijn over ons lieven of ons haters
wij zoeken om elkander vruchteloos,
in ons verankerde eenzaamheid.
Ik weet dan niet waarom ik u bemin,
waarom ik altijd van u houden zal,
wij zeggen elk voor ons, het heeft geen zin,
en bij elkander lijden wij,
en zeggen niemendal.
Slechts zwakker wordt ons hart en murwer,
gelijk het land wanneer de dooi intreedt,
en zoo geneigd om braaf te dulden,
die wanhoop om elkaar
die men maar liefde heet.
ANDRE DEMEDTS.
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ASPECTEN VAN TERTULLIANUS (1)
« Wij zijn de geestelijke en lichamelijke besnijdenis van
alles, want wij besnijden de dingen deter wereld en in den
geest en in het vleech. » Aldus Tertullianus.
Ik kan dit maar pen hoogmoed noemen — hoogmoed
is immers niets anders dan de heroische vorm van verwaandheid —; ik noem het veeleer de geesteshouding van hen die,
nadat zij zich aan het gebod hebben gemeten, te licht voor
hen en te laks bevonden, zich aan zichzelf zijn gaan toetsen.
Er zijn lieden die vrede vinden in het stipt naleven van den
regel, of er zich mee tevreden stellen (men mag ze misschien
de deemoedigen noemen); er zijn er anderen die, doorheen
den regel, boven het gebod uitgroeien, de verlenging van het
gebod, het tot in het oneindige logisch doordrijven van de
wet in zichzelf trachten te verwezenlijken : « de athletes
Gods », die simmer zatte zoekers die een mogelijk tekort aan
eenvoud en menschelijkheid vergoeden door een onstrembaren drang naar volmaaktheid. Onder deze asceten nr. I
reken ik Tertullianus. Ook hij wil een geloof « zoo groot als
het loon dat men daarvoor in den hemel verwacht.
Door zoo's ideaal bezeten, sluit een gewoon mensch zich
op in zichzelf, en blijft in zichzelf gevangen. Tertullianus
niet. Ik hoef bier den geest van den heer Tame niet op te
roepen om te mogen beweren dat Tertullianus' herediteit
— de praktische geest en onderofficiersmentaliteit van een
Romeinsch wader, centurio in de provincie, vermengd met
het paroxistisch-meridionale van een Carthaagsche moeder;
— zijn dubbel milieu, Carthago en Rome (waar Christen =
vijand van den Staat); zijn late bekeering, die doet denken
aan deze van Augustinus — gij kent de bladzijde uit dezes
B e k e n t e n i s s e n en weet hoe hij zich bekeerde (uit een
(1) De orthodoxie van Tertullianus' werk laat deze karakteristiek natuurlijk
buiten beschouwing. N. v. d. R.
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naburig huffs had, tot tweemaal toe, een schrille kinderstem
hem vermaand : Tolle et lege, toile et lege) bij het lezen van
dezen passes uit den brief van Paulus aan de Romeinen
« De nacht is voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen.
Laat ons afleggen de werken der duisternis en aandoen de
wapenen des lichts. Laat ons, als over dag, eerlijk wandelen,
niet in brasserijen en dronkenschap, niet in bedpartijen en
ontuchtigheden, niet in twist en nijd. Maar doet aan den.
Heere Jesus Christus en verzorgt het vleesch niet tot begeerlijkheid. » —; zijn priesterschap, eindelijk, van hem niet een
afgetrokkene, maar wel een leider moesten waken, een
meester en een gebieder.
Vandaar zijn actie Haar buiten.
Men kan nochtans eerst de vitterig-strenge vormen die
deze actie bij hem aanneemt tenvolle begrijpen, als men zich
voorstelt wat Tertullianus aan zijn godsdienst had. Hij is een
diep overtuigd christen, stellig, maar geen volledig sereene
zijn natuur verbiedt hem comfortabel in zijn overtuiging te
gaan neerzitten. Hij is gebouwd voor den strijd en ziet dan
ook vooral in zijn geloof een wapen, dit is : een tucht, rem
en regel voor den wil. Zijn intellectueele structuur — zijn
geest is als een honigraat : geometrische strengheid die een
weelde aan, voedsel omknelt —, weer bepaald : zijn juridische
opleiding zet er hem toe aan in het Christianisme het beslag
te zien van deze tucht op het geheele, moreele, intellectueele,
ja, materieele leven (noodzakelijk corollarium : wee hem die,
ook in de geringste mate, tracht er zich aan te onttrekken).
Tertullianus priest vooral in den godsdienst wat een ander,
zeggen wij een Voltaire er het meest in verfoeit (ik denk er
geen oogenblik aan Tertullianus en Voltaire op hetzelfde
plan te plaatsen, alhoewel Voltaire toch ook een geesteshouding belichaamt, maar ik vind het leek heel even maar
het je-m'en-fichisme van den eenen tegenover de scherpe
waakzaamheid van den anderen op te stellen). Een Tertullianus kan bezwaarlijk anders denken; zijn doe! kan dan ook
niets anders zijn dan eenieders geest te gieten in den vorm
van zijn eigen overtuiging; in eenieder de volmaaktheid, die
hij ook voor eigen rekening najaagt, te verwezenlijken.
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Anderzijds leidt dit rigorisme zonder nuances er hem toe de
geloovigen te scharen onder het juk en streng te metes naar
de maat van eigen — en misschien eigenzinnige — zienswijzen Met het zuiverste inzicht wordt Tertullianus' proselytisme iets als een opdrijven met stokslagen van zijn schaar
« slaves Gods » langsheen een pad waar het wemelt van
kwistig door de Voorzienigheid aangelegde wolvenijzers en
schietgeweren.
« Wij besnijden de dingen deter wereld en in den geest
en in het vieesch » eenerzijds, en anderzijds. « Wij zijn door
God, voor de schepping der wereld, voor het erode der tijden
bestemd. » Geheel Tertullianus' programma
reden, middelen en doel ligt in deze twee zinnen besloten.
Tertullianus is een van die lieden die hartstochtelijk de
deugd hebben bemired, die zich van de deugd een nieuwe
en laatste passie hebben gemaakt. Hij is de man der « vier
uitersten »; hij is de man van alle uitersten.
Hem zweeft steeds voor oogen hetzelfde beeld : h e t
e i n d e der t i j d e n. 1k stel mij voor dat hij vaak heeft
gedacht laten wig ores huffs reinigen, opdat het oordeel Gods
niet stooten zou op een morsigen drempel. — En hij heeft
het huffs gereinigd, met de haastige naarstigheid van zijn
vrees. Want zijn God is een felle. Iemand een ketter,
weliswaar —, had gewezen op Gods anthropopathismen in.
het Oude Testament. Waarop dare Tertullianus, verontwaardigd en uitdagend Luistert, zondaars, en ook gij, die het
nog niet zijt, opdat gij het zoudt leeren worden! Men heeft
een beteren God uitgevonden, een God die zich nooit belgt,
noch vergramt, noch wreekt; een God in Wiens hel geen
vlammen laaien, die geen duisternissen ke pt, noch sidderen,
noch geknars der tanden. Voorwaar, ik zeg het u : Hij is
een zoetheid. >> (A d v. M a r c., I, 27). — « Vrees is de
grondslag der zaligheid. >> Aldus Tertullianus.
***

1k stel het D e paenitentia en het De virginibus velandis ver beneden den Apologeticus
of het De praescriptione haereticorum.
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Nochtans wil ik hier bij het dogmatisch-polemisch en
apologetisch werk van Tertullianus niet verwijlen. Dit,
omdat ik meen te mogen beweren dat de kleinere werken,
de praktisch-asketische tractaten beter en scherper sommige
aspecten van Tertullianus' geest kunnen belichten.
Ili vind het prettig Tertullianus in het De virgin ib u s velandis tot in de geringste details te zien onderzoeken wanneer en hoe de maagden uit de christelijke
gemeenschap moeten gesluierd gaan. Het doet mij deugd in
het De p a e n i t e n t i a een bladzijde te lezen als deze
« Ik zal niet nalaten te spreken over dien zoo zachtmoedigen
vader die zijn verloren zoon tot zich roept en hem, die gebrek
heeft geleden en thans boetvaardig is, met vreugde bij zich
neemt, het gemeste kalf slacht en zijn vreugde opsiert met
een festijn. Waarom toch niet? Hij had immers den zoon
teruggevonden, dien hij verloren had en die hem dierbaarder
was geworden nu hij hem zoo had teruggevonden. — Wie
is die wader? God, natuurlijk. Niemand is vader als Hij, noch
teederder. Ge zijt Zijn zoon; zelfs indien ge wat gij van Hem
hebt gekiegen hebt verbrast, zeffs indien gij naakt tot Hem
terugkeert, zal Hij u ontvangen, daar ge terugkomt, en uw
terugkomst zal Hem een grootere vreugde zijn dan al de
wijsheid van zijn anderen zoon. »

***
De enkele bladzijden uit het De cultu f emin ar um
(Over de kleedij der vrouwen) die ik u thans wil voorleggen
zullen nog andere aspecten van Tertullianus' geest verduidelij ken.
« Als er op aarde nog een geloof overbleef, even groot
als het loon dat men ervoor in den hemel verwacht, dan zou
stellig Been enkele onder u, geliefde zusters, sinds zij den
levenden God had leeren kennen en over haar eigen, dit is
den staat der vrouw was onderwezen, een vroolijk, laat staan
een pronkerig gewaad begeeren, om weleer in zak en asch
te Leven en zich liever een rouwkleeding te zoeken, zichzelf
gedragend als een treurende en berouwvolle Eva, om zoo
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des te volkomener dat, wat zij van Eva na zich sleept (ik
bedoel den smaad van de eerste overtreding en het verwijt,
de menschheid in het verderf te hebben gestort), in algeheele
boetekleeding te verzoenen. In smarten en benauwdheden
baart gij, vrouw, en op uw man is uw verwachting gevestigd,
en hij heerscht over u.En dat ge een Eva zijt, weet ge het
niet ? Het leeft voort in dezen tijd, Gods oordeel over dat
sexes ook moet de schuld voortleven. Gij zijt de poort des
duivels, gij hebt den boom ontzegeld, gij, het eerst, hebt het
goddelijk gebod verlaten, gij zijt het die hem hebt overreed,
dien de duivel niet vermocht aan te pakken. Gij hebt Gods
beeld, de mensch, zoo gemakkelijk ten val gebracht. Om wat
gij verdiend hadt, dat is de dood, moest ook Gods noon
sterven. Komt het dan nog in u op, u boven uw rokken van
vellen met sieraden te tooien ? » (I, 1).
« Waarom zijn wij een ander tot gevaar ? Waarom
boezemen wij een ander begeerlijkheid in ? Evenals God
echter, door de wet uit te breiden, bij de straf Been onderscheid maakt tusschen begeerlijkheid en ontuchtige daden,
kon diegene wel eens niet ongestraft blijven, die voor een
ander de oorzaak van zijn verderf is geweest. Want hij gaat
ten verderve, zoodra hij uw schoonheid heeft begeerd, en
heeft in zijn hart reeds gedaan wat hij begeerde, en gij zijt
hem een zwaard geworden, zoodat gij niet vrij zijt van
verwijt, al zijt ge vrij van schuld. — Als op iemands land
roofmoord is gepleegd, zal de schuld den eigenaar wel niet
aangaan, maar als het land in een kwaden reuk komt te staan,
blijft hij toch niet vrij van opspraak. — Zouden wij ons
schminken, opdat anderen omkomen ? Waar blijft dan : Gij
zult uw naaste liefhebben als uzelf ?... Aangezien derhalve
zoowel ons als anderer belang op het spel staat bij het streven
naar de zoo gevaarlijke bekoorlijkheid, zoo weer, dat gij niet
alleen moet versmaden den pronk van onechte en kunstmatige
schoonheid, maar ook die der natuurlijke lieftalligheid moet
doers vergeten, door die te verbergen en te verwaarloozen,
daar ze eveneens onrust verschaft aan de blikken die er op
vallen. » (II, 2).
« Men moet niet verder gaan dan eenvoudige en vol292

doende reinheid vereischt, niet verder dan God behaagt.
Want tegen Hem zondigen zij, die hun huid met zalf
insmeren, hun wangen met roode schmink vlekken, hun
oogen met zwartsel vergrooten. Hun mishaagt voorzeker
Gods maaksel, zij Laken daarin voorzeker zichzelf en maken
aanmerking op den kunstenaar, die alle dingen gemaakt
heeft. Want zij maken aanmerking doordat zij het willen
verbeteren, doordat zij er iets willen aan toevoegen, terwijl
zij dan natuurlijk die toevoegsels ontleenen aan een vijandig
kunstenaar : de duivel. » (II, 5).
« Wat nut kan ook zoo groote zorg bij het opmaken van
uw haar voor uw zieleheil verschaffen ? Waarom mag uw
haar, dat nu eens opgebonden is en dan weer loshangt, dat
ge nu eens laat groeien en dan weer afknipt, niet blijven
rusten ? Sommigen wenschen het in krullen bijeen te brengen,
anderen laten het los en fladderend neervallen, een eenvoud
die geenszins goed is. Gij voegt daar bovendien nog aan toe
van die geweldige pruiken. » (II, 7).
« Gij voegt aan uw gewicht toe door van die ronde
brooder of schildknoppen achter in den nek aan te brengen.
Als gij u niet schaamt over de grootte, schaamt u dan over
de verontreiniging en voegt niet aan uw heilig en christelijk
hoofd den afval van een vreemd hoofd, dat misschien onrein,
misschien zondig en voor de hel bestemd is. » (II, 7).
« Zulkn wij dan, zegt ge, onze rijkdommen niet gebruiken? Wie belet u dat te doen ? Maar dan, volgens den Apostel,
die ors vermaant, « de wereld te gebruiken, als niet misbruikende. Want de gedaante deter wereld gaat voorbij. En die
koopen, moeten zoo handelen, alsof zij niet bezitten. »
Waarom toch aldus ? Omdat hij deze woorden vooraf had
laten gaan : « de tijd is beperkt. »
Als hij dan betoogt, dat men de vrouwen zelfs zoo moet
bezitten, alsof men ze niet bezat, om den rood der tijden,
wat zoo hij dan wel denken van deze hun ijdele hulpmiddelen ? Zijn er sours niet velen, die zoo handelen, die zich
wijden tot eunuchen om het koninkrijk Gods, en aldus
vrijwillig afstand doer van een zoo krachtig en zeer geoorloofd genot ? Ontzeggen sommigen zich zelfs niet wat God
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schiep, zich onthoudend van wijn en vleesch, in het gebruik
waarvan geen enkel gevaar of bezorgdheid ligt, maar brengen
alzoo aan God ten offer de nederigheid van hun ziel in de
beperking van hun voedsel ? Ook gij hebt genoeg uw rijkdom
en verfijnde genoegens gebruikt, genoeg vruchten van uw
bruidschat geplukt. » (II, 9).
« Men moet die genoegens verwerpen, door Welker
verwijfdheid en verslappende opwellingen de kracht van het
geloof kan verweekelijken. Overigens weet ik niet of een
pols, die gewoon is met een armband omsloten te zijn, rustig
de hardheid van een keten zal dragen. Ik weet niet of een
been, dat gaarne een enkelband droeg, het zal uithouden in
banden te worden gekneld. 1k vrees, dat een hals, beladen
met snoeren paarlen en smaragden, geen plaats zal laten voor
het zwaard. Daarom, gezegenden, laat ons aan harde dingen
denken, en wij zullen ze niet voelen; laat ons van het vroolijke
afstand doen, en wij zullen het niet missen. Laat ons staan,
gereed om alle geweld te verduren, niets bezittend dat wij
zouden vreezen achter te laten... Vertoon u thans toegerust
met de schoonheidsmiddelen en de versierselen der profeten
en apostelen, ontleenende het wit aan den eenvoud, het rood
aan de kuischheid, de oogen geblanket met schroom en de
mond met stilzwijgen, in uw ooren bevestigend het woord
Gods, en aan uw hals hechtend het juk van Christus. Buigt
het hoofd voor uw mannen, en gij zult voldoende versiert
zijn. Houdt uw handers bezig met spinners, houdt uw voeten
binnenshuis en gij zult meer behagen dan wanneer gij met
goud behangen zijt. Bekleedt u met de zijde der rechtschapenheid, met het lijnwaad der heiligheid en met het purger
der kuischheid. Zoo uitgedost zult gij God zelf tot minnaar
hebben. » (II, 13) (1).
***

Goede, stevige bladzijden. Tertullianus ten voeten uit
zijn strengheid (met het greintje misogynie, den Kerkvaderen
(1) Vert. v. W. Kok (Dokkum, 1934).
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eigen), het doelmatig aanwenden van soliede en ook sentimenteele argumenten, zijn menschen- en zakenkennis en
daarbij, opvallend in den laatsten passus, waarop het boek
eindigt, zijn niet te negeeren zwak voor rhetoriek. Vooral
— wat alles goed maakt —, zijn prachtige overtuiging (die
hem anderzijds dingen doet schrijven als deze : « Welke
rechtmatige waarde kunnen kleederen ontleenen aan vervalschte, onrechtmatige kleuren ? Aan God kan niet behagen,
wat Hij zelf niet heeft voortgebracht. Tenzij dan, dat Hij
niet in staat was purperkleurige en hemelsblauwe schapen
te laten geboren worden. Was Hij daartoe wel in staat, dan
heeft Hij het dus niet gewild; wat God niet heeft gewild,
mag men zeker niet rechtvaardigen. »)
***

Sophismen werken geruststellend. Ik heb geen vat op
een asceet; ik heb bijna geen vat op iemand die nagenoeg
altijd juist redeneert en daarbij uitgaat van een standpunt dat
ik goedkeur.
Ik kan hem alleen maar gelijk geven; ik geef hem gelijk,
hij interesseert mij niet meer. — Daar waar hij zich vergist,
bijt mijn kritiek op hem. Ik denk : « Maar... ge zijt een
mensch, gij. » En dat stemt vredig.
II( beset heel klaar dat dit alles zeer klein-menschelijk
is. Het is nochtans Tangs den weg der sophismen dat ik tot
Tertullianus ben gekomen, en dat ik thans rustig naar hem
kan opkijken. Het is een groote kracht, zich te kunnen
vergissen, en een meeslepende.
— Ik heb u te pakken gehad, en gij hebt mij gevangen.
II( weet dat ge een mensch zijt, ik weet dat ge de man
zijt met de vele gebreken, die des te feller tiert naar de wereld
hooger in u haar stem verheft, en dat ge u geheel uw leven
tegen uzelf hebt uitgevochten.
De rest is, op dit oogenblik, bijzaak.
PAUL VAN DE WOESTIJNE.
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KRONIEKEN
I
VLAAMSCHE LETTEREN
MONSIEUR HAWARDEN
Op het oogenblik doet het werk van De Pillecijn mij
niet weer zoo aan Van Schendel denken. Weliswaar blijft hij
de eenige Vlaming die tusschen de regels weet te schrijven,
zijn woorden plotseling doende fosforesceeren van een
nieuwe, oogenblikkelijke, magische, tweede beteekenis in
beeld- of klankwaarde. Maar wijze en werktuig waarmee hij
zulks bekomt, verschillen totaal met Van Schendels middelen,
die van den geest zijn, terwij1 Pillecijn werkt met het gevoel.
Van Schendel ontplooit die gave reeds onder de lichtste
aanraking van zijn vriendelijk sceptische levenswijsheid, de
Pellecijn moet ontroerd zijn. Van Schendel bereikt bij den
lezer een verheldering, de Pillecijn verwekt het getroebleerde
van de overwegend zinnelijke gewaarwordingen.
En toch gaat van dezen zeer zinnelijken stijl, die als
zoodanig wonderwel aansluit bij de traditie van voorganger
Streuvels tot makker Timmermans, bij het bewust genieten,
voortdurend de suggestie uit dat hij een nieuw en nog wel
een vergeestelijkend element bevat. 1k bedoel niet dat Pieter
Far& en Blauwbaard als figuren de vorderingen van een
intellectueeler verfijning in Vlaanderen zoo bizonder treffend
weerspiegelen, maar wel dat het materiaal van den vlaamschen
sensueelen stijl, door Pillecijn veredeld en vergeestelijkt
wordt. Eene vergelijking van bladzijden Pillecijn met fragmenten Streuvels en Timmermans is zeer leerzaam, omdat
zij aantoont hoezeer het klodderige, dat een bijna physiek
gevoel gaf van de materialiteit der taal, geleidelijk gezuiverd
en van geest doorlicht wordt, zonder haar speciale geaardheid
te verliezen. Het is dan ook absoluut niet zeker, dat over de
breede banen der vlaamsche kleurige zinnenberoering, door
de Pillecijn de laatste etape zou zijn afgelegd. Misschien
296

ontwikkelt deze strekking zich langs hem verder. Hoe weet
niemand. Maar dat zij niet anemisch wegkwijnen moet,
daarvoor staat een figuur als Pillecijn wel Borg.
In de Pillecijn's werk wijst de prachtige novelle « Monsieur Hawarden », vooraf verschenen in Forum, tegenover
wat tot nu toe van hem verscheen, alweer zeer duidelijk in
de richting der vergeestelijking. Hij behandelt daarin het niet
alldaagsche onderwerp van een jonge vrouw, die van huffs
wegvlucht om te ontkomen aan een huwelijk dat haar geheel
tegen haar zin wordt opgedrongen. Zij verblijft geruimen
tijd bij vrienden in Den Haag, met wie zij vele reizen doet
om een vergeten te zoeken, dat zij niet vindt. Dan verlaat zij
plotseling ook deze vrienden en gaat zich vestiges in een
dorpje in de streek van Malmêdy, verkleed als man en zich
noemende « Monsieur Hawarden ». Als Monsieur Hawarden
leeft zij hier eenzaam in een zwaarmoedige mijmering. Haar
eenige vriend is een kleine jongen, Alex, die met haar wandelingen maakt en haar eenig genoegen is, des avonds in de
eenzaamheid van haar slaapkamer, zich te tooien met haar
vrouwenkleeren en juweelen. Eenmaal schijnt het leven zijn
rechten op haar te willen terugnemen. Zij reist naar Spa en
als mooie vrouw beweegt zij zich in het mondaine leven van
vadsigheid en pracht. Zij laat zich zelfs benaderen door een
op het gebied van liefde reeds vrij geblaseerden Sinjeur, die
na korten tijd de ervaringen, waardoor zij zoo teleurgesteld
werd, slechts komt bevestigen en zij keert, ten overvloede
ontgoocheld, als Monsieur Hawarden naar het Waalsche
dorpje terug. De jaren gaan, de longziekte van Monsieur
Hawarden neemt haar verloop; Alex wordt een flinke jonge
man, die naar een flinke jonge vrouw uitkijkt en trouwt.
Eenzamer dan te voren laat Monsieur Hawarden zijn
einde naderen, afwisseling zoekend in gesprekken met een
pastoor. Op het laatste oogenblik laat hij de getrouwde Alex
roepen, en terwip deze met ontsteltenis ziet dat zijn stervende
vriend een vrouw is, zegt Monsieur Hawarden eenvoudig
« Oui, mon petit » en legt zich voor eeuwig te rusten.
Romanschrijvers en novelisten verraden hue artistiek
temperament onmiddellijk door de wijze waarop zij zich
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instellen tegen over hun stof .In het résumé dat ik U gegeven
heb, vindt een dramatisch aangelegde onmiddellijk zijn
gading. De strijd van de jonge vrouw tegen het opgedrongen
huwelijk, haar vlucht, de starre koppigheid der moeder, die
Been enkele brief beantwoordt, het vertwijfeld zich zelf
ontvluchten van een vluchtelinge die daar niet in gelukt, het
dof berusten in het dorpje met den wanhoopssprong naar
Spa, het zijn alles dramatische knooppunten die op zijn
verbeelding aanstekelijk werken.
Het talent van Flip De Pillecijn (het bleek reeds uit
zijn vorig werk, maar minst van al uit zijn voortreffelijk
verhaal « Pieter Fardê »), is romantisch-lyrisch. Uit een rijke
stof heeft hij het deel genomen dat haast geheel zonder
gebeurtenissen is, namelijk, het verblijf in de streek van
Malmediy. Hij behandelt dit fragment geheel atmosferisch
en daarin is hij werkelijk een meester. Wat voorafgegaan is
aan de aankomst van Monsieur Hawarden laat hij in het
duister en hij gebruikt het om de geheimzinnigheid te
scheppen waarin geheel de intensiteit van zijn novelle gelegen
is. Hij laat u bijvoorbeeld tot de helft lezen eer hij u meedeelt,
dat de fijne jonge man een vrouw is. Terwij1 een psycholoog
zich, om eens culinair te spreken, duim en vingeren aflikt
om deze vrouwelijke zielsdepressie te ontleden, laat De Pillecijn u nergens tot haar gekneusde hart toe. Hij houdt een
matglas tusschen u en haar en de spanning die hij verwekt
is gelijk aan het star en vruchteloos scherpen van uw blik
om door de wazigheid heen een duidelijken worm te onderscheiden. Men moet werkelijk goed kunnen schrijven om den
lezer tot zulke vermoeiende aandacht te dwingen, zonder
meteen de reflexe-beweging uit te lokken : een vermoeid
opgeven van de spanning. De Pillecijn heeft het klaar
gespeeld met zijn voortreffelijken, warmen stijl, waar voor
mijn gevoel slechts wat al te vaak het magische woord
«Bloed », roerigheid tracht te verwekken. Wij molten hem
om dit nieuwe succes van zijn schrijfkunst van harte gelukwenschen.
G. WALSCHAP.
(1) F ilip de Pillecijn : (( Monsieur Hawarden. »— Het Kompa.%
Mechelen.
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SKANDINAAFSCHE LETTEREN
Een letterkundige radiodiscussie tusschen Arne Sorensen
en Paul Henningsen heeft een echo opgeroepen die veel
ernstiger was dan men kon verwachten (— radio is of wordt
immers vooral beschouwd als bestemd voor huishoudelijk
gebruik! —). De Deensche criticus Paul la Cour wierp zich
in het debat en verklaarde Tangs de pers dat hij Arne SOrensen's uiteenzetting gedeeltelijk niet begreep, en gedeeltelijk
(het andere deel natuurlijk!) niet aanvaardde. Het prijzenswaardig jong idealisme van Sorensen draagt mogelijk voor
een deel de schuld van het onklare van sommige uitlatingen;
want het geheel i s mistig ongetwijfeld. De kerngedachte
echter last zich als volgt omschrijven : de literatuur der
jongeren dient in de eerste plaats het belang te erkennen van
ethische waarden, in tegenstelling met de strevingen der
vorige geslachten, die het stokpaardje van hun rationalisme
hebben doodgereden in hunne jacht naar gesthetisme. Die
ethische waarden zullen de jongeren, zoo vermoedt het
Sorensen, vinden in « het kristendom ». Paul la Cour van
zijn kant spoort ons aan een leidende drukking uit te oefenen
op het aanschijn der komende tijden, door vast te houden
aan de humanistische kultuurelementen.
Het verloop der discussie kan men inmiddels kalm
afwachten. Toch heeft ze voor ons dit belang dat ze vragen
stelt, waarop we een antwoord kunnen zoeken bij het nagaan
der litteraire productie van het verloopen seizoen.
Staan de jongste letterkundige voortbrengselen in het
teeken van den tijd ? Oefenen de moderne problemen een
invloed op haar uit?
Harald Her d a 1 schijnt zulks te bevestigen door
zijn roman : «Man sk a 1 jo le v e» (« Je moet toch
Leven ») (Funkis Forlag, Kopenhagen), al stelt zijn marxisme
hem meer aan den kant van den kommunist Paul Henningsen
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dan van den kristelijk getinten Arne Sorensen. In zijn laatste
boek geeft Herdal ons een kijk in de armenbuurten van
Kopenhagen, waar het massa-proletariaat tracht het Leven te
houden met als grootste viand het dreigend spook der
werkeloosheid, en als eenige betrachting : de vrouw. Dit
laatste vooral.
Een hoofdpersoon vindt ge niet. Herdal's doel is klaarblijkelijk het weeergeven van een geestestoestand, dien hij
weerspiegeld ziet in het dagelijks gebeuren dat zich afspeelt
in een huurkazerne der Kopenhaagsche volkswijk. Een wereld
in het klein, typen van alle soort : aankomende jongens en
werkelooze hongerlijders, souteneurs en straatmeiden, het
midden dat Querido schetste in zijn « Jordaan ». Maar
minder dan wie ook neemt Herdal een blad voor den mond.
Lieve hemel, wat een onverkwikkelijke rommel!
De stip is heel ongebonden en doet eerder filmisch aan
door zijn regelmatige opeenvolging van korte schetsen zonder
vaster samenhang. Het is slechts een reeks episoden uit het
armoe-leven der menschen die elkaar ontmoeten in de Borgergade, huffs rummer zooveel, en samen beleven hun min of
meer korte roes en bun min of meer Lange miserie. Geluk
is hier een ongekend begrip. En de droeve helden zijn
« proletariers » in de meest tragische beteekenis van het
woord. Het is de uitstalling van den moreelen en materieelen
ondergang van een volksklas, een ondergang even onontkomelijk als tragisch. Stoffelijke flood wordt ondergaan als
het onvermijdelijke, zedelijke rood is hier een ongekend
begrip. Van weerstand geen spraak dus, — ideaal ? een woord
zonder zin in dit midden! Het donkerste en meest hopelooze
determinisme dat men zich voorstellen kan.
Nu, dit laat zich best verklaren als men weet dat Herdal
als dichter slechts twee diepgaande inspireerende en vooral
orienteerende bronnen heeft gekend : Freud en Marx, en dat
hij als schrijver geen rol heeft te vervullen voor de toekomst.
Hij schrijft voor vandaag en morgen, dichtkunst heeft voor
hem een nuttigheidsdoel : een dichter is een soort wetenschapsmensch, die zoo klaar mogelijk aan anderen de
bevindingen mededeelt, Welke hij opdeed, uitgaande van een
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bepaald uitgangspunt (in casu : Freud en Marx).
Tot het domein der wetenschap behoort de noodzakelijke
voorstudie, die leidt tot menschenkennis en maatschappelijk
begrijpen; maar daarachter pas, en naar ooze meening op een
hooger plan, ligt het rijk der kunst; haar privilege en haar
algemeen-menschelijke beteekenis ligt Merin, dat ze waarheid
ontwikkelt tot visie en overtuiging tot begeestering.
Er zijn gelukkiglijk in Herdal's boek bladzijden waar hij
zijn aprioristische ideologie voorbijziet, bladzijden die dieper
menschelijk zijn dan een nuchter relaas der feiten. Ze vormen
een klein per honderd van de 542 bladzijden, die het boek
samenstellen, maar ze volstaan om een bewijs te leveren van
Herdal's onmiskenbaar talent. Waar hij echter de overtuiging
toegedaan is dat het geen steek houdt te beweren dat literatuur, die ook maar honderd jaar oud is, nog de belangstelling
kan opwekken van menschen onzer dagen, daar willen we
zulks grif toegeven waar het gaat om werken geschreven
naar Herdal's procke, maar daar weigeren we dit te veralgemeenen tot alle werken, die aan de literatuur haar rang
verzekeren in het domein der Kunst. Dit echter moet erkend
in «Man sk al jo le v e» is Herdal konsekwent. Ilc ken
geen enkel boek, dat zoo planmatig realistisch uitgewerkt is
als dit. Jammer voor Herdal's talent.
Laten we hopen dat hij in het vervolg zijn dichterschap
en zijn menschheid weer aan het woord late, en dat hij niet
reeds voor de conceptie van zijn boek zich er het hoofd over
breke wie eens voor den nieuweling zal moeten peter staan.
Actueel, al is het om heel andere redenen, is ook het
boek van Nis Petersen v «Spildt Mx1k» (Gyldendal, Kopenhagen) (1).
Dit yolk in tweestrijd is het Iersche yolk in de dagen
van zijn strijd voor zelfbestuur en zijn burgeroorlogen (1922).
Waar het gewoon gezond verstand zich uit in Vader Phelan's
wijzen rand « nook zijn plantaardappelen op te eten », waar
(1) Een Nederlandsche vertaling door Dr. Annie Posthumus verscheen onder
den titel : « Volk in tweestrijd. »
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de hoofdpersoon, de jonge Barney, inziet dat de grootheid
van Erin opgebouwd wordt, niet door uiterlijke agitatie,
maar door vernieuwing van binnen uit, zien we hoe enkele
nietsnutten en beroeps-omwentelaars de laatste krachten van
het uitgeputte Ierland verspillen in burgeroorlog en broedermoord. De leidende gedachte van het boek is dus : gebrek
aan tucht kan nooit opbouwend werken.
Heel het gistende, mysterieuse, fanatieke, onberekenbare
Ierland leeft in dezen roman. Het is er een mengelmoes van
gezond verstand, kinderachtig onverstand en kwaadwilligheid. Met een onovertroffen knapheid brengt Nis Petersen
ons in aanraking met het geheimzinnige Ierland. Wat het
« Iersche Yolk » is weet ik niet; ik ken Ierland niet, maar
zooals Petersen het beschrijft kan het zijn, en al lezend komt
ge tot de overtuiging : zoo m o e t het zijn. De Iersche toon
is zoo markant, dat ge den indruk krijgt voor een vertaling
te staan. Hier en daar een schets zoo raak en af, dat ze z(1•45
maar kon overgenomen zijn uit Seumas Mac Manus. Van
zijn vermogen zich in te Leven in een vreemd midden gaf
N. Petersen reeds een staaltje in zijn vorig boek : « Sandalmagernes Gade » (« de straat der sandaalmakers »), welks
handeling speelt in het oude Rome. Zijn stylistieke vaardigheid echter bereikt in « Spildt Maalk » een hoogtepunt. Wel
lijdt de gang van het verhaal licht onder de knapheid der
details, die de stowing van het geheel stremmen en een meer
stevige centraliseering beletten. Zuivere roman-kunst, lijk we
die kennen van Knut Hamsun, geeft Petersen niet. In de
detail-schildering echter raakt hij de volmaaktheid.
Een ander gevolg van die haast overdreven vaardigheid
is, dat Petersen zijn zeer actueel onderwerp behandeld heeft
zonder zelf in zijn onderwerp op te gaan. Zijn doel is geweest
een kunstwerk te leveren : het mag ons dan niet verwonderen
dat hij niet geschreven heeft onder den drang eener nietliteraire innerlijke noodzakelijkheid en met de vooropgezette
bedoeling een spiegel op te hangers voor den tijd.
De katholieke ascese werd gediend door Johannes
JOrgensen's bock over Charles de Foucauld
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(Gyldendal, Kopenhagen). De uitgave is zeer verzorgd en
verlucht met tier prachtige foto's en kaarten. Het boek werd
opgevat als levensbeschrijving, historisch zoo juist mogelijk,
met de noodige wetenschappelijke verwijzingen in voetnota.
Die wetenschappelijke nauwgezetheid belet niet dat
Jorgensen een deel van zich zelf mee verwerkt heeft. We
moeten het meer beschouwen als een propagandawerk, of
beter nog als den zucht van outlasting waarmee Jorgensen
het afmaakt met een wereld, waarin hij vermoedt te zijn de
«vox clamantis in deserto ».
Och ja, ik kan me best den gemoedstoestand voorstellen
van een katholiek, die het heilig vuur branden voelt in zich
en die gesteld wordt tegenover het onverschillige, materialistische Denemarken onzer dagen. Is het daarom misschien
dat Jorgensen, na de heiligen Franciscus van Assisi, Catharine
van Sienna, Don Bosco, een typisch-moderne figuur voorstelt,
die tot heldhaftigheid toe de deugden beoefend heeft, Welke
een Deen dwaas en onmogelijk moeten voorkomen?
Het beeld van Charles de Foucauld is klaar geschetst en
het verhaal niet alleen vlot, zelfs spannend, behalve op de
enkele plaatsen wear Jorgensen een zijsprongetje maakt, om
een specifiek katholieke praktijk te verklaren, of de mogelijke
protestantsche lezers een waarheid onder den news te wrijven.
Dit werkt storend in een boek, dat overigens oink en sober
geschreven is.
E. DE DEYNE.

303

RINGSTEKEN
Men kent de groote, natuurlijk duitsce, plaat, die het menschelijk lichaam met
inhoud en werking dezes inhoude voorstelt als een fabrieksatelier. Pater Van Heugten
schetst de hedendaagsche nederlandsche literatuur in stadsplan (Boekenschouw
Maart). Het citaat moge u niet te lang vallen, maar de pater zou beter vooraf
bekend hebben, dat hij zijn idee opgedaan heeft bij een kaartteekening, destijds
verschenen in « De Gemeenschap » :
« De leeraar — met zijn klas op vacantietocht, veronderstellen we — betreedt
de stad door de ruime Marsmanpoort, die ter eene zijde uitzicht biedt op het
herwonnen Paradijs van Hollandsche polders, ter andere toegang tot het drukke
stadsleven. De poort zelf is een wonderlijke restauratie in gothische motieven en
allernieuwste stijltrouvailles. Vandaar komt men in de weinig opvallende Binnendijkstraat, regelmatig als een kwatrijn, die men door is zonder het bemerkt te
hebben. Zij loopt uit op de van-Duinkerkenlei, een breede boulevard op zijn
Antwerpsch, versierd met borstbeelden uit de contrareformatie en andere paapsche
insignien. Hier hebben herhaaldelijk straatgevechten plaats gehad; de bloem- en
grasperken zijn er nog van geschonuen.
Aan deze boulevard ligt het statige Dirk-Costerweeshuis, een der stijlvolste
gebouwen en een glorie der stad. Hier worden honderd selecte weeskinderen verzorgd : zij levee er in poezie en worden niet gestoord door de nieuwe geluiden van
het stadsgewoel. Het eenige inconvenient is dat terzijde van het gebouw de
Du-Perrondwarsstraat loopt, een drukke doorgang waar van alles passeert. Hier
worden serenades gebracht en vreemde cantilenen gezongen. Er hebben opstootjes
plaats en samenscholingen en vaak glimmen er dolken in het donker. Ouders
waarschuwen bun kinderen voor deze passage, want altijd is er artiesten- en vreemdenbezoek.
De leeraar voert zijn toevertrouwden behoedzaam door dit straatje, de aandacht
afleidend op het weeshuis ter zijde, vanwaar aldoor troostend-bekende stemmen
klinken. Dan staan zij plotseling voor een der merkwaardigste monumenten der
stad en een bezoek overwaard, de ter-Braakkapel. Een dominee zonder partij —
toin nog student — pleegde in een carnavalsnacht beeldenstorm aan de oude kapel
die hier stond sinds onheugelijken tijd, verwoestte de altaren, sloeg de heele
heiligenmaskerada aan stukken en wijdde het heiligdom aan de godin der rede.
Nu zetelt hij in den leegen tempel als een Pythia op den drievoet Diderot- StendhalNietzsche en slingert Sibyllijnsche spreuken uit de werken der nieuwe schutspatronen
in het road, die door een kleine vaderlandsche gemeente worden opsevangen.
Na het eerbiedig bezoek aan deze Kaaba en een veelmondigen kus op den
« zwarten » steen der̀ wijzen die bier berust, steekt de jeugdleider met zijn gevolg
de Greshoffmarkt over om zoo den Pythischen indruk het gauwste kwijt te rakers.
Hier gaat bet gewoonlijk bont en rumoerig, carnavalesk toe : er wordt luidruchtig
pret gemaakt, met confetii gegooid en allerlei dichters van den zelfkant verzamelen
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er zich in een koffiehuis. De orakels uit den ter-Braaktempel worden bier, ontdaan
van hun kerklucht en omgezet in profane sfeer, ten uitvoer gebracht.
Op de Greshoffmarkt mondt de Kuylesteeg uit, een doorloop die niet mag
vergeten worden. De leerlingen vergapen zich aan het pittoreske leven dat bier
de smalte vult. Fruit- en groentevrouwtjes, in wier kleeren nog kaarsenlucht en
wierook hangt en wie de knieen nog pijn doen van bet knielen voor Sint Antonius,
dringen er hun waren op en verdedigen met gespannen keel hun menschenrechten.
Het carillon der nabije cathedraal overstemt nauwelijks hun getwist ; alleen als
een jonge kapelaan met het Sacrament passeert voor een bediening, zwijgen ze
een oogenblik stil om onmiddellijk daarna een welgedaan huisverhuurder die bier
toevallig wezen moet, te lijf te gaan. De leeraar heeft de handen vol om zijn
jongens uit de Kuylesteeg weg te krijgen — an sluipt er in een fruitwinkeltje,
anderen staan de spreekdrift der negotiedoensters te bewonderen, enkelen dreigen
bier (zoo spoedig demoraliseert de troep) met een agent slaags te raken.
Aan het eind van het steegje leidt een zijgang naar het Alie-Smedinghofje,
een proper plekje gronds, waar een vierkant van knusse woninkjes een allervriendelijkst pleintje omlijst. Hier klinkt prille kanariezang, door de ruiten blinken
heldere theekannen, uit alle vensters bloeien roode geraniums en mollige poesen
zitten te spinnen in de morgenzon. Midden in het bloemperk, dat heel het pleintje
kleur geeft, staat de Boudier-Bakkerlinde, terzijde bevindt zich de Szekely-Lulofspomp en daarnaast de van Ammers-Kiillerbank, alles door vrijwillige bijdragen
tot stand gekomen. In weinig stadsgedeelten spreekt de omgeving zoo onmiddellijk
tot het letterlievend gemoed. Er bestaan plannen om nog verdere « Gedenk »voorwerpen aan te brengen, een zilveren « klopper-op-de-deur », een ZoomersVermeer-drinkbeker, een Eline-van-Stuwe-voetbank, en — zoodra ook de mannenhulde
bier geduld wordt — een P. H. Ritterbuste. Hier ontwaakt begrijpelijkerwijze
het bloemlezingenthousiasme der scholieren : alien willen uit de Szekely-Lulofspomp
drinken en op de van-Ammers-Kiillerbank even ruiten.
Als aller honger gestild is klopt de leeraar in de handen en stelt voor om na
den leerzamen doch vermoeienden tocht zich wat te gaan verkwikken. Na een
bezoek aan de Fabriciuslunchroom, waar het menu bij den leeraar herinneringen
aan de « Melodie der Verte » en « Leeuwen hongeren in Napels » wekt, wordt het
fraaie Engelmanpark bezichtigd, dat — een barokaanleg — zijn roem hoofdzakelijk
dankt aan de kostbare beelden die het sieren. Zij zijn echter wegens het vroege
jaar en de nog vorstige nachten grootendeels omhuld en tegen de koude beschut.
Slechts Ambrosia trotseert de voorjaarsvorst en heeft veel bekijks van de leergrage
jeugd ; een bijzonder snuggere citeert voor zijn buurman met een hoofdknik naar
den warmgeloopen begeleider :
« Uw schedelveld is koeler maan
en alle appels blozen. »
Dieper het park in liggen de mysterieuze A. Roland-Holstvijver, het Nijhoffpaviljoen, het Boutenstempeltje, en de stil geworden jeugd legt eerbiedig en met
ontdekten hoofde een krans neer op het graf van den onbekenden dichter. Tegelijkertijd bewonderen zij het Henriette-Roland-Holstmonument, dat de dichteres
voorstelt als de Vrouw in het Woud, die de eeuwige vlam der pazie onderhoudt
op het onbekende-dichtergarf.
Terugkeeerend langs waar zij gekomen zijn verlaten zij het Engelmanpark en
staan een oogenblik stil bij de Anthonie-Donkerstichting, die de verbinding tusschen
stad en « dichterhain )) vormt. Hier worden kwijnende artiesten verpleegd, die onder
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de menschkundige, gevoelige behandeling van den geneesheer-directeur voor de
kunst moeten behouden blijven. Eên der verpleegden, een bijna herstelde, die bij
den parkingang speldjes voor « Herwonnen Levenskunst » verkoopt, is de auteur
van een heroieken roman. Meer dan de heeft van het gebouw wordt bewoond door
schrijvende dames die hier in grooten getale neerstrijken en met herstelde vleugels,
weer vluchtree, de stichting verlaten.
Het groote plein dat zich nu voor de verbaasde oogen der bezoekers uitstrekt,
is de Den-Doolaardesplanade, een exotische ruimte met rotsen en watervallen, en
tevens wilde-dierenpark. Hier wandelen en zitten overal patienten uit de Donkerstichting en zoeken genezing in de nabijheid dezer rauwe natuur. Het zien van
rotsen en het luisteren naar brullende leeuwen werkt zoo verwilderend dat alle
schadelijke cultuurbacillen gedood worden en de inspiratie onbetwijfelbaar terugkeert. De H. B. S.-ers echter weten nog niet van deze kwalen en vinden de DenDoorlaardesplanade het interessantste wat zij tot nu toe gezien hebben. De leeraar
moet hun krachtig voorbehouden dat dit alles maar import is, om ze daarvandaan
te kijken.
Eindelijk is het groepje weer bijeen en langs het Epigonenlaantje waar de
leeraar niet verzuimt het begrip « epigoon o met de vergelijking der volkomen op
elkaar lijkende boomen duidelijk te makes, bereiken zij de J. C. Bloemgracht.
In deze stemmingsvolle, wat trieste omgeving, waar de eerste voorjaarsschaduw
van de olmen valt, kalmeert de tijger- en leeuwendrift van straks en de begeleider
citeert paedagogisch eenige Bloemverzen om de rust te bestendigen.
Van de Bloemgracht naar het havengedeelte voert de onbewoonbaar verklaarde
A. M. de-Jonggas. De revoltiewoningen, die daar voor enkele jaren met steun der
bouwvereeniging « NU o werden opgetrokken zijn ingestort en werden sindsdien
niet herbouwd. De bezoekers herademen wanneer zij plotseling de breede van-Schendella& voor zich zien. Hier raakt de leeraar in zijn element. Hij voert zich een
stuk Jan-Compagnie en zijn klas wordt een soort fregatschip dat hij heelhuids door
de drukte van het havenbedrijf heeft been te sturen. TerwijI hij on een stillere
plek zijn jongens uitnoodigt hun broodjes uit de lunchroom op te eten, acht hij
het oogenblik gekomen om een woord te zeggen over het echt vaderlandsche van
van Schendels boeken, over oud-Hollands roem ter zee, over specerijen en Molukken,
over de driekleur die langs alle stranden wapperde, over onze geeerbiedigde
koningin, over zeemanstermen en Hollandsche jongens.
De Hollandsche jongens hebben intusschen hun laatste broodjes verslonden
en willen verder. zij wagen een nieuwsgierigen blik in de Slauerhoffbar, die Naar
deur opent voor eenige Chineesche zeelui en flarden harmonicamuziek naar buiten
stoot. Nog warm van zijn woorden over Hollands roem, de smettelooze driekleur,
de geeerbiedigde koningin en de Hollandsche jongens voert de leider zijn volgelingen haastig voorbij en wijst hun met trots op het Theun-de-Vriesveem, een
indrukwekkend gebouw dat berekend is op drukken wereldhandel, doch den laatsten
tijd vrijwel leeg staat.
Het uur dringt en om geen tijd te verliezen wordt slechts vluchtig het Heimanplantsoen bezichtigd, waarin gevoelvolle opschriften als : « Behandel de dieren met
zachtheid » en « Misbruik de natuur niet » de aandacht trekken. Veel natuur is
bier echter niet te misbruiken , het geheele plantsoen met zijn kwijnende exotische
gewassen maakt een pooveren indruk. »
Willem Kloos vertelt in « De Nieuwe Gids » (Maart) voor de zooveelste maal,
hoe hij « Pallieter » in zijn tijdschrift opnam
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« Ik herinner mij nog heel goed, natuurlijk, want ik heb voor belangrijke
dingen en kwestie's altijd een als metalen geheugen behouden, waarin alles voor
goed gegraveerd en gebeeldhouwd blijft, dat ik jaren geleden dien naam wel eens
in Vlaamsche tijdschriften had ontmoet en dan met bijzonder veel genoegen had
kennis genomen van het bekoorlijke proza dat hij als jongmensch toen somtijds
daarin gepubliceerd gekregen had. Maar och, toen reeds waren er zoovele uitstekende
Vlaamsche auteurs en daartusschen door verloor hij zich natuurlijkerwijs nog een
klein beetje voor mij weg in dien tijd. Doch op een goeden dag bracht de post
mij een pakje uit Belgie, uit de mij bij name alleen bekende stad Lier. Ik maakte
het natuurlijk met veel belangstelling open, en zag dat het het eerste begin was
van een prozaverhaal, waarboven « Pallieter » stond. En ik weet nog, dat ik toen
dadelijk tegen mijn vrouw zei : « Zie eens wat ik daar gesuturt krijg ! 't Is het
« begin van een verhaal of iets soortgelijks van dien rijken Vlaamschen auteur
« Felix Timmermans, van wien ik, en ook jib meen ik, wel eens iets sympathiek
« aandoend voortreflijks lazen. Doch ik ben nu op dit oogenblik met heel andere
« dingen bezig, dus zoodra ik hiermee klaar ben, ga ik het lezen. Want het interes« seert mij wezenlijk erg, wat die Felix nu kan nebben gedaan. »
En dientegenvolge na een noodzakelijk, maar kort uitstel, ging ik het inzien,
in de verwachting een iets meer dan gewoon aardig-naief, dan een frisch-gemoedelijk
Zuid-Nederlandsch verhaal te gaan genieten, maar al spoedig werd ik mij bewust,
dat deze eerste bladzijden naar heel iets anders heenwezen, zooals de verdere
gedeelten die ik achtereenvolgens ontving, dan ook volkomen waar voor mij hebben
gemaakt.
En ik plaatste dus allergraagst want alles er van volledig bewonderend, het
heele boek in De Nieuwe Gids (1912-1913), terwill het ook bij het publiek, en
zelfs bij de dikwijls kriebelige hollandsche pers bijzonder in den smaak te vallen
bleek. »
Ziehier een zeer interessant incidentje aangehaald uit De Nieuwe Eeuw
(21 Feb.) Wouter Paap schrijft :
« Bij het eerste, vluchtige doch gelijkertijd gespannen inzien van Nijhoff's
bundel « Nieuwe Gedichten » — dit is bij een bundel waarvan men veel verwacht
een apart genot : dat even tippen aan de verzen, welke men straks achtereen en
met verdiepte aandacht lezen zal — ben ik hevig geschrokken. De bundel viel mij
uit de hand; ik dacht dat mijn oogen mij bedrogen. Stel u voor, het vers dat ik
als het meest geniale van dezen dichter beschouw, het vers dat mij ontroerd had
en verrukt als nauwelijks een ander stuk pazie in onze taal, niet eenmaal, doch
steeds opnieuw en aldoor sterker, rijker, voller, het sonnet « Bij een graf », dat
voorkwam in « Erts 1930 », en daarin excelleerde als gaaf poetisch werkstuk, dit
vers is ook opgenomen in de « Nieuwe Gedichten », maar het is veranderd van
gedaante ; het is gehavend naar mijn inzicht. »
Het vers « Bij een graf » luidt in « Erts 1930 » :
Vliegen en vlinders, kinderen en bijen,
Al wat als stipjes vonkt door de natuur,
Warm, blij en snel, — moedertje, schoot van vuur,

Daar hield je van, en zie, die bleven bij je.
Want als ik hier de diepe stilte intuur,
Stijgt het zoo glinstrend op, dat ik moet schreien,

En duizend lachjes, liedjes mijmerijen
Tintelen uit het gras naar het azuur.
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'k Sta aan je graf als jij eens aan mijn wieg.
Moeder, vrees niet dat ik om dit verzonken

Handjevol asch mij om het vuur bedrieg :
1k ween, als jij toen, om de vrije vonken,

De bij, het kind, de vlinder en de wieg,
Die in het licht van puur geluk verblonken.

In den bundel is het veranderd in :
Vliegen en vlinders, kinderen en bijen,
Al wat als stippen vonkt door de natuur
licht brengend in de moederschoot van vuur,

daar hield je van en zie die bleven bij je.
Hier, wanneer ik het diepe bed intuur,
is allerminst de plek om te gaan schreien,

want duizend lachjes, liedjes, mijmerijen,
tintelen uit het Bras naar het azuur.
1k sta aan 't graf als jij eens aan mijn wieg.

Moeder, meen niet dat ik om een verzonken
handjevol ascii mij om het vuur bedrieg.
Naar overal is de muziek der vonken,

de bij, het kind, de vlinder en de vlieg,
van puur geluk in stilte en licht verblonken.

Jan Engelman, redacteur van De Nieuwe Eeuw, gaf den dichter Nyhoff vooraf
kennis van Wouter Paap's bijdrage, waaruit wij citeerden, en ontving van hem
volgend antwoord :
« Bij het samenstellen van « Nieuwe Gedichten » heb ik de tekst van het sonnet
« Aan het graf » niet vergeleken met de lezing voorkomend in het jaarboek Erts
1930. Ik vergelijk zelden optekeningen uit verschillende jaren. Bovendien was het
jaarboek Erts uit mijn bezit geraakt.
Gedichten levee in mijn hoofd verder, ook na een publicatie. Zij zijn, zolang
ik ze niet vergeten kan, nooit geeindigd. Dit voortleven heeft hun, naar mijn inzicht,
dikwijls winst gebracht; bij « Aan een graf » blijkt dit niet het geval te zijn. De
persoonlijke inhoud van dit gedicht kan bier de oorzaak zijn dat ik het niet vergeten
kon, en dat het, al voortlevend, zichzelf tenslotte overleefd heeft. Wanneer ik als
criticus de beide lezingen naast elkaar leg, geef ik, met Wouter Paap, aan die van
1930 de voorkeur. Mocht mijn bundel een tweed y druk bereiken, dan zal de lezer
het aan de door mij op hoge prijs gestelde argumentatie van Wouter Paap te danken
hebben, het sonnet er in de oorspronkelijke staat hersteld te vinden.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik te wijzen op een andere misslag in de
bundel. Ditmaal betreft het een storende drukfout, die in het gedicht « Florentijnsch
jongensportret » voorkomt. Er staat in den bundel « olijf-vaal ». Dit moet zijn,
« olijf-ovaal ». Daar het gedicht met dit wood aanvangt is de onjuistheid bijzonder
hinderlijk. »
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In een zeer lezenswaard kort opstel over Rilke's mystiek, schrijft S. Frank in
« Leven en Werken » o.a. het volgende over Rilke's mystiek en den positieven
godsdienst :
Het is van essentieele beteekenis, dat Rilke's mystiek b e w u s t door
g e e n e r lei religieuze traditie bepaald wordt. Zooals bekend, stamt Rilke uit
een duitsch-katholieke familie te Praag, doch van een katholieken en in 't algemeen
van een christelijk-confessioneelen invloed is in zijn mystiek niets te bemerken.
De -cyclus q Marienleben » en de « Gebete der Madchen zur Maria » in de « Friihe
Gedkhte » zijn geheel on-katholiek ; zij behooren tot de bovengenoemde soort
zuiver beeldende poezie en bevatten geen belijdenis van zijn eigen, persoonlijk
geloof. De figuur van Christus is Rilke merkwaardigerwijze geheel vreemd, in het
gedicht « der Oelgarten » wordt het gebed van Chritsus in uitdrukkelijke tegenspraak
met het evangelic, geschilderd als een wanhoopskreet van een ongeloovige menshelijke ziel, die elk eigen geestelijk houvast verloren heeft. Op deze vervreemding
van de religieuze traditie vinden wij bij Rilke slechts twee uitzonderngen : de
eerste is de gestalte van den heiligen Franciscus van Assisi — het « Stundenbuch »
eindigt met een hymne aan hem, als « der Armut grosser Abendstern » — en de
diepe indruk, dien het hem uiterlijk geheel vreemde russische orthodox-kerkelijke
religieuse leven gedurende zijn reis door Rusland op hem maakte, en waarvan
twee gedichten in het toen onder den indruk daarvan ontstane « Stundenbuch »
en de « Geschichte vom lieben Gott » getuigen. Afgezien van deze twee uitzonderingen, die bewijzen, dat Rilke toch eenige punten van aanraking had met het
overgeleverde christelijke bewustzijn, blijft het er toch bij, dat Rilke's mystieke
inspiraties geheel individueel-spontaan en in zijn eigen bewustzijn volkomen onafhankelijk van de religieuze overlevering zijn. Aan deze spontaniteit en aan dit
individualisme van zijn mystiek hecht hij zelf de grootste waarde :
Ich glaube an alles noch nie Gesagte,
Ich wil meine frOmmsten Gefiihle befrein.
Was noch keiner zu wollen wagte,
Will mir einmal unwillkiirlich sein.
Hij wil God « belijden en verkondigen », zooals niemand te voren. Hij wil
op de wereld « alleen zijn » : « II( ben op de wereld te alleen en nog niet alleen
genoeg ». « Ik wil mijzelf ontvouwen. » « Nirgends will ich gebogen bleiben, denn
dort bin ich gelogen, wo ich gebogen bin. » Hij zegt van zichzelf : « ich bin ein
blasser allem Abgeloster und ein Verschmahten jeder Schar. » Van zijn eigen
Godsbewustzijn zegt hij trotsch : « Es war kein Licht vor diesem Lichte, und wie
noch nie beginnt dein Buch. » « Der Ast vom Baume Gott, der iiber Italien reicht
hat schon gebliiht ; ...doch er wurde mitten im Bliihen mud und er wird keine
Friichte haben » — zegt Rilke van het religieuze verleden, zooals dat in de italiaansche kunst der Middeleeuwen en der Renaissance tot utidrukking komt en hij
voorspelt, dat God opnieuw zal bloeien en vruchtdragen in een land, « waar ieder
even eenzaam is als ik »; dan zullen de « stille dagen » beginnen, waarin de menschen
o de klokken zullen stukslaan. »
Dit gevoel en deze pretentie eener innerlijke, eigen, spontane religieuze opnbaring, deze behoefte, eigen wegen te gaan en niets van buiten, uit de religieuze
ervaring van anderen over te nemen, — wat bij middelmatige menschen vaak voert
tot een religieuze verarming of zelfs tot een kunstmatig verwringen van het innerlijke
leven, — is bij de.zen genialen oorspronkelijken mysticus volkomen gerechtvaardigd.
Want, zooals elk genie, delft hij juist in zijn afzondering, uit de eenzame diepte
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van zijn eigen gemoed geestelijke schatten, die in een nieuwen, origineelen vorm
het Eeuwige, het Oude, het algemeen-geldende uitbeelden.
Rilke zegt het zelf in zijn « Stundenbuch » : « Wir hOren manchmal von der
Zeit und tun das Ewige und Alte.». En in de « Sonette an Orpheus » zegt hij :
Wandelt sich rasch auch die Welt,
wie Wolkengestalten
alles Vollendete &lit
heim zum Uralten.
Op deze wijze heeft ook onze tijdgenoot, zoon van een tijdperk van ongeloof,
de tot decadentie verfijnde moderne dichter Rilke, ons in nieuwen vorm oeroude,
eeuwige waarheden der mystieke godsbeleving gegeven en juist daarin ligt voor
ons het overtuigende, het aangrijpende dezer mystiek, dat zij een onmiddellijke
openbaring van een m o d e r n e n mensch is.
Menno Ter Braak heeft de dichters tegen zich opgejaagd. De eerste, nog vrijmatig verbolgene, was Marsman in Forum, afdeeling Nederland (Januari) Du
Perron mengde zich, tegen zijn gewoonte in verzoenend, (hij vond het debat nogal
nutteloos) in de discussie. Raymond Herreman (Forum, Februari) noemde den
dichter niet eenmaal dronken zooals Ter Braak, maar « dubbel zat ». Van Engelman
mocht men het scherpste verweer verwachten. Naar aanleiding van de nieuwe
Gezelle-dundruk-uitgave van Veen, schrijft hij in De Nieuwe Eeuw, (21 Feb.) :
« Is ook Gezelle dom, onintelligent, roesachtig, een sierlijke curiositeit, om de
terminologie van Ter Braak aan te houden?
Het zij dan zoo, ik en velen sterken ons aan dit soort van domheid iederen
dag dien God geeft. Tante Saar van boven den Moerdijk blijft toch bij haar theeblad, de poes en de geranium — wij leggen ons waar het water stroomt, de boomen
zwatelen, de wolken zeilen en hebben lak aan Tante Saar. Wij denken aan de strofe
in Hiawatha :
« Nut het voedsel dat voor u staat,
« 't is belezen, 't is bezworen,
« 't is bemaand, 't is tooverkrachtig,
« 't zal u in nen geest verwandelen.
En lezen vervolgens bij Jan Boendale :
« Wie recht dichter wesen sal,
« Dan moet hem meest ofte al
« Van naturen in zijn geboren
« Met dinghen die daer toe horen.
« Dient nature niet en hadde ghegheven,
« Alle die ghene die nu leven
« En soudent hem niet leren wel,
« Want dichten en es gheen spel... »
De kortzichtigheid van de dichterhaters is niet, dat zij te veel hun verstand
gebruiken, dat kan alleen maar nuttig heeten. Het is hun gebrek aan onderscheiding
tusschen middelpuntvliedend intellect en werkelijken geest, waarin een stuk illuminatie zit die nu eenmaal niet meer logisch is, maar uit een dieper zielsgebied. Wie
daarvan den gloed eenmaal wezenlijk heeft ervaren, voelt dit als een werkelijkheid
en een onontkoombare fataliteit. Hij moet gehoorzamen, niet in een roes, maar

310

met de rustige zekerheid waarmee men aan het geweten gehoorzaamt. Hij weet al
spoedig precies, wanneer hij ontrouw is.
De overgave en de genade bij Gezelle waren zonder limiet. Wie zou er het
belachelijke van debatten over poezie niet inzien met de levende schoonheid the,
waterklaar en oneindig vol van nuances voor zich ? De armoede en de schraalheid
van een houding, die meent met dedain, als puberteitsvermaak, te kunnen « afwijzen D
of door een face-a-main bekijken, wat de eeuwen door de diepste geesten heeft
bezield ?
Het is toch wel specifiek Hollandsch, wat we bier moeten bestrijden en men
is opnieuw geneigd Boutens na te zeggen :
« Kom niet, Schoonheid, eer we u zijn bereid
« In ons huffs, in ons te ontvangen...
De Duitschers gehoorzamen te graag, het is waar, zij leven niet als ze niet
gedrild worden. Maar ze hebben daarbij toch wel eens wijze spreuken. Een daarvan
is : M u s i k muss s e i n. Zoo moet ook godsdienst s e i n. En liefde. En poözie.
Dat zijn van die dingen waar men niet tegen vecht, zonder zich belachelijk te
maken, met het houten sabeltje dat men hanteert erbij.
In Holland echter neemt men dit zoo spoedig niet aan. Men analyseert. Men
protesteert.
Het is zooals Marsman zegt : wanneer de schoonheid per ongeluk over de
grenzen komt, staan onmiddellijk op alle daken alle dominees te schreeuwen, dat
die onfatsoenlijke vrouw direct weer het land uit moet.
Dirk Coster kent den kleinen kant van groote geesten. « De Stem » (Feb.) :
« zij die feitelijk den geest en de liefde hier op aarde het hoogste vieren en
eeren : de kunstenaars, zijn van nature geneigd van elkaar afkeerig te zijn, elkaar
niet te zien, soms zelfs elkander te haten, — zichzelf dus te bedriegen omtrent de
grootheid van den ander. In alien geest, die noodwendigerwijze de liefde openbaart,
speelt nog altijd een natuurelement van zelfbehoud en anderen-verdringen mede,
dat de souvereiniteit dier liefde op hetzelfde oogenblik reeds weder weerspreekt.
En dit duivelsche ferment blijft werken tot in de dragers van de grootste openbaringen, waartoe die geest kon komen : Shelley verminderde Keats zonder mededoogen, Keats was zonder echte warmte jegens Shelley, Goethe was blind voor
Von Kleist, Tolstoy en Dostojewsky deden heel hun leven heimelijk moeite, elkaar
niet te zien, elkanders bestaan te vergeten, teneinde elkaar niet woedend behoeven
te haten. Hun allerlaatste woord is de lof dierzelfde liefde, die hen wantrouwig
n gehinderd om doet zien, zoodra een andere stem in hun nabijheid haar even
schoon prijst. En waarom dan zich te verwonderen over Tolstoy's wanhoop en
afzwering : hij die dit alles in zich en anderen aanwezig wist met bijna onafwendbare helderheid? »
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K ANTTEEKENINGEN
HET VERHAAL IS NIET ALLES.

prijzen (Nobelprijzen en andere) in een
land aan het meest verdienstelijk werk
In eene bespreking van F. De Pille- toegekend, de voornaamste aanleiding
cijn's « Monsieur Hawarden » wrijft J. zijn tot vertalen. » Maar dit heeft volV. mij in De Tijdstroom uitspraken aan, gens hem Gezelle, Streuvels en Van De
waarmee ik niets te maken heb. Ik zou Woestijne niet veel geholpen, (alhoewel
het er, volgens hem, voor houden dat het niet duidelijk is dat Gezelle zoo heel
het verhaal alles is en dat de stij1 geen veel onderscheidingen en prijzen gekrebelang heeft. Hij is zeker te goeder gen heeft).
trouw, want als men circa vijfhonderd
Schrijver verklaart den geringen
keeren, op duizend verschillende wijzen invloed der vlaamsche letterkunde op de
steeds hetzelfde gezegd heeft, blijft de fransche, door het feit dat de vlaamsche
kans nog altijd even groot als den eer- letterkunde doordrongen is van fransche
sten keer om te goeder trouw niet of elementen. Hij gaat dus uit van de ververkeerd begrepen te worden.
onderstelling dat men het nieuwe en
Ik herhaal daarom nog eens, zonder zelfstandige binnenhaalt, terwij1 de oneenige hoop op recht begrip, datgene dervinding onzer letterkundigen toch
waarmee ik de standvastige lezers van
bewijst dat men juist het wezensverwante
mijne wekelijksche artikelen jaren lang opzoekt. Men denkt immers aan de
stukgezaagd heb :
grootste moderne fransche schrijvers en
1. Een roman is een verhaal en niets vergelijke met Timmermans. Is er een
ander&
auteur die in Frankrijk meer nieuw zou
2. Dat verhaal kan nooit stylistisch zijn dan hij ? En toch wordt hij er haast
mooi genoeg geschreven zijn.
niet gelezen. Is er een auteur die meer
3. Mooischrijverij ten nadeele van bepaald typisch-germaansche eigenschapdit verhaal is uit den booze.
pen vertoont dan Timmermans en dus in
G. W.
al de zuidelijke landen nieuw en minst
van al nieuw in Duitschland en verder
DE SCHRIJVER EN DE
oostelijk Europa zou zijn ? En toch wordt
BUITENWERELD. Timmermans door de Angelsaksers en
Latijnen weinig, door de Germanen en
Door Paul De Vree worden in Slaven veel gelezen. Men zoekt dus niet
Nieuw Vlaanderen eenige aanteekenin- het nieuwe maar het wezensverwante,
gen gemaakt over « de vlaamsche letter(of, zoo men wil, het nieuwe wezenskunde in het buitenland. » Hij zegt o.a.
verwante).
dat onze letterkunde in het buitenland
zou onze doordrongenheid met
in vertaling moet genoten worden en dat fransche cultuur wel zoo belangrijk zijn
« de jaarlijksche, drie of vijfjaarlijksche als schrijver meent ? Buysse, Streuvels,
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Vermeylen, Teirlinck, Timmermans,
Claes, Van Cauwelaert, De Pillecijn,
Roelants, Walschap, Zielens, hoevele
doordrongenen van fransche letterkunde
telt men daar wel bij ?
Maar men moet de vertaalbaarheid
van een werk ook niet overschatten. Het
is niet omdat eenige auteurs in het buitenland vertaald zijn, dat wij een groote
literatuur zouden bezitten. Het is ook
niet omdat sommige boeken veel gelezen
worden, dat de auteurs ervan groote
schrijvers zouden zijn. Het is niet omdat
sommige auteurs op dit oogenblik omhooggestoken worden, dat zij altijd hoog
zullen blijven tronen. Dit alles is uiterst
relatief en het succes van literair werk
in het buitenland zegt al zoo weinig
over de werkelijke waarde van literair
werk, als het succes in het binnenland.
Terecht verwijst schrijver dan ook naar
het enkwest van « Het Vaderland »,
waaruit bij wijze van besluit bleek dat
een vaste, onaanvechtbare, objectieve
literaire traditie, die voor iedereen en
voor alle tijden geldt, niet bestaat en
dat de maatstaven van het literaire oordeel afhankelijk zijn van de maatstaven
der levensbeschouwing. Daarom zal,
dunkt ons, geen ernstig schrijver zich
laten verontrusten door scherpe kritiek,
nog minder zich laten verblinden door
geestdriftigen lof, maar standvastig
werken aan zijn innerlijk leven en zijn
technische vaardigheid, om zoo dicht

mogelijk te naderen tot de hoogten,
waar het gekrijsch van lof of banvloek
niet meer te hooren is en het kunstwerk
den tijd beneden onder zich kan laten
voorbij glijden.
Niets anders kan hij doen. Geen
andere waarborg heeft hij bij zijne hoop
op den goeden weg te zijn. De geschiedenis leert hem dat groote kunstenaars
soms door hun tijd begrepen werden,
dikwijls niet. Dat zij soms langen tijd
na hun dood erkenning vonden, weer
vergeten werden, weer in het licht kwamen. Zij leert hem ook dat kleine kunstenaars vaak door hun tijd verafgood
werden. De geschiedenis leert hem dat
alles mogelijk is en dat de reactie van
eigen tijd, het zij dan eigen yolk, of yolk
dat hem in vertaling leert, in geen geval
eenige zekerheid kan geven. Slechts eene
les, en dan nog een voorwaardelijke, kan
zij geven. Werk dat terzelfdertijd en fel
verguisd en hoog opgehemeld wordt,
blijkt later doorgaans (slechts doorgaans !) belangrijk werk geweest te zijn.
Maar het kan ook blijken dat het slechts
voor eigen tijd belangrijk was. Ook die
les geeft dus geen zekerheid. Jan Hammenecker heeft de eenige goede gegeven :
« Klop op um hart en luister naar den
toon
die opstijgt uit het diepste van uw
wezen. »
G. W.
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Boek bespr eking
JEF LAST : «Par t i j Remise ». — Uitg. Mij. Contact. Amsteradm. Ing.

2.75 f. Geb. 3.50 f.
Jef Last is een strijdend hommunist ook in zijn kunst. Het valt niet te loochenen
dat hij een sterk talent bezit. Zijn roman schetst het Nederland van de laatste
oorlogsjaren, toen de roode revolutie elk oogenblik uitbarsten kon en slechts inbleef
en haar kans miste, door het verraad der praters en sociaal-reformisten. De communistische strekking wordt er niet bijgesleurd, doch zij dringt zich op uit het
verloop der feiten en uit de ontwikkeling der karakters, wat haar kracht ten goede
komt, Last verhaalt daarbij vlot en natuurlijk, doch verkeerd is zijn manier om
de schijnwerper gedurig op een ander plan te laten lichten, zonder dat het werk
het vraagt. Die methode behoort aan de film toe. Dat Last gees moreele wetten
erkennen kan, hoeft van hem niet te verwonderen, doch dat hij ook van een « koe »
h i j zegt, verbluft mij nog altijd.
A. D.
ENRICA VON HANDEL-MAllETTI : D e D u i t s c h e Hel d. — Het Nederlandsch
Boekhuis, Tilburg. — Ing. 2.90 fr. Geb. 3.90 f.
Tegen een historische achtergrond laat de schrijfster. deze roman spelen, een
treurspel van de menschelijke trouw aan de gerechtigheid. Uiterst tragisch met
elkander verbonden, zijn de levens van de luttele personen die het boek vullen :
aarts-hertog Karl Georg von Tessenburg, zijn vrouw en kinderen. Wie daarbij
komen zijn figuranten. In het korte tijdsbestek van amper twee dagen, wordt bier
een strijd gestreden, een nederlaag geleden en een zege behaald, die zonder weer-

gade zijn tegenover het eigen geweten en de rechtvaardigheid. De menschen
volbrengen bun plicht, al worden zij eronder gebroken De menschen lijden en
sterven, maar dat alles heeft zijn doel, zijn waarom en zijn noodzaak.
In haar gewone, traag-groeiende stijl heeft E. von Handel Mazetti deze roman
geschreven, de verwikkeling beklemmend opgevoerd tot dat hoogtepunt waar aarts
hertog Karl, zijn oud-vriend von Tessenburg het rechtvaardige van zijn straf doet
inzien, en hem mug het geloof in God en de menschen schenkt. Die bladzijden
kunnen niet zonder een stijgende ontroering gelezen worden. Alles samen is het
een mooi en sterk boek, waaruit de heldenfiguur van Karl van Oostenrijk onvergetelijk blijft.
A. D.
KALMAN MIKSZATH : «De Wonder p a r a p 1 u ». — Uit het Hongaarsch
vert. door H. A. C. Beets-Damste. — 2 Druk. — Wereldbibliotheek, Amsterdam,
1934.
Mikszith toont zich in dezen roman, die eer een zedenschildering dan een sterkgebouwd verhaal is, zooals Dr. Cardijn hem typeert in zijn « Hedendaagsche
Hongaarsche Letterkunde. Hij is een frisch boeiend en aangenaam verteller, Wiens
zachte humor altijd vol sprankelend leven blijft. In dien zin is zijn boek dan ook
te genieten. Ik vind het overigens, afgezien van het eigenaardig magyaarsche dat
het beschrijft, toch te onbelangrijk om vertaald te worden en de belangstelling
A. D.
te verwerven, waarvoor deze tweede druk getuigt.
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«Gr oningsche Dichters.» —Bloemlezing. — Shrift 8 en 9
van jaargang 11 der Vrije Bladen. — Het Kompas, Mechelen. 1934.
Deze bundel heeft de gebreken waar schier geen enkele andere bloemlezing
aan ontkomen kan. Het verzamelde werk kan nooit allemaal op dezelfde hoogte
staan en zulks is hier dan ook het geval. Buiten Jan Eekhout, H. De Vries en Halbo
Kool zijn de geplaatste dichters onbekenden buiten hun gouw. De beste gedichten
zijn dan ook door hen onderteekend, doch zulks sluit niet uit, dat er in het ander
geplaatste werk geen mogelijkheden voor de toekomst zouden besloten liggen. Ook
de namen van Dick Veiel, Johan Theuniot en J. C. Noordstar mogen onthouden
blijven.
A. D.
JULES GARSOU : Les Debuts d'un Grand Ragne. Tome I. De
la Mort de Leopold I a la retraite du general Chazal.
(Decembre 1865, novembre 1866). Preface de M. Henri Pirenne. — Tome II :
De la demission du General Chazal a la retraite de
R o gier e t V an denpeereboo m. (Octobre 1866-janvier 1868). Preface
de M. Albert Devaze, ministre de la Defense Nationale. — Editions de l'Eventail.
Bruxelles.

Schrijver geeft ons veel belangrijke inlichtingen over de eerste jaren der
regeering van Leopold II. Hij steunt op de dagbladen van dien tijd, de papieren
door Rogier nagelaten, de diplomatische archieven, en vooral op de « memoires »
van minister Van den Peereboom. Deze was de verpersoonlijking der toenmalige
burgerij :. veel gezond verstand, diepe eerlijkheid, niet de minste hoogere vlucht,
maar een groote toewijding aan zijn Koning. Het geniale der Koninklijke bedoelingen schijnt hij echter nooit vermoed te hebben. Hij was een liberaal, door en
door anti-clericaal, alhoewel pratikeerend katholiek. Zeer interessant de bladzijden
die hij schrijft over Rogier, die aan 't einde zijner politieke loopbaan gekomen
was, en over den opkomenden Frire-Orban, met zijn autoritair karakter en zijn
sectarisme, of over den strijd van Leopold II en zijn ministers in zake verdediging
van het land. Angstwekkend is het, wanneer men de latere gebeurtenissen gedenkt,
na te gaan hoe de vorst, die wist dat hij het goed voorhad, te worstelen had om
zijn overtuiging mee te deelen aan ministers die niet begrijpen wilden.
Het werk is meer een verzameling van nota's en documenten, interessant om
de details die ze in 't licht stellen, dan een boek dat men leest voor de knapheid
van het betoog, of de bekooring van den stijl.
T.
RAINER MARIA RILKE : Le t t r e s. 1900-1911. Traduites par H. Zylberberg
et J. Nougayrol. — Librairie Stock. Paris.
Een goede keus uit de vier boekdeelen brieven uitgegeven door H. en Mev.
Sicher-Rilke, en die zelf slechts een keus zijn uit de menigvuldige brieven door
Rilke aan meer dan duizend correspondenten geschreven. Deze bundel van 245 blz.
bevat nevens enkele fragmenten uit zijn intiem dagboek, talrijke brieven aan zijn
vrouw en aan enkele vrienden. Vele, en de belangrijkste en boeiendste, handelen
over zijne betrekkingen met den beeldhouwer Rodin en later met den schilder
Cezanne. Geschreven tijdens zijn herhaalde verblijven te Parijs, of gedurende reizen
naar Italie, Zweden, Duitschland en Oostenrijk, geven ze een zeer goeden kijk op
den gang zijner gedachten en over het groeien van zijn scheppend werk. Rilke was
hyper-gevoelig, artiest in merg en been, en zijn ziel trilde bij de minste aanraking
met het schoone in leven, natuur of kunst. Zijn brieven over de kunst en de persoon-
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lijkheid van Rodin of van Cezanne zien vol warme bewondering en diep begrijpen
zijn waarlijk prachtig.
L. D.
Velen zullen dezen keus met echt genoegen lezen.
ARMAND PRAVIEL :Madame de Montespan, empoisonneuse.
(Les Enigmes de l'histoire. Collection publiee sous la direction de Louis BERTRAND,
de l'Academie Francaise). — Felix Alcan. Paris. — 15 frs.
Dikwijls werd M' de Montespan beschuldigd haar toevlucht tot heiligschennis,
hekserij, ja, misdaad te hebben genomen, om de gunst van Lodewijk XIV te
behouden. Zelfs werd beweerd dat ze den Koning trachtte te vergeven, toen ze in
ongenade viel. Het geheim werd nooit heelemaal opgeklaard. Want de Koning,
die een inkwest had doen instellen, in zijne ontzetting voor de gruwelen welke aan
het licht gebracht werden, zette het onderzoek schielijk stiff, en vernietigde zelf de
belangrijkste documenten.
Dit boek is een soort requisitorium, of eerder nog, als de samenvatting der
zaken, zooals de voorzitter van het assisenhof voor de beraadslaging van het jury
placht te doen. Het doet een wereld van tooveraars en tooveraarsters, moordenaars,
giftmengers, afvallige priesters, al het rapalje dat toen in Parijs woekerde — en
waarmee M me de Montespan, en menig andere hovelingen en edele dames in betrekking waren — weer opleven. Niet te verwonderen is het zoo de Koning terugbeefde
voor de afgrijselijke afgronden die plots voor zijne oogen opengingen.
Zeer interessant, maar geen boek om in alle handen te geven.
T.
DR. C. DE CLERCQ : q Les E g l i s e s u n i e s d'Orient». Bloud et
Gay, Paris.
De gunstig gekende A Bibliotheque Catholique des sciences religieuses » publiceert de eerste volledige studie over de hereenigde Oostersche Kerken. Het is een
flink gedokumenteerd werk over de verschillende groepeeringen van het Oosten,
welke het oppergezag van Rome erkennen, maar een liturgie en een kerkelijke
wetgeving hebben verschillend van de romeinsche. Schrijver geeft een uiteenzetting
over de historische ontwikkeling en den actueelen toestand der onderscheiden
genootschappen welke de geunieerde Oostersche Kerk uitmaken en 8 miljioen
geloovigen groepeeren. Het is dus een alleszins aktueel boek dat ons leeren kan
wat elk katholiek weten moet over zijn Oostersche geloofsgenooten.
E. D.

Met de « Bron der levende waterers » bedoelt schrijver : Het H. Hart van
Jesus, Jesus' Hart als orgaan der groote gevoelens, der groote wilsacta, der groote
daden.
PEARL S. BUCK : «East Wind West Wind ». Tauchnitz, 1934,
262 bl. M. 1,80.
Dit is op een beetje meer dan een jaar het derde boek dat deze uitgever ons
schenkt van deze amerikaansche schrijfster. Ook bier behandelt ze de verhouding
tusschen Oost en West en den invloed dien het Westen op China uitoefent. Twee
huwelijken worden in bijzonderheden nagegaan en vormen den ondergrond van het
verhaal. Een Chinees met een Amerikaansche : dat loopt heelemaal spaak , een onder
den invloed van het Westen staande moderne Chinees en een chineesche vrouw,
dat gaat beter doch enkel dank zij de ingeboren onderdanigheid van deze laatste.
Interssant is ook de nevenbedoeling van den roman : Er moet gestreefd worden naar

316

verstandhouding tusschen de volkeren en alle chineesche muren tusschen de staten
moeten worden omgehaald. Een mooie roman voor ontwikkelden.
Dr. Raph. Kreemers.
J. B. PRIESTLEY : «A lb er t goes t h r ough» (gall. door Edm. Blampied). Tauchnitz, 1934; 135 bldz. M. 1,80.
Priestley heeft in de jongste letteren naam gemaakt als schrijver van lange
romans. Hier krijgen we hem op zijn kortst in een smakelijke parodie op Hollywood
en de heele filmwereld. Het is alleen maar jammer dat het boek zoo dik lijkt en
toch zoo gauw uit is want dit snort humor mag er zijn. We hebben misschien
allemaal wel een broertje dood aan de moderne filmproductie, vooral uit Amerika
en vinden wellicht dat elke film al een parodie is op zich zelf. Toth raden we
onze lezers aan even kennis te maken met den onschuldigen Albert, een kantoorklerkje, en zijn amoureuse avonturen. ze zullen dit boekje in een teug verorberen
zooals het in een teug geschreven lijkt.
Dr. Raph. Kreemers.
JANET BEIHT :

«No second Spring ». Tauchnitz, 1934; 266 bldz.

M. 1,80.
Dit is de derde roman door een vrouw geschreven over hetzelfde onderwerp
in een jaar. Eerst « The Gowk Storm » van N. Brysson Morrison, toen « Burnham
Rectory » van Doreen Wallace, en nu het onderhavige. Evenals het werk van Miss
Morrison speelt 'ook bier het verhaal zich of in de schotsche hooglanden en wel
in hetzelfde midden : een protestantsche dominee's familie. Alles wel beschouwd
heeft deze eersteling van Miss Beith ons het meest geboeid. Trouwens ze sleepte
den grooten romanprijs uitgeschreven door Hodder & Stoughton en F. A. Stokes
(een engelsch-amerikaansche combinatie voor de gelegenheid) in de wacht. De
dominee's familie uit dit verhaal, trekt een paar jaar na den slag bij Waterloo,
uit de stad naar het schotsche hoogland te midden van een tamelijk ruwe bevolking.
zijn vrouw raakt er verliefd op een rondreizenden artist. Later krijgt de dominee
een benoeming te Edinburgh doch voor de vrouw is de verandering te laat want
voor haar is geen tweede lente weggelegd.
Het is een eenvoudig en mooi verhaal dat een eereplaats verdient onder de
talrijke hedendaagsche romans die het leven van den « clergyman » hebben uitgewerkt.
Dr. Raph. Kreemers.
PATRICK BALFOUR : « Society Racket» (a critical survey of modern
social life). 280 bL Rm. 1,80 ; Tauchnitz ; 1934.
Dit is het zevende boek van dezen uitgever in den jongsten tijd over Engeland.
Doch ook voor dit is er nog plaats. Want de sociale kant van het leven in Groot
Brittannie was nog door niemand van de andere schrijvers afdoende behandeld.
En loch is er zooveel veranderd in de laatste 20 jaar dat een kritisch overzicht als
het onderhavige noodig werd, voor ieder in het algemeen doch vooral voor de
lezers van moderne engelsche romans. Balfour begint rond 1832 en eindigt zijn
overzicht een eeuw later. De geleidelijke ontwikkeling van de moderne maatschappij
voert ons tot de opkomst van de middelklas. De « Reform Bill » van 1832 was
het beginpunt van dit proces van sociale doordeeseming die onmerkbaar gelijken
tred hield met den industrieelen vooruitgang in de 19de eeuw, de grondslag vormde
voor het libetalisme in het tijdperk van Edward, een geweldige vordering maakte
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in den grooten oorlog en nu na een eeuw haar apotheose bereikt heeft in de deftige
middelklas-plutocratie van 1930. Interessant en kostelijk is vooral beschreven de
naoorlogsche tijd als de aristocratie tot handenarbeid « afdaalt », de vrouwen zich
emancipeeren en de algemeene drang naar vrijheid het oude formalisme verdrijft.
Wie klaar wil zien in het werk van N. Coward, Mich. Arlen, B. Nichols, Ev. Waugh
e. a. die alien den A Zeitgeist » behandelen in hun werk, vindt hier een uitstekende
verklaring voor een hoop dingen die andere duister blijven. Een goed verzorgde
alphabetische inhoudstafel op het einde vergemakkelijkt het naslaan van dit zeer
belangrijke werk. De hoofdstukken over de vrouwelijke en mannelijke jeugd na
den oorlog bevelen we bijzonder aan, want ze slaan ook voor toestanden ten onzent,
den nagel op den kop. Het oordeel van den schrijver over de rol van de Kerk in
onzen tijd kunnen we niet deelen evenmin als we vrede kunnen hebben met de
manier waarop sommige gezegden van Pater Vaughan worden geinterpreteerd. Doch
voor de rest een boek dat we ten zeerste aanbevelen te meer wiji het geschreven is
door een Schot. En die menschen hebben een uitzonderlijk klaren kijk op de dingen.
Dr. Raph. Kreemers.
H. THANS : Pe lgr i m. Uitgave J. Van Mierlo-Proost, Turnhout.
E. P. Hilarion is over Lisieux teruggekeerd naar Maria's genadeoord, en weer
is hem de ontroering te sterk geworden. Hij heeft ook anderen in deze vreugde
willen doers deelen.
F. TIMMERMANS : La H a r p e de Saint Frangois. Traduit du
neerlandais par Camille Melloy. Ed. Bloud et Gay, Paris.
Deze uitstekende vertaling werd opgenomen in de reeks « Ars et Fides ».
ALF. VAN DER MUEREN :

Naar Jesus met de zesjarigen.

2e Deel, 2 e druk. 5 - 8' duizendtal. Uitg. De Vlaamsche Drukkerij, Leuven. Pr. 20 fr.
MGR. PROHASZKA OTTOKAR. : Br on van L e v e n d e W a t e r e n. Uit
het hongaarsch vertaald door Dr. A. Cardyn. Pr. 14 fr. Uitg. De Vlaamsche Drukkerij, Leuven.
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Inhoud van Tijdschriften
LEVEN EN WERKEN (Maart). — Dr. J. Van Hinte : Het Rassenvraagstuk.
— Dr. J. C. Proost-Thoden van Verzen : Prof. Dr. Willem de Sitter f — E. C.
Knappert : Erasmus, de Vredesapostel. — Prof. S. Frank : De mystiek van R. M.
Rilke. — J. Van Hattum : Verzen. — Woorden en begrippen. — Boeken van
dezen Tijd.
DE NIEUWE GIDS (Maart). — Johann Stellwag : Nieuwe Aarde. — Hendrik
van der Wal : Het Paradijs bestaat. — Max Kijzer : De Dichter J. C. Bloem. —
Willem Kloos : Nieuwe Gids-Correspondentie. — Helene Swarth : Verzen. —
M. Cohen : Verzen. — Fred Batten : Verzen. — An Veltman : Verzen. — Willem
Kloos : Binnengedachten. — Willem Kloos : De Groote Vlaming Felix Timmermans. — Maandelijksch Overzicht. — Maurits Wagenvoort : Buitenlandsch Overzicht. — Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe : Felten en Fantasieen (Dames-Rubriek).
— Frans Erens : Bibliographie.
DE VLAAMSCHE GIDS (Maart). — R. Godding : De liberale partij,
« rationale » partij. — Alex. Callant : De Seskes. — W. Gyssels :. Nachtgepeinzen.
— J. Pee : Aexandra David-Neel. — Dr. J. P. Bolkbeschouwing.
FORUM (Maart). — Slauerhoff : Laatste verschijning van Camoes. — Verzen
van SS. Vestdyk, B. Roest Crollius, R. Kuipers en F. W. van Heerikhuizen. —
S. Vestdyk : Else Baler, duitsch dienstmeisje. — H. : De dubbeel zatte. — Max
Lamberty : Grenzen voor de literatuur. — Verzen van R. Verbeeck, J. Vercammen
en N. A. Drojine. — R. Herreman : Het voorbarig gesprek. — G. Walschap :
Xenophobie. — R. Herreman : Proeve van inleiding tot het werk van F. Toussaint
van Boelare. — Panopticum en De Keerzijde.
BOEKENGIDS (Maart). — M. Van Hoeck :. Het boek der maand (Dr. El.
Schneider : Morgen wordt ik 21). — E. Van der Hallen : Romans uit het Noorden.
— Van menschen en boeken. — Hoekje van den bibliothecaris. — Provinciale
wisselboekerij.
DE GIDS (Maart). — Stemmen uit de redactie. — G. Gongrijp : De blanke
tijger. — J. W. Werumeus Buning : Noordzee 1934. — Dr. R. Kortmulder : Over
de mogelijkheid der ontologie. — Dr. S. Antoniades : Dodekanesos. — Dr. K.
James : Arbeid, ontwikkeling en ontspanning van jeugdige werkloozen to Rotterdam. — Dr. H. van Loon : Portret van Frankrijk. — A. Van Duinkerken : Kroniek
der Ned. letteren (E. Du Perron :. De smalle mensch). — J. W. Werumeus Buning :
Dramatische kroniek. — Buitenlandsch overzicht. — Bibliographie.
LA NUOVA ANTOLOGIA (1 Gennaio). — Ugo Foscolo : II ricordo di Zante
Ventidue lettere inedite ai fratelli Dionisio e Stefano Bulzo. — Maurizio Maraviglia :
3 gennaio 1925-111. — Alfredo Panzini :, Viaggio con la giovane Rossana (I). —
Mayors : La verita su Vittorio Veneto (con documenti inediti). — Francesco
Chiesa : Graziano. — Luigi Aldrovandi : I Convegni di Rapallo e di Peschiera :
6-7-8 novembre 1917, Frammenti di diario (II) Alfredo Baccelli : Carlo Tenca. —
Arturo Pompeati : Sessantacinque anni di « Nuova Antologia ».
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LA NUOVA ANTOLOGIA (16 Gennaio). — Francesco Pastonchi : Da

4 Simma ». — La « Nuova Antologia » : Italia e Francia per la salvezza dell'Europa.
— Arturo Farinelli : Fuga in Spagna a vent'anni. — Luigi Aldrovandi : I Convegni
di Rapallo e di Peschiera : 6-7-8 novembre 1917. Frammenti di diario (fine). —
Giuseppe Vaccari-Mavors : Ancora sulla manovra di Vittorio Veneto. — Alfredo
Panzini : Viaggio con la giovane Rossana (II). — Lina Gasparini : Massimiliano
d'Austra, ultimo Govertatore del Lombardo-Veneto, nei suoi ricordi (I). —
Giuseppe Fanciulli : Ragazzi di campagna.
LA NUOVA ANTOLOGIA (1 Febbraio), — Francesco Crispi : Lettere ad
Abele Damiani — Con nua notizia di Luigi Federzoni. — Bruno Cicignani : Giovannino. — Orso Mario Corbino : Verso lo zero assoluto delle temperature. —
Lina Gasparini : Massimiliano d'Austria, ultimo Governatore del Lombardo-Veneto,
nei suoi ricordi (II). — Aefredo Panzini : Viaggio con la giovane Rossana (III).
— Cesare Spellanzon : Il Padre Eusebio Chini, Missionario ed Esploratore dell'
Arizona e della California. — Paolo Ruggeri Laderchi : Festa del Reggimento
Preobrajensky (agosto 1905). — Pietro Paolo Trompeo : Stendhal fra un Cardinale
e un Nunzio.
LA NUOVA ANTOLOGIA (16 Febbraio). — Angiolo Silvio Novaro : Ode
a Mussolini. — Antonio Salandra e Sidney Sonnino : rarteggio della neutralit y :
agosto-dicembre 1914. Con una notizia di Arrigo Solmi. — Manlio Dazzi : Giorni
di contumacia (I). — Giorgio Menzio : Dallo Scebeli alle frontiere dell'Etiopia.
Note di viaggio. — Lina Gasparini : Massimiliano d'Austria, ultimo Governatore
del Lombardo-Veneto, nei suoi ricordi (III). — Virgilio Guzzi : La II Quadriennale
d'arte nazionale. — Alfredo Panzini : Viaggio con la giovane Rossana (fine).
LA REVUE GENERALE (Fevrier). — Henri Jaspar, ministre d'Etat) : Locarno,
la Sarre et la Securite beige. — Pierre Nothomg : La Dame du Pont d'Oye. (Roman)
(Derniêre partie). — Comte Carton de Wiart : La Cour de Malines au temps de
Marguerite d'Autriche. — Camille Melloy : Le Chemin de la Croix (Poêmes). —
Notre enquete : Ernest Melot : L'Evolution du regime parlementaire. — Germaine
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Marlier. — Hubert d'Yde walle : La Jeunesse et la Vie Moderne. — Jean Van der
Eycken : M. Paul Van Zeeland, — Henri Davignon : La vie et les idees : le tombeau
de Dupouey, lettres inedites de Mireille Dupouey. — Les Cinq : Personnalites et
personnages : l'Abbe Jacques Leclercq. — Fernand Baudhuin : La vie economique
et financiêre : Histoire d'un Napoleon. — Auguste Melot : Chronique de politique
exterieure. — Revue bibliographique.
HOCHLAND (Marz). — Der Christ in der Zeit : Von Dr. Friedrich Fuchs.
— Das Naturrecht in der Gituation : Von Carl Oskar Freiherr von Goden. — Der
Major : Roman von Ruth Schaumann. — Origol Robakidse, ein georgischer Dichter :
Von Fred flOnkisch. — Harrh : Von August van Cauwelaert. — Advent im Neuheidentum : Von Dr. Josef HOser. — Kritik : Um das Ende des Mittelaters : Von
Professor Dr. Emil Joseph Bierneisel. — Beginn der neuen Welt : die indianische
Tragodie : Von Gregor Heinrich. — Rundschau : Das alte Wahre. — Ded flamische
Dichter August van Cauwelaert. — Der Maier Karl Etirner. — Ein Nachwort zum
« Mittelmeerischen and nordischen Neuheidentum ». — Unsere Kunstbeilagen.
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Twee belangrijke werken uit ons fonds

Pastoraal Psychiatrie
door H. BLESS R. K. Pr. (Vicarius van de Psychiatrische Inrichting « Voorburg » te Vught), met een inleiding van G. JANSSENS
(Geneesheer-Directeur van de Psychiatrische Inrichting « Voorburg » te Vught). — Formaat 151/2 X 231/2 c.M. — 357 blz. —
Ingenaaid frs. 50.—, gebonden frs. 60.—.
Van verschillende zijden is de laatste jaren aangedrongen op
een nauwere samenwerking tusschen priester en psychiater. Om
dit te bereiken is eenige kennis van de psychiatrie, van moraaltheologisch standpunt beschouwd noodzakelijk.
De Vicarius van de Psychiatrische inrichting « Voorburg » te
Vught, de Zeer Eerw. Heer H. Bless, door zijn functie daartoe
uitstekend in staat, heeft met raadpleging van de nieuwste wetenschappelijke werken een handleiding samengesteld.
Naast een helder overzicht van het vele, dat op het gebied van
psychologie en psychopathologie geschreven is, plaatst de schrijver
zijn kritiek, die in de laatste instantie wortelt in de katholieke
levnsbschouwing.
Het werk is voorzien van een uitgebreide literatuur-opgave en
register.

Katholieke Moraaltheologie
door P. Dr. HERIBERT JONE O.M.CAP; voor Nederland en
België bewerkt naar de vijfde Duitsche uitgave door P. Dr. HUBERTUS VAN GROESSEN O.M.CAP, met aanteekeningen
over Nederlandsch Burgerlijk- en Strafrecht mede door Mr. Dr.
G. A. H. FEBER en Belgisch Burgerlijk- en Strafrecht door Dr. G.
LEMAIRE. — ± 800 bladz. Ingenaaid frs. 75.—. Gebonden
frs. 85. —.

Dit boek is een bewerking van de veel geprezen « Katholische
Moraltheologie » van den Duitschen Capucijn P. Dr. Heribert
Jone. P. Dr. Hubertus van Groessen bewerkte deze katholieke
moraaltheologie zooveel mogelijk voor Nederland en België. Waar
het te pas kwam werden bij verschillende materies de desbetreffende bepalingen van het Provinciaal Concilie van Utrecht, van
de Synoden der vijf Nederlandsche Bisdommen en van het Provinciaal Concilie van Mechelen aangegeven.
Door de notities over het Nederlandsch en Belgisch Strafrecht
wordt het verband tusschen de Katholieke moraal en het strafrecht
dier beide landen artikelsgewijze aangegeven. Zielzorgers kunnen
er zich gemakkelijk en vlug in moraal-kwesties oriënteeren en
academisch gevormde leeken kunnen zich daardoor zelfstandig een
oplossing verschaffen in de meeste gewetensvragen van het dagelijksch leven.
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SPEELT OP DE VIGILIE VAN KERSTMIS

EERSTE BEDRIJF

Spelers : de man en de vrouw met het kind
Eerste tooneel
DE VROUW MET HET KIND : gebaren-lied

Ons ghenaket die avondstar,
Die ons verlichtet also claer.
Wel was haar doe
Suza nina. Suza noe
Jesus minne sprak Marien toe.
Dat hues, dat hadde zoo menig gat,
Daar Christus in geboren was.
Wel was haar doe.... (enz.)
Sie sette dat Kind op hare cnieen
Sie sprac : groot eer moet u gescien.
Wel was haar doe.... (enz.)
Die os ende oec dat eselein
Aanbaden dat soet Kindekeijn.
Wel was haar doe.... (enz.)
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Tweede tooneel
De man, de vrouw met het kind
DE MAN

Veracht mij niet vrouw, die mij-zelf moet vloeken
Nu weer jou oogen, grout van angst en smaad,
Het eerst mijn handen bij mijn thuiskomst zoeken....
Veracht mij niet : want dit is geen verraad
Aan gene liefde dan aan God die slaat....
Geen werk, geen brood....
DE VROUW

geen bloed, geen melk, geen Leven....
DE MAN

Alleen een kind dat schreit is ons gebleven!
DE VROUW

Mijn kindje schreit en ik heb niets to geven....
DE MAN

Mijn handen blozen... vrouw, veracht mij niet!
DE VROUW

Mijn bloed is op, mijn allerlaatste lied
Gezongen met een keel van koorts verschroeid;
Jou moeder, kindje, is totterdood vermoeid
En kept geen spelen weer en kleine wijzen.
Zij mocht nu liever maar met jou gaan reizen
Naar een ver land dat duister is en schoon....
Een kind is mij gegeven en een kleine noon;
Waarom, mijn God? — en uit mijn bloed geronnen
Heeft hij mijn ziel vol sterren eens en zonnen
En in een glued genet, die nimmermeer zou tanen....
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Nu wasch ik die mijn vreugde was met tranen
Tot ook hun bron is uitgedroogd weerom,
Dan blijven nog de wenschen en de wanen
En dan de dood en dan is alles stow....
Waarom, mijn God, moest ik een kindje baren
Als er voor hem Been plaats is aan de disch...?
Het kwam zoo hoog, zoo prinselijk aangevaren
En onbeducht voor zooveel kommernis;
Nu schreit een kind en snakt een kind naar Leven
Waarom ? waarom ? — en ik heb niets to geven
Niet eens de warmte meer van eenen schoot....
DE MAN

Mijn handers blozen en mijn schaamte is groot.
DE VROUW

Zijt gij, o God, ook sours in nood gekomen
En kan het bloed uit uw verscheurde Borst
Ook Langer niet de namelooze dorst
Van al uw kinderen verzaden aan zijn stroomen? —
1k hang aan u zooals mijn kind aan mij
En als mijn kind zijt gij mij meer nabij
Dan ik verwachten mag en kan vermoeden;
Gij zijt een moederlijke God, een goede
En niets is zachter dan uw zachte schoot;
Kwaamt gij ook, God, in overgroote nood...?
Het zijn de dwazen steeds die u ontkennen;
0, aan uw wijsheid moeten menschen wennen
En aan uw Liefde als aan een vreemde spijs;
Zelfs moeders rakers somtijds van de wijs
Als gij op gansch uw Liefde haar beproefd.
Zijt gij ook, lieve God, ter dood bedroefd
Om mij, uw kind, als ik our dit mijn bloed?
Gij zijt zoo wijs, gij zijt zoo moeder-goed,
Gij kunt uw kind niet zien van nood verteeren,
Gij kunt zijn klacht niet hooren dag en nacht,
Gij laaft uw kind ofschoon uw borsten zweren
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Omdat uw kind, uw kind van Borst versmacht
En dan eenmaal hebt gij niets meer to geven....
Zijt gij zoover, mijn God, en bij de dood ?!
Aanschouw dan vlug u zelf in mij in hood
Uw eigen wrak zoo wijd reeds Ifgedreven
Dat het gees kust noch uitzicht meer bekent
Waar 't buiten u zich dan ook henenwendt....
DE MAN

Veracht mij niet, maar vloek de hand die slaat!
DE VROUW

Hoe zou ik jou verachten Bien ik haat?!
Slechts bij de levenden, niet bij de dooden
Zoek ik nog hoopvol uitkomst uit de nooden;
En jij bent dood voor mij en duister als de nacht....
DE MAN

Vrouw, eens heb jij van mij een vrucht verwacht....
DE VROUW

Nu wacht ik op de vruchten van jou handers
Om 't witte kind, Bat als een zware Broom
Van bloesems op mij hangs als op een boom....
Want wat mijn schoonheid werd, werd ook jou schande!
DE MAN

Vrouw, die eens zacht waart en die nu zijt van steen!
DE VROUW

Man, wat illusies stapelt gij opeen!
Zal ik niet hard zijn om het teere kind,
Dat in versteendheid nog beschutting vindt
Tegen hooghartigheid, bedrog en logen....?
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DE MAN

Het noodlot, vrouw, heeft beiden ons bedrogen
Ik ben niet laf — slechts een onvruchtbaar ding
Geworden en een doelloos sterveling
Temidden van millioenen stervelingen
Het weggeworpen deel der zeer geringen
En het versmaadde werktuig aan den kart
Gesmeten door een macht, een hanger hand
Waaraan geen uitweg is en geen ontkomen;
Ili ben de doem van dwaze grootheids-droomen,
De povere roem van zonden en veel kwaad
En, met de zonden-last van eeuw aan eeuw beladen
De zondebok die in het Wilde blaat.....
Vrouw! vrouw! en Een heeft alien ons verraden!
DE VROUW

0, Dwaze die ik was en droomen-rijke,
Hoe hemelhoog wou eenmaal liefde reiken
Voor 'k moist dat brood de ziel der liefde was!
Wat heb ik aan der liefde ijle spreken
En moat een kind aan klinkklank van fijn glas ?
Als ik mijn kind geen brood! brood! brood! mag breken
Blijkt alles ijdelheid en alle liefde pas!
DE MAN

Vrouw, kleine vrouw, moat heb ik jou misdaan,
Dat Een niet eerst misdeed en aan ons beiden;
Als hij een wader is, waarom zoo slaan
En als hij liefde is, waarom dat lijden?
En als de liefde, vrouw, ons heeft verbonden, —
En in de liefde, vrouw, was God het teerst —
Hoe werd mijn liefde dan in jou tot zonde
Want als ik vruchtbaar was, was God het eerst?
Vloek niet mijn vruchtbaarheid, nosh vloek het zaad
Voor gij u-zelf gevloekt hebt en den Boom,
NOch haat mij vuriger dan gij Hem haat
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Die, in een verre, duistere scheppingsdroom,
Zijn wijsheid heeft verspild en zich mismaakt....
Vrouw, vloek mij niet — ik heb jou niet geslagen! —
Een had de wil.... en heeft ons fel geraakt....
Maar zwaarder dan zijn striemwonden te dragen,
Vrouw, zijn de striemen waarmee jij mij slaat!
DE VROUW

Omdat je zelfs te min bent voor mijn haat
Daar jij mij z(56 Bering bent striem ik jou
En kleiner nog voor God dan voor een vrouw
Die slaat! — 1k sla je niet om wat ik lijd,
Noch striem je, slaaf, omdat mijn kindje schreit —
Niet wijl je werk en brood verloor, maar hoor
Omdat je met je brood ook God verloor
En je te klein, te zwak was God te dragen
Toen Hij je kracht beproefde en cooed kwam vragen,
En daarom striem ik jou en zal je slaan! —
DE MAN

Ik ben je God!
DE VROUW

Eens, in een vroege waan,
Was jij mijn God, maar zOnder veel erbarmen.....!
Heb meelij, God, met mijn geteisterd bloed
Dat klein en hulploos neervalt aan uw voet;
1k werp mijn leven stervend in uw armen
Ik werp mijn kindje schreiend in uw schoot.
o Godsnood nu! Opperste hongersnood.....!
Derde tooneel
STEM VAN SINT JOZEF

Is hier soms herberg voor een zwangere vrouw,
Die deze nacht een Kindeke wil baren....?
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DE MAN

Hier is een kind to veel en hier is kou
En 't doodzweet druppelt menschen uit de haren.
SINT JOZEF

Een sponde voor een nacht en zacht gespreid,
Een zuivre peluw slechts voor zuivre leden...?
DE MAN

De peluw is steenhard en nat geschreid!
SINT JOZEF

Met Gods wil dan, vaartwel en leeft in vrede. (af)
DE VROUW

Waar leeft een mensch in vrede zonder brood?
DE MAN

Nu rest mij niets meer dan de dood
Te geve' aan wie ik 't Leven heb geschonken;
Het lore' is goed en ook de dood is goed.
Zoo laat mij, van eenzelfde liefde dronken
En in eenzelfde, dwaze overmoed
Ons Kind dan geven uit een overvloed....
DE VROUW

Pas op! Besmet de dood niet met de handen!
Het Moederschap heeft klauwen en slagtanden!
STEM VAN SINT JOZEF

Op gindsche velden stood uw Booz
En bloeide Ruth uw refine roos
En las de rijpe area
Die zwaar van koren waren;
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DE VROUW

Daar weende Rachel om haar kroost
En zocht haar kind'ren daar zij niet meer waren....
STEM VAN SINT JOZEF

Op deze weiden stood een kind
En weidde zijne heerde blind
Nog voor de majesteit van al uw gaven
In deze wind hief hij zijn staf....
DE VROUW

Hier schreef de dood zijn korte straf
En ligt en kind en koningschap begraven....
STEM VAN SINT JOZEF

0, Bethlehem, o, huffs des broods
Werdt gij de woonstede des doods
Waarrond wij hulploos dwalen....
DE VROUW

Hier is Been disch voor ons gedekt,
De molensteen met bloed bevlekt
De moles zwijgt en hoeft niet meer to males....
Sittard, 10-1-35.
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JAC. SCHREURS, M.S.C.

DE ZEEVAARDER
't Is wreed, dat wij voor hen die achterbleven,
Als dood zijn; en sours droomen zij van ons
Zoo licht als zaadpluis tot hen neér to zweven,
En hen beroerend als een kiekendons,
Zoo zacht, en zoo verschrikkend, dat zij schreeuwen
En dagenlang bedroefd zijn en ontzet;
En alle dagen rekken zich tot eeuwen,
En eeuwen leeg en onberoerd blijft 't bed.
Wij zijn gestorven, — tot wij wederkeeren
Met oogen licht geloogd door tilt en zon,
En in hun hart en armen rusten leeren
Zoo stil en stout of 't Leven pas begon.
WILLEM DE MERODE.

329

SLAPENDEN
Wanneer het lichaam slapend ligt,
0 ziel, gij hebt het toegesloten,
Hoe wonderlijk is het gezicht
Van de beminden en genooten.
Is dit de vrouw, is dit de vriend,
Wier bijzijn wij zooeven zochten?
Prezen, of krenkten onverdiend?
Deze vervreemden van hartstochten,
Die stil vertrouwend neergezegen,
Openen werden, en hun lot,
In woord en daad voor elk verzwegen,
Ademend opgaan doen tot God?
Wij weten : slapenden en dooden
Ontkwamen ons, maar zijn zoo sterk,
Dat zij ons dwingen hen als boden
Te volgen tot een ander werk.
WILLEM DE MERODE.
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LEAD, KINDLY LIGHT...

Heel de lijvige biographie Welke Wilfrid Ward gewijd
heeft aan Kardinaal Newman, is beheerscht door deze gedachte, een spreuk, een vers van den grooten Newman zelf
Lead, kindly light...
Die biographie handelt hoofdzakelijk over het leven van
den genialen Oxfordman na zijn bekeering tot het Katholicisme. Men zou kunnen denken dat hij toen ten volle, en
voor goed, getreden was in 't licht van het geloof, van de
goddelijke openbaring. Toen hij zoo verlangend riep naar
het minnelijke, voorkomende Licht, was hij nog op weg.
Hij vaarde uit SiciU naar Engeland terug. Stoffelijk en
geestelijk gesproken, was hij op weg, op zee. Maar nu kende
hij de veilige haven en bescheen hem het volle .licht der
geopenbaarde waarheid. Zoo voelde hij zich en zoo was
hij in zijn hart, in zijn gemoed, in zijn geest. Nooit berouwde
hij den beslissenden, stap die hem ,gebracht had — in zijn
rijpe mannenjaren — in den schoot der Moeder-Kerk. Nooit
taande dat Licht dat hij, vroeger, van verre had begroet.
Hoe kan zijn biograaf dan beweren dat heel dat Katholiek
leven onder eene wolk — « under a cloud » — werd gesleten ?
Mysterie van tons aardsch bestaan, of liever ondoordringbaar
geheim der raadsbesluitselen Gods. Inwendig werd de groote
bekeerling vertroost door een nooit falend Licht. Uitwendig
hing over hem de wolk van misverstand en onbegrip, omdat
ij zoover boven het peil van zijne omgeving uitreikte.
Slechts heel op 't erode van zijn leven, toen hij Kardinaal
werd benoemd door den grooten Paus, Leo XIII, werd de
wolk verdreven en trad hij to voorschijn in vollen luister.
Maar hij was toen 78 jaar, zijn beste arbeidsjaren waren
voorbij. 1k heb reeds gewezen op de tragedie van dies levensloop (1). Nu zou ik veeleer de zonnige kanten willen aanh

(1) Zie D. W. & B. nr. 2, 1935.
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duiden, den zilveren zoom van deze zwevende wolk.
Menigvuldig waren de lichtpunten, en zoo verscheiden als
de gaven zeff van dezen uitzonderlijken man. Fijn besnaard
als hij was, een artisten-temperament met de diepte van den
wijsgeer en denker, vond hij in de schatten van het eigen
hart redenen genoeg tot geluk — ook de bron van gedurig
lijden...
Is een der grootste vreugden van 't leven niet beminnen en
bemind te worden ? Het tweede viel Newman overvloedig te
beurt, daar hij zoo kwistig in 't eerste was. Zijn bekoorlijkheid was groot, maar vond haar oorsprong in de wijdte van
zijn hart, in de diepte van zijn geest. Zelfs zijne bekampers
konden eraan niet ontkomen. Een onherstelbare roues was
voor de Anglicanen zijn overgang tot het katholicisme.
Pusey, Keble, Church, vonden den moed niet den heengaande
te bestrijden, zoo zeer betreurden zij den vriend.
Later, toen hij in ongenade vie! bij de eigen geloofsgenooten, de Katholieken, die door hem de waarheid hadden gevonden — Manning, Ward, Dalgairns — bleef toch zijn
tooverkracht hen beheerschen, al achtten zij zich er tegen te
moeten weeren. Dat bekende Ward openhartig, en gaf
Newman onbewimpeld de voorkeur voor bevalligen omgang,
gezellig onderhoud, over den strengen Manning. Treffend is
het Wilfrid Ward, heel de twee dikke boekdeelen der biographie door, steeds aan de zijde van Newman te zien tegen
den eigen wader. Hij ontveinst het Been oogenblik hoe zeer
deze de breedheid van inzichten, het subtiel begrip van de
tijdsnoodwendigheden, van den grooten Newman bijtrad,
tegenover het b i g o t t e d oordeel van G.W. Ward. Maar misschien is dit ten deele te wijten aan Mrs Wilfrid Ward. Zij
was de dochter van Hope-Scott, een van Newman's meest
intieme vrienden en vurigste bewonderaars.
Kan ons de macht van Newman's bekoorlijkheid over zijn
tijdgenooten bevreemden, wanneer wij ze nu zien heerschen,
meer en meer, te alien kante ? En over de meest verscheiden
personaliteiten en denkkringen.
Al muntte hij uit in alle nobele gevoelens, het meest evenwel in de delicaatste vriendschap. Vertrouwde geesten telde
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hij overal. Zijn overgang tot het Katholicisme beroofde hem,
jaren fang, van alien omgang met de Oxford-vrienden —
Pusey, Keble, Church, Rogers — maar niet zoohaast werd hij,
onrechtvaardig aangevallen door Kingsley en schreef hij in
een adem zijn vlammende « Apologia » of allen schaarden
zich rond hem, om zijn oprechtheid, zijn ongeschonden eer,
te verdedigen. Zij stonden hem ter zij met hart en daad, want
zij verschaften hem de brieven, aan hen geschreven, in zijn
Anglicaanschen tijd, die zijn voile rechtschapenheid bewezen.
Sindsdien bleef hij in regelmatige en vertrouwelijke briefwisseling met hen, en vond troost in die vroege vriendschappen, wanneer de geloofsgenooten zoo koel en achterdochtig
waren.
Een vriend toch uit de jonge jaren bleef hem 32 jaar trouw.
Ambrose St John had hem gevolgd in zijn bekeering, in
zijn kloosterleven, en verliet hem enkel in een dood die Newman's gevoelig hart een ongeneesbare wonde toebracht. Van
hem ook had men, als van den Zaligmaker, kunnen zeggen
« Ziet hoe hij hem beminde ! » want niet zonder tranen kon
hij van den verloren vriend spreken.
Maar wat al banden tusschen hen! Den gewichtigsten strijd
hadden zij samen gestreden, de vruchtbaarste jaren samen beleefd. Ambrose St John week met Newman naar Littlemore,
begeleidde hem na zijn opname in de Kerk, naar Rome, en
de Romeinen plachten hem den engelbewaarder van den
Engelschman te noemen.
Zink een vriendschap teekent de twee manner.
Een van Lacordaire's roerendste bladzijden is voorzeker die
gewijd an de « vriendschap » in het heerlijke « Marie-Madeleine » : « L'amitiê est le plus parfait des sentiments de
l'homme, parce gull en est le plus fibre, le plus pur et le
plus profond... »
Er is veel overeenkomst tusschen deze twee hooge geesten,
deze twee edele harten, deze twee genies : Lacordaire en.
Newman. Veel verschil ook, door het verschil van nationaliteit, maar in de groote lijnen dachten en voelden zij eenstemmig. De vriendschap was voor beiden zooals Lacordaire
ze beschrijft.
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In zijn brieven tot vrienden geeft Newman dan de keur
van zijn geest, het innigste van zijn hart; ook dien fijnen
humor waarmede de Engelschen zoo kwistig bedeeld zijn.
. Wilfrid Ward somt de redenen op van die aantrekkingskracht die uit Newman uitging
« The almost unique combination of tenderness, brilliancy,
refinement, wide sympathy, and holiness doubtless went for
much. He had none of the repellend quality which sometimes makes asceticism forbidding. »
Neen, hij was Been afstootende heilige, hoe diep ook zijne
godsdienstigheid. Hij behield heel de schitterende levendigheid van zijn geest, heel de wijde en warme sympathie van
een bij uitstek menschelijk hart, naast de verfijning van den
gentleman. En dit met al de oprechtheid van den echten
Engelschman, een oprechtheid die aantrekkelijk werkte. En
daarbij die fijne ironie die aan zijn patroon, St Philippus
Neri, herinnerde. Niet zonder reden zal hij die congregatie
gekozen hebben die zoo goed overeenstemde met zijn eigen
eenvoud, zin voor humor, oprechtheid.
Newman zelf was zich zijne hypergevoeligheid bewust en
keerde sours zijn ironie tegen zichzelf. Hij schrijft in een
brief op zijn ouden dag — hij was 83 jaar oud — « not that
(they) should refrain from tearing off my morbidly sensitive skin ».
Hoe dikwijls werd die overvoeligheid op de pijnbank gelegd. Een der smartelijkste episoden zal wel geweest zijn
de strijd om Oxford, met Manning en Ward.
Oxford! Het droomoord van zijn jeugd en opengaan voor
't Leven; van 't ontluiken en openbloeien zijner wondere gaven;
van den weldadigen invloed zijnerpersonaliteit en preeken
over undergraduates en fellows. Oxford, waar hij den heldhaftigen strijd had gestreden voor de waarheid, voor het waar
geloof, alles verzakend — roem, macht van het woord, aanzien — om zich terug te trekker in de eenzaamheid van
Littlemore, en daar, alleen met zich zelf, de laatste worsteling
had geleverd om vrij te worden, vrij zich te geven aan God.
— Oxford, door hem verlaten met de heete tranen der
liefde... — In « Loss and Gain » beschrijft hij Reding, tot
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vaarwel de bladeren der boomen kussend. Geen ijdel beeld.
Hij zelf had zich moeten losrukken uit Oxford als een blad
van den boom, als een tak van zijn stain. En nu hij, na jaren
verwijdering, slechts uit het raam van het reiscoupe, de geheiligde plaats uit de verte had ontwaard, nu schemerde andermaal een hoop voor zijn oogen : de schatten van zijn gerijpte
ondervinding, van zijn door 't vuur beproefd, zoo duur gekocht geloof uit te strooien over die universitaire jonkheid
die hem zoo dierbaar was. Reeds eenmaal scheen de leans
klaar. Toen was het echter mislukt. Mislukt door wat Manning en Ward te Rome hadden aangewend om het te verijdelen. En toch mocht hij opnieuw hopen. Uit Rome zelf
kwam de goedkeuring; een grond werd, ten tweede male,
aangekocht om een Oratoriaansche missie te stichten. Newman zweefde tusschen hoop en vrees — zou het niet te veel
gevergd zijn van zijn hart, van zijn verminderde krachten
als katholiek priester, deze nieuwe task aan te vangen en door
te voeren ter plaatse waar hij eenmaal zijn Anglicaansche
successes beleefde ? — Maar peen, zelfs zijn vroegere vrienden — d e a r P u s e y onder andere — stonden gereed om hem
te verwelkomen, moedigden hem aan. En toch, het mocht
niet zijn. Op 't laatste oogenblik kwam weer verbod uit
Rome, en wel op een bedekte wijze die, zoogezegd, Newman's gevoel moest spares, maar hem des te dieper grieves
zou. Weer was het verzet opgedoken in den zelfden hoek.
Toch zou hij Oxford terug zien, als Bast ontvangen en
gehuldigd worden, in zijn eerste woos aldaar, in Trinity
College,. dat hem bijzonder dierbaar was. In 1877 berichtte
hem Church dat hij Honorary Fellow van zijn vroeger College was benoemd en dat Oriel zou volgen. Vooraleer te aanvaarden, vroeg Newman toelating aan zijn bisschop Ullathorne. Doch hoe gelukkig maakte hem het aanbod! Trinity
College was zijn eerste verblijfplaats in dat Oxford, dat hem
steeds voorkwam als een : Beata pa cis visi o. Zijn
hart hing er zoo aan, dat hij er zich zelf over ondervroeg.
« Do you love, my dear Self, or don't you, your active
abidance time past in the Church of England ? E. g. you have
a photograph of Trinity Chapel before your eyes daily, and
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you love to look at it. Yes — and it is in a great measure an
abstraction. It is not the Church of England that I love —
but it is that very assemblage, in its individuals concrete,
which I remember so well — the times and places — these
occurrences — my own thoughts, feelings and acts... But the
Church of England as such, does not come into my tender
memories. »
Niet enkel Oxford herinnerde hij zich met die liefdevolle
nauwkeurigheid. leder tehuis waar hij van zijne kindsheid,
van de prilste dagen af, vertoefde, bleef levend in zijn wonder geheugen en zijn kinderlijk gemoed, tot in zijn hoogste
j aren. Maar Oxford was zijn langdurigste verblijf geweest.
Hij was er gekomen in zijn 17e par. Toen hij er 21 was,
werd hij Fellow van Oriel, maar dat deed hem Trinity
College niet vergeten, want hij schrijft in zijn brief aan Dr.
Ullathorne
« Trinity College has been the one and only seat of my
affections at Oxford, and to see once more, before I am taken
away, what I never thought I should see again, the place where
I began the battle of life, with my good angel by my side,
is a prospect almost too much for me to bear.
Of zijn gevoelig hart gelukkig was bij het onthaal zijner
vroegere vrienden!
Een tweede maal, en met nog meer luister, werd hij in
Trinity College gehuldigd, na zijne benoeming tot het Kardinalaat. Te dier gelegenheid hield hij, voor een talrijk en
gemengd publiek, eene preek in de Jesuieten-kerk, St Aloysius. Op het basket, in Trinity College, zat hij wel een half
uur los en gemakkelijk to prates over vroeger incidenten en
kennissen — Whately, Pusey, Blanco White, Hawkins enz.
Het was weer de jonge Newman, eenieder boeiend door den
toover van zijn persoonlijkheid.
Wat hem zoo innemend maakte was het mengsel van de
hoogste godsdienstigheid met de meest menschelijke bezorgdheid en medevoelen. In alles stelde hij belang. In de natuur,
in het weer, in het welzijn zijner vrienden, in de politieke
gebeurtenissen. En dat duurde tot aan het einde. Hij was
even bekommerd met den toestand van Gordon, in Egypte,
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in 1884-85, als hij het geweest was in 1854, in den Krimschen
oorlog, met den Engelschen soldaat.
En hoe getroffen — blij-getroffen! — was hij, toen hij
vernam dat Gordon, in de laatste dagen zijns levens, z ijn
Dream of G e r on t i u s had gelezen. Toen hem het
boek werd getoond dat Gordon, te Khartoum, had gebruikt,
met potlood onderstreept in zekere passages.
Deze aandacht voor de kleinste details kwam hem uit het
hart en stelde hem in staat de delicaatste attenties aan zijn
vrienden te betuigen. Iedere verjaring, iedere datum stond in
zijn brein gegrift. De jaren vervaagden niets. Dean Church
had tweelingdochters, Helen en Mary. Helen was verloofd
met Mr. Paget, die later (Anglicaanschen) bisschop van.
Oxford moest worden. Newman schrijft op den huwelijksdag — 28 Maart 1883 — hij was dus Kardinaal
« I said Mass for Helen and her husband this morning. So
did Father Neville. Of course it is however glad an event,
a very trying one for all of you, and not the least for Mary.
« I don't suppose she will find a fiddle make up for Helen,
but it has struck me that you and Blachford will let me give
the beautiful instrument you and he gave me, to Mary. »
Deze viool hadden Church en Blachford (men nog Rogers)
aan. Newman geschonken in 1865, toen hij zoo onrechtvaardig aangevallen werd. door Kingsley. Zij hadden — met
reden — gedacht dat hij in zijn zielesmart troost in muziek
zou vinden.
De muziek is inderdaad een der lichtpunten geweest in
het zoo beproefde Leven. Newman speelde voortreffelijk
viool, en vond innig welbehagen vooral in kwartetspel. De
klassieke werken vormden zijn repertorium en hij stelde
Beethoven boven al de andere meesters — met recht, maar dit
gevoel bracht hem zoo ver dat hij Haydn als t r iv i a a 1 bestempelde, wat onvergeeflijk is. Een zoo hooge geest als hij,
had naast de grootschheid van Beethoven, de heilige eenvoudigheid, de kinderlijke onschuld van Haydn, moeten
erkennen.
Men ziet dat, zoo de groote Oratoriaan in de buitenwereld
miskenning, achterdocht ontmoette, hij in zijn binnenste veel
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compensatie genoot. Hij vond er ook in zijn zin voor het
huiselijk Leven, het « home ».
Met wat een yreugd begroette hij zijn geliefd klooster
weer, toen hij, Kardinaal geworden, uit Rome terugkeerde!
Hij gaf lucht aan dat gevoel in de woorden die hij zijn broeders toestuurde
« My dear children, —Tam desirous of thanking you for
the great sympathy you have shown towards me, for your
congratulations, for your welcome, and for your prayers....
« To come home again! In that word « home » how much
is included. I know well that there is a more heroic life than
a home life. We know the blessed Apostles — how they went
about, and we listen to St Paul's words — those touching
words — in which he speaks of himself and says he was an
outcast. Then we know, too, our Blessed Lord — that He
« had not where to lay his head ». But still.... The home life
— the idea of home — is consecrated to us by our patron
and founder St Philip, for he made the idea of home the
very essence of his religion and institute. We have even a
great example in Our Lord Himself; for though in His public
ministry He had not where to lay His head, yet we know
that for the first thirty years of His life He had a home, and
He therefore consecrated, in a special way, the life of
home... »
Zijn gelaat, terwijl hij die woorden uitsprak, was als dat
van een engel, zoo gelukkig was hij, zegt een der paters, die
erbij aanwezig was. « He was wonderful to look upon... the
delicate complexion and silver hair touched by the rose tints
of his bright unaccustomed dress... »
Het Licht dat hem geleid had naar den waren schaapstal, had
dus niet gelogen : hij had er vrede en vreugde des harten
gevonden. Ondanks beproeving en tegenstand, was een bron
van overvloedige zaligheid in hem ontstaan. Wilfrid Ward
geeft op de voorlaatste bladzijde zijner biographie de vertaling Welke hij gemaakt had van St Ignatius de Loyola's zoo
gekend gebed, door hem gezonden aan « Mr. G. T. Edwards,
formerly Secretary to the London Evangelical Society », onder
den titel
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MY CREED
Soul of Christ, be my sanctification;
Body of Christ, be my salvation;
Blood of Christ, fill all my veins;
Water of Christ's side, wash all my stains;
Passion of Christ, my comfort be
0 good Jesus, listen to me
In Thy wounds I fain would hide
Neer to be parted from Thy side;
Guard me should the foe assail me
Call me when my life shall fail me,
Bid me come to Thee above,
With Thy Saints to sing Thy love,
World without end. Amen.
De zoete devotie die deze verzen ademen zou men eerder
verwachten van een Faber, die van Jesus zegt in een zijner
hymnen
Oh! is He not the life-long friend we know
More privately than any friend below?
Kenschetsend van Newman's Katholieke overtuiging is een
brief dien de Kardinaal schrijft aan zijn evangelistischen correspondent :,
«I wil not close our correspondence without testifying my
simple love and adhesion to the Catholic Roman Church...
And did I wish to give a reason for this full and absolute
devotion, what should, what can I say but that those great
and burning truths which I learned when a boy from Evangelical teaching, I have found impressed upon my heart
with fresh and increasing force by the Holy Roman Church?
That church has added to the simple Evangelicalism of my
first teachers, but it has obscured, diluted, enfeebled, nothing
of it. On the contrary, I have found a power, a resource, a
comfort, a consolation in our Lord's Divinity and atonement,
in His real presence in Communion, in His Divine and
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Human power, which all good Catholics indeed have, but
which Evangelical Christians have but faintly... »
Zoo was zijn geloof doorheen al die jaren gegroeid. Zoo
was het licht steeds stralender en dwingender geworden.
En dat zou duren tot aan het einde. De verzwakking zijner
krachten door de vorderende jaren zou hem echter op den
duur den zoeten troost ontzeggen van 't lezen van zijn
brevier — Gezelle's « Ouden brevier! » — waarin hij zooveel lafenis placht te vinden. Dan nam hij, eenvoudig, zijn
toevlucht tot den rozenkrans, zooals de geringste der geloovigen, en beweerde er evenveel in te vinden als in de pracht der
liturgie : « The Rosary was to him the most beautiful of all
devotions, » zegde hij.
Ook voor het Heilig Hart had hij een bijzondere devotie.
Wilfrid Ward geeft, in het laatste hoofdstuk van zijn werk,
twee voorbeelden van 's Kardinaals bezorgdheid voor 't geloof en vertrouwen in Gods woord.
In een fabriek van Birmingham, door Quakers bestuurd,
werd het werkvolk, waaronder een aantal katholieke meisjes,
dagelijks een half-uur bijeengeroepen, tot godsdienstige
ingekeerdheid. De parochiale geestelijke had vruchteloos beroep gedaan op de patronen opdat de Katholieken zouden ontslagen worden. Het fabriekbestuur zou echter slechts gehoor
geven aan het woord van een verlichten geest als Kardinaal
Newman. Dit gebeurde in November 1889. Newman zou nog
enkele maanden leven. Ondanks het gore weer — het had
gesneeuwd en de Kardinaal zou te voet een eind weg moeten
afleggen — wilde hij zich tot de fabriek begeven en met de
patroons spreken. Hoffelijk en eerbiedig werd hij onthaald
en eenige dagen later ontving hij bericht dat het Katholiek
werkvolk afzonderlijk zou vergaderen. Vergenoegd riep de
Kardinaal uit : « If I can but do work such as that, I am
happy and content to live on ». Liefde voor 't leven bleef hem
tot het einde bij.
Father Neville, een der Oratorianen die veel bijzonderheden van 's Kardinaals eind-leven geboekt heeft, verhaalt het
volgende feit
« A poor, an indigent person, a stranger to him had once
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left for him at the house door a silk handkerchief with a
message of respect. This was very many years before he was
Cardinal, and when he seemed, so to speak, much set aside;
at a time, too, when he was himself very poor. Both present
and message were received by him as they were meant, and
with a solemn gravity which checked even a smile. He kept
the handkerchief as something he prized. When he went to
bed expecting to die, he had it brought to him, and put on,
and, though the doctor said he might as well be without it,
he died with it on. He had kept it quite thirty years, even
more. »
Dat was de kieschheid, de getrouwheid van die ziel. Trouw
aan het Licht dat hem geleid had van of zijn knapenjaren, in
de schaduw van 't evangelicalisme, Tangs de verfijning der
Oxfordsche beschaving, met al haar gevaren en verleidingen,
tot den vollen luister van 't Katholiek geloof, waarin hij
vrede vond en zalig stierf.
19 Maart 1935.

M. E. BELPAIRE,.
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DE OUDE KEUKENZUSTER
Het was haar grootsche en eerwaarde task
voor gansch een ziekenhuis to moeten koken,
zij heeft jaar in, jaar uit naar elks behoef en smaak
de maaltijden bereid, het keukenvuur doen stoken,
geduldig dagelijks alles met het personeel besproken.
Begraven leek ze in kelder en provisie-kast
bij brood en groenten, melk en grutterijen,
bij glas- en vaatwerk, helder opgetast,
bij inmaakflesschen in geduchte rijen,
maar alles deed ze in liefde en met stil verblijen.
Nu ging zij heen, God nam haar bij de hand,
Een laatste Mis is tot haar heil gelezen,
over haar uitvaart stood iets in de kraut;
alles bleef in de keuken als voor dezen
alleen is in haar plaats een andere zuster aangewezen.
A. J. D. VAN OOSTEN.
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DE PSYCHOLOOG
(Een onwaarschijnlijke geschiedenis)
Drie mannen dongen Haar de hand van hetzeffde jonge,
mooie, rijke meisje. De eerste heette Axel en was twintig jaar
oud : slank, gespierd, vurig, in vollen bloei der jeugd. De
tweede, Reinout, was dertig : kloeke gestalte, helderen geest,
een schoone, rijpe man. De derde was veertig, reeds ietwat
zwaarlijvig en grijzend, maar van een gelegen ernst. Zijn
naam was Marcus.
Daar de bekoorlijke, maar ietwat grillige Rowina er niet
kon toe besluiten hare keuze bepaald op een der drie pretendenten te vestigen, zoo riep zij den een na den ander hare
aanbidders bij zich opdat zij in gepaste bewoordingen hunne
aanspraken zouden doen Belden. Hij, die het treffendst van
zijn liefde moist te getuigen, zou haar tot vrouw krijgen. Wie
ging het pleit winnen ? De eerste werd Axel toegelaten,
daarna Reinout; de laatste kwam Marcus. Na dit drievoudig
onderhoud, dat slechts korten tijd in beslag Ham, deelde de
vader de drie wachtende minnaars het besluit zijner dochter
mede. De mooie maagd schonk, te zamen met hare hand,
zichzelf en hare rijkdommen weg aan den veertigjarige,
den oudsten der drie mededingers.
Na de uitspraak, die onherroepelijk was, kwamen de
drie kampers der liefde saam in een wijnhuis der stad. Daar
de twee verliezers sportminnende jonge menschen -waren,
namen zij hunne nederlaag zonder bitterheid of afgunst en
klonken welgemeend en hartelijk op den triomf van hun
oudereti Bezel, die, van zijn kart, zijn onverhoopt geluk droeg
zonder verwaandheid, met dien nobelen eenvoud Welke
ontspringt uit een diepe ervaring van de menschen en het
levee. Toen zij gedronken hadden, zegde de veertigjarige
.« Mijn vrienden, ik dank u voor uwe goede wenschen, Welke
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ik oprecht en welgemeend weet. Ik zie echter aan uwe
gespannen gezichten dat gij erg nieuwsgierig zijt om te weten
hoe ik het aan boord gelegd heb om u, die in vele opzichten
zooveel op mij voor hebt, in dit ongelijk gevecht te verslaan.
Ik ben ten voile bereid uwe begrijpelijke nieuwsgierigheid
op dit punt te bevredigen, op voorwaarde nochtans dat gij
beiden mij eerst eerlijk vertelt wat gij haar, die nu mijn
verloofde is, gezegd hebt, om hare guest en keuze te winners.
Axel was het hiermee onmiddellijk Bens. Na een lichte aarzeling stemde ook Reinout in de opgelegde voorwaarde
toe.
« Toen ik, begon Axel vrijwillig eerst, alleen bij Rowina
toegelaten werd, heb ik haar niets anders gezegd dan dat ze
mij moest nemen daar ik alleen alle eigenschappen bezat om
haar zoo gelukkig te maken als zij dit verdient. » Gij hebt
gehandeld zooals ik dit verwachtte, sprak Marcus glimlachend,
met al de voortvarende zelfgenoegzaamheid der jeugd. Maar
uwe zelfzucht, uw zelf-zien heeft u verloren. En gij ? » wendde
hij zich tot Reinout. Deze wachtte een oogenblik als kostte
het hem moeite te antwoorden. Maar hij overwon spoedig
zijn terughouding en vertelde : « Ik heb Rowina gezegd dat
zij Been van u beiden moest nemen : Axel niet omdat hij te
jong en onervaren is, U niet omdat... » Hij zweeg plots en
kleurde. « Omdat ik te oud en te zwak ben » vulde Marcus
rustig aan. Reinout knikte verlegen. « Gij hebt verstandiger
gehandeld dan Axel„ vervolgde Marcus. Gij hebt vermeden
uw eigen lof te zingers, maar uw gebrek aan ridderlijkheid
tegenover uwe medekampers heeft Rowina zonder twijfel
ongunstig jegens u moeten stemmen en hare keuze in mijn
voordeel beinvloed. »
— Maar hoe dan, riepen Axel en Reinout als uit 66n
mond, hebt gij uwe aanspraken verdedigd ? Wat hebt gij
Rowina gezegd ? » Marcus genoot een oogenblik zacht monkelend van hunne ongeduldige nieuwsgierigheid en zegde
toen : « De ouderdom, die mijn neerlaag moest zijn, heeft mij
de zege gegeven, doordat hij mij wijzer maakte dan u. Ik
bedacht namelijk dat de mensch in 't algemeen en de vrouw
in 't bijzonder, slechts noodgedwongen een goeden raad
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opvolgt en er eer toe geneigd is het tegenovergestelde te doen
van wat men hem of haar wil opleggen. Daarom heb ik mij
wijselijk onthouden haar aan te raden mij te nemen. Deed
ik dat wel dan sprak ik meteen mijn eigen vonnis uit. En wel
verre van iets ongunstigs over mijn beide, gevaarlijke inededingers los te laten, ried ik haar aan goed na te denken en...
een van u beiden te nemen. »
« Maar hoe... » wilde Axel haastig en ongeloovig enderbreken. Ongestoord vervolgde Marcus. « Hierdoor bereikte
ik een dubbel doe!. Ik gaf haar een raad waarvan ik bijna
zeker was dat zij hem, zelf-willend als zij is, waarschijnlijk
niet volgen zou, en ik wist dat de ridderlijkheid die ik alzoo
tegenover mijn tegenstanders aan den dag legde, zelfs op het
gemoed van dit schoone, geprezen en rijke meisje, niet zonder
invloed blijven zou. Daarna vergat ik niet haar door woord,
blik en gebaar, duidelijk, onloochenbaar, maar verholen,
schuchter, eerbiedig te doen zien hoezeer ik haar liefhad,
hoe zwaar mij deze opoffering van haar schoone zelf viel.
Want ik moest vermijden hare jonkvrouwelijke ijdelheid te
kwetsen door den indruk te wekken alsof ik gemakkelijk,
zonder hartpijn of treurnis, van haar afstand doen kon. En
ziedaar, mijn jonge vrienden, besloot Marcus zijn roemer
heffend, het heele geheim van mijn welgelukken. »
Axel en Reinout dankten hun ouderen kameraad voor de
les in levenswijsheid die hij hun gegeven had. Daarop
scheidden de drie mannen met een handdruk.
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Den nadenkenden lezer Wien deze eenvoudige geschiedenis te onwaarschijnlijk mocht voorkomen, weze er op
aandachtig gemaakt dat Rowina rijk was, dus volstrekt vrij
in hare keuze stood, zich door geene bijkomende gedachten
van !outer stoffelijken acrd moest laten Leiden bij het nemen
van haar verrassend besluit. Dat overigens de twijfelaars zich
gerust stellen : dit verhaal is slechts een legende, geschreven
ter onzekere vertroosting van eenzame, oud-wordende mannen. In werkelijkheid verkiezen jonge meisjes, zij wezen dan
arm of rijk, schoon of alledaagsch, boven de rijpe mannelijkheid en het helder verstand der mannen van dertig, ver
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boven de stille, in smart-verworven wijsheid der veertigjarigen, nog immer de elegantie, de danskunst en de krachtige
leden der jonge mannen van twintig.
FRANS DE WILDE.
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HET ALBERTINA-PROBLEEM EN HET
LEZEND PUBLIEK
Nu er bijna een jaar Binds het voorstellen van het oprichten
van een nieuwe bibliotheek als een nationaal gedenkteeken
te Brussel verloopen is, kan men bij het overschouwen van
de honderden dagbladartikels, die dit plan deed geboren worden, maar moeilijk een gevoel van «geamuseerd leedvermaak»
onderdrukken, ware het niet dat sommige deter persuitlatingen ten slotte, in weer dan een opzicht, geen symptomatische
uitingen vormden van een gevaarlijke mentaliteit in verband
met het ontwerp.
Daarmee bedoelen we hier niet zoozeer de onderduimsche
sabotagepolitiek noch de laattijdige en zoo ongelukkige tusschenkomst van sommige « met gezag bekleede deskundigen »
maar wel de herrie, die door sommige niet-vaklui, die plots
meenen zich als « competenties » te moeten ontpoppen,
gesticht werd.
Voornamelijk de Fransch-schrijvende pers heeft zich hierin
niet onbetuigd gelaten. Geen week gaat er voorbij of men
kan nog knipsels over het Albertina-project uit hare kolommen lichten.
De oogst uit de Vlaamsche dagbladpers valt echter magerder uit. Is het uit systematische afzijdigheid ? 't Klinkt haast
ongelooflijk! Onverschilligheid ? Erg logisch is het niet : dit
nieuw gebouw komt er toch met 't geld zoowel van 't Noorden als van 't Zuiden. Waarom dan geen oog in 't zeil gehouden bij het bouwen voor en het herinrichten van een met
gemeenschappelijke bijdragen gesteunde staatsinstelling, op
Welker diensten men toch evenzeer als wie ook mag, en ten
slotte zelfs g e n o o d z a a k t is beroep te doers. Of is die
afwachtende houding weer een voorwendsel om later —
wanneer het t e laat is — met gebeurlijke grievers uit te pak347

ken ? Kan men b.v. zich iets paradoxaler voorstellen dan de
pikante vaststelling te kunnen makers, dat het tot hiertoe
alleen een Fransch-schrijvend blad is, dat voor ettelijke maanden den wensch uitdrukte « de voir le peuple flamand trouver
dans l'outil nouveau un magnifique instrument de travail ».
Zoek eens in de gansche Vlaamsche pers zelfs maar een
flauwe echo van een uitlating van een Vlaamsch journalist,
die dit Ch. van Renynghe nazegt!
Doch dit is niet de eenige vermeldenswaardige paradoxale
kant van de herrie rond dit ontwerp.
Het is beslist hartroerend te kunnen nagaan met welk vlammend enthousiasme opeens een heele bent.... schrijvelaars zich
met lijf en ziel wijden aan een tot hiertoe in hen sluimerende
bibliothecarisroeping, die zich al meteen zoo spontaan openbaarde.
Inderdaad, wie toch kon zich vroeger tot zulke aberratie
laten verleiden dat hij zich ernstig met bibliotheekwetenschap
zou inlaten ? Wie was vroeger zoo dwaas vermetel dit vat
waardig te achten er het beste van zijn krachten aan te wijden?
Wie verstoutte zich zoo nalef weg zich in te beelden dat hij
het groote publiek, zelfs onze intelligentsia, voor vraagstukken, van algemeen belang nochtans, in verband met ons
bibliotheekwezen, zou hebben kunnen interesseeren ? In de
oogen van de thans oogenschijnlijk vurigste neophieten kon
dit alleen opkomen bij een minus habens ofwel een verrezen
Don Quichot.
Voor bibliophilie, boekversiering en -verluchting of verwante historische of kunsthistorische studies in verband met
het boek, voor dergelijke onderwerpen kon men nog wel het
oor van het publiek winnen, maar belangstelling wekken voor
ons bibliotheekwezen, daar viel zelfs niet van te droomen.
Niet dat bibliothecarissen zich met de ijdele hoop vleien ooit
de leeken in dorre en ingewikkelde problemen van technischen
aard te betrekken : vakwetenschap heeft er alles bij te winnen
het onvervreemd domein van de specialisten te blijven. Wat
het publiek vooral moet interesseeren zijn de bekomen uitslagen. Maar meer dan eens heeft men moeten ondervinden
dat zelfs zij, die er alle belang bij hadden een up-to-date
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werkinstrument in onze boekerijen te vinden, niet de minste
belangstelling over hadden voor het algemeen wel onzer
bibliotheken.
Met de officieele wereld is het al niet beter gesteld. Jaarlijks heeft men honderd duizenden over om opzoekingen op
de meest uiteenloopende gebieden te steunen. Van het millioenenbudget voor Kunsten en Wetenschappen, staan er elk
jaar amper enkele h o n d e r den frank ter beschikking om
wetenschappelijk werk van bibliothecarissen-specialisten te
steunen, en zulks dan nog maar onder den worm van ettelijke
abonnementen op een bibliotheekkundig vakblad. De « Prijs
van de Openbare Bibliotheken » — let wel op de restrictieve
bepaling! — moest zelfs nog uitgaan van privaat initiatief.
In de jury — die dus ook te oordeelen heeft over technische
werken van bibliotheekkundigen en bibliographischen zoowel als van belletrischen card — zal, Haar verluidt, Been enkel
bibliothecaris zetelen!
Zou het dan niet dubbel verheugend mogen heeten de
enorme belangstelling in bibliotheekaangelegenheden vast te
kunnen stellen, zooals die zich thans in een stortvloed van
dagbladartikels en tijdschriftenbijdragen openbaart ?
Die ommekeer is echter al te bruusk geweest en de uitingen
er van klinken soms zoo ontstellend weinig « orthodox », dat
men die vloedgolf snobisme, die alles dreigt te overzwemmen
en mee te rukken, niet lijdzaam kan zien opkomen. Men kan
zich soms zelfs de vraag stellen of we op dit oogenblik wel
« rijp » zijn voor de grondige wijzigingen die ons bibliotheekwezen, ten gevolge van het bouwen van die Albertina, zou
moeten kunnen ondergaan.
De vroegere afzijdigheid van het hooger publiek — afzijdigheid, die een langzaam inwerkende en op gezonde beginselen gestutte beinvioeding had kunnen doen evolueeren Haar
een hoopvolle verlichte belangstelling in het lot onzer bibliotheken, hunne inrichting, werking en dienstbetoon — is plotseling omgeslagen in een niets ontziende, zij het ook goed
bedoelde, inmenging in taken waarvan de niet-vakman de
ingewikkelde en moeilijke aspecten niet schijnt te kunnen
(of te willen ?) vermoeden!
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De welgemeende poging om de aandacht en den steun van
het publiek te winnen — conditio sine qua non om, in een
maatschappelijke inrichting als de ooze, ook van de openbare
machten de onmisbare middelen ter beschikking te krijgen —
moest logischerwijze meebrengen dat evenals op andere gebieden, in Welker arcanum het groote publiek zich met zulk
welgevallen beweegt als b.v. kunst, literatuur, economie en
politiek, de « algemeen ontwikkelde » leek zijn vermeend
weten en kunnen moest tot uiting brengen. Maar zelfs dan
mocht men nog verwachten dat men doorgaans schroomvallig
de ruwe handen afhouden zou van door vaklui gehuldigde
grondbeginselen en aangevoerde feiten. De plotse ommekeer
echter, die zich hier voordeed en denkelijk maar van voorbijgaanden aard is, schijnt aan te zwellen tot een springvloed die
alle dijken doorbreken wil.
Op zich zelf ware dit alles nog zoo gevaarlijk niet, had men
hier in het land als tegengewicht een gezonde traditie en
een stevige doctrine kunnen opstellen.
In feite echter ontbraken die om zoo te zeggen volledig.
Het misprijzen dat men tot hiertoe voor alle bibliotheekwetenschap over had heeft zich niet alleen gewroken door de
verwarring, die er in de praktijk op dit gebied heerschte, in
de hand te werken, maar ook door een atmosfeer geschapen
te hebben, die het thans overmoedig over het hoofd zien verklaart van de wanhopige pogingen tegenover die zoo lichtzinnige uitlatingen, ontwerpen en eischen zelfs van drieste
niet-bibliothecarissen, enkele gezonde grondbeginselen te
stellen en de elementairste begrippen te belichten van wat
een « nationale » boekerij feitelijk is, wat haar onderscheidt
in hare rol en werking van een yolks- of universiteitsbibliotheek.
De moeilijkheden waarmee de paladijnen van dien kruistocht te kampen hebben worden nog verergerd door die, in
dit concreet geval, aan den dag gelegde apathie van de
leidende of althans met gezag bekleede bibliothecarissen, die
ipso facto de pogingen van alle ondergeschikten, die iets of
wat opbouwend werk zouden willen bijbrengen, onvermijdelijk lam leggen of althans een groot gedeelte van hunne
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kracht ontnemen. Want in « veradministratiseerde middens »
als die van de bibliothecarissen moet fataal de geniepige
tegenwerking of zelfs onverschilligheid van een overste de
stuwkracht van de meest enthousiaste propagandistische
inspanning breken.
Een gewettigd sceptisme nopens de onmiddellijke en
geslaagde verwezenlijking van het project van den bouw
van een nieuwe nationale bibliotheek moest onvermijdelijk
elk nuchter denkend mensch bekruipen. Het gezond verstand
moest echter even onmiddellijk doers inzien hebben dat een
plan, dat onder dergelijke hooge auspicien in de gekende
omstandigheden ontworpen werd, onvermijdelijk toch zou
doorgezet worden. Gezonde politiek ware het dan ook geweest die onderduimsche sabotagepolitiek te hebben laten
varen, zich bij het onvermijdelijke te hebben neergelegd of
beter nog, middelen beraamd te hebben om de leiding van de
beweging in handers te krijgen en om loyaal te trachten ze
op de rechte baan te Leiden naar de volledig geslaagde verwezenlijking van het oorspronkelijk project : een modelbouw
voor een verjongde, heringerichte nationale bibliotheek op
te trekkers.
Het nalaten van het aannemen van die houding heeft echter, zoo niet alles onherroepelijk in de war gestuurd, dan toch
ontzaglijk er toe bijgedragen om het reeds zoo gehavend
prestige van a 11 e vaklui, zonder uitzondering, nog erger toe
te takelen en tenslotte hunne bevoegdheid in 't gedrang te
brengen. Deze eenige gelegenheid die aan de bibliothecarissen
gegund werd zich eenmaal in het « spotlight » van de algemeene belangstelling te stellen om te wijzen op de zoo miskende rol en op het onschatbaar dienstbetoon van een nationale documentatiecentrale, concreet verwezenlijkt in een degelijk ingerichte nationale bibliotheek, hebben ze zich glorieloos
laten ontsnappen. Kon men beter oogenblik wenschen om het
publiek eens op een zakelijke maar grondige wijze voor te
lichten over de noodzakelijkheid, voor alle emstig wetenschappelijk werk in het land, van het gereedelijk ter beschikking van de « navorschers » te kunnen stellen van het gansche
nationaal documentatieapparaat in ooze boekerijen ? Viel er
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nog een geschiktere gelegenheid of te wachten om de b i j zonder e en v e e 1 z i j d i g e tending van de nationale
landsbibliotheek te belichten ? Nu of nooit was het het gunstige moment om tevens de aandacht van alle geinteresseerde
middens te trekken op de desiderata die de bibliothecarissen
moeten vooropzetten, wiji ze het recht hebben, in het belang
zelf van het publiek dat ze dienen, van de openbare machten
te verwachten dat men hun ook wat meer dan « bricks » en
« books » zal gunners om hunne rol doelmatig te vervullen
o.a. eerst en vooral adaequaat personeel, aangepaste lokalen
en de werkdadige coOperatie van de andere hoogere boekerijen.
Van dat alles echter valt er geen woord te vernemen! Een
stilzwijgen, bij sommigen zelfs een wrokken!
Men liet zich immers verblinden door de zelfs nu nog niet
verloren illusie zich aan den huidigen bouw te kunnen vastklampen. Men pakte en pakt zelfs nu nog steeds uit met suggesties voor v e r b o u w i n g s planners in plaats van zich in
het onvermijdelijke goedwillig te schikken. Dezelfde eigenzinnigheid en geheimzinnigheid, die in het verleden tot het
verderf van die « verbouwers » leidden, toen men nog, voordat er van een Albertina sprake was, rechtmatig met gezonde
ombouwplannen van de huidige lokalen van de Koninklijke
Bibliotheek kon, en zelfs had moeten voor den dag komen,
die starre behoudzucht en die bevreemdende geheimdoenerij
zullen, wanneer ze niet onmiddellijk in een opbouwende
medewerking omslaan, onvermijdelijk nog meer het gansche
korps van de bibliothecarissen in 't gedrang en zelfs in opspraak brengen.
Planners voor een nieuwen bouw bestaan er reeds van voor
den oorlog; wat zelfs meer is, ze werden gepubliceerd en
elkeen kon zich vergewissen van de waarde van de voorgelegde ontwerpen.
De « verbouwers » echter, die zich krampachtig aan den
bestaanden NT o or g e v e 1 vastklampen — (en inderdaad, hij
vormt een juweeltje in zijn aard, al zijn er ook wel voorstanders van het state quo die zich niet ontzien ook dit prachtig
geheel te verminken) — en die niet nalieten tegen de ver352

huizing van de Kon. Bibliotheek de u i t s t e k e n d e ligging van de huidige boekerij uit te spelen — (ander belangrijk argument voor hunne stelling) — die « verbouwers »
echter hebben vroeger nooit openlijk (durven ?) uitpakken
met uitvoerige plannen die den g r o n d i g e n en planm a t i g en ombouw van het huidig tehuis van de K. B.
hadden moeten (en wat meer is : hadden kunnen) rechtvaardigen. Waarom die geheimzinnigheid, indien men zoo overtuigd was van de degelijkheid van dit plan? A priori was die
oplossing niet te verwerpen; een broksgewijze uitvoering van
een vooraf wel afgelijnd en rationeel plan had hier mogelijk
wel een aanneembare oplossing gebracht. Het ongelijk van
die enkele voorstanders van dit ontwerp is echter geweest
nooit ernstig getracht te hebben de bibliothecarissen zelf er
voor te winnen, en wat erger is, door wat er reeds gedeeltelijk
van verwezenlijkt werd, zelfs of te schrikken.
Mag het dan verwondering baren vast te stellen dat de
meesten voor dit kostelijk avontuur, dat op een chaos scheen
te moeten uitdraaien, weinig voelden en dat ze veeleer hoopten dat het oprichten van een nieuwen, een gloednieuwen,
bouw meer kansen hood dat een boekerijgebouw, dat een
innerlijke rationeele herinrichting zou mogelijk makers, te
Brussel zou kunnen opgetrokken worden ? Deze laatste jaren
Book dan ook in de pers herhaalde malen het idee van die
onderneming opnieuw op en werd de reeds van in de tachtiger jaren ingezette campagne verder doorgevoerd. De onhebbelijke verzamelaarsmanie van een teerhartigen bibliophiel,
die zich al te zeer in 1932 het wreed lot van sommige, volgens
hem, al te miskende zeldzame werkjes van de Kon. Bibliotheek aantrok en zich belangeloos aan de, volgens hem, al te
lauwe zorgzaamheid van de verantwoordelijke conservators
wou substitueeren, met het gekende gevolg dat hij in aanraking kwam met de dienaars van Moeder Justitia, trok weer
Bens te meer de aandacht van het publiek op de gebrekkige
huizing van de Kon. Bibliotheek. Weer werd er toen in 't
Parlement voorgesteld de uiteindelijke oplossing van dit sinds
jaren hangend probleem in den worm van een nieuwen bouw
aan te nemen en de verwezenlijking er van in het programma
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der toen in uitzicht gestelde groote werken in te schakelen,
maar zonder gevolg.
Toen kwam in 1934 's Konings wensch, en voor wie ietwat
klaar zag, hier stond men voor een onmiskenbaar keerpunt
in den gang der gebeurtenissen. Dit niet te hebben willen
inzien is de misslag geweest van hen van Wien men alles verwachten mocht, en 't zal een wonder mogen heeten wanneer
de verwezenlijking van dien nieuwen bouw, het doorvoeren
van de verhuizing en de met dit alles noodzakelijk gepaard
gaande herinrichting van die nieuwe nationale bibliotheek
niet lijden zullen onder de gevolgen van die tot hiertoe gevoerde averechtsche politiek der verantwoordelijke bibliothecarissen.
De weerslag immers van hunne geheimzinnige terughoudendheid is een eenige verontschuldiging voor het losbreken
van een verwarring-stichtende campagne, die het tijdig innemen van een gezond standpunt vanwege de met de gezaghebbende posities bekleede vaklieden had kunnen voorkomen
of minstens den kop had kunnen indrukken.
Hoe zwaarder echter het stilzwijgen van den eenen kant
woog en hoe langer het duurde — het ondankbaar optreden
van een paar « francs-tireurs » niet te na gesproken — hoe
heftiger de driestheid opsloeg van hen die zich op deze gelegenheid wierpen om, door een onbesuisde, en daarom niet
altijd verkeerd bedoelde agitatie, tenslotte de atmosfeer nog
erger te vertroebelen.
Sommige politiekers, journalisten en zelfs leden van onze
academische middens hebben zich hier in een somtijds onbezonnen inmenging in een ten slotte ingewikkelde zaak laten
betrekken al moesten ze wel voelen dat ze zich toch op een
onzeker, wij1 onbekend, terrein waagden.
Men late zich immers niet begoochelen : het volstaat geenszins als lezer een goede brok van zijn Leven in de leeszalen
van bibliotheken, van onze of van vreemde boekerijen, doorgebracht te hebben om een klaar en juist inzicht te hebben in wat in een degelijk ingerichte bibliotheek werkelijk
van noode is. Men vergeet al te licht dat de instelling er is
om een collectiviteit te dienen en dat bijgevolg de uiteenloo354

pende belangen van de enkelingen een oplossing verger kunnen die van elkeen sours een toegeving vereischen en zelfs
sommigen schijnen te kort te doer. Tweedens, er bestaat een
tendenz om alleen b o e k e n en le z er s in het geding te
betrekken; van het concreet verband tusschen beide in den
worm van de catalogi (en alle werkzaamheden die het aanleggen hiervan vooropstelt) of in den persoon van het boat
personeel dat moet ondergebracht worden en er zijn lever
slijten moet, daarover rept men Been woord. Uit de Memorie
van Toelichting van het wetsontwerp over het stichten van
het « Albert I Bibliotheek Fonds » vallen er ook in dit opzicht
symptomatische verklaringen op te diepen. Moet men dan
verwonderd staan wanneer men verneemt dat er hier bij ors
onlangs een bibliotheek opgetrokken werd waarin voor
elkeen en voor alles plaats voorzien werd.... behalve voor het
personeel? — wat erkend werd.... men het natuurlijk te laat
was! — Moet het anderzijds die heeren dilettantes niet als
een vloek in de ooren klinken te vernemen wat een Amerikaansch bouwkundige weer dan veertig jaar geleden reeds
beleed, dat « there are strong reasons why the librarian should
receive the f i r s t and principal attention from the architect, for he spends his life in the library »?
Geldt dit reeds voor een gewone openbare of universiteitsboekerij, wat dan gezegd van een « nationale bibliotheek »
waarin de overgroote meerderheid van het personeel nook in
aanraking komt met het publiek, om zich achter de schermen
aan werken te wijden waarvan sommige leeken zelfs het bestaan niet schijnen te willen kennen. Want deze laatsten vermoeden dan ook gewoonlijk niet eens dat er zelfs order de
zgn. « wetenschappelijke bibliotheken » een grondig verschil
in hunne rol bestaat, die ze elk te vervullen hebben, en dat
bijgevolg hunne inrichting, die logischerwijze aan hunne zending moet aangepast zijn, evenzeer grondig verschillende
karakteristieken vertoonen zal. Hier te laude mag men nog
immer in de huidige omstandigheden, die onze voile aandacht
voor andere dringende problemen opeischt, zijn tijd verliezen
met het immer herhalen dat in casu een nationale bibliotheek
een op zich zelf veel complexere instelling is dan een univer355

siteitsboekerij b.v.; dat ze naast hare gewone rol van boekerij,
i. e. publicaties aanschaffen en ter gereede beschikking van
haar onmiddellijk publiek stellen een veelzijdige bibliotheconomische en bibliographische rol te vervullen heeft ten
overstaan van onze eigene bibliotheken en ten bate van haar
onzichtbaar » publiek in de vier hoeken van het land en
zelfs over de grenzen heen, in den dienst van alien die zich
aan echt wetenschappelijken arbeid wijden.
Gelijkaardige theorieen en feiten uiteenzetten schijnt echter
weinig aarde aan den dijk te brengen. Het klinkendste bewijs
hiervan vindt men reeds in de voor een paar maand daarop
geleverd kommentaar door een jong docent die, na een overhaastige en oppervlakkige kennisname van sommige gegevens
van het probleem, het er zoo maar uitflappen durft dat, wanneer men volgens de nochtans door vaklui overal gehuldigde
grondbeginselen bouwen zou, men feitelijk bouwt enkel en
alleen voor de bibliothecarissen zelf. Het smadelijke van een
gelijkaardige bewering kan alleen maar geevenaard worden
door de patente en pretentieuze onbevoegdheid die zij bij
den auteur er van verraden moet.
Het is het sporadisch miskennen hier te lande van die nochtans algemeen elders aangenomen feiten, dat gedeeltelijk de
verklaring aan de hand doet van de paradoxale houding van
sommige heetgebakerde dilettanten, die niets anders schijnen
op het oog te hebben dan in het maken der plannen van deze
nieuwe bibliotheek de rol en het belang van het advies van
den vakman, den technicus, en dat is toch wel den bibliothecaris, te ondermijnen.
Waar elders de gewone toedracht van gelijkaardige voorbereidende plannen-studies gekenmerkt werd door de niet
zeldzame botsing tusschen den bouwkundige, die er zijn
decoratieve gevels en halls moest doorhalen, en den bibliothecaris, die vocht voor het primeeren van den utiliteitsfactor,
die een rationeele inrichting van het geheel beheerschen en
ten larger laatste mogelijk maken moest, dreigt er hier in
casu de Albertina een nieuwe spelbreker het hoofd op te
steken, nl. de lezer die zich als den scheidsrechter opwerpen
wil en die, in plaats van zich te houden bij
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het gewettigd voorleggen van een reeks
desiderata van het lezerskorps — dat, tusschen haakjes nog maar eens herhaald, nog maar een
klein gedeelte vertegenwoordigt van het
in feite door de Kon. Bibliotheek bediende «zichtbare» en «onzichtbare» pub 1 i e k, — met een weergaloos sans gene in een schitterend
ingekleed mengelmoes van gemeenplaatsen, tegenstrijdigheden en een jonge « half verteerde » bibliotheconomische
kennis zich met de kleinste details van de eigenlijke bibliotheekinrichting inlaat, schema's teekent en.... een dankbaar
gehoor vindt, nog wel het eerst daar waar men dit het laatst
verwachten zou. Dat belooft voor later!
Een tweeds onverkwikkelijke nachtmerrie is het gehaspel
met woorden en begrippen waarvan men de waarde maar niet
wil snappers. De concreetste uiting daarvan is het geleur met
den term « nationals bibliotheek ». Bijzonder in sommige
Brusselsche middens werd het er aanvankelijk op aangestuurd
die benaming zoo te interpreteeren dat men ook in het kader
van die nieuwe centrals staatsbibliotheek een Brusselsche
volksboekerij inrichten kon. Die campagne werd zoo systematisch doorgedreven en vond zulk een ingang dat een collega, die nog zin heeft voor humor, voorstelde vooraf eerst
nog het standbeeld op te richten van hem die dit ides uit het
hoofd der Brusselaars praten kon. Het wil ons nu voorkomen
dat het ingezette offensief tegen die gevaarlijke zienswijze
met succes zal bekroond worden. De vooraanstaande promotors van dit project hebben zich al bekeerd; Jules Destree, L.
Pierard — C. Huysmans' uitlating in de Kamercommissie bij
de bespreking van het wetsontwerp omtrent het « Albert I
Bibliotheek Fonds », heeft in dit midden prachtwerk verricht
— geven thans het voorstel prijs. Graaf H. Carton de Wiart,
verslaggever namens de Kamercommissie, schijnt wel in zijn
« Verslag » over het neergelegd wetsontwerp zekere geruststellingen te willen geven. In feite echter zijn en blijven de
hier gegeven waarborgen onvoldoende, wijl alle dubbelzinnigheid geenszins uit den weg geruimd wordt. De bedoelde
verklaring luidt immers : « Er mag, trouwens, Been sprake
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zijn dat de Stad Brussel en de overige gemeenten uit de Brusselsche agglomeratie, tengevolge van de oprichting van de
Bibliotheek Albert I (sic), zouden ontslagen worden van de
fasten welke haar zouden kunnen opgelegd worden met
betrekking tot de inrichting van openbare bibliotheken, in
den acrd van deze welke in sommige gemeenten van het Rijk
bestaan. » De laatste( ?) paladijn van die democratische( ?)
— zoo wordt de pil verguld om ze te doen slikken — oplossing moet U thans nog gaan zoeken in.... de docentenmiddens
der Brusselsche Universiteit. Wordt het geval niet hopeloos ?
Wie was het weer die de boutade ten beste gaf dat de ergste
vijanden van onze bibliotheken — onze « wetenschappelijke »
— te zoeken vallen in sommige academische kringen, wijl
deze maar al te vaak door hunnen haast onontloopbaren
invloed en hunne beslissende — maar, helaas, soms zoo lichtvaardige — tusschenkomst op psychologische momenten in de
geschiedenis onzer bibliotheken soms beslissingen van hoogerhand inspireeren, waarvan ze echter — gelukkiglijk( ?)
ook onder de eersten zijn om de ongelukkige gevolgen te
ondervinden.
We geven het grif toe : er bestaan ook hier natuurlijk loffelijke uitzonderingen en dezen zullen het met ons moeten
bekennen dat in hunne kringen den bevoegden bibliothecarisspecialist niet altijd de waardeering en steun te beurt viel die
hij daar terecht had mogen verwachten. Te vaak gebeurt het
dat zijn vakkennis van « nul of geener waarde » geacht wordt
waar deze gebeurlijk opwegen moet tegen wetenschappelijke
bedrijvigheid en faam op andere gebieden. Maar ook hierin
komt er stilaan een kentering ten goede.
Het gevolg echter van dit zoo even gewraakt onbezonnen
schermen met woorden die men niet begreep bleef niet uit.
Op zeker oogenblik kreeg het zelf den schijn of men zou
overgaan tot het onderbrengen van d r i e onderscheiden
bibliotheken in dies eenen bouw : nl. de centrale Staatsboekerij, bij name de Koninklijke Bibliotheek, een nieuwe nog
uit den grond te stampen stedelijke volksboekerij voor Brussel, en tertio een eveneens nog te scheppen « nationale yolksbibliotheek ». En dat alles in een gebouw, wanneer men zelfs
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scheen te wanhopen de noodige sommen te kunnen heffen
voor het oprichten van een modern tehuis voor een enkele,
nl. de Koninklijke Bibliotheek.
De naaste toekomst zal ons nu moeten leeren of het gewoon
gezond verstand hier te lande ook nog op dit stuk zijn rechten
kan laten gelden.
Dat vormde echter nog het eenige onthutsende voorstel
niet. Un rat de bibliothêque — daarachter schuilt zich een
uiterst verfijnd gentleman, een vergrijsd en welstellend
bibliophiel, die zich thans onledig houdt met de incunabelstudie — pakte nog onlangs uit met het in een mistwolk
gehulde ontwerp dat ten slotte hierop neerkwam : een nieuwe
« actieve » bibliotheek met nieuwe boekenverzamelingen te
scheppen en die zou ingesteld zijn op het overnemen en
bedienen van de groote massa van de huidige clienteele van
de Kon. Bibliotheek, terwiji deze laatste in de door haar thans
nog betrokken lokalen — echter uitgebreid met ruimere leeszalen en boekenbergplaatsen (het eeuwig refreintje!) — enkel
het rustige toevluchtsoord blijven zou van alle vreedzame
boekenliefhebbers. In eenigszins gewijzigden worm is dit een
heruitgave van een door een « conservator van-de-oudeschool » geopperd voorstel van de utopische splitsing van de
huidige Kon. Bibliotheek in een « studiebibliotheek » eenerzijds, en een « historische boekerij » anderzijds. Comprenne
qui pourra, maar 't is om te duizelen.
Daalt men dan of tot de reeds talrijke voorgelegde plannen
voor een meer realistische of concrete vormgeving van het
project der Albertina, dan botst men — noodzakelijk! — op
de meest onthutsende voorstellen. Daarvan een paar!
Verschillende dagbladen publiceerden in den loop van de
Maand Juni platen van een project, ontworpen door een oudofficier en een architect. Een gansch stadskwartier beneden
de Kongreskolom werd met een duimveeg gesloopt en weggevaagd; rand een cirkelvormig plein waarop zes, zeven
straten uitliepen bouwde men dan zes a negen blokken of
bastions, onderling boven de straat met bruggen verbonden,
en de Albertina — een model bibliotheek ? — stond er!
Evenals alle grootsteden kept de Brusselsche agglomeratie
359

een verschrikkelijke depreciatie van gebouwen. Moet hierin
de verklaring van de genesis van sommige andere suggesties
gezocht worden ? Op het Poelaertplein voor het Justitiepaleis
b.v. staat er een pas opgetrokken gebouw leeg. Waarom dan
een nieuw gebouw als tehuis voor de Kon. Bibliotheek oprichten ? Men koopt het leegstaande blok, brengt daarin de
K. B. over, bouwt later aan den overkant van de Regentiestraat een tegenhanger en doopt het geheel de Albertina en....
klaar is Kees.
Een ander scherpzinnig( ?) lezer stelt voor het bij de K. B.
gelegen gebouw van de « Banque de Bruxelles » over te
nemen.... omdat dit het geboortehuis van Koning Albert was,
voorstel waarbij het weekblad, dat dit opnam, schelmsch aanteekende « un projet interessant, qui ralliera sans doute un
grand nombre de sympathies y compris celles de la Banque
de Bruxelles », die dan elders bouwen kon.
*
**

Dit alles bewijst Welke vervaarlijke verwarring er nog in
sommige geesten nopens de fundamenteele stellingen van het
Albertinaprobleem schuilt.
Dat sommigen in hun onkunde, die ze door een verblindend
ten toon spreiden van een goedkoope wetenschappelijkheid
trachten te verdoezelen, zich zoo lichtvaardig laten verleiden
tot een misselijken, wijl verwaanden en dus haast ongeneeslijken, overmoed is dubbel jammer te heeten wanneer men
daarin in ruime mate een gevolg moet zien van de lauwheid
van hen die logischerwijze het als een plicht moesten aanzien
voor de openbare opinie juist, klaar en volledig de programmatische uitlijning van het probleem te geven.
Kan dit iemand in zijn veroordeeling van de onverantwoordelijke handelwijze van deze « lezers » milder stemmen, een
plicht blijft het voor hen zich te onthouden van een ageeren
voor oplossingen waarin ze volstrekt alle gezond inzicht
missen.
Elke « lezer » die het goed meent met de Albertina en tenslotte met de hiermee onverbreekbaar samenhangende herinrichting van ons gansch hooger bibliotheekwezen, hebbe dan
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ook den deemoed of althans het gezond verstand als niet-vakman zich to onthouden van alle gehaspel met woorden, begrippen en voorstellen waarvan hij den zin of draagkracht
zeff niet vermoedt. Ook hier mag de oude wijsheid Belden
schoenmaker blijf bij uw leest.
Dr. JAN F. VANDERHEIJDEN.
Maart, 1935.

361

HET NIEUWE GOLGOTHA
0, Here Jezus; met Uw droeve ogen,
ziet Gij de wereld onzer dagen aan;
Gij ziet veel kinderkens in lompen gaan
en van veel moeders kent Gij het onvermogen.
Gij kent de koud verpolitiekte zielen
en raadt de ploertendoder en de dolk
in ieders vuist, en ziet, hoe gans een yolk
voor botte leiders in het stof wil knielen.
Gij hoort de leuzen en de lof der naties;
— elk yolk tiert woest in't eigen reservaat —
men slaat Been acht op Uw ontsteld gelaat,
marcherend in bewapende formaties.
Straks komt de krijgsman weer aan't kribje staan;
— geen Leider zal aan U de cyns onthouden —;
(hoe vaak zich reeds bebloede handers vouwden
en moordenaars Uw stal zijn toegegaan.)
Heer Jezus, dat Gij dit niet kunt beletten
dat Gij de stank van gas en bloed gedoogt;
en, moordenaars, dat Gij U dus verhoogt
en stal en krib en Kindje durft bezetten.
Laatdunkend yolk — en volkeren ontzind
en Hebzucht, dronken op Uw molme Croon,
en dat verschrikte Kind, Gods eigen Zoon;
(hoe ieder zegt, dat hij Hem zeer bemint...)
Heer Jezus, ach; is dit dan onvermogen,
dat Gij de waanzin road U tieren laat ?
— Ik zie Uw bleek en zeer ontzet gelaat
en lees de wanhoop in Uw grote ogen —.
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Heer Jezus — ik, ik zal U mee verraden
ook ik marcheerde U in't grijs voorbij,
de bajonet, de scherpe bijl, terzij,
instaat, o Jezus, tot de vuilste Baden.
En Bat mijn handen nog Been levee schonden
is enkel toeval...; Heer, ik ben gegaan
en Gij zaagt mij zo stil en ernstig aan,
Uw handen bloedend, die ik zo Borst wonder.
Heer Jezus, ach, ik zal wel nimmer vinden
de moed, die leidt tot een nieuw Golgotha;
ik loop de grijs-geklede kudde na ......
(de mensen : « die U allen zo beminden... »)
En immer staat Gij weer bezij de wegen
en aan't staketsel rond het reservaat
en ziet de mens, die zich to buiten gaat
en voelt U aan zijn bajonet geregen,
voelt U vergast, in prikkeldraad verwonden,
gemarteld en van Teed en hel bedreigd......
o, Jezus Christus, Die Haar adem hijgt,
die stage dood is al door ooze zonden.
Winter 1934.

J. VAN HATTUM.
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UIT HET DAGBOEK VAN EEN JONG MEISJE
Dezen morgen kamde ik mijn klein broerken de hares, toes
hij naar school moest gaan. Het gebeurde dat hij me opeens
in de oogen zag en zei : « Rans, uw oogen zien rood ». Ik
wist het wel, want ik had den heelen nacht geschreid.
Gisteren is het bij ons kermis geweest. Mijn vader werd
deken bij de gilde, en men was er veel yolk en veel lawaai
in ons huis. Er werd gezongen, geklapt, gelachen en gedanst.
Er was een jongen gekomen om op de harmonika te spelen.
1k heb met de anderen meegeklapt en gegekscheerd, maar
mijn hart was donkey.
In den voornoen stond ik op den steenweg bij de andere
meisjes om de ruiters tegen te gaan. Een jongen uit het gebuurte kwam daar ook staan, en praatte met ons. Hij had
mij vooral in 't oog. Ik wist dat, maar ik deed precies of ik
er niets van merkte. Ik heb dat vroeger vele keeren zoo gedaan. 1k weet dat die jongen van mij houdt. Hij is sterk en
verstandig, en ik mag hem goed lijden, maar van hem houden
durf ik niet, ik wil niet van hem houden, ik wil niet, hoort
ge dat?
Over een goed jaar terug is hij naar Mechelen gegaan om
voor priester te leeren. 1k wist dat hij van mij hield, maar hij
heeft nooit gemerkt dat ik dat wist, dat kan niet zijn. 1k heb
twee, drie andere vrijers gehad voor dies tijd, zoodat hij
ontmoedigd moet geweest zijn. Kan ik eraan does?
Ze hadden bij hem thuis zoo gaarne dat hij priester werd.
Had ik ooit iets laten merken van mijn gedachten, hij zou
nooit te Mechelen gekomen zijn.
Nu is hij thuis en 't is gees vakantie. De menschen prates
er over, maar zijn ouders vertellen aan iedereen dat hij in
ziekverlof is. Ik zie hem sours voor het venster staan en naar
ons huis kijken, maar ik blijf ver van 't venster weg, of liever,
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ik zie dat door de gordijnen. De jongen mag op mij niet
denken : ik heb een vrijer, een goede jongen, schoon, sterk,
handig met het werk, verstandig en zacht van aard. Hij is
een jaar ouder dan ik. Hij leert voor priester, zoo denken de
menschen nog, maar dat is niet waar. Nu is hij thuis en hij
gaat niet meer terug. Hij heeft zijn haar achterover gekamd
en dat deed hij vroeger niet. Hij is een schoone, edele jongen,
maar ik mag niet op hem denken, en hij op mij niet. Het mag
niet, het mag niet, in 't geheel niet!
Zie, ik kan wel mooi zijn, maar ik ben hem niet waard.
Mijn ouders zijn lomp en onbeholpen, die van Hans verstandig en welopgevoed. Ze zijn rijk en hebben maar drie kinderen, drie jongens. Hans heeft van jongsaf gestudeerd en
zal nu met een onderwijzeres of zooiets trouwen, denk ik.
Ik ben dom, en kan moeilijk lezen en schrijven. Ik kan koken,
ja, en naaien en met klein kinders omgaan, maar dat is al.
En ik ben vier jaar ouder dan Hans en heb al drie, vier vrijers
gehad. Neen, het kan, het kan, het kan niet zijn, maar.... ik
heb er toch spijt van....
Verleden jaar kwam Hans bij ons met kaarten voor een
tooneelopvoering van de studentengilde. Mijn broer, mijn
vrijer en ik, we zaten gedrieen koffie te drinken. 't Was een
Zondagachternoen en de deur stond open. Mijn vrijer zat
tusschen mij en mijn broer in. Boven de tafel hang een vliegenvanger en er waren een paar halfdoode vliegen op tafel
gevallen. Met naar Hans te luisteren ging mijn vrijer zoo
onwillekeurig met zijn hand over tafel terwij1 hij zijn boterham vatte, en toen plakte er een vlieg aan zijn wijsvinget.
Die vlieg veegde hij of op mijn hand. Ik lachte en liet dat
doers, maar toen ik daarop naar Hans keek, bemerkte ik dat
de jongen rood werd. Hij stotterde nog wat omdat wij geen
kaarten kochten, zegde kwansuis dat we er Zondag nog konden krijgen als we er graag hadden — wat hij anders nooit
zei — en was weg.
Mijn broer en mijn vrijer hielden nog een vijf minuten den
zot met zulken kwezelaar die dat nog nooit in zijn levers
gezien had. Ik lachte mee, maar toen 's avonds heel last mijn
vrijer me kuste vooraleer naar huffs te gaan, schrok hij, omdat
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mijn wangen nat waren van de tranen. In den avond had hij
wel gevraagd waarom ik zoo weinig van zeggen was, en men
had ik geantwoord dat mijn kop zeer deed.
Maar nu werd hij ongerust of ik erg ziek geworden was.
Ik had het woord in mijn mond om alles uit te leggen gelijk
het was, maar ik deed het niet. 1k verzon dat ik leed omdat
hij weerom voor een week van mij moest scheiden. Dat had
ik niet mogen zeggen want ik loog, ik loog. Maar ik moest
toch iets uitvinden, want niemand mag weten dat ik Hans
liefheb. Maar ik heb hem ook niet lief. Ik schreide maar
alleen uit kompassie omdat die jongen om mijnentwille verlegen werd. Maar dat zal ook niet meer gebeuren.
Verleden jaar toen Hans nog naar 't college ging, ben ik
eens met hem meegereden. Ik moest kiekens gaan halen voor
mijn moeder. Hans had die kiekens voor ons besteld bij
Mensaert, en ik moest ze gaan halen. Mensaert woont een uur
gaans van het dorp. Ik wist goed waar zijn huffs stond, want
ik ben er ooit op een Zondagnamiddag binnen geweest met
mijn vorigen vrijer. Toen werd er in de herberg ruzie gemaakt
over het kaartspel tusschen mannen van zestig jaar. Nu zegde
ik thuis dat ik niet wist waar Mensaert woonde. Daarop vond
mijn moeder het goed dat ik met Hans meereed.
Wij vertrokken vroeg in den morgen. Hans nevens mij.
Toen we in de bosschen waren zegde hij dat er een raps op
mijn rug gevallen was, die hij eraf nam. 1k geloofde dat niet,
maar liet hem begaan, en hij streelde met zijn hand zacht over
mijn schouder. Hij keek me aanhoudend aan en was blij en
plezant, 't kan niet meer, zonder veel te zeggen toch. Aan de
brag op de vaart moesten we over de sasdeuren passeeren
want er lag een schip in 't sas. Hans droeg de beide fietsen
over, maar toen hij aan den anderen kant mij mijn fiets gaf,
streelde hij weer met zijn hand over mijn rug, moat niet noodig
was, en toen reden we voort.
Niet ver van Mensaert Bolden we door een groote hei waar
ge uren en uren ver kondt zien. Hans sprak van een kerktoren
die drie, vier uren te voet van daar stond en dien ge goed
kon opmerken bij klaar weer. Hij wees me van op zijn vela
waar de toren in kwestie stond. Ik zag het dadelijk maar deed
366

alsof ik er naar zocht en niet kon vinden. « Ziet ge ze, Emerence ? » — « Toch niet, Hans. » — « Kom, we zullen eens
even afstappen. » Toen ging hij achter mij staan, legde zijn
eene hand op mijn schouder en wees met de andere den kerktoren. Ik leunde tegen hem aan, ik voelde dat zijn hart klopte,
dat hij rondkeek en opeens.... mij kuste, lang en vol vuur.
1k was gelukkig, ja, en Hans ook, zeker.... maar neen, ik wil
op hem niet denken, ik wil niet. Vroeger was ik dom, dom,
dom, dat ik zooiets toeliet.
Vroeger, men ik nog maar achttien jaar was, reed ik
's Zondags in den nanoen met mijn velo rond. 1k maakte een
toertje over den steenweg, zoo door de straat naar de Appelhoeve, om dan langs een paadje neven ons huffs weer op den
steenweg te komen.
Hans zat dan boven op zijn kamerken te studeeren, maar
zoogauw hij mij gezien had kwam hij voor het open venster
zitten en keek naar mij. 't Is men gebeurd dat ik wel eens
op hem riep en hij op mij, maar later durfde ik dat niet meer
doers, omdat ik hoorde dat de moeder van Hans hem dan
telkens naar beneden riep. Het was dom van mij omdat ik
hem toch niet geren mocht zien.... ik zie hem ook niet geren....
Gisteren zag ik hem naar de markt rijden met licht op zijn
velo. Er werd een film gedraaid in de groote zaal en mijn
broer vertelde gisterenavond heel laat, toen ik met mijn vrijer
van een wandeling thuiskwam, dat Hans in de cinema naast
Yvonne Vermeiren zat, en dat het goed aan is tusschen die
twee. « Ze zeggen allemaal dat hij zot van haar is, » vertelde
mijn broer.
Daarop kloeg ik schielijk dat ik danige pijn had aan mijn
hart, ik viel van mezelven. Later werd ik wakker op mijn bed.
1k voelde niets meer en zegde dat tegen mijn vrijer en tegen
mijn moeder en mijn wader. Ze gaven mij den raad van wel
te rosters en lieten mij na enkelen tijd alleen liggen in het
duister. En toen heb ik den heelers nacht geschreid omdat
ik Hans zoo geren zie,... zoo geren.... zoo doodgeren.... omdat
hij niet voor mij gemaakt is, en ik niet voor hem....
FRANS VERACHTERT.
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K R O N I E K EN
I
ENGELSCHE LETTEREN
J. LESLIE MITCHELL (1901-1935)
In geen enkel van de 20 engelsche letterkundige geschiedenissen die we nasloegen, konden we ook maar een woord
vinden over dezen schotschen schrijver, die zoo pas op
34-jarigen ouderdom is overleden. En toch was hij zoo'n
markante persoonlijkheid, zoo'n veelzijdig begaafd kunstenaar en geleerde dat het werkelijk pas geeft hem hier met
enkele woorden te herdenken. We hopen daarmee het bewijs
te hebben geleverd dat zijn verscheiden werkelijk te betreuren
valt, niet alleen voor de schotsche letteren doch ook voor de
naoorlogsche engelsche letterkunde in het algemeen. Het
grenst werkelijk haast aan het ongelooflijke dat men in zoo'n
korte spanne tijds meer dan twintig boeken uitgeven kan,
waarvan enkele dan nog van de meest gezaghebbende zijn
over dat bepaalde punt geschreven. We zijn dan ook de
meening toegedaan dat de schrijver te veel van zijn krachten
heeft gevergd en we betreuren dit des te meer, wijl hij met
zijn jongste geschriften den weg van het groote succes was
opgegaan en een schitterende toekomst voor hem scheen
weggelegd.
J. Leslie Mitchell werd in 1901 in 't Meares district in Schotland geboren. Hij liep school in de Akademie van Stonehaven.
Hij is een man met een ontzettende bereisdheid, doch die met
de grootste moeilijkheden of te rekenen had bij het begin van
zijn letterkundige loopbaan. Hij kon maar geen uitgever vinden, totdat hij zich op zekeren dag wendde tot H. G. Wells,
die hem den raad gaf een verhaal over Cairo naar « Cornhill
Magazine » te sturen. De populaire tijdschriften hadden dit
368

stuk geweigerd omdat het te goed was om in hun kolommen
te verschijnen. Dezen raad van den ouden Wells sloeg Mitchell niet in den wind. Niet alleen werd het verhaal oogenblikkelijk opgenomen doch men vroeg naar weer. Zoo had
hij eindelijk den eersten stap genet naar het letterkundig
succes dat met de jaren aangroeien zou. Hij scheen er moed
op te krijgen en met een woeste hardnekkigheid zette hij zich
aan het uitwerken en schrijven van de duizende dingen die
hem door 't hoofd gingen. Om den schijn van « veelschrijverij » te vermijden gaf hij niet alleen uit onder zijn eigenlijken naam doch ook onder het pseudoniem « Lewis Grassic
Gibbon ». Afwisselend kwamen dan, nu eens onder den eenen
dan onder den anderen naam van de pers : een tiental romans
waaronder een bekende trilogie over Schotland, drie historische romans, een roman over Engeland en drie andere waarin
geschiedenis en verzinsel elkaar afwisselen. Daarnaast kregen
we dan nog drie biographische werken, drie boeken over
oudheidkunde en een werk over Schotland in samenwerking
met H. M'Diarmid. Tusschenin werden talrijke korte verhalen
geschreven waarvan er verschillende in de jaargangen van
« Cornhill Magazine » zijn terug te vinden. We herinneren
ons b.v. een mooi stukje over perzische en assyrische oudheidkunde in verhaal verwerkt en verschenen onder den titel
A Footnote to History in het Hummer van Aug.
1931 : 195-213.
A.— Op archaeologisch-historisch gebied
wijzen we op het werk «Hann o : or the future of exploration»,Ancient America»en«The Conquest of
the Maya »(1933). Met dit laatste boek veroverde hij zich
een eereplaats in Engeland tusschen degenen die een bijzondere studie van de primitieve Amerikanen, vooral de Maya's,
hebben gemaakt. Dit boek is de vrucht van jarenlange studie
ter plaatse en is zoowel voor den geleerde als voor den oningewijde geschreven. Het vormt een onmisbare schakel tusschen de twee bekende werken van Prescott: « The conquest
of Mexico » en « The conquest of Peru ». Zijn zesjarig verblijf
in het Oosten maakte hij zich ten nutte o. a. in het bekende
369

werk «T heC alends o f C air o»(1931) : een reeks romantische verhalen verteld door een Wit-Rus als balling levend
in Cairo. Men denke hier echter liever aan het fantastische
van een Wells dan aan de onwaarschijnlijkheden van Sax
Rohmer e. a. Opmerkelijk is in dit boek de eenvoudige Stijl
die opzettelijk ver gehouden lijkt van dien « oosterschen
gloed », dien we vooral aantreffen bij hen die nooit een voet
buiten Europa hebben gezet. Naar het Oosten brengt ons ook
de bundel«Persian Dawns, Egyptian Nights»
(1932) waarin twee cycli korte verhalen zijn verzameld. De
eerste behandelen Perzie in de 13de eeuw en de tweede het
moderne Cairo. Onze persoonlijke voorkeur gaat naar het
eerste deel, wijl zoowel de omgeving als de tijd op zoo'n
schitterende manier worden uitgewerkt, dat deze verhalen bij
Been over het moderne gebeuren ten achter hoeven te worden
gesteld. Als geheel is echter deze bundel een van de beste die
Mitchell ons gegeven heeft. Ook de story cycle : « P o 1 y chr o m a t a» moet in dit verband worden vermeld alsmede
«Scottish Scene» (1934), het boek over Schotland,
hierboven vermeld.
B.—Op biographisch-historisch gebied komt
hier het eerst in aanmerking het boek «Niger : the life of
Mungo Park » (1933). Dit levensverhaal van den bekenden
ontdekkingsreiziger in Afrika, was een van de door de Book
Society aanbevolen werken in Febr. 1934. Niemand beter dan
de Schot Mitchell kon het relaas geven van dezen anderen
Schot, die met zijn streekgenoot David Livingstone order de
beroemdste ontdekkingsreizigers vermeld kan worden. Livingstone werd al in talrijke boeken verheerlijkt. Den « armen
Park » had men helaas vergeten en Binds de gezaghebbende
studie door « H. B. » in 1835 uitgegeven, had men niets meer
over hem vernomen. Het werk van Mitchell is dan ook de
definitieve levensbeschrijving en wijl hij, zoowel wat den
stijl als wat de ervaring en de geschooldheid betreft, ver zijn
voorganger van een eeuw geleden overtreft, zal zijn werk dan
ook de bron blijven over de moeilijk te begrijpen figuur van
Mungo Park, Wiens bestaan niet minder levend wordt beschre370

yen dan de reeds lang verdwenen negerkoninkrijken waarin
hij, anderhalve eeuw geleden, op zoek was naar den geheimzinnigen « Niger ».
The Porpoise Press, de nationale pers in Schotland, die dit
boek uitgaf, verzorgde ook het jaar daarna, op dezelfde schitterende wijze, het werk«WilliamWallace»(1934),de
levensbeschrijving van den populairen schotschen held. Men
is er nog niet in geslaagd den sluier te lichten waaronder het
mysterieuse jeugdbestaan van Wallace verborgen ligt. Gibbon
doet hem in levenden lijve voor ons verschijnen; hij bewijst
dat de nationale onafhankelijkheid niet verloren was met het
verscheiden van Wallace en dat zijn Leven steeds een bezieling
is gebleven voor zijn landgenooten die heden de traditie op
een waardige manier voortzetten.
Het voorhistorisch verleden heeft steeds een bijzondere
aantrekkingskracht uitgeoefend op Gibbon. Een bewijs daarvoor Levert ons zijn laatste werk : «Nine Against the
Unknown» (1934), waarin hij rond een middellandsch
mythe een tiental helden uit vroeger tijd gedenkt. Hij vertelt
ons over Leif Ericsson die 480 jaar voor Columbus naar Amerika reisde; over Marco Polo en zijn ontdekkingstochten tot
Cathay en verder op; over Columbus, den Spanjaard Cabeza
de Vaca die naar Noord-Amerika zocht; over Magellaan en
het bereiken van Oost-Indie Tangs het westen; over Vitus
Bering, den ontdekker van de Bering-Straat; over Mungo
Park en zijn tocht door de afrikaansche wildernissen op zoek
naar den Niger en Timboectoe; over Rich. Burton, Nansen,
Peary, enz. Voor onze moderne jeugd, die van niets anders
droomt dan van sport, wordt hier het bewijs geleverd, dat er
op het gebied van den geest andere sportmannen zijn geweest,
die haar waardeering en bewondering heel wat meer verdienen.
C. — Als r om an s c h r i j v er vooral heeft Mitchell in
den laatsten tijd een goeden naam verworven en de jongste
schotsche letteren hadden hooge verwachtingen van hem om
de sedert W. Scott ietwat verbroken traditie verder te zetten.
Het zijn echter niet de historische romans of die waarin.
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« Dichtung and Wahrheit » vermengd liggen, die Mitchell als
romanschrijver bekendheid geven zullen bij het komende
geslacht doch wel de drie waarin hij uitsluitend het moderne
Schotland uitbeeldt.
Order de geschiedkundige romans, of werken met historischen inslag, valt eerst en vooral «Three Go Back »(1931).
Een vergelijking met Rider Haggard dringt zich hier op b.v.
in dezes werk « Ayesha ». Beide werken brengen ors in een
oogenschijnlijk fantastische wereld waarin de tijd als een
bedrieglijk iets wordt voorgesteld. Doch daar houdt de vergelijking op. Want Mitchell werkt hier een maatschappelijk
ideaal uit en bouwt zijn verhaal op een hervormingsgedachte.
Hij is nl. een « diffusionist » : een leerling van Elliott Smith
en H. J. Massingham die beweren dat de mensch niet van
nature een schepsel is met geweldige hartstochten. Hij houdt
het met J. J. Rousseau die zegt dat de mensch pas bedorven
is geworden met de « beschaving », met het bouwen van
steden. En die beschaving begon, heel toevallig, 6000 jaar
geleden in de vallei van den Nijl. De drie die teruggaan zijn
een pornographisch schrijver, de chef van een consortium van
wapenfabricanten en een pacifistisch leider. Een onderzeesche
aardbeving vernielt hun schip en ze worden op het verloren
werelddeel Atlantis geworpen waar ze bevinden dat de tijd
25000 jaar achteruit is genet en ze lever te midden van de
primitiefste menschen, die alleen maar jagen voor hun levensonderhoud en een onschuldig en argeloos bestaan Leiden. De
ondervinding van deze drie verschillende drogredenaars is
een pakkende kritiek op onze hedendaagsche manier van denken, ofschoon de gewone lezer, zonder het vermoeden dat
hier veel tusschen de regels te lezen valt, het werk best genieten kan. Het is geschreven in 'n eigenaardigen staccatostip die even aantrekkelijk is als de erin vervatte levenswijsheid, al kunnen we die niet op alle punter onderschrijven.
Doch de militarist, de fanaticus en de uitbuiter krijgen hier
een veeg uit de pan die ze dubbel en dwars verdiend hebben
en onze politici, indien ze met de gewoonte van holle phrases
breken willen, hebben hier een welgevuld arsenaal met argumenten in hun strijd tegen de bestaande en voor een betere
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menschelijke samenleving.
De eerste roman waarin het Oosten te berde wordt gebracht
was oThe Lost Trumpet »(1931). Twee oudheidkundigen gaan op zoek naar de bazuin waarmee Josue de muren
van Jericho deed vallen. Hier komt dezelfde kolonel aan het
woord dien we reeds ontmoetten in « The Calends of Cairo ».
De allegorische ondergrond is dat er rondom het hart van
ieder van ons ook muren zijn opgetrokken die alleen vallen
zullen door den klank van een wonderdadigen bazuinstoot.
Allerhande menschentypen komen hier aan het woord om de
redeneering nog meer kracht bij te zetten : Joden, Russen,
Grieken, Schotten, Zweden, enz. De allegorie wordt in een
schitterenden meesleependen stijl uitgewerkt. De slechte
gevolgen van onze beschaving lijken als een obsessie te werken bij Mitchell. Volgens hem voert ze ons naar het afstompen van ons gevoel en misvormt ze ons tot windmakers. Onze
innigste verlangens en de waarheid worden geweld aangedaan
in ons pogen om ons te houden aan kunstmatige normen. Die
onderdrukking van het « echte » is de bron van alle futiliteiten : ze trekt een muur op rond ons. Ook dit is weer een
boek dat stof Levert tot nadenken, doch Mitchell is kunstenaar
genoeg om eerst en vooral te zorgen voor een mooi verhaal.
Hij leent er zich niet toe personen te scheppen die maar kapstokken zijn om eigen overtuiging aan op te hangers.
Bij den historischen roman van 1933 «Spartacus», heeft
men een vergelijking gemaakt met Flaubert's « Salambo » en
o Josephus » van Lion Feuchtwanger. De schrijver behandelt
hier den grooten slaven-opstand die de Romeinsche Republiek
teisterde in de jaren 73-81 v. K. Order de leiding van den
gladiator Spartacus uit Thracie stonden de slaven in Italie op
en versloegen twee jaar Lang al de legers die tegen hen werden
uitgezonden. Het scheelde maar weinig of Rome werd ingenomen en de vrijheid van alle slaven uitgeroepen. Zeer eigenaardig voor dien tijd van ongenadig optreden was, dat deze
slaven de grootste goedertierenheid toonden tegenover de
overwonnenen, wijl ze uitgingen van de gedachte dat alle
menschen terugkeeren moesten tot den eenvoud en de zachtheid van een voorbijen gouden tijd. Van historische overdrij373

ving, een lastige klip die Mitchell heel handig omzeilt, is hier
Been spraak. Al de personen worden naar hun eigen natuur
voorgesteld zonder de waarschijnlijkheid geweld aan te doen
en we krijgen dus een zeer juisten doch tevens interessanten
kijk op een zeer zwart punt uit de geschiedenis van het oude
Rome.
«StainedRadiance»(1930)en«TheThirteenth
Discipl e»(1931), handelen over den modernen mensch te
midden van den strijd der eerste dertig jaar onzer eeuw. De
schrijver berijdt hier zijn stokpaardjes : economische onderdrukking, godsdienstige huichelarij, geslachtskwesties en
welvoeglijkheid. Zijn karakters worstelen altijd in den greep
der omstandigheden. Vechten doen ze steeds en sours ook
behalen ze de overwinning. Bij Mitchell hebben we die twee
zeldzame gaven vereenigd van satirist en ziener. Hij voelt de
wreedheid van het levers en is overtuigd van de euvelen der
beschaving, maar toch gelooft hij in de menschelijke mogelijkheden. Het geweld van zijn haat vindt een tegenwicht in
de mannelijkheid van de door hem beschreven liefde. Corruptie doet hem zijn pen scherpen en wel op zoo'n manier
dat velen aanstoot nemen zullen aan zijn geschriften die vaak
naar het ergste realisme overhellen. Dit is een bemerking die
haast periodiek bij de jonge Schotten te makers valt. Doch
van den anderen kant gebruikt hij dan ook weer zijn beste
pen our natuurgetrouw de schoonheid rondom hem uit te
beelden zooals alleen de allerbesten in de engelsche letteren
dat hebben kunnen doen.
Easter April uit den roman «I m age and Sup e r s c r i pt i o n»(1933) is even levend voorgesteld als de heldin uit den
roman « Sunset Song ». Doch de groote figuur in dit boek is
Gershom Jezreel die noch in de achterbuurten van Chatham,
noch in de wildernis, noch in Frankrijk onder den oorlog,
noch in Minnesota daarna de herinnering aan zijn fanatieken
en wreeden vader kwijt rakers kan. Hij vlucht dit beeld overal
en glom volgt het hem op zijn schreden. Als studie van een
obsessie is dit een ongewoon mooi boek. En Mitchell's proza
heeft werkelijk de achtervolgende kracht van een spook dat
steeds vleesch schijnt te willen worden doch nooit een leven374

den worm aanneemt. Het is een prachtig voorbeeld van het
lyrische en dichterlijke genie der Schotsche Hooglanden.
In den roman van 1934 :«Gay Hunter », keeren we uit
het hooge Noorden naar het Zuiden van Engeland. De heldin
van dit boekje is een amerikaansch meisje dat op haar eentje
door Groot-Brittannie reist.Ze legt zich te ruste in een gewoon
engelsch hotel, doch ze ontwaakt rillend van de kou en naakt
ergens op een heidevlakte. Hotel en stad zijn verdwenen en
ze is oogenschijnlijk alleen in een vreemde wereld. Doch dan
komt ze een vreemd en eveneens naakt schepsel tegen, waarin
ze een kennis van den vorigen dag meent te herkennen, of
althans wat haar den vorigen dag lijkt. Want het is in werkelijkheid een dag van duizend jaar verder. Op de een of andere
manier werden ze beiden verplaatst in de toekomst, in een tot
barbaarschheid vervallen Engeland, waar wolven zijn en
condors en primitieve menschen levee. Hoe ze in die toekomst
met zijn beiden varen en hoe het kwam dat de beschaving
zoo terug uit is gegaan, vormt niet alleen een spannend verhaal doch geeft meteen 'n erg sarcastisch commentaar op onze
beschaving met zijn wedloop naar bewapening, zijn dood- en
vernieling zaaiende vliegmachines en de gruwelijke uitwerkselen van stikgassen.
Rest ons nog een woordje te zeggen over de bekende
schotsche trilogie, waarin achtereenvolgens het boerenleven
in de Hooglanden, de kleinstad en de industriestad worden
behandeld.
«Sunset Song» (1931) werd door een voortvarenden
criticus genoemd « The greatest Scots' novel in the last hundred years ». Eigenlijk is er geen intrige in dit boek. Want het
schetst de eenvoudige doch bewogen levees der schotsche
boeren van het land tot het graf. Bij eerste lezing lijkt de stijl
niet alleen eigenaardig doch een beetje gezocht. Doch geleidelijk komt men onder de bekoring ervan zoodat men ahw. den
wind waaien voelt van de hoogvlakten en den gear opsnuift
van den rijpenden oogst. De ondergang van het keuterboertje
en de wederwaardigheden van zijn dochter Chris Guthrie,
die, van alien verlaten, per slot van rekening met den verkeerden man huwt, zijn sympathiek beschreven met een uit375

zonderlijk gevoel voor schoonheid en tevens met een eigenaardige hartstochtelijkheid voor het leelijke. Dit is geen
romantiek al speelt het dan ook in de streek van W. Scott,
doch bloedende werkelijkheid uit den tijd van voor en na
den oorlog. Voortdurend komt ons hier Burns voor den geest,
zegt C. Mackenzie. Doch ook die andere Schot, nl. James
Barrie en zijn « Window in Thrums » worden ons voor den
geest geroepen. Enkel de draad van de letterkundige emotie,
nochtans, verbindt Barrie en Gibbon. « Sunset Song » is even
ver verwijderd, artistiek gesproken, van Barrie's werk als van
« David' Copperfield ». Evenals bij W. H. Hudson hebben we
hier schitterend, meesleepend lyrisch proza. De schotsche
gewestspraak bereikt hier een haast metrische volmaaktheid.
We worden met twee voeten verplaatst in het midden van de
beroemde schotsche balladen-dichters. Tevens wordt blijk
gegeven van een eerstehands kennis van allerhande plaatselijke dingen, zooals by. landelijke spelen, en wordt er hum,ristisch en komisch den draak gestoken met allerlei buitenissigheden.
«Cloud Howe» (1933) is een waardig vervolg op het
voorgaande. Ook dit boek heeft de engelsche critici kwaad
bloed genet, omdat het to erg « schotsch » was, zoowel in zijn
taal als in zijn trant. Hier krijgt het schotsche dorp een beurt.
We vinden er de heldin uit den vorigen roman in terug, in
haar strijd met de naoorlogsche toestanden. Na de lezing van
dit boek heeft een andere voortvarende recensent Gibbon
uitgeroepen tot « the chief living Scotch novelist ». Dat zullen
we de Highlanders maar onder elkaar laten uitvechten! We
krijgen hier in elk geval, een levend beeld van Segget met
zijn oude herinneringen, zijn onregelmatige straten, zijn kwijnenden handel, zijn gegoede lui, zijn groven humor, zijn
deugden en gebreken, nu eens ruw geborsteld op zijn
Hogarth's, dan weer teeder gepenseeld op zijn Rossetti's.
Blijspel en treurspel loopen hier door elkaar en alles is neergepend in dien persoonlijken en zoo effectvollen Stijl die heel
Gibbon's werk kenmerkt.
«Gr ey Granite » (1934), besloot de trilogie, die den
algemeenen titel kreeg : « A Scots Quair ». Hier hebben we
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een moderne schotsche stad en Gibbon lijkt even goed thuis
in dit midden van smeltovens en zware industrie als op het
platteland en in de Bergen. Deze stad is een mengelmoes van
alle schotsche nijverheidssteden en wordt bekeken van een
karat die zelfs het meest geoefend oog van den toerist ontsnapt. Het is geen geruststellende schildering en, onzes
inziens, komt de propaganda wat al te veel om het hoekje
kijken. Ook lijkt het onder hoogspanning te zijn afgewerkt
en is daarom het minst bevredigend van de drie, al kan het,
evenals elk der twee andere, afzonderlijk goed worden genoten. Toch zijn er wel zooveel poetische bladzijden en scherp
geteekende karakters, dat het werk vooral spreken moet tot
hen die van een roman wat weer vragen dan een paar uurtjes
aangename verpoozing. Deze schotsche saga is overigens zoo
algemeen in haar opzet en zoo universeel aantrekkelijk, dat
hier werkelijk gesproken kan worden van « interpreting the
soul of a nation ».
Ina The Spectator » schreef men nog onlangs : « It would
not be in the least surprising if he (Mitchell) came to be
regarded as one of the chief living novelists of this country ».
En in « The Bookman » lazen we : « If Scottish novelists
are in need of a representative of more than parochial status,
they have found him in Mr. Gibbon ».
Dit zijn schitterende getuigenissen van leidende tijdschriften voor iemand die nog geen 35 jaar oud was. Daarom is
het heengaan van Mitchell werkelijk een onherstelbaar verlies, eerst en vooral voor de schotsche letteren, doch vervolgens ook voor heel de naoorlogsche engelsche literatuur.
We meenen deze studie niet beter te kunnen besluiten dan
met het einde van de eerste bijdrage, die we over hem lazen
na zijn dood in een engelsch tijdschrift, die nl. van de hand
van Ivor Brown in « Observer »
« An anthropologist with a philosophy, a novelist with all
the gifts of a poet, he had in his early thirties done so much
and promised much more. The loss is bitter ».
Dr. RAPH. KREEMERS.
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II
SCANDINAAFSCHE LETTEREN
SIGRID UNDSET'S JEUGDHERINNERINGEN
of « de roman van een kleuter » (1)
Wat ons in de eerste plaats met verbazing slaat bij de lezing
van Sigrid Undset's laatste boek, is de veelzijdigheid van haar
talent. Genialiteit onderstelt veelzijdigheid, jawel, maar dat
het mogelijk was na en naast Kristin La v r an s d o c ht e r en Olav A u d u n s z o on nu een kinderleven te
schetsen, en zu&s te doers met zulke diepte aan psychologisch
doorzicht, met zulkdanig aanvoelingsvermogen voor de
vreemde wereld die ten slotte het kinderlijk geestesleven
blijft voor volwassenen, p een, dat hadden we zelfs van Sigrid
Undset niet verwacht. Deze verwondering wijst er op dat we
Undset, wel ten onrechte, geklasseerd hadden, uit het oog
verliezend dat klasseeren gelijk staat met beperken. Tot onze
verontschuldiging kunnen we aanvoeren dat Undset de eenige
plaats die ze inneemt in de wereldletterkunde, ten slotte dankt
aan de onovertroffen-meesterlijke wijze waarop ze een thema
behandelt dat we daarom « typisch Undset » kunnen noemen,
nl. de echtelijke verhoudingen tusschen man en vrouw. Een
heel belangwekkende studie zou het zijn na te gaan hoe ze
dit thema geleidelijk ontwikkelde in hare achtereenvolgende
romans, hoe het vasten worm kreeg naarmate haar kunstenaarschap rijpte, om te komen tot een graad van technische volmaaktheid en een algemeen-menschelijke waarde in Kristin L a v r an s d o c h t e r. Dit zou ons tevens wijzen op
(1) Sigrid Undset: « Elleve Aar » — Aschehoug, Oslo.
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een wonder evenwicht en eenheid in Sigrid Undset als mensch
en als kunstenaar, wat ten andere enkele passages uit « E t
Kvindesynspunkt» en «Etapper» bevestigen.
Die echtelijke verhouding tusschen man en vrouw schetste
ze reeds in haar debuutroman :Marta Oulie (1907), echter nog vlak en zonder perspectief. In Jenny (1911) wordt
het probleem weer aangeraakt, maar niet als hoofdgegeven
behandeld, in de verhouding van Cesca tot haar man; het
werkt hier meer als een hulplijn, die het spel van het noodlot,
waaronder Jenny ten onder gaat, beter doet uitkomen. In
L e n t e (1914) groeit het voor het eerst tot een hoofdthema,
welks ontwikkeling we kunnen schematiseeren als een enkelvoudige golving : de op- en neergang maar eindelijke zegepraal der liefde tusschen Rose en Torkild. Een volkomen
meesterschap echter over die stof toont Undset slechts in
Kristin L a vr an s d o c h ter (1920-22). De echtelijke
liefde tusschen Kristin en Erlend, liefde die een doem is en
terzelfdertijd een zegen, wordt daar behandeld met zulk een
ijzige klaarheid en warme menschelijkheid, dat de figuren die
het thema dragen uitgroeien boven beperkingen van tijd en
plaats, tot typen van een algemeen-menschelijke waarde. Het
is een eenig document van menschenkennis en menschelijk
begrijpen, van onverbiddelijke scherpzinnigheid die wonden
slaat, en zalvende liefde die wonden heeler kan. Herlees
slechts de finale van het eerste deel : « De bruidskrans » : geen
psychologische analyse peilt zoo diep den afgrond van het
menschelijk hart.
Een uitvoerige ontleding geven van Undset's werk, valt
echter buiten ors onderwerp, to meer daar we, zooals reeds
gezegd, hier staan voor een nieuwe zijde van haar talent
kinderpsychologie.
Het boek Elle v e Aar is een eerste deel van Undset's
auto-biografie, en behandelt hare kinderjaren tot haar elfde
jaar, wanneer ze, bij de dood van haar wader, voor den ernst
van het levee wordt gesteld en hare onbezorgde kinderjaren
als afgesloten kunnen beschouwd worden. Het auto-biografisch karakter van het boek treedt duidelijk naar voren : enkel
de namen der meest intiem-betrokken personen zijn veran379

derd. Schrijfster geeft zichzelf den naam Ingvild, waarschijnlijk naar haar vader Ingvar Undset. De plaatsnamen blijven
onveranderd : Kallundborg in Denemarken, waar ze geboren
werd, Trondhjem, de geboorteplaats van haar vader, de verschillende huizen waar ze woonde in Kristiania, enz. Die
enkele naamveranderingen maken het haar mogelijk den ikvorm te vermijden, die het verhaal weer ego-centrisch maken
zou en min objectief doen voorkomen. Het boek is een wondere mengeling van kinderboek en roman. Al is het eerst en
vooral bedoeld als kinderpsychologie, toch is zijn waarde als
roman niet minder groot. Daardoor neemt dit boek ook een
eenige plaats in, in de wereldletterkunde. Ik ken geen enkel
werk dat zoo diep de roerselen van een kinderleven naspeuren
kan, en tevens zoo scherp de wereld der volwassenen daaromheen, en de scherpe raaklijnen van beide. Undset heeft er
ook nooit aan gedacht brave-Hendrik-figuren op te roepen,
of zelf s maar een « interessant » kind voor te stellen, het kind
dat we maar al te goed kennen in onze literatuur, dat wel
interessant kan zijn voor schrijver zelf, — dikwijls eigen papa
of mama — maar dat ons enkel interesseeren kan voor zoover
papa of mama zelf interessant zijn. Daarbij, Sigrid Undset
kep t geen « btave » menschen, weet dat die niet bestaan. Van
kinds of heeft ze een hekel gehad aan het klatergoud waarmee
sommige menschen trachten elkaar te overbluffen, en ge
voelt met wat een schelmsch genoegen ze nog terug denkt
aan de naleve maar dikwijls heel kordate wijze waarop ze,
als kind, reeds hare antipathie betoogde tegenover bluf en
onoprechtheid.
Het boek begint waar Sigrid Undset's vroegste herinneringen aanvangen :road haar vijftiende maand. « Het eerste dat
« Ingvild zich herinnerde, was dat ze net gekropen was van
« het grasperk naar een streepje blooten grond voor een muur
« van groen houtgewas.
« De aarde is bruin en los en warm van de zon, plezierig
« om er zijn handen wee te vullen. Het kind laat ze tusschen
« de vingeren doorrijzen, op de bloote beenen en witte sokjes
« dat ze er grauw van warden. Ze put en put, zalig van ver« rukking, en ze heeft het druk, want ze weet dat, als ze
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komen, ze haar opnemen, afborstelen en wegdragen. »
Heel dit hoofdstuk over schrijfster vroegste herinneringen
is meesterlijk. Als opmerking met bijzondere psychologische
waarde en waarop we speciaal de aandacht vestigen wilden,
vinden we hoe het kind in deze periode alle zintuiglijke
kennis omzet in visueele associaties : « Het leek haar ook dat
« Inger (haar pop) een bleekgele naam was. Bij sommige
kinderen komt het voor dat bepaalde woorden of namen een
« soort gezichts-associatie verwekken in kleurschakeeringen.
« De namen der weekdagen bij voorbeeld. Ingvild stelde zich
« den maandag voor als loodgrauw, maar dinsdag lichter
« bleek-grauw, bijna lijk den buik van een visch. Woensdag
« was mooi, licht geel-rood als baksteen, en donderdag was
ook hel, grijs-blauw en tintelend van kleur als de nek van
sommige duiven. Vrijdag was geel en zaterdag was groen,
maar zondag, dat was alsof een sneeuwwit tafelkleed over
tafel wordt opengespreid.
« Ook vele menschennamen wekten kleurvoorstellingen op.
« De meeste namen op 0 waren rood — Olav en Olaug waren
hel-rood, maar Olga was meer verkleurd. Alf en Alfred
« waren licht blauw-rood als verdund bessensap. Inger was
bleek-geel, maar Ingeborg een lieve naam die denken deed
aan geel-roode rozen, en Ivar was als een rijpe korenakker. »
Een ander voorbeeld nemen we uit de voorstelling die het
kind zich maakt van haar avondgebedje : « Ze had heelemaal
« niet het minste begrip over den zin van het versje dat ze
opzegde. Het waren afzonderlijke woordkombinaties die
als steekwoorden werkten op hare verbeelding : Haar gelang
ze deze woorden opdeunde z a g ze een reeks beelden, altijd
dezelfde
« Nu sluiten wij ons ooge
« God Vader in den hooge
Bescherme ons van nacht!
« Het eerste beeld was een hemel met dreigende grauwe
regenwolken, en midden in, tusschen de wolken, zat « o n s
«ooge »,—grout en wijd-open, in een driehoek die geel
« gekleurd was. Waar ze dit symbool voor het eerst gezien
381

« had, en wie haar verklaard had wat het beteekende, moist
« ze niet — ze moest wel eens met haar ouders een of andere
« kerk bezocht hebben in Osterdalen of elders, en daar het
« Oog ontdekt. Het was in elk geval het eenige gezichtsbeeld
« dat ze in verband kon brengen met een voorstelling aano gaande God, zoolang ze kind was, en altijd zag ze het een« der : in gele grauwschildering als op een landelijk retabel.
« Dat het rijmpje sprak over « ons ooge » en dat we dit moeso ten sluiten, daar had ze nooit aan gedacht. »
Naarmate ze grooter wordt neemt ze stilaan haar plaats in
in de wereld der volwassenen. Alles krijgt voor haar zijn
beteekenis, een inhoud die gaat van het volledig subjectieve
tijdens haar eerste levensjaren, stijgend naar een steeds grootere objectiviteit, naar gelang haar ontwakend begrip in staat
wordt de uiterlijkheden te vatten. Een typisch staaltje vinden
we in de beschrijving van een ritje met den paardentram in
Kristiania : o Het was zoo prettig en spannend meteen, te zien
« of ze het witte paard v6Orkregen als ze gingen rijden. Dan
« kon ze koning en koningin spelen, want koningen en konino ginnen rijden immers altijd met witte paarden. Binnen in
o den tramwagen waren er lussen ander het dak. Eenige lussen
« hingen neer van een stang, en dienden om de menschen te
« laten vasthouden als ze moesten staan, omdat de wagen zoo
« vol was dat alle mama's de kinderen op den schoot namen,
« en nog waren er geen zitplaatsen genoeg voor alle men« schen. Een andere reeks lussen hing aan een lederen riem,
« en als ge daar een ruk aan gaaft, belde er een bel, en dan
« moest de tramwagen stilhouden om yolk te laten afstappen.
« Maar somtijds vergisten de menschen zich, en trokken aan
« de bellussen in plaats van aan de andere, of omgekeerd. Dan
« was het plezierig hun gezicht te bekijken en te luisteren naar
o wat ze zeggen zouden. Sommigen waren gegeneerd, anderen
« werden kwaad, sommigen maakten herrie, anderen lachten
« en vroegen verschooning. Ingvild kon schier altijd raden
« hoe de verschillende wezens zich zouden aanstellen, maar
« soms raadde ze verkeerd.
« Het was geweldig spannend. »

Stilaan volgen we dan de regelmatige ontwikkeling, ge382

schetst met een overvloed van details; de kracht van Undset's
geheugen is verbazend. Elke gebeurtenis herleeft, elk voorwerp herneemt den eigen vorm en de kleur die het kreeg in
Undset's kinderoogen. Waaraan dan nog dient toegevoegd,
dat Undset ons een machtig ensemble voorstelt van menschen
en dingen, een heele roman-wereld, -en dit met in den grand
geen ander materiaal dan haar eigen jeugdherinneringen.
Hier is geen spraak van verbeelding, enkel geheugen, visueel
geheugen zoo ge wilt. De macht van Undset ligt ten andere
nooit in de vlucht van haar verbeelding, maar in de diepte
harer analyse, en vooral in de macht harer evocatieve vermogens. We zouden verwonderd opkijken hoe weinig er zou
te veranderen vallen om Kristin Lavransdochter
over te plaatsen in onze tijden. Bij de lezing doet dit boek
ten andere niet het minst «historisch » aan, al scheiden zes
eeuwen « beschavingswerk » ons van de handelende personen.
Sigrid Undset blijft naturalist tot in hare « memoires ». Ze
staat immer met beide voeten in de werkelijkheid.
Het beeld dat ze schetst van Kallundborg, haar geboortestadje, heeft een eigendommelijke charme, de delikate atmosfeer van oude romantiek, met zijn piepende pomp, zijn
kronkelstraten met afgeronde, door den regen gebleekte
keien, puntgeveltjes en bouwvallen die droomen van het verleden, een stadje dat vergeten werd door den tijd. «.... De
« zware kronen der linden en der oude notelaars die koepel« den boven de door de zon gebrande roode pannendaken,
« zagen er uit alsof ze waren in slaap gevallen door de warmte,
« geen blaadje dat roerde en de groene kleur leek heel mat.
« De marktplaats voor grootvaders huffs kwam groot en leeg
« voor, want de huizen rondom waren klein en laag zelfs
« het Raadhuis recht tegenover, dat twee verdiepingen had
« en een uurwerk voor op zijn buik droeg, leek een huffs uit
« een ark van Noe. De markt was gekasseid met ronde steenen
« van het strand,... kiekens liepen rond en scharrelden, en de
duiven van den Bakker sloegen neer, trippelden rond en
« kirden, en opeens vlogen ze weer op met geklapper en
« gesuis van wielen. »
Een meesterstukje van herinneringskunst en Stijl is volgend
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citaat dat de atmosfeer geeft van den zoelen Deenschen
zomeravond. (Ingvild is nu zes a zeven jaar oud.)
<< De late zomeravond liet zich wonderlijk donker en zacht
<< neer op haar gezicht en hare huid, als ze met moeder buiten
# ging, den hof in. De lindebloem en de vlierboom en de
<< straatgoot gaven een heel . anderen reuk dan bij dag, fris# Scher en nat. Door de MunkesOgade liepen de katten als
<< vliedende vluchtige schaduwen.... »
De verschillende plaatsen waar Sigrid Undset als kind verbleven heeft : Kallundborg, Kristiania, Trondhjem, hebben
haar niet speciaal beinvioed. Meer de personen met wie ze
omging, en vooral haar ouders. Met al haar toewijding en
liefde heeft Sigrid Undset ons hun beeld geschetst. Het doet
zoo verfrisschend aan ontboezemingen van enkel teederheid
te vinden bij Undset, waar zelfs de liefde een wrangen nasmaak heeft. Een kind kent dan bij haar toch nog liefde
zonder liefdepijn! Bij uiterlijke beschrijvingen houdt Undset
zich niet op; het innerlijke alleen wekt hare belangstelling.
Na het lezen van haar boek, hebben we Been vaag vermoeden
over het uiterlijk voorkomen van hare ouders, al staat hun
innerlijk wezen, hun zieleportret, ons onvergetelijk-klaar
voor den geest.
Sigrid Undset's vader was een gekend Noorsch oudheidskundige, haar moeder was de dochter van een Deensch rationalistisch dominee. En Sigrid Undset's talent werd de geniale
combinatie van moeders menschelijkheid en waders wetenschap. Aan beiden in gelijke maat heeft ze hare opvoeding
te darken, beiden begrepen ze hun kind, en een wondere
overeenkomst ontstond tusschen het vroegrijpe kleine meisje
en de kinderlijk-eenvoudige, maar hoog-gekultiveerde ouders.
Moeder zelf leerde haar de eerste begrippen, niet professoraal,
meer kameraadschappelijk : ze was zelf blij voor elke gelegenheid dat ze een les kon later wegvallen. Het leeren werd door
Sigrid Undset opgevat als een spelt en al was het niet a 1 t i j d
plezierig, het werd haar toch immer vergund er kind bij te
blijven.
« Aardrijkskunde had ze meest met vader geleerd, maar een
« handboek hadden ze er niet voor gehad, alleen een atlas.
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« Hij leerde haar de kaarten lezen, en vertelde er dan maar
« op los, eerst over de plaatsen waarmee hij zelf bekend was,
« vervolgens over andere landen en werelddeelen. Als hij
« boeken had met prentjes die de verhalen illustreerden, dan
« keken ze die na. Een heele reeks fantasiebeelden en gedach« tenkoppelingen kwam in haar op telkens ze een atlas open« sloeg. De vlakte van Noord-Italie met wijnstokken in guir« landes omhooggeleid.... Parijs met de oude kronkelstraatjes
« doorsneden door nieuwe boulevards, die aangelegd waren
« om de politie toe te laten gemakkelijk kanonnen en ruiterij
« vooruit te brengen, bijgeval de Parijzenaars het nog eens in
« den zin kregen revolutie te houden en barikaden in de
« straten op te werpen. Op de kaart had vader haar de ver« schillende wegen laten afstippelen die, naar men vermoed« de, Leif Erikson en Thorfinn Karlsevne gevolgd hadden op
« hunne overvaart naar Amerika, ook den tocht van Kolom« bus en de Portugeesche kolonie in den Indischen Oceaan. »
Niet alleen de fantasie, ook de lezing werd geleid door de
ouders. Het eerste leesboek is een vaderlandsche geschiedenis;
heel vroeg leest ze Holberg, daarna AsbOrnsen en H. C.
Andersen. Later komen de oude sagen, die op Undset's ontwikkeling een definitieven indruk hebben nagelaten. Rond
haar tiende jaar leest ze de Njaals-saga in de vertaling van
Sommerfeldt. Het brengt haar volkomen over stuur : « ....ze
« ontwaakte 's morgends, kleedde zich, ontbeet, ziek van
« ongeduld om opnieuw in het boek te kunnen bladeren en
« weg te geraken, ergens waar ze kon lezen. »
Sterk was dan ook hare reactie tegen het onderricht dat ze
later op school ontving, een onvermijdelijk gevolg der heel
vrije methode van haar levenslustige moeder en van de wetenschappelijke twijfelzucht van haar geleerden vader. « De
« onderwijzeressen en zij die de schoolboeken opmaakten
« kenden geen wetenschappelijke bezwaren. Als er iets in hun
« boeken stood, was het zoo, en zoo moesten de kinderen het
« verhaaltje navertellen ook, al had Ingvild van haar vader
« gehoord dat die opvatting absoluut onhoudbaar was, en dat
« voor andere voorstellingen de dichters der romantiek ver« antwoordelijk waren en niet echte wetenschapsmenschen.
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o in den beginne was het slechts een wage twijfel aan de echte
o waarde der schoolgeleerdheid, een onklaar vermoeden dat
overbleef na elke verrassing die ze beleefde, als ze iets te
vertellen had dat in strijd was met wat ze thuis geleerd had.
o Ten slotte werd het voor haar als een idee-fixe dat ge al
wat staat in de schoolboeken moet aanvaarden met het tout
o van den twijfel, en dat het voldoende was dat een ondero wijzer iets zegde, om zich tweemaal te bedenken alvorens
o het te gelooven.
Ge ziet, de onverbiddelijke pluizer is vroeg ontwaakt!
Hare zedelijke worming begirt rond haar zeven jaar. Ze
krijgt dan voor het eerst van het rietje om redenen die tot
de moraal herleid worden : ze heeft nl. gelogen om hare
schuld op den rug van haar zusje te schuiven. Nu wordt goed
en kwaad een begrip in haar levee, een practisch iets waarmee
dient rekening gehouden : tot dan toe had straf enkel voor
doel gehad haar slechte gewoonten of te leeren : abstracte
moreele voorschriften had ze enkel toegedacht aan de geschiedkundige personen en de personagien harer fantasie
die waren nobel, en moesten het zijn. Maar dat eenzelfde wet
ook op haar kon toegepast worden, daarvan had ze tot dan
toe niet het flauwste vermoeden gehad!
Als stadskind komt ze ook vroeg in aanraking met het
sexueele en de historie van den ooievaar. Prachtig en klaar
schetst Undset de instinctmatige reactie van het kind tegenover exhibitionisme en het geheimzinnige dat ze in zich sluimeren voelt zonder het te kunnen verklaren. Een blad voor
den mond nemen is Undset's gewoonte niet, hier zoo min als
elders!
Het boek eindigt bij vaders dood; Ingvild is dan elf jaar
oud. Vaders jarenlange ziekte heeft armoe in huffs gebracht.
Prachtig is de strijd geschetst die moeder te voeren heeft,
niet om haar « stand te voeren » — daaraan dacht ze niet eens!
maar om man en gezin het noodige te bezorgen. Met vaders
dood komt geldgebrek : meubels en boeken worden verkocht,
voor het eerst van haar levee is moeder « anders » geworden
« Moeder zou nu ook wel anders worden, dat begreep ze
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« reeds. — Telkens deze zich moest samenvatten, omdat er
« zoo vele' practische dingen te regelen waren na het over« lijden en vs:S(5r de begrafenis, voelde Ingvild dat moeder,
« eens die break te boven gekomen, onder vele opzichten heel
« verschillend zou zijn van . de mama die de kinderen zich
« herinnerden. Ze moest verder Leven, in zekeren zin kon men
« zeggen dat ze meer zichzelf werd. — De eenige mensch aan
« wien ze zich vrijwillig en bewust had aangepast was nu
« weg. »
Dit is meer dan gewone kinderpsychologie : hier is het de
volwassen Undset die het kind ter hulp komt bij de interpretatie der kinderlijke reflexen, Undset die, nu ze zelf kinderen heeft, begrijpt wat ze als kind slechts vaag aanvoelen
kon : het ware wezen en den tragischen inhoud van echtelijke
liefde, en van kinderliefde.... Kristin Lavransdochter.
Ingvild is nu gegroeid tot een kind met heel wat menschelijke ervaring : de gulle levensblijheid en het optimisme-ondanks-alles van haar moeder heeft zich in haar aangepast aan
vaders wetenschappelijke onverbiddelijkheid; ze leerde de
bonhomie op prijs stellen van een kunstenaar en familievriend, Wilster, en het openhartig gebaar waarmee hij bij
voorkeur zijn schoonste rozen kon wegschenken, de huichelachtige vormelijkheid leerde ze verafschuwen toen ze woonden in de Observatoriegaten, waar de huizen hun ware wezen
trachtten te verbergen onder een laag stukadoorsel, en de
menschen zich beijverden om een trap hooger te staan dan
hun buurman. Ze heeft vooral den steun gehad van twee
menschen in den vollen zin des woords : wader en moeder;
hun beider invloed kunnen we nu duidelijk onderscheiden in Sigrid Undset's meesterwerken. Dat echter vaders
invloed definitief geworden is, vindt zijn reden niet in moeders minder sterke persoonlijkheid, maar in Sigrid Undset's
natuurlijken drang Haar nuchtere, wetenschappelijke zakelijkheid en in haar afkeer van schwarmerei. Aan moeder dankt
ze in de eerste plaats den toon van warme menschelijkheid
die zindert doorheen de tragiek harer romans; al kregen deze
Been « happy end », al voelen we dat de strijd niet uitgestre387

den is, haar werken eindigen meest alle in het teeken der
hoop. «A1 dien tijd had ze zich nog niet zoo gelukkig ge« voeld. — En joist daarom moest ze er aan denken, dat papa
« dood was — en er was niemand waarin ze zoo was opgegaan
« als in hem, en als ze daar nu naderhand aan dacht, verlangde
« ze er zoo innig Haar, veel hartelijker tegenover hem geweest
« te zijn en veel getrouwer, al den tijd dat ze hem nog bij
« zich had. Maar nu was het te laat, en ze wist met een zonder« linge en bittere zekerheid dat het niet anders had kunnen
o zijn — dat er een grens is die niemand verzetten kan, tus« schen het leven van hen die moeten sterven en van hen die
« moeten leven. Het leek haar, dat ze over de wereld reeds
« zooveel wist dat vijandig was en zooveel dat grenzeloos
« goed was, dat ze er met haar verstand niet bij kon — daar
o waren zoo vele gruwelijke en zoo vele blijde dingen, dat ze
« zich een oogenblik als moe voelde op voorhand. — De
« heuvel die daarbuiten te trillen lag in het Licht, het tehuis
« dat zich ingekrompen had toen die eene was heengegaan
« en dat nu stilaan begon een nieuw geheel te vormen, de
« vrijheid die wachtte daarbuiten op de velden — ze was zoo
« gelukkig om dit alles, dat ze het schier niet uithouden kon
« zoo gelukkig te zijn —. »
E. DE DEYNE.
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Professor L. Scharpe
Professor L. Scharpe is bij den Heer de twee
groote en nobele Vlamingen gaan vervoegen, die
hem wellicht, onder de tallooze vrienden, het
duurbaarst zijn geweest : prof. Em. Vliebergh en
Dr. Jules Persijn. Drie Vlamingen van het eerlijkste en het edelste bloed. Drie verscheiden
karakters, die in de eerste plaats drie manner van
karakters zijn geweest, die hun yolk gediend hebben, met een eerlijkheid, een overgave en een
standvastigheid, die het levende en het komende
Vlaanderen gedenken mogen. Van nature stored
hij dichter bij de kinderlijke geestdrift van Dr.
Persijn, dare bij den wijzen glimlach van professor Vliebergh, die hem zoo duurbaar was. Prof.
Scharpe heeft planner genoeg ontworpen voor
tier actieve menschenlevens, en werk genoeg gedroomd voor heel de generatie van heden en de
generatie van morgen. Maar boven de erkenning van deze rustelooze activiteit en dit steigerend ongeduld voor Vlaanderen, leeft in het hart
van allen die hem hebben gekend, dit dankbaar
herdenken : hij is geweest een -door-goed, vroom
en eerlijk, steeds zichzelf vergetend Vlaming; en
dit is het beste wat wij bij een verscheiden kunnen getuigen.
DE REDACTIE.

KANTTEEKENING
DE SCHRIJVER EN DE
BUITENWERELD.

Volgens de kantteekening van G. W.
bij mijn artikel in Nieuw Vlaanderen
zou ik me eenigszins losjes over sommige punten hebben uitgesproken. 1k
ga volkomen met hem akkoord dat
Guido Gezelle bij zijn leven geen onderscheidingen heeft behaald, maar ik heb
door de vermelding van zijn naam willen bedoelen dat de erkenning na zijn
dood en het geestdriftig bestudeeren van
zijn werk (Urb. Van de Voorde; de
Jubileum -uitgave) hem evenmin voor
verspreiding buiten de taalgrenzen hebben gebaat.
De betrekkingen tusschen de Fransche
literatuur en de onze (en omgekeerd)
blijven meer dan we denken een epineuse
kwestie. Naar ik meen zal juist Frankrijk bij ons het wezensverwante niet
opzoeken (1), wat wij wellicht bij de
Franschen doers, als evenzeer bij al de
vreemden. Wanneer W. Timmermans het
typisch-germaansche geeft als paspoort
voor diens doordringen in Duitschland
en Oostelijk-Europa, dan geef ik toe, cf.
de laatste beschouwingen in mijn artikel.
Maar in Engeland dringt Timmermans
(1) De literaire belangstelling is voor
de groote mogendheden zeer dikwijls,
en meer dan te veel, gericht op de instandhouding van hun imperialisme (cf.
de rol der politieke problemen in de
lit.)
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niet of weinig door en toch blijft er een
procent Germaan in den Angelsakser.
Nemen we nu echter Lode Zielens. 1k
verwachtte dat deze in Duitschland zijn
weg zou maken, en... ? Het wezensverwante bestaat bij hem toch in
een Georg Fink en andere Duitsche
populisten? Daaruit besluiten dat hij niet
n i e u w is in zijn wezensverwantschap ?
(Of nog te jong ?) In Frankrijk dringt
hij ook niet door. Zijn daar geen populisten of auteurs die sympathiek staan
tegenover het proletariaat ? Hoe dan die
kwestie in het reine te trekken? Als ik
het nieuwe en oorspronkelijke van onzentwege vroeg, heb ik vooral gedacht
aan de verrassende behandeling van een
onderwerp en last not least aan den
intellektueelen ondergrond. Een Franschman kent niet zoozeer de gevoelsstemming (die bij ons graag mystisch wordt),
maar wel de idee-roes (cf. du Perron,
Ter Braak, Vestdijk, die daarom zoo
radikaal in Holland zijn). Wij zoeken
bij de Franschen, buiten het wezensverwante, ook juist het klare, direkt-sprekende idee.
Dit brengt ons tot de laatste kwestie
waarover ik het met W. niet eens ben
de Fransche cultuur onzer auteurs. W.
schijnt overtuigend door de namen van
Buysse, Streuvels, Vermeylen, Teirlinck,
Timmermans, Claes, Van Cauwelaert, De
Pillecijn, Roelants, Walschap, Zielens
zoo maar in het midden te werpen. In
mijn studie « over den roman » heb ik
terloops den invloed van Noordelijke

en van Oostelijke literatuur aangehaald,
en daarbij vooral gewezen op Streuvels,
W. zelf en Zielens. Voor Claes, Streuvels, V. Cauwelaert, Vermeylen, De Pillecijn trek ik me wat terug, (omdat ik
voor hen over niet genoeg gegevens beschik), maar in Buysse blijft Guy de
Maupassant hangen, in Teirlinck het dillettantisme, in Timmermans de « gout de
terroir », in Roelants Chardonne, in Zielens de coucherie-historie (en in « De
Gele Roos » het Fransch classicisme).
Als W. zelf Franschen invloed ontkent,
mag ik hem vast gelooven, zijn intel.
lectualisme zal nochtans wel een Fransch
stadium hebben doorgemaakt, (dit trouwens bij al onze auteurs !) Ik bedoel
bier geenszins een waardevermindering
der schrijvers. In de dichtkunst vind ik
weer vb. te over.
De bedoeling van mijn artikel in
Nieuw Vlaanderen was :
1) de aandacht trekken op het rela-

tieve en onzekere in take de verspreiding eener literatuur of van een auteur.
Het is vrij duidelijk dat zekere gebieden
voor altijd voor een literatuur gesloten
biijven : innerlijke structuur van een
yolk, godsdienstig antagonisme, e. d.
2) de Vlaamsche lit. niet zoozeer van
uit den hoek der vreemde literaturen te
beschouwen, maar meer in verband met
Naar eigen mogelijkheden en verdiensten. Daarom sprak ik over snobisme.
De beoordeeling van een literatuur of
van een werk ontspore een auteur niet,
zooals W. op het laatst bedoelt. Zoomin
een kunstenaar zich door de propagandistische of de apostolische motieven van
een kliek of v. e. tijdgeest mag laten
leiden, zoomin mag hij zich overgeven
aan wat een voorbijgaand succes of een
tijdelijke miskenning hem ingeven zouden. Hierin ben ik het met Walschap
en met Hammenecker volkomen eens.
Paul De Vree.
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Boek bespr eking
DR. JOH. BROUWER : Kronieken van Spaansche soldaten uit
het begin van den tachtigjarigen oorlog. Uitg. W. J. Thieme
en Cie, Zutphen.
Dit prachtig boek, dat in de pers de aandacht gaande gemaakt heeft — de
N. R. C. heeft er zelfs herhaaldelijk lange citaten uit gelicht — bevat een beredeneerde kronijk van den tachtigjarigen oorlog, samengesteld met teksten van spaansche officieren, die lang na datum hun memoires hebben geschreven, met de openlijk
erkende bedoeling, allerlei gangbare onjuiste meeningen en voorstellingen daaromtrent te bestrijden en de juiste waarheid kenbaar te maken. Men meent soms
oude Romeinen of Grieken te leven over geleverde wapenfeiten, zoo sober en precies
verhalen die oude krijgers hun daden. Niet het minst interessant zijn de bizonderheden die zij meedeelen over het yolk dat wij meenen toch een beetje te kennen
en de kijk van vreemdelingen op onzen doen.
Vooraf gaan twee belangrijke, uitstekend gedocumenteerde hoofdstukken over
de samenstelling en krijgsgebruiken van het spaansche leger in de Nederlanden
en over den aard en het bonte bedrijf der spaansche soldaten. Het boek is rijk
geillustreerd.
G. W.
C. VAN EMDE BOAS : De periodieke onvruchtbaarheid en hare
beteekenis voor de regeling van het kindertal. Uitg. L. J.
Veen, Amsterdam.
Schrijver, niet katholiek, bespreekt wetenschappelijk en aan de hand van documentatie, de leer van Ogino, wier waarde en geoorloofdheid in katholiek Nederland
door katholieken en fel verdedigd en fel betwist worden. Zijn besluit is dat de leer
van Ogino toepasselijk is in de practijk voor een zeker aantal huwelijken, dat
preciseering ervan in de toekomst mogelijk is, dat er echter altijd een procent
huwelijken zal zijn, dat nooit zal genieten van de voordeelen, welke anderen er
B. M.
van ondervinden.
HILARION THANS : Mar gar e t h a. — 1935. Mechelen, St Franciscus drukkerij.
Hilarion Thans gnat voort zijn vereerde heiligen — na Franciscus, Clara,
Antonius, Elisabeth, de heilige Catharina van Cortona — ten tooneele te voeren.
In deze veelheid heerscht er verscheidenheid die duidelijk merkbaar is : in deze
dramatiseering van de heilige van Cortona, komt Pater Thans nader tot zijn tijd
en zijn publiek : de hieratische, hoog-dichterlijke toon van zijn eerste stukken wijkt
hier op menige plaats voor de directe taal van 't leven afgeluisterd, dikwijls scherp
en met een tikje sarcasme. Ik vind het echter jammer dat de schrijver in dit nieuwe
tooneelstuk — waarvan de speelkwaliteiten werkelijk veel hooger aan te slaan zijn
dan in de vorige — zijn toevlucht heeft meenen te moeten nemen tot symbolische
figuren tot veruiterlijking van den strijd tusschen goed en kwaad : ()fwel moet in
dit geval het huiveringwekkend hoogste bereikt worden, ofwel blijft het een al te
gemakkelijk ersatz-procedê voor het uitbeelden van den strijd-in-den-mensch.
T. D. R.
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DIRK RAFAELSZ. : C a m p h u y s e n. Bloemlezing uit zijn gedichten met
inleiding door Dr. J. C. van der Does. — 1934. Purmerend, Muusses. 104 bl.
Er is een proces van « Umwertung » aan den gang in verband met de 17de
eeuwsche dichters, wier waardebepaling nog altijd is zooals ons door de protestantsch-rationalistische literatuurhistorici voorgehouden werd. A. van Duinkerken
heeft in deze verrassend positief werk verricht door in zijn « Dichters der Contrareformatie », ettelijke tot nog toe onbekende, of zoo goed als, dichters het recht
te laten wedervaren waarvan ze zoolang verstoken bleven.
Ik meen dat deze bloemlezing, onbewust, eveneens zal bijdragen tot de herziening
der waarden wat Camphuysen betreft. Het zijn inderdaad verzen van een vromen
predikant, ontstaan uit een gemoed dat kennelijk vervuld was met stichtelijke
bedoelingen en eerbiedwaardige verzuchtingen, maar dat toch zelden den doordringenden klank der echte poezie wist te treffen. Zoodat de plaats die Camphuysen
onder de dichters van den tweeden rang inneemt, den aandachtigen lezer en proever
overdreven lijkt.
De inleiding van Dr. J. C. van der Does is biographisch en cultuurhistorisch
modelwerk; waar hij evenwel over de aesthetische waarde van Camphuysen's werk
oordeelt, doet hij bevreemdend nalef aan : het groote raadsel dat de inleider in de
gedichten ontdekt, is dat Camphuysen « ondanks zijn lijden altijd zingen » blijft.
Maar hij doet geen moeite, en daar zijn we hem dankbaar om, Camphuysen's
verdiensten boven hun werkelijk peil op te schroeven.
T. D. R.

TH. QUONIAM : Er a s m e. (Coll. Temps et Visages). 1 vol., 266 p. —
Desclee de Brouwer, Paris.
Het heeft den schijn of Erasmus weer actueel wordt. Onlangs verschenen drie
nieuwe biografies, waarvan deze de laatste is. Veel meer dan al de details van
een zeer bewogen leven, wil schrijver ons de godsdienstige gedachte van den
grooten humanist uitleggen. Men weet hoe verschillend zijn invloed beoordeeld
wordt. Sommigen zien in hem den eersten vrijdenker, een Voltaire der 16e eeuw ;
anderen een soon . voorbode van Luther ; terwij1 nog anderen in hem den type
zien van den christelijken humanist, die den gang der Hervorming veranderd zou
hebben, had men naar hem geluisterd. Schrijver weerlegde gemakkelijk de twee
eerste zienswijzen. Erasmus mocht beweren dat hij in de Kerk bleef. De misbruiken,
die hij met misschien al te wreede ironie aanviel, waren echt en diep, en het is
een ramp dat ze niet op tijd hervormd werden. Met zees fijnen critischen geest,
toont schrijver insgelijks Erasmus' volstrekt orthodoxe houding tegenover Luther.
Hij streed op twee fronten : tegen de Godgeleerden, tegenstander der humanistische
studien; en tegen de protestanten, wanneer deze het dogma, de paus, of de Kerk
aanvielen.
Is hij er even goed in gelukt ons in Erasmus den bijna volmaakten christen
te toonen, in een harmonieuze synthesis de trouw aan den Katholieken geest en
de liefde tot de Latijnsche en Grieksche letteren vereenigend ? 1k denk het niet.
Er is bier geen spraak van moreele verantwoordelijkheid. Zeer moeilijk was het,
in die bewogen tijden, zijn geestelijk en moreel evenwicht te behouden tusschett
twee partijen aangevuurd door even geweldige hartstochten. Des te meer dat zekere
dogma's, die door het Concilie van Trente nauwkeurig zouden bepaald worden, nog
verschillende interpretaties toelieten. Maar het leerstelsel mogen we beoordeelen.
Erasmus schijnt me geenszins het type van den christen humanist. In zijn aanvallen
tegen de misbruiken raakt hij al te dikwjils het dogma zelf. In zijn geheel, is
zijn christianisme slechts een soort christelijke wijsbegeerte, zeer gelijkend door haar
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ingeving, haar beginsels aan het beste in de heidensche wijsbegeerte. Het is hetzelfde
in andere woorden. Dit verschil van meening neemt niets weg van de waarde van
M. Quoniam's boek. Erasmus is zoo voorzichtig, zoo attest op alle kanten der taken,
dat zijn eigen zienswijze dikwjls moeiljk te bepalen is. Hij is de eerste der
intellectueelen, met al wat dat woord beheist aan deugden en gebreken. Een christen
voor wie Christus' menschwording een gebeurtenis was, die heel de perspectief der
F. D.
wereld veranderde, is hij niet.
COLETTE YVER : L'Eglise et la F e m m e. — Editions Spes., Paris.
12 fr.
Een zeer interessante studie over de verandering door het christianisme in het
lot der vrouw te weeg gebracht. Eerst onderzoekt schrijfster de vrouwelijke aangelegenheden, op juridisch en sociaal gebied, bij de Joden, de Grieken, de Romeinen,
de Barbaren. Ter wille van hare waardigheid als moeder, stond de vrouw bij al de
volkeren in hoog aanzien. Wettelijk gesproken bracht de Kerk niet veel verandering
in haar toestand; en toch bestaat er een oneindig verschil tusschen de vrouw voor
Christus, en de vrouw IA Christus. Want voor den eersten keer wend ze aanzien,
niet alleen in het licht van haar functie als moeder, maar als een zelfstandig wezen,
verantwoordelijk voor haar ziel tegenover God. Christus was Mensch geworden,
voor hare zaligheid, zoowel als voor die van den man.
Met veel talent zet schrijfster dat in 't licht, en geeft verder een overzicht van
de rol der vrouw in 't Evangelie, bij de eerste christenen, in de vroege middeneeuwen, en later, tot in onze moderne tijden. Zeer schoone bladzijden worden aan
L. D.
Jeanne d'Arc gewijd.
MIA CEVANU : «Ba t a v i a- Singapore », roman van leven en liefde. — Uitgevers-maatschappij N. V. A. W. Bruna en Zoon, Utrecht.
Het spijt mij te moeten zeggen, dat dit boek mij eenigszins heeft teleurgesteld.
Ziet de schrijster alles wat Batavia aangaat niet door een al te donkeren bril?
En is zij, wat Singapore betreft, niet wat erg zonnig gestemd?
Waarschijnlijk persoonlijke ervaringen. Toch zijn er in dit boek kwaliteiten en
V. K.
bevat het, voor de schrijfster, een belofte voor de toekomst.

JOHN W. VAN DER COOK : «Tam-Tam », vertaald en ingeleid door Albert
Heiman. — N. V. Wereldbibliotheek, Amsterdam.
« Tam-Tam » is geen reisbeschrijving. De schrijver verbleef eenigen tijd tusschen de negers van Suriname, tusschen die negers die, het slaaf-zijn moede, het
juk der blanken ontvluchtten en zich in de binnenlanden een zelfstandig negerrijk
vestigden en van het leven en de levensopvatting dezer zwarten geeft schrijver een
K.
belangwekkend overzicht.
DR ELISABETH SCHNEIDER : M o r g e n w or d i k 2 1. Beslissende Dagen in
het Leven van 'n jong Meisje. — Uit het Duitsch vertaald door Paul Hardy. —
Vlaamsche Boekcentrale, Antwerpen, 1935 (18 x 12). 20 fr. ; gebonden in linnen
stempelband 25 fr.
Een roman geschreven in dagboek-vorm. Grete Helfers, een achttienjarig meisje
uit een klein burgerlijk midden, komt uit haar provinciestadje naar de grootstad om
er een betrekking te zoeken. Plots komt ze te staan in al de gevaren, die een
alleenstaand meisje bedreigen. Ze komt eerst op 'n verzekeringskantoor, en laat
zich weldra door lichtzinnige vrienden en vriendinnen meesleepen. 't Scheelt niet
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veel of ze luistert naar een verleider ; ze staat den val nabij, maar op 't laatste
oogenblik vlucht ze, gered door haar betere « ik ». Daarna wordt ze secretaresse
bij een gevietd auteur, en hier ook kept ze een harden strijd tusschen de verleiding
waarvan zij de meening maar half vat, en haar sluimerend, maar oprecht verlangen
naar een eerlijk leven, naar echt geluk dat zij slechts vinden zal door zelftucht en
de nederigheid der blij gekweten plicht. Ze voelt het duidelijk. En eindelijk begrijpt
ze de stille liefde van een vriend uit de kinderjaren, die ze eerst veracht heeft,
maar nu dankbaar aanvaardt. Aan zijn eenvoudigen haard, zal ze vrede en liefde
vinden.
Boeiend verteld, vol diepe en ernstige lessen, is dit boek uitstekend voor jonge
meisjes geschikt. Daarbij zijn vertaling, zoowel als uitgave, uiterst verzorgd en
keurig.
L. D.
COMTESSE RUSSELL : La Cage o u v e r t e. Traduit de l'anglais par Mme
Charles Daniel Mayer. — Librairie Plon, Paris. 15 fr.
Getrouw aan haar belofte aan haar stervende moeder, heeft Jennifer heel haar
leven aan haar vader gewijd. Hij is een beroemd auteur, maar ook een volkomen
egoist. Jaren lang werkt en slaaft ze voor hem dag in, dag uit. Tot hij op 't onverwacht, in zijn ouden dag, met een heel jong meisje hertrouwt. Eindelijk mag
Jennifer haar droom verwezenlijken. Ze huurt een huisje op den buiten, geniet
hartstochtelijk van haar vrijheid, ontmoet de liefde op haar weg, en denkt aan
verdere levensplannen. Eilaas, al dat geluk duurt geen drie weken; haar vader heeft
haar weldra meer dan ooit noodig, want zijn jonge vrouw is weggeloopen, en uit
zijn wittebroodsweken komt hij ziek en gebroken naar huis. Wat kan Jennifer
anders doers dan haar juk weer op te nemen, met een zwaar hart ? Maar op 't einde
komt toch alles goed; haar droom van vrijheid en geluk wordt eindelijk werkelijkheid.
Een zeer verzettelijk roman, vol humor en vroolijke bonhomie, viot en levendig
geschreven. Gezonde en aangename uitspanningslectuur.
L. D.
JOHAN VAN DER WOUDE : «Belle van Z u yl e n ». — Uitg. Het Kompas,
Mechelen. — De Spieghel, Amsterdam. — Ing. 40 fr. Geb. 54.50 fr.
Na « Straat Magellanes o bewijst J. Vander Woude met dezen roman zijn voorliefde tot het geschiedkundig gegeven. Het levensverhaal van zijn heldin lijkt
mij echter te mager, om de talrijke bladzijden, die hij eraan besteedt, boeiend te
vullen. Haar verveling en ondergang door een gemis aan moed en krachtdadigheid
zijn zoo langdradig beschreven dat het boek vervelend werd. Ten slotte wat schijnen
de driften en het leege nuttelooze leven van deze 18e eeuwsche heeren en freules
onbelangrijk voor de menschen, die voor het bestaan een ander reden weten dan
een wuft genot, en een ijdel gepraat over niet beleefde abstracties. Vander Woude's
roman is knap, doch bloedarmoedig ; hij bewijst vakkennis, doch laat psychologisch
inzicht betwijfelen ; al te veel is hij een werk van de wil, en te weinig van de
bezieling.
A. D.

B. STROMAN : «Hannibal Bo o n t j es ». — Schrift 1 van Jhrg. 12 der
Vrije Bladen. — Het Kompas, Mechelen. 80 fr. per jaar.
Stroman verspeelt zijn talent. Hij laat het in een moeras van middelmatigheid
verzinken. Ook deze novellen brengt niets dat nieuw of persoonlijk is, stij1 noch
inhoud zijn eenige aandacht waard en maken van dit schrift een verwerpelijke
nulliteit.
A. D.
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H. J. W. M. KEULS : «D e D an sende Lamp ». — Verzen. Schrift 1
van Jhrg. 12 der Vrije Bladen. — Het Kompas, Mechelen. 80 fr. per jaar.
Deze verzebundel was mij een verrassing om de persoonlijke toon die in verschillende strofen doorklinkt. Een stem door weemoed bezwaard, ernstig door de
vroeg-verworven wijsheid der beperktheid van al het schoone en goede, poogt zich
te uiten in een soms nog gebrekkelijk, doch een enkele maal ook vormgaaf gedicht.
Na de verstarring die een tijdlang onze poezie bedreigde, is deze gevoelvolle lyriek
een roekeloos tarten van de heerschende mode, en een terugkeer naar die opener
milde menschelijkheid, door wier eenvoud het schoonste mogelijk is.
A. D.
KAREL WASCH : «Visschers der Menschen». — Wereldbibliotheek,
Amsterdam.
P. C. Targent, de leider van een filmonderneming en andere niet genoemde
inrichtingen, is de man die van zijn aangestelden of volgelingen « visschers van
menschen » maakt, apostels van een nieuw evangelie, dat het geluk borgt voor alwie
in innerlijke vrijheid door zijn arbeid wil dienstbaar zijn. Een boek dat een theorie
moet verkondigen, en dat ook plantastisch is, zonder verband met de werkelijkheid
of de echte mensch, een ijdel en mij vervelend gescherm in de ruimte.
Waarom het Evangelie woord als hoofding moest gekozen worden, en de figuur
van Targent als een geestelijk leider vooruitgezet, is mij een raadsel en ergerlijk
bij het gewoon onzedelijke, dat Wasch meent te moeten opdisschen.
A. D.
OLIVER LA FARGE : «Lachende Jongen ». — Vert. door W. van Eyck.
— Wereldbibliotheek, Amsterdam. 1934.
Een roman over het leven der Navaho-Indianen, boeiend, leerrijk en wel geschreven. Alhoewel het geen boek voor kinderen of onvolwassenen is, blijft het
toch gezond en edel-menschelijk. Er staan zelfs een paar bladzijden in, die lang
na de lezing nog blijven heugen door hun sobere oproepingskracht.
A. D.
PIETER VAN DER MEER DE WALCHEREN : M i j n d a g b o e k. - Uitg. Fidelitas,
Amsterdam C.
Dit is de derde en definitieve uitgave van P. Van der Meer's merkwaardig dagboek, met een inleiding voorzien van Jacques Maritain, waarin met eenvoudige
woorden den verderen gang van het echtpaar Van der Meer « ins Volkommene »
wordt verhaald. Dit dagboek is gebleven wat het was : een boek van beteekenis ;
waaraan de geest en de ziel een ontroerend houvast vinden.
ALFONS JEURISSEN : Op de V 1 a k t e. Met een inleiding van Marnix Gijsen.
Uitg. Van Meerlo-Roost, Turnhout en A. Jeurissen-comite te Hasselt.
« Een samenwerking van een jaar, aldus Marnix Gijsen, in de redactie van het
weekblad Het Vlaamsche Land, een goede vriendschap zooals die zelden, maar dan
krachtig en diep, ontstaat tusschen een man van 40 jaar en een jongen van 20,
zouden geen genoegzame reden zijn om van A. Jeurissen's werk het goede te
zeggen dat ik bedoel, indien ik niet van zijn literaire hoedanigheden overtuigd was.
Met vreugde en warme pieteit kan ik dat doen. » « Jeurissen was een goed en
boeiend verteller ».

A. C. STEHOUWER : «Eight one-act plays of to-day». — 169 bl.
1935 ; ingen. gld. 1,40 ; geb. gld. 1,60 ; Wolters, Groningen.
Dit boek geeft den liefhebber van modern tooneel gelegenheid kennis te maken
met acht van de beste schrijvers van engelsche een-akters uit den allerlaatsten tijd.
De uitverkorenen heeten : Barrie, Bennett, Bax, Dunsany, Brighouse, St. Houghton,
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T. Turston en J. J. Bell. Zooals men ziet zijn zoowel de Schotten als de Ieren
en Angelschen vertegenwoordigd. En de gekozen stukken geven ons een juist denkbeeld van het zeer eigenaardige dat elk van deze volksgroepen in de moderne
letteren, vooral op tooneelgebied, gebracht heeft. leder stuk is voorafgegaan van
een bondige doch zakelijke inleiding en in de marge worden, waar het pas geeft,
nota's gegeven, zoowel in het engelsch als in het Marchant-nederlandsch. We raden
dit frissche boekje aan niet alleen voor het onderwijs doch ook voor den leek
die belangstelt in literatuur. Er zit heel wat meer pit in dan in zooveel onbenullige
shortstories die furore maken en taalkundig valt er ook heel wat uit to leeren.
Dr. Raph. Kreemers.
KATE O 'BRIEN : «The Ante-Room D. 221 bl. 1935; Rm. Ingen. 1,80.
The Albatross, Hamburg.
In dezen mooien roman komen zoowat dezelfde persoon terug als in den bekroonden voorganger « Without my cloak ». Ofschoon aan het uitbeelden van de
aan kanker stervende moeder en het karakter van den katholieken priester buitengewoon veel zorg wordt besteed, blijft toch de dochter Agnes, de ware heldin van
den roman. Ze is niet alleen de steunpilaar van de heele familie doch ook de
toeverlaat tot wie alien zich wenden om hulp en troost. De dokter bemint haar
doch ook de man van haar zuster is niet onverschillig voor haar onweerstaanbare
charme. Het zielsconflict dat hieruit geboren wordt berust vooral op katholieke
geloofsovertuiging. De oplossing komt dan ook slechts gewelddadig door den
zelfmoord van den echtgenoot, schoonbroeder en minnaar. Kritische ontledingen
stremmen nu en dan het verhaal waar natuurlijke karakteruitbeelding door samenspraak komen moest. Toch verdient de roman aanbeveling voor volwassenen.
Dr. Raph. Kreemers.
AODH DE BLACAM : «A first book of Irish Literature». _....
Geb. 4/6. The Talbot Press, Dublin.
Er ligt wel een zekere tegenspraak in den ondertitel van dit boekje « from
the earliest times to the present day » en het einde van de inleiding waarin verklaard
wordt dat alleen gesproken zal worden over schrijvers wier werk « substantially
complete » is. Er is verder geen jaartal van verschijnen aangegeven, zoodat we
nog meer in het duister tasten. Doch wie een overzicht hebben wil van hetgeen
door het « Eiland der Heiligen », op letterkundig gebied, in zijn breedst mogelijke
beteekenis, gepresteerd werd, niet alleen in het Engelsch doch ook in 't HibernoLatin, het Gaelic en het Anglo-Irish, heeft bier een kolfje naar zijn hand. De
katholieke Aodh de Blacam, van wien we reeds het groote werk kregen « Gaelic
Literature surveyed », lijkt wel de aangewezen persoon voor deze taak. Zijn werkje
munt uit door overzichtelijkheid en zijn glashelderen stijl en overloopt het heele
gebied tot het begin onzer eeuw. Voor den modernen tijd, vooral op romangebied,
gaat het boek van Pater Brown, S. J. « Ireland in Fiction » verder en het is zelfs
jammer dat de nieuwe uitgave van dit boek, die persklaar is, geen goedkeuring tot
uitgave krijgen kan. Want dan hadden we tevens een moderne aanvulling gehad
voor Aodh's werk. Wie belang stelt in Ierland en zijn merkwaardige letterkundige
bedrijvigheid door de eeuwen been, moet dit boekje aanschaffen. Want de voorperiode van den op 't oogenblik zoo voornamen Ierschen roman geeft de gewenschte verklaring voor dezen ongewonen opbloei en doet ons ook inzien hoe
het komt dat in de periode van heden de Katholieken zich door de andersdenkenden
het heft uit de handen hebben laten nemen.
Dr. Raph. Kreemers.
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A. R. READE : «Main Currents in Modern Literature». 223
bldz. Geb. 4/6. I. Nicholson & Watson, London.
Met dit overzicht der jongste Engelsche Letteren is de « University Extension
Library : een schitterend deeltje rijker geworden. De schrijver gaat uit van het
standpunt dat de tijd nog niet gekomen is om de naoorlogsche periode als een
geheel te beschouwen. Daarom heeft hij het nuttiger geoordeeld enkele groote
figuren uit te kiezen die een karakteristieke strooming van vandaag vertegenwoordigen en daar om heen dan enkele dii minores te groepeeren. De tijd van Koningin
Victoria kenmerkt zich door eenheid, welke nu is teloor gegaan. We leven in een
tijdperk van analyse in steed van synthese; een tijd waarin ieder zijn eigen wegen
gaat onafhankelijk van wat anderen rondom hem uitvoeren. Als weerspiegeling dezer
feiten is dit boekje dan ook uitstekend geslaagd. En het steekt gunstig of bij veel
andere omdat het minder schoolsch is opgevat, heelemaal niet zwaartillend is en
in een volkschen doch wetenschappelijken toon is gehouden.
Eerst komt het imperialisme met Kipling aan de beurt. Wells en Bennett volgen
als de « voice of the lower middles ». Dan krijgen de Anglo-Ieren een beurt met
W. B. Yeats. Een volgend stuk is gewijd aan B. Shaw. Masefield wordt behandeld
als het type van 't traditionalisme en Galsworthy als beste vertegenwoordiger van
de « disintegration ». Wijl de schr. hem ook beschouwt als « a fine artist in his
plays » wordt ook aan zijn tooneelwerk een flinke plaats gegund. « A. E. » (G.
W. Russell), Edw. Carpentier en Francis Thompson worden samen onder de rubriek
« mystics » gerangschikt. De schr. staat uiterst sympathiek tegenover den auteur van
« The Hound of Heaven » dat een meesterwerk geheeten wordt. Het hoofdstuk over
Conrad staat onder den zeer suggestieven titel « De vreemdeling aan onze deur ».
Joyce krijgt ook een afzonderlijke behandeling als vertegenwoordiger van den
naoorlogschen geest. Onder de satiristen worden vooral R. Aldington en A. Huxley
besproken terwijl W. De la Mare een lange behandeling krijgt als vertegenwoordiger van de « verbeelding » in de literatuur. Het experimenteeren met nieuwe vormen wordt het best verduidelijkt in de mooie samenvattende studie over V.
Woolf. Hetzelfde kan gezegd worden van de 20 bldz. besteed aan D. H. Lawrence.
En om te besluiten wordt een heel hoofdstuk gewijl aan de regionalistische letteren die het best te vinden zijn in het werk van Mary Webb, aan wie, onzes inziens
zeer terecht, meer ruimte gegeven wordt dan we Naar ergens in een literatuurgeschiedenis zagen toebedeeld.
De 24 figuren die bier in extenso worden beschouwd (onder de andere vermelden we nog : A. Blackwood ; Rob. Bridges ; G. K. Chesterton ; J. M. Synge;
Oscar Wilde en T. S. Eliot) zijn werkelijk de meest kenmerkende van het oogenblik en rondom hen kunnen gevoeglijk haast al de andere worden gegroepeerd. Een
uitzondering maken we bier echter voor Hugh Walpole die wel zoo'n markante
figuur is dat ook hem een afzonderlijk hoofdstuk kon gegeven worden. We begrijpen
niet goed hoe men hem heelemaal heeft kunnen vergeten.
Wie een goed, zuiver en scherp gesteld overzicht hebben wil van de naVictoriaansche periode sla er dit boek op na. Men vindt er de verklaring voor veel
hedendaagsch gebeuren. Het is zeer sympathiek geschreven en de auteur geeft blijk
en van een grondige kennis der moderne stroomingen, zoowel in Engeland als op
bet Vasteland, en van een goed inzicht in het bepaalde werk van elken schrijver
afzonderlijk.
Het boek is mooi uitgegeven, voorzien van een alphabetische inhoudstafd, en,
ondanks het stijgen van het pond, uiterst goedkoop. We beschouwen het als een
Dr. Raph. Kreemers.
modelwerk in zijn soort. Tolle et lege.
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Germaine Sneyers : Y a-t-il un milieu beige ? Visite a MM. Marlow et Toussaint.
— Hubert d'Ydewalle : La jeunesse et les temps modernes. Treize amis. — Hubert
Colleye : La vie artistique. — Henri Davignon : Le souvenir d'Edmond Picard. —
Fernand Baudhuin : Deflation impitoyables ou devaluation immediate. — Les Cinq :
Personnalites et personages : M. Edouard Anseele. — Auguste Melot : Chronique
de politique exterieure. — Revue bibliographique.
LA REVUE GENERALE (avril). — Cte de Liedekerke : Saint Thomas d'Aquin
et les problimes economiques d'aujourdhui. — Emmanuel Gaillard : Na sima na
mboula (Apris la pluie) (Roman, premiere partie). — Pierre Nothomb : Le ministêre Van Zeeland. — Charles de Trooz : Alceste et nous. — Charles d'Ydewalle :
Luxembourg 1935. — Ernest Melot : L'evolution du regime parlementaire : Avis
de Sir M. Amos, de MM. A. Millerand et Markine-Guetzevitch. — Germaine
Sneyers : Y a-t-il un milieu beige ? Chez nos scuipteurs. — Henri Davignon :
Ambiance anglaise. Paul Claudel et l'Acadaemie francaise. — Fernand Baudhuin :
Le debut d'une nouvelle etape. — Les cinq : M. Hubert Pierlot. — Auguste Melot :
Chronique de politique exterieure. — Revue bibliographique.
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Twee belangrijke werken uit ons fonds

Pastoraal Psychiatrie
door H. BLESS R. K. Pr. (Vicarius van de Psychiatrische Inrichting « Voorburg » te Vught), met een inleiding van G. JANSSENS
(Geneesheer-Directeur van de Psychiatrische Inrichting (.< Voorburg » te Vught) . — Formaat 151/2 X 231/2 c.M. — 357 blz. —
Ingenaaid frs. 70.—, gebonden 85.—.
Van verschillende zijden is de laatste jaren aangedrongen op
een nauwere samenwerking tusschen priester en psychiater. Om
dit te bereiken is eenige kennis van de psychiatrie, van moraaltheologisch standpunt beschouwd noodzakelijk.
De Vicarius van de Psychiatrische inrichting « Voorburg » te
Vught, de Zeer Eerar. Heer H. Bless, door zijn functie daartoe
uitstekend in staat, heeft met raadpleging van de nieuwste wetenschappelijke werken een handleiding samengesteld.
Naast een helder overzicht van het vele, dat op het gebied van
psychologie en psychopathologie geschreven is, plaatst de schrijver
zijn kritiek, die in de laatste instantie wortelt in de katholieke
levenshe s chouwing.
Het werk is voorzien van een uitgebreide literatuur-opgave en
register.

Katholieke Moraaltheologie
door P. Dr. HERIBERT JONE O.M.CAP; voor Nederland en
België bewerkt naar de vijfde Duitsche uitgave door P. Dr. HUBERTUS VAN GROESSEN O.M.CAP, met aanteekeningen
over Nederlandsch Burgerlijk- en Strafrecht mede door Mr. Dr.
G. A. H. FEBER en Belgisch Burgerlijk- en Strafrecht door Dr. G.
LEMAIRE. — i 800 bladz. Ingenaaid frs. 95. — . Gebonden
frs. 110.—.
Dit boek is een bewerking van de veel geprezen « Katholische
Moraltheologie » van den Duitschen Capucijn P. Dr. Heribert
Jone. P. Dr. Hubertus van Groessen bewerkte deze katholieke
moraaltheologie zooveel mogelijk voor Nederland en België. Waar
het te pas kwam werden bij verschillende materies de desbetreffende bepalingen van het Provinciaal Concilie van Utrecht, van
de Synoden der vijf Nederlandsche Bisdommen en van het Provinciaal Concilie van Mechelen aangegeven.
Door de notities over het Nederlandsch en Belgisch Strafrecht
wordt het verband tusschen de Katholieke moraal en het strafrecht
dier beide landen artikelsgewijze aangegeven. Zielzorgers kunnen
er zich gemakkelijk en vlug in moraal-kwesties oriënteeren en
academisch gevormde leeken kunnen zich daardoor zelfstandig een
oplossing verschaffen in de meeste gewetensvragen van het dagelijksch leven.
VERKRIJGBAAR IN DEN BOEKHANDEL EN BIJ
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en enkele voor reizigers 3e klas.
Voor ve rv oer, reizen en inlichtingen zich te wenden tot de Agenten
Beheerders :

AGENCE MARITIME INTERNATIONALE, S. A.
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BOERENPSALM
(Fragment)
Xle HOOFDSTUK

Vijf jaar na den dood van Frisine, heeft de pastoor dan
eindelijk voor mij een vrouw gevonden.
De derde!
1k viel haast in duigen als hij met het nieuws of kwam.
— Ge moet trouwen Wortel, alle goede dingen bestaan in
drie. Het is niets gedaan als man alleen voor de zorg van
huishouden, kinderen en veld to staan. Het heeft nu fang
genoeg geduurd. Gij gaat trouwen en raad eens met wie ?
Met Angelik van aan den nieuwen Binnenweg!
Angelik was een oude, jonge dochter, die tegen het dorp
in een steenen huis woonde. Ze was vroeger meld geweest
in de stad, en later bij den notaris hier in 't dorp. Toen die
stied kreeg ze een legaat. Daar heeft ze haar huis van gebouwd en fondsen voor gekocht. Z'heeft haar zuster bij haar
ingenomen, een weduwe met drie kinderen. Die kinderen zijn
getrouwd en wonen hier en ginder. Hare zuster heeft al jaren
het water in de beenen en moet in een voituurken rijden.
— Wat peinst g'er van Wortel?
— Ja, mijnheer pastoor, wat moet ik daar van peinzen ?
— Wat ? Dat gij een burgemeestersleven gaat hebben, een
eigen huis, niet meer moet werken. Ziet g'hem daar al gaan,
den Wortel, mijnheer Verhaegen met zijn Zondagsche dingen
alle dagen! en een dikke sigaar in den kop! Ilc zal al eens
een borrel komen drinker! Wacht manneken ge zult niet
alleen van het goed lever profiteeren!
— En mijn vier kinderen ? vroeg ik. (Toen waren er nog
vier thuis, ors blind Amelieken, ooze Mon, maar die ging
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trouwen als hij van den troep afkwam, die tel ik dus niet
mee, ooze Stan die toen veertien jaar was, Liesken, en Amedeeken, mijn eerste kind van Frisine, het tweede was van de
mazelen, een jaar na den dood van Frisine gestorven).
— Die vier kinderen blijven bij u, zei de pastoor. Wees
maar niet bang voor de kinderen. Heeft Angelik de drie kinderen van haar zuster niet vol barmhartigheid op hare hand
genomen en hun geen goede toekomst bezorgd? 't Is dus
niets nieuws voor haar om voor een vol huishouden te staan.
En is het niet omdat zij zoo goed voor de kinderen van den
notaris was, dat hij haar zoo een schoon legaat heeft gegeven ?
Angelik zal een tweede moeder zijn. Het moet al een echt
braaf mensch zijn om zoo een last op zich te willen trekkers.
Hare zuster gaat dan natuurlijk naar het gasthuis, want die
hare ziekte wordt erger en heeft een nonnenoppas noodig.
Ge ziet er niet blij uit, Wortel!
— Jawel, jawel.... maar ze kent mij bijna niet.... zoo alleen
van zien....
— Ze kent u heel goed. Ze heeft danig veel zin in u.
Natuurlijk Wortel, hier is er van geen jonge liefde weer
kwestie, he vent! Dat moet een huwelijk uit vriendschap zijn.
Ge gaat zoo allebei naar de zestig en dan is de speleman van
het dak. Ge moet nu rust hebben, uwen gang gaan en genieten. G'hebt hard en lang genoeg gewerkt....
— Maar waarom wil ze mij hebben, en geen zonder kinderen?
— Waarom.... Omdat gij haar wilt hebben!
— Ik? Ili? Ili ken haar bijna niet. 'k Heb er nooit aan
gedacht!
— 1k heb er voor u aan gedacht, Wortel. Verstaat ge dat
nu niet? Ik heb dat goed belikkerd. Zij is op u verliefd geworden omdat ik haar gezegd heb dat gij haar hebben wilt!
— Ha! gij zijt in mijn voeten, riep ik, gij hebt dit mensch
dan zitten beliegen! Gij hebt achter mijnen rug....
— Om de kinderen! Om andermanswille en goed mag men
liegen, Wortel! Ha! ha! ha! Vindt gij mij geenen goeden
aanmakelaar ?
— De eerste prijs, om zoo een mensch zijn levers overhoop
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te komen schudden! Zijn mij dat streken, een vrouw op
mijnen hals jagen, om die als wijf over mijnen dorpel in mijn
huis te moeten dragen....
— Gij draagt niets in uw huis. Of peinst gij, dat zij hier
in dat hutteken komt wonen ? Ha! Ha! Snullekens! Als ik iets
doe, doe ik het niet half en half, gij gaat bij haar wonen, ge
verkoopt heel den boel en ge trekt met uw kinderen in haar
huis!
— De kinderen ook ?
— Natuurlijk! Ge ziet, he vent, dat is nog als een belikkerd, he!
— Maar hoe kan ik dan mijn veld bewerken, als ik geen
stal weer heb, geen beesten, geen....
— Uw veld ? Dat last ge liggen waar het ligt. Dat is voor
uwen Mon. Die moet dan niet verder naar een mooning zoeken.
Gij gaat nu boeren voor uw plezier. De grond van Angelik
haar huis is ruim grout genoeg om u bezig te houden, dertig
rooi, geloof ik....
— Die heb ik op een dag omgespit!
— Dan zet g'er een week over of twee weken. Nu gaat gij
zien werken! Gelukkigen Tap! De derde vrouw en menheer
spelen! Alle dagen hartelijke kost, bier bij uw eten. Laat
slapen, gaan wandelen, bloemekens planters, zijn gazet lezen
achter de stoof! Laat het maar steepen dik vriezen, gij zijt
uit de kou. Gedaan met zorg en piekeren of 't zal regenen en
niet regenen, gedaan met vrees voor slekken, rupsen en mollen. Gedaan met de vrees voor de kinderen of ze op tijd eten
en een zuiver hemd hebben! Gij gaat mijnheer zijn, de menschen gaan voor u hunnen hoed afnemen : « Goeden dag
mijnheer de Wortel! >> De pastoor deed zijnen hoed voor mij
af, sloeg mij op den schouder, en begon opnieuw : — Nu
moet ge toch zeggen dat ik uw allerechtste vriend ben, he
Wortel! De menschen gaan u benijden....
Hij zei nog van alles. Ik stond van mijn melk. Wat is er
dan aan mij, dat de vrouwen mij zoo gaarne hebben? Ik heb
mij zelf altijd voor een musschenschrik genomen. Die Angelik moet al manszot zijn, dat ze mij moil, een Boer met vier
kinderen! 1k kan er niet over. Geen huwelijk uit liefde, een
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uit vriendschap. Maar ik zou bij dit wager mensch toch moeten slapen. En mijn huffs verlaten, een kramankele hut weliswaar, maar mijn leven is onder dit dak geleefd. Mijn leven
heeft een wolk gevormd tusschen die muren. In een ander
verdor en verslens ik, lijk een plant die men van uit de open
lucht in de serre brengt. En mijn beesten verlaten! En mijn
veld! Maar Tangs een anderen kart gezien ben ik ineens verlost van die spitshond van 't kasteel. De nude mamesel is in
den Hemel, als al die missen er haar tenminste hebben ingeholpen. Nu is er Coco de Baas, die Jan mijn gat, die mij eens
zal leeren selder planten, en zelf nog geen andijvie van
spinazie kan onderscheiden. Een mensch zou met den duvel
trouwen om er van of te zijn. Mijn veld verlaten, mijn veld
dat ik zoo goed en zacht en malsch heb gemaakt, dat mij
kent.... waar ik tegen kan klappen.... Maar nu eens kunnen
uitrusten, met drinkgeld op zak, een flesch beste in de kast,
en vooral, vooral de kinderen uit de zorg en den hood.... och
dat die vrouw nu joist Angelik moet zijn, zoo'n magere lat.
- Gelukkige tap, en ge lacht nog niet, riep de pastoor.
— 't Is te veel ineens, menheer pastoor. Waarom hebt ge
mij dat niet in stukskens en brokskens meegedeeld....
— Zoo alle uren een lepel. Gij zijt toch geen kind weer,
Wortel!
— En wat moet ik nu doers?...
Liefdelessen Beef ik niet. Maar ze zal hier om melk
komen, morgen al misschien. Dan spreekt ge over 't weer,
ge geeft haar een bloem, daar zijn ze altijd blij wee, en het
eene woord brengt het andere. Ge moet ineens niet beginners,
zoo dag na dag het geval wat dichter bij brengen....
— En wat moet ik zeggen ?
— Maar Wortel toch! Hoe kunt ge nu zoo dor zijn! Wat
hebt ge tegen uw Fien en Frisine gezegd ?
Niet veel, mijnheer pastoor, wat het gesprek meebracht,
maar dit kwam uit het hart....
— Dan zal dit hier ook wel uit het hart komen. Eerst malkaar zoo wat leeren kennen. Zie Wortel, het leven is geen
lach, maar u lacht het toe. Speel niet de vieze. Speel niet met
uw geluk. Ik heb u nu verwittigd en sta gij nu uw man!
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1k zag hem na : 't Was of ik droomde.... Een derde vrouw.
Angelik. En niet eens vragen of ik het goed vond! Ja, er was
een vrouw noodig. Het zag er bij ons niet kermisachtig uit.
's Zaterdags kwam ons Irma schuren. Die kwam terug thuis,
de anderen ook. Ik had nochtans gedacht, nadat ze Frisine
zoo miskend hadden, de eerste die over mijnen dorpel kwam
de nek te kraken, maar als ge ze dan weer vader hoort zeggen,
dan zakt de woede weer ineen. Er was een vrouw noodig.
Niemand bood zich aan om in ons nest te komen, ik zelf dierf
er niet aan denken. Een meid wou ik niet nemen, omdat ik
te goed mijn eigen ken. 1k tamboerde maar door in hard werken en arm blijven. Die verloopen vijf jaren zijn ossejaren
geweest, als een lompe droom. Alleen een ding weet ik, ik
heb plezier aan mijn veld beleefd. En nu staat daar ineens
Angelik op mijn weg. En nu is 't ineens gedaan met boeren,
nu moet ik mijn veld verlaten!
Dat pakt mij zoodanig, dat ik dien dag noch slag, noch
stoot meer kan doer en aanhoudend mijn oogen over mijn
veld last gaan.
Hoe schoon ligt het daar, goed doorkneed, zuiver en dankbaar. Elke korrel zaad is door mijn hand gegaan, elk handsvol
garde heeft mijnen bloedslag gevoeld. 't Luistert naar mij, ik
heb het deemoedig en mild gekregen, en 't geeft mij wat ik
er van verlang. Maar ik luister er ook naar, zijn zorgen zijn
mijn zorgen, zijn lust is mijn lust! 1k heb het gevoed met beer
en met mest, altijd van 't beste; het beste zaad en de uitgelezenste planten gegeven, ik heb het verzorgd en bevrijd van
onkruid en gedierte, en zelfs heb ik het dikwijls, waarop een
Boer nochtans zoo gierig is en moet zijn, meermaals eenige
pollepels beer meer gegeven, puur uit genegenheid en gunachtigheid, omdat ik weet dat het dit zoo gaarne mag. 't Was
gedurig een zwijgend gesprek tusschen mij en het veld, en
's Zondags dan was er tied, sprak ik er laid tegen : — Allee
manneken, en nu vooruit met uw raper, he! Laat eens zien,
dat ge beter manieren hebt dan dat van den Ossekop!
Ja, ja, ik heb plezier in mijn veld gehad en nog, al is het
ook mijn armoe geweest. En nu zal ik dit veld moeten verlaten terwille van de kinderen, en ook terwille van mijn eigen,
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want ik ben de armoe moe. Een goed leven is geen slecht,
en ik kan toch niet mijn leven Lang blijven boeren. Er moet
eens een eind aan komen. Onze Mon zal blij zijn, als hij Zondag t'huis komt in congê. 1k heb voor hem dus het veld op
snee gekregen, 't gaat over van vader op noon lijk in het oude
testament; 't blijft in de familie. Ik mag dus gerust zijn.
Angelik.... Ik doe mijn oogen toe als ik op Angelik denk, om
haar niet te zien. 1k wil blindelings trouwen, lijk ik blindelings geloof. Maar last me toch nog eens vloeken, dat verlicht
het gemoed. Zij heeft een goed karakter, ze ziet er goedhartig
uit, spijtig dat ze zoo mager is. Maar als ons Fien of Frisine
hadden mager geweest, dan had ik ze toch ook genomen.
Mager of niet, trouwen! Er zijn al erger ongelukken gebeurd.
Speel niet met uw geluk!
. . . . . . . . . . . . . . .
Ze kwam om melk.
Ons blind Amelieken geeft de melk. 1k zat in den stal toe
te zien, van tusschen de pooten van ons koei. Mijn hart beefde
van bedeesdheid en schaamte als een fiet. Zot, zei ik tegen
mijn eigen, wees kloek en kom uit uw schelp!
— En kunt ge heelemaal niet zien, Amelieken, ach arme....
hoor ik haar zeggen, dat moet triestig zijn.
— 't Is zoo goed alsof ik zie, zei het kind al lachend. Ik
ken hier alles, aan den reuk, aan de lucht, aan 't gehoor. Als
ik hoest dan hoor ik aan den galm of er iemand meer is of
minder en of er iets in den weg staat.... natuurlijk ik ben dat
hier gewoon....
— Ach, arme, zei Angelik, en ze streelde ons Amelike over
heur haar en kaken.... 1k zal veel voor u bidden....
ja zie, dat roert de vader van een blind kind. Ik stond op,
en als ik ze hoorde zeggen : « Is uw vader niet t'huis ? » kwam
ik uit den stal....
Zij sloeg de oogen neer als een verliefde. Natuurlijk de
pastoor had haar immers gezegd dat ik razend van haar was.
Maar wat moest ik nu zeggen?
— Kunt gij den grond van mijnen hof niet eens komen
bewerken....
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Ze lachte en schudde haar klein, wager koppeken....
— Kunt gij morgen al komen ?...
Morgen moest ik zaaien. Speel niet met uw geluk, hoor ik
den pastoor in mijn hart zeggen, en ik zei : — Ja, ik kom.
Ze sprak nog wat over het ongeluk van ons Amelieke,
terwiji ze de vriendschap van mijn gezicht wou lezen, die er
niet in of op was, en dat scheen haar verdriet te doer.
— Dus tot morgen, zei ze ineens, als iemand die zal gaan
weenen en ze was weg zonder omzien.
1k zag haar na. Die vrouw moest ik nu gaan misbruiken om
mij en mijn kinderen gelukkig te waken. Wat komedie in de
wereld!
Hei, ja de pastoor heeft gezegd : En ge geeft haar een
bloem.
1k liet Lieske haar algauw een pioen achterna dragen.
— Van onzen Va, zei het kind.
Dat scheen haar echt te verheugen, want ze wuifde met de
bloem, rook er aan en wuifde nog eens.
— Dat schijnt een braaf mensch te zijn, zei ons Amelieke.
Die zin van ons Amelieke goat mij vol vertrouwen. Met
dit woord was mijn twijfel voorbij, en mijn huwelijk beslist.
. . . . .
•

•

.

.
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•
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's Anderdaags ging ik er werken.
— Komt eerst binnen een glas bier drinken.
1k deed mijn blokken uit. Het was een huffs als in de stad,
krakend proper, een vloer van witte en zwarte steentjes, een
mechelsche stoof met veel nikkel dat blonk lijk een spiegel,
heilige posturen op de schouw, de muren ook van steentjes
zoo lijk in de gemakken der stad. Haar zuster zat achter de
stoof, een dik mensch met scheefgetrokken mond.
— Zie maar de kamers eens in, zei Angelik. Twee kamers
achtereen met planchee. Daar komt nog linoleum op, zei ze.
Op de tafels lager gecrocheteerde lappen en de stoelen waren
met rooden vlour overtrokken. Daar stored een portrettenalbum op tafel, ze deed hem open, daar waren geen portretten
in, maar daar begost een naaldfijn muziekske te spelen. De
tweede kamer was met een schoon papier behangen, de eene
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papegaai nevens den andere, alles rijkelijk.
— Ame, mijn gatteke, dacht ik, als 't op die vlouren stoelen
zal zitten! Met geld kan men toch veel doen!
— Boven zijn nog twee groote kamers, zei Angelik, en
twee schoone manzardekamers tegen dat er yolk bij komt,
en ze bezag mij beschaamd en verstandhoudend.
— Zie eves, zei ze, ze wees naar een glazers vaas met een
lint er om. Daar stond de pioen in.
Ik probeerde vriendelijk te zijn en te spreken : — Zoo heb
ik er nog veel, zei ik.
Ze schonk bier uit een flesch. — Mijn zuster gaat naar 't
gasthuis, zei ze, en met een zucht, die naar een antwoord vroeg
deed z'er bij, en dan ben ik hier heel alleen....
— Alleen is maar alleen, zei ik, en ze lachte naar mijn
oogen, als wou ze zeggen, ik zal niet lang alleen zijn.
Ik ging in den hof werken. Een hof met een gedeelte muur
en verder haag er rond en van achter een poortje. Dat deed
mij geen goed. Het kwam mij voor als een gevang. Dit zou
nu voortaan mijn veld zijn! Ik, die gewoon was urea ver te
kunnen zien, en lustig en fier langs mijn veld kon floreeren,
langs patatten, graan, groenten, door de weide, over grachten,
nevens struiken, rond mijn huffs, in den stal.... Nu wierd mijn
veld eenige verschoten grond, 't gezicht en de gang afgesloten
door haag en muur, met als eenig vee, zes kaalgeplukte
kiekens, zonder haan!
Ze kwam bij mij staan. Ik zei niets en schupte maar. Na
eenige keeren gezucht te hebben, zei ze : — G'hebt gelijk,
alleen is maar alleen.... en daarna : — Ik heb al dikwijls kunnen trouwen, maar ik wou niet. Nu heb ik er spijt van. Ik
hou van een groot huishouden....
— Ik ook, zei ik, en er wierd wat over mijn kinderen gesproken en ook over onzen Fons, dat ze die nog niet gevonden
hadden....
Ineens zei ze : — Menheer pastoor is wel een goede vriend
van u, uwen beste....
— Ja, zei ik droog weg. Daar zeg ik alles tegen.
Zij beet in dat woord lijk een snoek naar een vischken.
— Hij heeft mij alles verteld, zei ze, en ze bezag mij spits
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ondervragend. Toen brak het tweet mij uit. Nu kwam de kat
op de koord, en zoo rap al!
Ik boog het hoofd. Ik kon toch niet zeggen : Hij heeft u
belogen ? Daarom zei ik niets, en boog het hoofd. Maar dit
stow gebaar moet zij voor een bekentenis genomen hebben,
want ze lei hare lange magere hand op de mijne en zei met
een krop in de keel : — Ik houd ook veel van u, Wortel, zooveel als gij van mij....
— Ik weet het, zei ik, altijd naar omlaag kijkend.
— Heeft de pastoor er u dan over gesproken over mij ?
— Neen.... peen.... zoo maar een beetje.... na dat ik, na dat

ik ....
Het woord kon er bij mij niet uit, maar zij sprak het voor
mij : — Natuurlijk, hij kan niet zwijgen. 't Is aardig aangekomen he ? Nadat gij hem gezegd hebt dat gij mij zoo gaarne
als vrouw zoudt willen, is hij bier dikwijls geweest. Recht uit
gezegd, Wortel, ik had nooit op u gedacht, maar sedert de
pastoor zoo schoon over u sprak ben ik mijn gedachten op u
gaan zetten. Ik heb er lang over nagedacht. Maar zie ik moet
mij aan iemand kunnen hechten. Ik kan, ik wil niet alleen
blijven, en ik houd veel van kinderen, en 't zal mij goed does
als ik weer kinderen road mij zie Leven en bewegen. 1k zal
er zooveel van houden, Wortel!
Toen brak ik het ijs door. Ik richtte mij op.
— Dat is braaf van u, Angelik.
Ze veegde tranen af. — Ge kunt den pastoor zeggen,
zuchte ze, dat ik toestem op uw vraag....
Ja, dat zei ze tegen mij.
Maar voor ze dien noen de patatten afgoot, was zij het
hem zelf met een vliegend vaantje gaan zeggen, dat zij op
mijn vraag haar toestemming had gegeven. En dan moogt ge
niet vloeken.
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De pastoor was blij. De kinderen waren blij. De geburen
wenschten mij proficiat. Alleen ons Amelieken was mistroostig. Z'had niets tegen Angelik. Als Angelik in mijn hut kwam
woven, vond z'het heel goed. Doch nu moest ze het huffs ver409

laten, waar ze alles zoo goed kende, alsof ze zag. 1k heb dikwijls gezegd — Die heeft oogen op haar vingertoppen. Ze
was met alles van den huize vertrouwd. Ze kende haren gang,
de stal, ze melkte lijk een Bertha, mijn schoondochter, ze
kende elk beest, ze wist alles staan en liggen, ze wist haren
weg naar het veld, maar eenmaal daar buiten, stond ze daar
als een verlaten lam.
— Va, zei ze, ik ga bij Angelik verloren zijn als iemand
die blind wordt.
Ik zei niet ik ook kind, maar wel : — We zullen ons daar
aan gewennen, kind. Ik heb daar veel tijd, en ik zal u alles
leeren, en ge gaat veel, veel met mij wandelen, met ons getweeen....
Ooze Mon was natuurlijk blij, die kwam haast van de soldaten en zou dan trouwen met de dochter van den Franelle.
Dus alles kon blijven wat er was. Op 't kasteel vonden ze die
regeling ook goed. Verwisseling van menschen was voor hen
bijzaak, al 't geld maar 't zelfde bleef.
We ondertrouwden einde Mei. Van mijn groote liefde,
waarvan haar de pastoor zooveel had beschreven, had Angelik
nog niet veel bloemekens geplukt. Ik kon er maar niet over
wat ik ging doer. Ik stond gedurig op mijn schup geleund te
peinzen. 1k kon niet meer werken. Ik bleef voor mijn beesten
staan zien, ik wandelde de schuur in, trok de schelft op, ging
in 't karrekot zitten, tuurde en droomde naar mijn veld.... Ik
slikte het met mijn oogen, met mijn neus. En dat zou ik nu
allemaal moeten verlaten. Uw lijf en uw ziel is er naar gevormd, naar gekneed; uw bloed is er naar gaan loopen; 't is
uwen asem.... Verdomme!
Angelik deed de kleermaker komen voor een nieuw zwart
costuum. Ze liet ook een stijf hemd brengen en een stijf bandeken. 1k had nog nooit een bandeken gedragen. De twee
maal dat ik trouwde had ik een schooners zijden foulard aan....
Nu zou ik alle dagen een bandeken moeten dragen. — Ik zal
van u een mijnheer maker, had ze gezegd.... Ha, als 't niet was
voor de kinderen, dan trouwde ik niet. Ik moest sours alleen
op mijn veld gaan staan our eens door te kunnen vloeken....
tegen mijn eigen.
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Ik duizeneerde, woog steeds het voor en het tegen. Ik liet
al eens iets hooren aan den pastoor. — Bah, zei hij, eer ge
een week getrouwd zijt lacht ge uw vroeger leven uit. Alles
is gewoonte....
Dan had ik weer nieuwen moed. En ik dacht op 't schoon
leven.
De kinderen mochten 's noenens al bij Angelik komen eten,
en smullen dat ze deden! Elken dag vleesch en eieren, verdorie! Het kwam waarlijk uit een goed en gul hart. Ik moest
het mensch bewonderen.
Wat bruikbaar was van mij en de kinderen wierd al naar
't huis van Angelik gebracht, de rest zou ze wel bijkoopen.
En zoo kwam de trouwdag onvermijdelijk aan. 't Maakte mijn
hart beklemd als voor een groot onweer.
Morgen ging ik voor de derde maal in zee.
God wees mij genadig!
Ik kon geenen beet door mijn keel krijgen. Ik ging tegen
den schemer te biechten, de pastoor wenschte mij proficiat.
— 't Ligt zwaar op mijn hart, zei ik. — Morgen is 't er af,
zei hij.
.1k ging niet naar huis. 1k kon het nergens uithouden van
gejaagdheid, ik moest lucht hebben, veel verte voor en rond
mij, kunnen gaan, gaan. Een Boer komt altijd op zijn veld
terecht.
Ik weet nog goed, er stond een scherpe manesikkel in de
lucht. Morgen is 't een goed weer om peekens te zaaien, dacht
ik. Zwam! 't Is gedaan met peekens zaaien! Ik nam een handsvol grond in mijn hand, en bezag ze.
— Wat een mensch al doorstaat eer hij dood is, zei ik. We
zoeken het geluk en 't ligt hier aan mijn voeten.
Ben ik niet gelukkig geweest met mijn veld ? Ja, en dik. De
tegenslag, dien ik had, kwam niet door het veld, die kwam
van de menschen en van mij zelf. Dat is 't leven. Ja, 't veld
is altijd in al den tegenslag mijn redding geweest, en heeft
mijn hart versterkt. Zonder veld, morgen bij Angelik kan ik
ook tegenslag bekomen, en dan heb ik geen veld weer om
mij te troosten.
Zulk een schoon veld moeten verlaten, doordrenkt van mijn
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tweet en mijn gedachten. We zijn zoo een geworden. Elke
vrucht is iets van mij. Elke vrucht scheen mij beter te groeien
door mijn gedachten dan door beir. Ik liet mij oogen gaan
over mijn gewas van hier naar ginder en terug heen en weer.
Ach, als 't nu zal regenen zal ik niet meer blij of angstig
mogen zijn. Mijn oog en mijn geest zal zich niet meer kunnen
verlustigen als de ploeg den schoonen grond in blinkende
schellen snijdt. Waarom kappen ze mijn armen niet of !
Ik kwam laat t'huis. Ik had de aarde nog in mijn hand.
— Ik was al bang, riep Amelieke van boven.
— Toe slaap maar, kind.
— Ik kan niet slapen va, en daar was een snik in haar stem.
— Ik ook niet, riep Lieske, ik denk aanhoudend aan het
feest.
1k ging nog eens met mijnen lantaren in den stal.... Ik was
van tins nog alles rond te wandelen.... Maar dat zou het nog
erger waken. Ik mocht immers nog een week blijven boeren,
want onze Mon kwam toekomenden Zondag voor goed van
den troep. Morgen kwam hij ook voor het feest. Het was mijn
plicht nog eens naar Angelik te gaan. Ik deed het. Een nonneken uit het gasthuis en een vriendin waren volop aan 't koken
en aan 't kiekens plukken. Angelik liet haar kleed zien, een
donkerblauw met zwarten kant. — Allee tot morgen dan. We
gaven elkaar nog een hand. Ik moet het toch doers, waarom
dan leelijke gezichten trekken ? En ik trok er een heel vriendelijk, het vriendelijkste en ze kreeg weer de tranen in haar
oogen. Een goed mensch!
Van slapen geen spraak. Ik trok terug mijn broek aan en
ik zette mij aan de deur te smoren. 't Was noel. Daar sliep
ik in. Ik wierd wakker van mijn pijp die viel en brak. De dag
kwam in de lucht. Ik rook mijn huis, ik snuffelde den reuk
op. Men riekt nooit zijn eigen huis, behalve wanneer men er
Lang uit weg geweest is, na acht maanden gevang bijvoorbeeld. En door het rieken van dies reuk kwam er een traan
in mijn oogen, een vloek in mijn mond (en ik moest seffens
te communie gaan) een woede en een verdriet in mijn hart, en
ik begon te roepen : — Neen! neen!... nooit!... nooit!... 'k Doe
het niet.... nog voor geen miljoen.... Verrekt!... Verrekt met
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uw goed hart.... houd het!... houd het! Laat mij gerust.... Ik
doe het niet! Ik snakte, stampte, lijk een kwaad kind....
Ons Amelieken kwam. — Wat is 't va ?....
En ik zei het haar. — Ik wil het doen voor uw geluk, maar
ik kan niet, ik kan niet.
— Va toch, va toch, wat zullen de menschen zeggen.... En
de pastoor ?... riep ze hulpeloos.
— Ze kunnen gestolen worden, allemaal! Gaat gij geerne
naar Angelik wonen ?...
— Neen va, maar ik doe het voor u en de kinderen.
— En ik voor u en de kinderen. Voor u moet ik het niet
doen, want gij gaat liever niet.... En 0. L. Heer zal voor de
anderen wel zorgen. Ik wierd kalm ineens. — Rap, zei ik, ga
naar mijnheer pastoor, bel hem uit zijn bed, en zegt het hem.
Dat ik om geenen waarom trouw!
— Vake toch.... strubbelde ze tegen.
— Ga! En ze ging. Ze kende haren weg natuurlijk, eer het
tiers minuten verder is; is de pastoor hier een sermoen aan
't geven. Laat hem komen! Ik zal het hem eens allemaal zeggen. Ik stond gereed. Mijn bloed kookte. Ginder zie ik ze
allebei haastig aankomen. Ik moet toen krijtwit uitgeslagen
zijn. Mijn moed plofte in mijn schoenen. 'k Voelde mij verloren. Hij gaat het winners met zijn woorden.... God sta mij
bij.... en als een dief liep ik weg en ik verstak mij in de kleerkast.
Ik hoorde hem kwaad zeggen : — Dat zijn gees manieren.
En het eten. Heel het feest. En de familie die op komst is!
Wat een schande! Wat een schande! Wat die vent mij aandoet.... Hij moet, hij moet, vestaat ge Amelieke, hij moet....
Arme Angelik!
Hoe ze mijnen herteklop door de kast niet hoorden versta
ik niet. Een gebonk als van een houten Kamer.
Ik hoorde ons Amelieke buiten en binnen roepen : — Va,
va!... Ze gingen buiten, dan weer binnen, en hij gaf maar van
ij n nieren.
Toes ze weer buiten waren, kroop ik de kast uit, en liep
langs achter weg. Ineens hoor ik roepen.
— Wortel! Wortel!... Ik ben 't, de pastoor!... Wortel! Doe
z
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het voor de kinderen! Blijf staan.... ik zeg u, blijf staan! Verstaat ge niet wat een schande, wat een....
Als ik omzie ben ik een vogel voor Angelik, dacht ik. En
ik liep door, altijd loopen, tot ik zijn woorden niet weer
hoorde, en dan liep ik nog, altijd maar loopen zonder omzien,
het Bosch in, en ik lachte, lachte, verlost en bevrijd. Altijd
maar loopen, loopen, loopen....
Ik had mijn veld terug! Mijn veld! Mijn veld!
FELIX TIMMERMANS.
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WAT WAS ZIJ ZIEK DIEN AVOND......

Wat was zij ziek dien avond en haar mond
verteld' ons, wat zij altijd had verzwegen;
— wel heeft ons hart de volle maat gekregen —;
sours lachte zij en riep : « 'k Word weer gezond. »
En later in den nacht lag ze maar stil
een kinderliedje voor zich heen to zingen
en riep : « 1k zie, ik zie zoovele dingen,
die ik zoo graag dicht naast mij hebben wil. »
Dan, in den morgen, was 't, of zij gewon,
wat haar het Leven altijd had onthouden;
toes rustig zich haar smalle handen vouwden,
vie! over 't Laken 't Licht der morgenzon.
Ze wenkt' en fluisterde : « Laat mij alleen... »;
en met 't Geluk, dat zij zich had verworven,
is in dat ochtenduur zij stil gestorven;
zoo, stil-berustend, gaan Gods Kind'ren heen.
J. VAN HATTUM.
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DE LAATSTE AVOND
Wij hebben eigenlijk niet veel gesproken;
ik zat maar stii en hield haar broze hand
en haar gelaat lag naar de Bode wand;
alleen de rozen hebben sterk geroken.
Ik dorst haar Karen nu niet meer te strelen;
ik vond de woorden niet voor dit bestaan;
van het leven vlaagden vaag geruchten aan
van kinderen, die in de straten spelen.
En zij lag Kier en wachtte nu al weken,
een reeds verzoende met een vroege dood;
zij kende nauw' der menschen stervensnood
en moist met levenden niet meer te spreken.
Alleen haar hand lag in mijn hand, gelaten,
een kleine vogel in gebroken vlucht;
en road ons King der rozen zoete lucht;
ver speelden kind'ren in de avondstraten.
Geen avond is, als deze, bij gebleven;
ze maande zacht, dat ik nu maar moest gaan
en toen ik aarzelend ben opgestaan,
scheen zij reeds dood — en ik moest verder leven.
J. VAN HATTUM.
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DE KEUR OP ECHTHEID
In het leven, zooals dit van voor eeuwen geworden is tot
wat het is, en zooals het zich in die eeuwen aan het menschelijk bewustzijn heeft voorgedaan, is ten Alen tijde waarneembaar geweest het streven om te komen tot een beslissing
aangaande de waarde van hetgeen zich in de wereld manifesteerde als : iets bijzonder s. Het andere, het gewone
trok wel de aandacht van een bepaalden, localen kring van
interesse, maar kwam daar niet buiten. Het was en is een trek
van het bijzondere, dat het onmiddellijk uitgaat naar het
algemeene, en daardoor zijn beteekenis als « bijzonder >> last
bevestigen. Zoo volstrekt reageert het algemeene op het
bijzondere, dat het zich er zelve in verliest voor een wile, en
zoo stellig is deze erkenning er een van psychisch-cultureelen
acrd, dat het gewone, om zich eenmaal op zijn achterstelling
te kunnen wreken, herhaaldelijk, hetzij bewust, hetzij onopzettelijk het mom van bijzonderheid aanlegt, en (als alle
namaak) de waarde van het onvervalscht object, tegen zijn
bedoeling in, sterker accentueert.
Zooals dit in alle verschijningen van het leven geldt, van
oudsher, doet het dat ook heden ten dage, op welk terrein
ook, ernstiger, en heftiger nog dan in vroegere perioden.
Naarmate het differentieerings-vermogen der menschheid
grooter werd, de intellectualiteit over ruimere gebieden vrijkwam, de menschelijke geest verfijnder waarnam en geraffineerder reageerde op zijn waarnemingen, nam ook de zucht
toe om op te vallen als iets bijzonders. Daar hier slechts het
onware, onzuivere op uit was en dit bij een schijnbare erkenning het wezenlijk-bijzondere langdurig en belangrijk benadeelde, moest wel de drang ontstaan een toets te vinden voor
de werkelijke waarde, bij de steeds listiger, of onbewust417

fijnere imitaties van de exceptioneele verschijningen in de
cultuur. Bijzonder moeilijk om een dergelijken toets te
vinden, was het niet : imthers lag deze sedert eeuwen in de
uitingen van het primitief-echte zelve voorhanden. De keur
op echtheid zou er zuiver eene kunnen zijn van vergelijkenden
acrd, toegespitst op de verheviging en de verfijning der cultuur en als zoodanig beslissend, in kunst met al haar uitingen,
zoo goed als op het Leven zelf waarvan zij de componente is.
Toch : inzake kunst is een keur op echtheid niet zoo eenvoudig te verkrijgen. Immers, bij de simpele moeite waarmee
de toets te vinden is komt dadelijk het bezwaar van de subjectiviteit dergenen die de toetsing verrichten, bij het bezwaar
van de onmogelijkheid om aan de onechtheid (na alle ontmaskering ten slotte) den mond te snoeren. De partij die over
de meeste spreek-organen beschikt, wint in het oor der massa
den strijd, ondanks alle keur op echtheid! Voor degenen, die
niet vertrouwen kunnen op een goed, zelfstandig, ontwikkeld
differentiatie-vermogen is het niet wel mogelijk iets te doen;
moet alles overgelaten worden aan de toekomst, die onfeilbaar alle leugens ontkracht waar ze voorkomen in het gebied
dat wij hierboven aangaven. Dat dit in het heden tot recente
schade leidt zoogoed voor den individu als voor het belang
van velen tezamen is duidelijk; veel onverdiend Teed is
teweeggebracht door miskenning van het echte, veel onverdiende lof opgestreken door schetteraars en bedriegers!
Het schijnt alzoo 's werelds beloop te moeten zijn. Toch
mogen noch behoeven wij persoonlijk en in vereeniging hier
actieloos tegenover te staan. Wij bezitten nog steeds de kennis
van den zuiveren toets en hoe nutteloos het schijnt, wij moeten
niet ophouden dien aan te wenden tegen het bedrog — vol
verheuging reeds dit, zij het dan slechts voor onszelf, te kunnen ontmaskeren. De verrassing die ons deel daarenboven
wordt bij de vondst van iets onmiskenbaar schoons moge een
nog zeldzamer vreugde zijn — zij is niettemin zoo groot dat
ze alle moeite goedmaakt die in het gebied der scheppende
kunst de keur op echtheid vergt.
Wij moeten volhouden het verzet tegen haar verwaarloozing. Eigenlijk is men, wat het uitwendige betreft, uitgestu418

deerd op het gebied van critiek en. keur. Iedere nieuwe richting, elke opkomende strooming heeft in den loop der jaren
het hare bijgedragen aan theoretische bepalingen, waarmee
de eenvoudige beoordeeling op het essentieele punt verdrongen is. De tijd van het « l'art pour l'art! » en « kunst moet
dienen, gemeengoed zijn » met alle uitloopers dier stellingen
ligt nog niet zoo ver buiten onze aandacht. Maar zelfs de
kloeke, moderne opvatting der jongeren, die het leven zelf
tot maatstaf inzake kunst names, en de directheid van woord
en ontroering als primair element in huts werk aanwendden,
bleek niet volstrekt beslissend. Kon althans niet verhoeden
dat het karakter der critiek, der keur op kunst in de jaren die
volgden belangrijk verzwakte, zoo het al een tijdlang, voor
den wereldoorlog tot een mate van autoriteit gekomen was.
Want het is niet gemakkelijk, langs den weg der verstandelijke of technisch-empirische benadering de middelen aan
te wenden tot een zuivere kunstkeur. Het is vrijwel ondoenlijk, even ondoenlijk, als het pages langs dies weg te komen
tot de schepping van het kunstwerk zelf. Immers is daarvoor
noodig niet slechts een wetenschappelijke uitrusting, maar
vooral psychische begaafdheid, een gesteldheid, die in de
meeste gevallen sterk afwijkend is van « de normale », van
den staat der menigte. Zonder daarom de pogingen tot saneering der bloedarme critiek alle waarde te ontzeggen, moeten
wig toch erkennen zeer weinig hoop te hebben op een grooter
resultaat van dit streven, dan een beperkt literair genoegen
voor degenen die er zich mede bezig houden. Want in welken
vorm en onder Welke gedaante kunst zich ook manifesteert,
slechts de toegewijde, erop ingestelde ziel zal die trillingen
der algemeene levensreflexie kunnen gevoelen, kunnen meeervaren als hoogste ontroering van het menschelijk wezen in
zijn waarachtigste momenten.
De poezie van heden hult zich niet in fraaie vormen, zoekt
het niet in keurige woorden, zij is vaak gebroken tot een
stumperige structuur, maar daarbij heftig bewogen van een
innerlijk leven, verwekt door de metakosmische drift die alle
eeuwen door oerkracht van alle menschelijke hartstocht was
de uitingsdrang van het onbewuste, de schreeuw der zielen
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omhoog, de greep der menschheid naar haar eigen raadselen.
Of nu al een gedicht, een boek, technisch-af, of moderngeoriateerd of met een zwaren literairen prijs bekroond is,
wat maakt dit uit bij de vraag of het levende, echte, primitiefelementaire zielsexpressie, desnoods explosie is ? Is dit dan
een vonnis over alle oude kunst? In zekeren zin wel, daar
waar die oude kunst als maatstaf genomen wordt voor de
nieuwe. Overigens niet, die oude kunst was in haar tijd toch
en blijft in bepaalde omstandigheden altijd even waardevol
als de nieuwe, zelfs kan het noodwendig voorkomen, dat een
periode in zijn uitingen terugbuigt naar vorige tijdvakken.
Het lijkt ons, gezien de ontwikkeling onzer cultuur geenszins
toevallig, dat in de huidige poezie veel Middeleeuwsche
elementen terugkeeren! Maar zoodra een tijd s t i 1 b 1 i j f t
s t a an bij het voormalige, beteekent dit dat haar eigen
creatief vermogen nihil is. En dit is voor het cultureele levee
van dien tijd een hoogst-bedenkelijk verschijnsel. Het mag
genieten van vroegere kunst, doch er niet op teren. Het moet,
en dit is typeerend voor elken tijd, zijn eigen kunstenaars
voortbrengen, die ieder voor zich, baanbrekend zullen zijn,
en daardoor wellicht moeilijk door hue tijdgenooten
te waardeeren. Dit waardeeren heeft echter gewoonlijk
weinig uit te staan met wat wij bedoelen als een keur op
echtheid. Dit waardeeren, of beter : niet waardeeren van werk
der tijdgenooten in oppervlakkigen zin door de menigte is
al zeer oud, en doet zich typisch kennen als steeds op den
ethischen karat ingesteld te zijn. Het behoeft dan ook niet te
verwonderen, dat bijvoorbeeld min of meer erotisch of sociologisch geaarde verzen een dankbaar slachtoffer worden voor
de inferieure critiek. Toch is deze uiting van het een of het
ander al zeer weinig bevreemdend; zoogoed als de moderne
woordkunst dichter dan ooit bij de charitas verkeert, doet
zij dit ook bij die andere elementaire psychische functie, de
liefde-drift.
De aard van een kunstwerk, als primitief-ongecompliceerde
zielsuiting achten wij door alle tijden dezelfde, en kenmerkend voor zijn echtheid. De worm ervan noemden wij met
de tijden wisselend, en het verdient voile aanbeveling zich
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met den vorm van dezen tijd vertrouwd te waken. Wat is bi.j
de bepaling van den toets, die ook den vorm kan betreffen,
eenvoudiger en tegelijk logischer, dan het primitief-elementaire van den a a r d ook te vereischen in het voorkome n_
van kunstwerken ? Alle technische bepalingen voor het volmaken van welke scheppende kunst ook, Leiden tot vervlakking, tot funeste degradatie van het spontane. In woordkunst
zijn metrum noch klank en tenslotte zelfs plastiek niet beslissend voor de waardebepaling. De rhytmische stowing van
verzen moet evenwaardig zijn aan de psychologische spanning
van het tijdvak waarin ze verschijnen. In onzen tijd met zijn
rationalistische tendenzen, zijn overbelast geestelijk leven, zijn
zenuw-tormentaties, zijn technisch offensief, zich speciaal
uitend in en nabij de groote stad, kan men moeilijk anders
dan weinig beheerschte, moeilijk aanvaardbare, heftig geaffecteerde emoties verwachten, over de geheele linie der scheppende kunst. Inplaats van dat het moet bevreemden dat zulke
tot uiting komen, moest het nog sterker verwondering wekken
dat er niet weer van waarneembaar zijn.
Weest rationeel, zooals de essentie van dezen tijd rationeel
is! De nieuwe poèzie en het moderne proza hebben, onder den
invloed van het uiterst veelzijdige en versnelde leven, klaarblijkelijk de doeltnatigheid, niet van haar u i t i n g e n, maar
van de w i j z e w a a r op zij zich uiten, als integreerend deel
van het leven in zich opgenomen. Leest men het werk der
jongeren erop na, dan vindt men een directheid die hier ens
daar tweesnijdend is, absoluut op den man af; een uitzegging
die ontdaan is van al de fraaiigheden, welke aan vorige
decennia onmisbaar leken in schoone kunsten.
Weest rationeel! Voor den modernen kunstenaar heeft
alleen de wisselwerking : subject-object, en dan in de breuk
van een seconde, beteekenis; voor mediteeren is zijn ziel te
verscheurd. Deze verscheurdheid van ziel, kenmerkend trouwens voor den kunstenaar uit alle tijden, vertoont zich in deze
opgezweepte cultuurphase wel zeer ernstig. Bijna gees vers
der jongeren is er, voor zoover het tot de zuivere poezie
gerekend kan worden, dat niet draagt de sporen der vertwijfeling, der desillusie niet alleen, maar der reeds interende
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wanhoop; der twijfeling aan zichzelf, aan de liefde, aan het
geheele Leven, aan God!
Aan het proza, al vertegenwoordigt het een eenigszins
andere manier van citing, behoeft in dit verband geen andere
beoordeeling te beurt te vallen dan aan de poezie, daar het
hier gaat om principieele en niet om technische relaties. Wij
weten, (en berusten daar zelfs in!) dat het proza in Nederland
veel zwakker staat dan de poezie, dat er bijna geen zuiver
proza meer verschijnt. Het is een bedenkelijk bewijs van de
slapte in ooze cultuur dat we niet meer over behoorlijke
prozaisten beschikken.
Het nieuwe proza, dat scherp en vurig tegen den achtergrond van het groote Leven aangeschreven moet zijn, mag
naar ons eerder gegeven oordeel desnoods gebroken wezen
in ongecultiveerde elementen, mits het maar in zijn rhytme
en gespannenheid onovertrefbaar de ontroering van den
schrijver realiseert.
Doch aan het proza valt ten deze beter een afzonderlijk
artikel te wijden.
A. J. D. VAN OOSTEN.
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DRIE KLEINE GEDICHTEN
Droam.
Als zo uw ogen toegaan aan de nacht
wenkt u de gondel op het gladde meer —
Een witte duff daalt op de gondel neer
en houdt, geluidloos, daar de kille wacht.
Herfst.
Zijn kille hand zocht aarzelend haar schouder
— de stad lag glimmend in de nacht verward —
Een schuwe huivering doorrilde plots haar hart
Hij sprak : de herfstwind wordt reeds kouder.
Spiegeling.
Op 't vlammend water in de klare Schaal
drijft zacht een bloem, een rode klaproos-rood,
en 't vlammend water spiegelt plots uw ogen die zo vaal
verglijden of zij niet meer konden scheiden van de dood.
PIETER G. BUCKINX.
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BOKA KOTORSKA
De feestelijke uitstap van Ragusa uit, de bloem van het
Dalmatijnsche kustland, — wij vreemdelingen komen er maar
niet toe, om het met de Joegoslaviers Dubrovnik to heeten,
— is de tocht naar de Boka Kotorska, de viervoudige baai in
het widen des lands, niet ver meer van Albanie, en als een
tapijt gelegd voor de drempels van Montenegro, voor den
rotswand die de Cerna Gora draagt.
Boka, Bocche, de bocht.... Maar hoe vormt men zich een
denkbeeld van dit waterplein, de viervoudige zeeboezem,
binnen de geleidelijk aldoor hooger rijzende Bergen, en daarom van ouds de ideale krijgshaven van al wie hier zijn schepen
meerde, zijn macht kon doen Belden : een wereldje voor zich
zelf, door de natuur gevormd en ommuurd, binnen zich zelf
besloten, vereenzaamd en verborgen, met zijn stadjes en
dorpen, historische herinneringen, zijn kerkschatten en gebruiken, zijn sagen en zijn schoonheid ? Dalmatie versmalt
er in een spichtige streep; Herzegowina ligt er achter den
geweldigen bergwand; Montenegro leunt er over de donkere
rots heen. « Hoe noemt gij u hier zelf ? » vraag ik een bewoner
van de landstreek. Hij antwoordt : « Bocchesi ».
Van Ragusa uit rijdt een postauto er heen; de honderd
kilometer-lange weg is in deze eeuw der benzine geen onoverkomelijkheid meer, zelfs in deze uiterste gebieden. Maar de
bootvaart geniet de voorkeur, wanneer de Adria blauw is, de
voorjaarshemel hoog en steil, en de kust de onwerkelijke
schoonheid bezit van een gedroomd landschap; de versneden
kust met haar klippen en eilanden, die denken doen aan de
Scandinavische scheren. Dalmatie zelf is een heuvelige, smalle
kuststrook; Tangs den achterkant dier landstrook rijst het
gebergte op tot ontzaglijken muur.
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Eindelijk laat de kust een doorgang zien tusschen twee
heuvels, elk met een vesting in top. Het schip vertraagt de
vaart. Het ruischen van het kielwater vervloeit in een gedempte melodie. Na den versmalden doorgang neemt een
eerste baai de boot op. Hier wenkt het stadje Ercegnovi, waar
de tweede zeeboezem nu breeder uitvloeit. En de doorgang
vernauwt zich opnieuw. De boot verandert zijn koers, vaart
in oostelijke richting, om straks ook weer den steven naar het
noorden te wenden. Breed als een meer opent zich de derde
baai, met een franje van dorpen en plaatsjes om het water
heen. Hier duikt Tivat, de huidige, Joegoslavische krijgshaven, beschermd en beveiligd.
Maar wij zien alleen het water in zijn plechtige wijdte,
rustig, te stil om nog aan de zee te herinneren. Engelschen
hoor ik naast mij van een « sea-lake » spreken. Zoo is het
een zee-meer. De Bergen hebben hun ring volledig rondom
ons vaartuig gesloten. Wij vergaten de zee, toen ze haar
defining verloor binnen den cirkel der baaien. Wij drijven op
een meer, en drijven nu van het een naar het ander toe, tusschen de volkrijke oevers, met de heuvels in het rand.
Driemaal werd de waterkom aldus breeder. Weer vernauwt
zich nu een smalle watergeul. En hier wordt de nauwte zeer
nauw. « Het kanaal der kettingen » heet dit gedeelte, daar het
vroeger in oorlogstijd met ketens werd afgesloten. Meer dan
eens was er krijgsrumoer om dit stille water heen. De Turken
vochten met de Serviers om dit land, en de Venetianen ontnamen het aan de Turken. De kettingen deden er hun dienst.
Weer drijven we nu noordelijk, weer een stad te gemoet.
Deze stad ligt geperst tegen den machtigen, Dalmatijnschen
rugwand.
Tot nu toe heeft de schoonheid van het landschap me niet
sprakeloos gemaakt; maar nu sta ik stom. Waar wend ik mijn
oogen, bij het panorama dat zich met deze vierde baai ontrolt ?
Hoe dit alles dan wel met een enkelen blik omvademd ?
Die stad is Perast. Zij drukt zich tegen den voet der rots.
Zij klimt als met trappen tegen haar op, omruischt van Touter
groen : geheel blank in een donkey groenen schaduw. Maar
die rots daarachter stijgt en stijgt in steile grootschheid, tot
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zij er staat als een ontzaglijke afsluiting. Die ontzaglijkheid
wordt naar beide zijden voortgezet, breidt zich uit, slingert
zich om de ruimte van twee waterbochten heen, omvat die
geheel en bindt ze als in een geweldigen tooverring to samen.
De ronde bergmuur vormt als een reusachtige trechter om
deze binnenzee heen. En ook om deze waterpartijen, links en
rechts, fronst, als een schuim van Witte versteeningen, weer
dorp aan dorp, in een doorloopende stippeling van kleurige
spikkels. Niets dan spikkels, nietig en klein; enkel wat kleurige stofjes en steentjes, bij de grootsche geweldigheid der
steil opstrevende bergwereld in het rond, grijs en grauw, maar
in het zonlicht blakerend, overblauwd door een schaduw van
wolken, purperig dooraderd waar dalstrepen zigzaggen door
het vlak geschaafd en steil gesteente : kanaaltjes die de smeltende sneeuw er Binds eeuwen 's zomers groef.
Geen rotsen in schilderachtige grilligheid. Hier staat een
strakke, starre wand, in rondende omcirkeling. Die wand
glinstert in stralende naaktheid als zilverblank, en in zijn
monumentaliteit is hij verpletterend. Maar Welk een harmonie
in dit reusachtig geheel : dit water en zijn omraming; deze
machtige waterbreedte en de Bergen die ze omspannen en
dragen, ze schutten met hun zilveren handen, die zegenend
geheven staan. Dit blinkend en luisterrijk rots, met zijn klaterende klaarte, verhoogt den glans van het water met zijn
spiegelbeeld. Met zijn omarming beheerscht het den zeeboezem, en die zee zelf betoovert met haar geheimnisvolle diepte
den roerloos-schouwenden, stralenden, steil zich naar de wolken rekkenden rand.
Details ontgaan hier bij het eerste gezicht. Maar weldra
blijft alle aandacht toch als alleen maar geboeid door een
enkel punt : de bloei van het water. Midden in het weidsche
waterperk, vlak voor de oeverstad Perast, drijven twee kleine
eilandjes, groot als een hand, rankt een kerk omhoog. Het
eene bloeit rood, waar een rood-pannen kerkdak zich heft
achter veertien donkere cypressennaalden : het eiland van Sint
Joris met een Benediktijner abdij. Uit het ander rijst roomkleurig en lichtblauw, nieuw gebouwd, een ruimer heiligdom
omhoog, met koepel, toren en kostershuis, en de gouden fon426

kelingen van meerdere topkruisen : Skrpjeo, het eilandje der
Lieve Vrouw.
De boot vaart zoo stil, dat het is alsof wij in het geheel
niet meer dreven; die twee eilandjes drijven voor ons uit. Zij
glijden weg in het licht en den zonneglans. Zij zijn als bloemen, wondere, vreemde bloemen uit den tuin van het water
opgerankt geheimvol bloeiend en in zich zelf verzonken, als
beseften ze hun eigen schoonheid. De parelmoeren tinten van
het water verdichtten zich daarin als tot gestold juweel. En
de bergen staren er naar als naar tooverdingen, naar de oppervlakte wonderlijk omhoog gerezen verschijningen : droomen
die er bloeien in tastbaren worm.
Over den stralenden luister van het fonkelend water zoekt
de blik opnieuw de rotsen daarachter : in de grimmige strakheid van de doorgroefde bergen staan als olifantskoppen
gebeiteld, met slagtanden en slurven, en de Platte, glanzende
schedelkoppen; fantastische monsters in grootsche lijnen
gestileerd, met paarse omtrekken in het zilver der steenen
gesneden. Daarvoor, zoo klein en Bering, het dubbel heiligdom in het wijde water drijvend, zoo vredig-vroom, zoo gelaten overgegeven, zoo innig berustend, in zijn vrede veilig
zinnebeeld van een ziel die bij alle tempeesten en grijnzende
dreigementen, met een glimlach weer altijd zich zelf terugvindt in een akte van geloof, in een akte van liefde.
En ik luister naar de stem van de legende, die hier uit het
ruischend water opklinkt : want legenden moeten er wel
bloeien uit deze betooverende zee, rondom deze heilige
eilanden.
Eens was hier niets dan een klip, waar Skrpjeo nu drijft, —
een enkele rotspunt waar nu het Madonna-eiland gespreid
ligt. Hier vonden visschers in het water een beeld van de
Moedermaagd. En zij begrepen aanstonds dat Maria, juist hier
ter plaatse, vereerd Wilde worden. Dus voerden zij er heele
vrachten steenen heen. Heel het omliggende bracht er nu
steenen samen, die er in zee werden neergelaten. De berglanders en de oeverbewoners, alles was in de weer en aan den
arbeid getogen, tot er aldus een kunstmatig eiland ontstond.
En daarop bouwden zij dan der Madonna haar heiligdom. En
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ieder jaar wordt er een feest gevierd, ter gedenking van een
zegepraal over de Turken, die dit landschap een tijd lang in
bezit hadden. Van al de oevers s pelt de bevolking dap in
bootjes en vaartuigen hierheen, naar de koepelkerk van
Skrpjeo, geheel met schilderingen en wijgeschenken gevuld,
— naar het XIVd'eeuwsche wonderbeeld, met zijn zilveren
mantel en gouden diadeem, under het flonkerend baldakijn
van marmer. Wonderlijk moet dat zijn, met al die bootjes op
het water, die bedevaartgangers in hun kleuren, hun yolkseigen drachten, den klank van stemmen en schallende instrumenten op den klankbodem van het water, en den galm van
de klokken, opstijgend in de doorzonde lucht.
En nu weet ik meteen dat dit alles niets heeft van Noorwegen, al wordt de baai van Kotor vaak een fjord genoemd.
Want ook hier grijpt het water van de zee als met opengespreide hand in het hart der bergen, — maar weer ook niet.
Want hier zijn geen pijnwouden met hun donkeren schaduw,
en geen eenzaamheid met haar stille verschrikkingen. De
doorloopende huizenrij, in witte stippeling rond heel de kust,
met het groen van tuinen en terrassen, geeft dit berglandschap
een fijne franje, en daarmee een geheel eigen, zuidelijken
toon. Overal is er de milde speling der vergane, Venetiaansche
cultuur, en de Leeuw van San Marco houdt er de vleugels nog
gespreid.
Maar wij naderen Perast, de stad op den never, met haar
stijgende en strevende huizen, haar prinselijke woningen,
kerkgevels en campaniles. Het eene paleis aan het ander geregen, in vergrauwden, gelen stee p . Hooge gebouwen, met balkons, met siertoppen. Statige voornaamheid der XVIIIde
eeuw. Terrassen en balustraden, fakkeldistels en sinaasappelboomen; tuinmuren met klimop en wingerden overgroeid.
Olijven en laurieren omspreiden den ouden, stee pen Broom.
Brokstukken en rumen ranken uit boven den weelderigen
groei, die zich geleidelijk in de hoogte verliest tegen de
bergen.
Geen geluid, geen yolk, geen beweging. Een paar eenzame
kijkers, nu de boot nadert, en een enkele stille voorbijganger.
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Perast is uitgestorven. Er wonen hier nog maar weinig burgers meer. Niet dan wat visschers en werklieden en behoeftigen, eigenlijk alleen armen. Geen hotel, geen herberg naast
de << kafana », het schrale koffiehuis, waar de lui komen die
wachten op de bus of de boot van de beurtvaart. Deze stad
is niet dan ruine. Al die groote, prachtige paleizen, de meeste
huizen van Perast, zijn leeg. Zij staren vensterloos en holoogig
uit. Van de grootsten zijn de daken ingestort, de verdiepingen
doorgezegen. Het zijn dorre geraamten. Alles wat de menschen er eenmaal pralend bouwden, is gebroken en gescheurd.
Van andere huizen staat de romp nog gaaf overeind, maar
hun luiken zijn dicht; zij zijn doof en stow en blind geworden. In de best bewaarden, die nog bewoonbaar bleken, leeft
een haveloos yolk, dat zijn lappen en vodden to drogen hangt
om de fraaie balkons, boven de Dude wapenschilden. Kleine
kronen duiken er naast, waarin de schaarsche bevolking nu
verder tiert, die kool en aardappels plant, waar eens glycinen
en rozen hingen om pergola's en bordessen. Vlak bij de straat,
— er is in Perast niets dan de breede strandweg en daarachter
nog een vochtige, donkere straatgleuf, — wonen de weinige
bewoners, met het uitzicht op de zee. Daarachter, hooger-op,
tegen de hellingen aan, waar de Bevels rijzen van gesloten
kapellen naast overgroeide bouwvallen, tusschen de verstilde
en holgeworden campaniles, tusschen oranjes en laurieren,
onder zware mantels van klimop, die geen hand meer weed,
is alles gestorven. Gebroken Bogen, overwoekerde trap en,
waar bramen en cactussen over de mossige stee pen heerschen,
verbrokkelde muren, als werden ze tusschen de rotsen weer
tot rots. Een weidsche schoonheid van ontredderde dingen.
Een doode stad.
Hier verklaart geen legende het vreemde raadsel. Hier geeft
de geschiedenis het antwoord op ons zwijgend verbazen. En
nog is dit woord niet dan een weifelend half-verklaren. Wie
zal zeggen, hoe Perast ten gronde ging en het getij van den
vroegeren voorspoed verliep ? Het stroomende levee trok zich
terug van dit prachtig landschap, men de handel andere banen
ging : en de Boka werd een vergeten land. De stoomboot nam
de plaats der zeilschepen in; toch bleven de reeders van Perast,
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verblind in hun koppigheid, bij het oude systeem. Maar hun
driemasters en barkassen dreven weldra leeg in het doode
water, en de oude huizen sloten voor goed hun oogen over
den bonten droom van eens. Venetie viel, het trotsche en rijke,
en Perast, Venetie trouw in eeuwen van strijd en roem, —
viel mede met de machtige Republiek. Trouw hadden telkens
twaalf zoons van Perast, in alle oorlogen van San Marco, de
vlag van den Staat bewaakt op het schip van den vlootvoogd
zoo dapper waren de burgers der Dalmatijnsche stad geweest
aan Venetie's zijde, Zoo wankelloos haar toegedaan, dat zij
zich die eer verdiend hadden als grootste onderscheiding.
Toes de Turken dan ook verslagen waren, lijfde Perast de
Boka bij Venetie in. En met Venetie stierf Perast, het dappere,
trouwe. De doode Leeuw met de vleugels ontloken, staat er
nog op een zuiltje aan het uitgestorven strand.
Dood en ondergang. De papieren bloemen op het altaar
der eenig nog in Leven gebleven, donkere kerk van bet cord,
terwijl het voorjaar rondom in kleuren uitbreekt, zijn als de
arme symbolen van nood en dood in deze algemeene gebrokenheid. Maar niet in Perast alleen, ook om heel deze binnenste baai der Boka Kotorska, staan Tangs beide oevers de oude
paleizen leeg, de groote landhuizen van vroeger ontredderd,
vervallen, verbrijzeld binnen hun verwilderde tuinen met de
schuttende muren. Ook dear ergens werd een to groot geworden kerk een puinval. In kleine en lage huisjes daartusschen
schuilt het poovere yolk van vandaag, met miniatuurhaventjes
voor de deur, die hun armzalige pinker Bergen. Op den never
drogen de netten der visschers. Op het hooge water ligt girds
een treiler als in slaap. Maar binnen de tuinheg van de plantingen der armen laat een oranjeboom of Citroen de gouden
appels in het zonlicht spelen. Vlier en muurbloem geurt. De
Laurier staat in bloei. En de merels fluiten.
Wat de menschen van heden er van het verleden vertellen,
wordt als Touter sage op hun wrange lippen. Een wegwerker
vertelt mij van de groote « capitani », die heentrokken naar
beter oorden; in een kroegje, waar ik spieringen eet uit een
soepbord vol bruise uien en olie, boor ik het eendere verhaal,
ditmaal over de rijke « baroni » van eertijds. En die verhalen
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zelf zijn als stervende glimpen van den ouden luister : schamele resters der vergane pracht. Maar in de schatkamers der
ongemoeide kerken vonkelt ook tastbaar nog iets na van dien
rijken tijd, in de levende flonkeringen van reliekschrijnen en
van altaarsieraad, en den zachten glans van schilderijen en
verdonkerd marmer.
Als een vervroegde avond glijdt over het prachtig landschap de schaduw van zijn droeve tragiek.
Eerst ten erode de bocht van Kotor, zijdewaarts, ligt het
stadje waarvan zij den naam kreeg. Zoo broos, zoo nietig
tegen de bergen gedrukt, alsof het louter speelgoed was. Des
te grootscher vlak daarachter, pal omhoog, de bergwand
altijd nog de strakke, loodrechte muur, waarboven de sneeuwen Lovcen pluimt.
Tegen den bergmuur op zigzagt de weg naar Cettinje, naar
Montenegro, als in de rots gekrist. Daarboven stout « het land
der Zwarte Bergen tegen de wolken aan.
Maar zie me dit stadje hier beneden, dat geen drie duizend
inwoners telt. Het schuift een stadsparkje vol schermpijnboomen in het water vooruit. Een kade met palmen, waar booten
meren en taxi's wachten. Het wemelt er van wandelaars en
allerlei koopmansbedrijvigheid. De boot gaat aanleggen.
Maar ook wordt hier markt gehouden, buiten het stadshart,
tegen de oude vestingmuren aan. Heerlijk zijn ze van patine,
groenig en zwart, geheel begroeid met allerlei kruid en wisch.
Hier werd ook de Bazar gebouwd, een open markthal. Heel
het levers van het stadje zoekt op deze kade een uitweg. Daar
binnen moet het den bewoners te eng zijn. De gordelmuur
van de oude vesting houdt Kotor tegen den rotswand gedrukt.
Hier boogt de middelste stadspoort open, met den gevleugelden Leeuw in haar front. Glij door haar schaduw heen.
Daarachter liggen de nauwe schemerstraatjes, met hun donkere overbogingen, de kleine pleintjes en trappensteegjes, het
warrelnet van gangers en gleuven, waarlangs de woningen
zich verdringen en zwoegen en ambachten, werkt men, eet en
slaapt in de stonden die daartoe bestemd zijn. Maar eerst
buiten de muren, in den zonneschijn en den wind, in het
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gezicht van het water, met het scheepswant en de dampende
schoorsteenen der bootee, waar de palmbladeren tegen elkander kletteren als uit staal gesneden, leeft het leven van Kotor.
Maar dit leven is zonder bizondere kleur. Ook die markt
is kleurloos. Die van Ragusa is bonter. Er zijn vossenpelzen
en speelgoedfluiten als eenige merkwaardigheid. Jongens met
een o guzla » harken op den grond en kauwen broodhompen.
Een vrouw gaat er een ouderen man tegemoet en kust hem
vol eerbied de hand. Dit is het oude Montenegro, waar de
man de heer en meester was, voor alien arbeid te goed, en de
vrouw hem als een slavin diende. Maar zelfs deze trotsche
Montenegrijnen hebben hun vroegere kleurigheid verloochend, wanneer zij van hun Bergen dalen om hier te handelen
en te sjacheren. De prachtige kleedij van vroeger blijft alleen
nog maar voor de feestelijke dagen bewaard.
Bowen den stadsmuur, boven de poort en de koophal, steekt
de bovenverdieping van een vroeger commandantshuis uit.
Nu is het een kazerne. Want er is gewapend yolk binnen
Kotor. Soldaten loopen er heen en weer over den wal, leunen
over de borstwering, genieten er van de zon en het vergezicht.
En ik weet niet, hoe me dit op eens doet denken aan louter
tooneeldecor, een verhoog met verdiepingen. Alles is er zoo
klein, zoo peuterig, zoo onwerkelijk, tegen de reusachtigheid
der rotsen. Zelfs de dubbeltoren der kathedraal van S. Triphon neem je niet ernstig bij de ongelijke verhoudingen.
Vroeger hadden de Montenegrijnen te Kotor hun eigen
Bazar. Zij mochten er niet naast de ingezetenen uitstallen.
Bij de noordelijke poort was hun een extra-terrein toegewezen, aan de overzij van het breede water, dat er uit de rotsen
breekt en met wijde bedding de zee zoekt. Maar nu is er alles
gemengd. Hier ter plaatse wordt nu alleen nog maar hout
verkocht, dat vrouwen er versjouwen, moe gekromd, terwiji
de trotsche kerels van het land er lui in de zon liggen te slapen.
Op deze plek is het stadspanorama van een wondere bekoorlijkheid. Het is of hier een heel stadje als requisitenrommel opzij was genet, en je moet er verbaasd staan voor de
vindingriptheid van de menschen, die er zich moisten te nestelen en huiselijk in te richten in zooveel gedrongenheid, in
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zulk een adembenemende nauwte. Vrouwen zitten bij het
water en wringers hun waschgoed, andere gaan over de
grauwe brug de stadspoort door en torsen al hun waren, manden en pakken, op hun hoofd. De vestingwerken springers
hier joist met een hoek vooruit : een groen bemost bastion,
waaronder het water wegruischt. En naar de andere zijde toe
klimmen de geharnaste verdedigingswerken tegen den steilen
bergwand waar, op een vooruitgeschoven rotssplinter, een
middeleeuwsche burcht als droomend in slaap viel.
Een vage herinnering van het lang verstilde oorlogsgerucht,
dat zijn weergalm in de bochten der Boka Kotorska voortplantte. Het laatst, in Napoleonstijd, streden Oostenrijkers,
Russen, Franschen en Montenegrijnen om de stad. Lang voorheen was zij rijk en voornaam geweest, een mededingster van
het flonkerend Ragusa. Toen telde ze dertig kerken en een
scheepswerf. AI wat de Balkan niet over Ragusa uitvoerde,
nam over Kotor zijn weg naar Kotors geschiedenis lijkt
op de Ragusaansche; zelfs lijkt zijn regeeringsvorm ontworpen naar die van S. Blasius' Republiek. Op S. Blasiusdag
vierde ook Kotor het feest van S. Triphon, zijn stadsheilige,
en zelfs zijn schatkamer met de vele relieken, gevat in zilveren
armen en beenen, met S. Triphon's schedel in een kap van
good, op een bekerschaal van zilver, doet denken aan die van
Ragusa. Een zelfde aardbeving verwoeste beide steden gelijktijdig.
Maar een ding heeft Kotor, dat Dubrovnik niet ke pt en
ook Ragusa, als vrije stad, niet geweten heeft zijn Mornarica.
Dit voormalig broederschap, matrozengilde, bezit een
statuut van 1463. Daar Kotor leefde van de zee, en zijn zeelui
in Venetie zoo hoog in aanzien waren, kwam het gilde tot
hoogen bloei. Zelfs hield het zich tot in onze dagen staande,
en daarmee bezit Kotor een kleurige merkwaardigheid in
dezen kleurloozen tijd. De Dude gebruiken, de schitterende
drachten, dit alles leeft er nog en vormt den pronk van den
S. Triphonsdag, waarin trouwens al de stralen van Kotors
feestelijk levers samenvallen.
Als door een wonder geleid, was S. Triphon het stadje
binnengetrokken. Toen de Venetianen als vromen buit het
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gebeente van San Marco naar hun Lagune voerden, dreef een
schip van hun vloot of naar Kotor, met S. Triphon's relieken.
Zoo werden deze nu Kotors gewin, en de stad verhief den
vreemden heiligen tot patroon en beschermer. Hem werd het
aanzienlijkst stadsgilde toegevoegd als bizondere lijfwacht.
Hoe voelden zich vooral de matrozen niet tot den nieuwen
schutsheer aangetrokken, daar hij naar Kotor gekomen was
van over zee ? Zoo werd zijn feest als de gloriedag van de
Mornarica van Kotor.
Wanneer op den laatsten zondag voor het feest het kathedraalplein vol yolk gestroomd is, — de stedelijke regeering,
de bezetting, de geestelijkheid neemt deel aan de plechtigheid, — dan verschijnt in de loggia der feestelijke kerk, tusschen de beide torens, de kleine admiraal : een knaap in de
dracht der gildebroeders; en deze verklaart het feest geopend.
De militairen brengen hem hun groet; de donderbussen knallen, de fanfares klinken, de klokken luiden. Alle vlaggen
fleuren de grauwe stad.
In den morgen van den feestdag zelf worden dan de vlaggen van stad en Staat aan de Mornarica uitgereikt, en voor
de poort van den dom dansen de gildebroeders, in hun antieke
uniformen, met kostbare wapenen uitgerust, hun eigenaardigen zwaarddans. Daarna pontificeert de bisschop in het
heiligdom en de processie der relieken, de large rij van priesters met de schrijnen in den worm van armen en beenen, met
het hoofd van S. Triphon order fluweelen baldakijn, trekt
door de stad, begeleid door de eerewacht der matrozen, die
geen zeevaarders meer zijn, maar congregatiebroeders. Teekenend is het voorzeker, dat bij de groote plechtigheden in de
kerk op dien dag, bij afwisseling telkens door een katholiek
en een schismatiek inwoner, de wierook gestrooid wordt in
de drievoeten, die er voor de uitgestalde relieken brander.
Maar hiermee is het feest nog niet ten erode. Op den Zondag daarna komen de matrozen weer samen en begeleiden
dan den priester, die de schedelreliek van den heiligen
Patroon uit den dom naar de huizen der inwoners draagt,
waar zieken zijn, om dezen den zegen to geven met het gewijde kleinood. En ook op dien dag is er yolk in overvloed
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binnen de nauwe stad, met muziek en feestlawaai en de kleurigheid der mooie, antieke costumes, met klokgebeier en luide
vreugde, en vuurwerk in den laten avond.
In het huffs Drago, met zijn mooi balkon, zijn de merkwaardigheden van Kotor verzameld, de wapens en kleedingstukken van zijn Mornarica; in de reliekenkapel naast den dom,
met haar reliefs en haar putti in mariner, wordt onder anderen
ook het kleine kruis bewaard, waarmee de Capucijn Marco
van Aviano het Leger der christenen zegende in 1683, bij den
Leopoldsberg voor Weenen. Het crucifix dat er hangt, zou
afkomstig zijn van Helena, de gemalin van den Servischen
koning Urosch I, die leefde in de XIIIde eeuw, en een ander
kruisbeeld, levensgroot, uit hout gesneden, deels met linnen,
deels met gips overtogen en bedekt met een pruik van boomwol geldt sommigen voor een werk van Michelangelo, anderen voor een van Donatello.
Glimpen en overblijfsels van een vroegere heerlijkheid, uit
dagen van gouden overvloed, evenals de niet minder groote
relieken uit de beide kerken van het naburige Dobrota : Bloed
van den Heiland, een doom Zijner lijdenskroon. Dobrota's
verdere schatten bestaan uit een Paolo Veronese, een Dolci,
een pluviale der MorOsini's van Venetie, een tulband van
Hadschi Ibrahim, den beruchten piraat.
Bij den klank der namen en den flauwen glans die de
dingen zelf nog uitstralen, voelt men er pijnlijker het voorbije
van de haast legendarisch geworden heerlijkheid.
Waarom dit kleine Kotor mij zoo bizonder verheugt? Om
zijn schilderachtige bevalligheid alleen ? Omdat hanengekraai
er me wekt, en de merel slaat in een pereboom, als speelde
hij op een kristallen fluit ? Omdat dit nu eens geen plaats van
toeristen is en alles er nog primitief aandoet? Omdat de wegen
er vrij zijn van cactusgewassen en, ofschoon de palmbladeren
wemelen langs zijn kade, de tuintjes met hun voorjaarsbloemen een beetje doen denken aan de tuinen van thuis ?
Zelfs nu het vandaag regent, heb ik daarom nog geen booze
buff. De nevels hangen in slierten laag van de bergtoppen af,
die rijzen als zwarte katafalken in de grauwe lucht. De verte
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verwaast. Het groenig water kroezelt onder de bries vol Witten
schuimbloei; en wanneer de avondzon door een rooden spleet
van de wolken breekt en de Bergen aandoet met purperen
tinten, denk ik aan de Naerofjord en het Noorsche landschap,
ondanks de weelderigheid van de zuidelijke flora, baad in de
zee die weer glimlacht, en keer in blijde stemming terug door
den avond die geurt van den bloei der laurieren.
Boka Kotorska, waar stemmingen van het Noorden afwisselen met de pracht van het Zuiden in zijn dronkenmakende
heerlijkheid, hoe is het mogelijk dal hier huizen leegstaan en
de nude paleizen verbrokkelen, omdat er geen bewoners voor
zijn ?......
FELIX RUTTEN.
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VERS
Denk ik aan vervlogen dagen
komt mij steeds weer wroeging plagen
om verloren tijd....
Elk toch, mijner aardsche wren
kon ik in beschouwing puren
tot een eeuwigheid.
Door mijn baatloos onbeschik
werden zij tot oogenblik....
en vergingen voor altijd.
Uit de reeks c De Tijd ».
DIRK VANSINA.
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DE MAN IN DE MIST
Maar pas had men mijne moeder, na een zware borstoperatie, bloedend op haar sponde neergelegd toen ik in de
kliniek aankwam om nieuws over haar te vernemen. Een
totaal ander, geheiligd wezen dat mij nauwlijks herkende,
staarde mij aan uit een verte-van-leven waar het eindige in
het oneindige begint te vervlieten. Ik vergeet de armzalige
aanblik niet van haar eenvoudige kleeren aan de kapstok, die
nu blijkbaar haar eigen kleeren niet meer konden zijn; want
peen heel andere, naar me docht natuurlijke gehechtheid aan
de eeuwigheid bevrijdde mijne moeder van haar verleden.
Haar ietwat scheefgeloopen schoenen, haar mantel, haar hoed:
ik zou haar met die Bingen aan niet meer durven herkennen.
Weer dadelijk moest ik onderweg naar een sanatorium in
de Antwerpsche Kempen, waar een electriekcentrale door een
ontploffing was verwoest.
Het hoeft nauwlijks gezegd dat ik in zulke omstandigheden
mijn plicht als dwangarbeid beschouwde. Mijne moeder verkeerde in stervensnood; zij was oud geworden aan een Leven
van opoffering en kommer om mijn studies te bekostigen; nu
ik meer Ban ooit bij haar diende te waken, werd ik door mijn
harde dienst, door de betrekking die zij mee voor mij had
helpen veroveren, van haar weggerukt.
De Lange weg van de kliniek naar de middenstad, dwars
door de guurste burgersbuurten van Antwerpen, legde ik te
voet of om uit mijn verdooving te ontwaken. Na een ongemeen strenge wintertijd was de dooi onverwachts ingetreden;
het was benauwend lauw en de donkere huizen stonden
doezelig op de als een gloeiend koolvuur roode avondlucht.
Then ik eindelijk in de autobus plaats Ham, liet ik me futteloos
neerzakken, aan alle kanten afgestompt, suf en verteerd door
verdriet en diep beproefde kinderliefde.
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Tot nog toe waren mijn gedachten niet 66n oogenblik met
mijn werk bezig geweest; ik deed niet de geringste moeite
om mij een voorstelling te waken van de toestand waarin ik
de eens zoo schitterende, nu vernielde instelling zou weervinden. 1k liet willoos met mij begaan; men had me evengoed
naar een wildernis met tijgers en leeuwen kunnen wegvoeren:
met Been vinger had ik weerstand geboden.
Nauwlijks de Turnhoutsche Poort verlaten, reden wij bij
poozen door een mistbank die geheel onze wagen voor een
paar oogenblikken omhulde. Een kleine jongen stond met zijn
neus tegen de ruit gedrukt naar buiten te turen; en telkens
wij uit de steeds dichter op elkaar volgende mistbanken
eventjes opdoken, riep het kind blijverwonderd naar de lantarens op de steenweg, die we voorbijreden. De uitroepen van
het kind; het gedreun van de autobus; het aanhoudend getoeter dat zich op onze wagen deed hooren; de wrangriekende
lederen geldzak van de ontvanger; de slaapverwekkende geur
van eens doorregende winterjassen en de lamme lucht van
schoenen in drabbig sneeuwwater — het waren al dingen die
een atmosfeer van weemoed en eenzaamheid aankweekten.
Met een kleine vaart reden we tot bij de brug over het
Albertkanaal, waar een dichte dam van mist de brugbogen
en het water voor het oog verborgen hield. De chauffeur
aarzelde of hij nog zou voortrijden. Inmiddels was ik uitgestapt om bij hem aan te dringen de kans toch maar te wagen;
ik zou zelf voorop gaan, tot we over de brug heen waren en
de verdere weg, waar de mist zekerwel niet z66 zwaar als aan
het kanaal zou heerschen, was zonder bochten; wits langzaam
en voorzichtig handelen konden we nog een heel eind verder.
Hij dacht een poos na, blijkbaar zonder aan mijn betoog de
geringste aandacht te schenken; daarna riep hij ietwat korzelig : « dat de reizigers de tocht op eigen verantwoordelijkheid
meemaakten ». Zonder weer klom hij de stuurcabien in en wij
vervolgden onze weg.
Op onze wagen weerklonk nu een langgerekt, nauwlijks
onderbroken getoet; de motor ronkte; er was een brommend
gedaver onder onze voeten waardoor mijn teenen stekend
werden verhit. Door de ruiten naar buiten turend kon ik niets
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in het donkey onderscheiden. Alleen het lichte vlagen van ons
voorbijschuivende autophares deed de mist aan grauwdoorschemelde melk gelijken. Het kind durfde niet meer spreken
en vlijde zich in de veilige arm van de moeder te rust.
Toen wij eindelijk tot stilstaan werden gedwongen, had de
chauffeur geen flauw vermoeden van de plaats waar wij ons
bevonden. 1k probeerde me te orienteeren, dock er waren geen
huizen in de buurt die ik herkennen zou, zoodat ik op het
gevoel of raden moest waar wij ongeveer, omringd door de
stille, ingesluimerde natuur, aan ons lot werden overgelaten.
Ik beproefde, de een na de ander, een vijftal dreven die
alle op de groote steenweg uitkomen, te onderzoeken. Midden
in de velden, op de modderwegen, wogen de rust en de mistige lauwte met een onbeschrijfbare triestige innigheid, terwijl
ik moeizaam vooruit kwam. Dikke druppels uit de doornatte
boomen vielen als een geheimzinnige aanraking verfrisschend
op mijn heetgestookt gezicht en somtijds op mijn jeukendbrandende harden was het kort maar blij gezoen van een
openspattende waterdruppel. Nu kon men de pratende mannen bij de autobus weldra niet meer hooren. Toen dacht ik
mijn weg te herkennen aan een onleesbaarhoog opgehangen
bordje, aan eene der dreven waar de weg met wagensporen
doorploegd was. Reeds heel een afstand had ik afgelegd en
ik gevoelde me doodvermoeid en ontmoedigd.
Ondertusschen moest ik naar mijn schatting een barriêre
bereikt hebben; integendeel vond ik aan mijn linker hand een
ontdooide, stinkende poel, en aan mijn rechter zag ik een
statig woud uit de mist oprijzen. Daar verraste me naderend
geblaf van honden en ik begaf me ietwat achterdochtig in de
wouddiepte, waar ik eindelijk op een open plek kwam, omringd van hooge eeuwenoude boomen. Daar bleef ik staan
luisteren naar het klagend toeten op een horentje dat door
de nacht werd gehoord. Vruchteloos gaf ik me moeite ergens
een mensch te ontdekken; alleen een grollende hond stond
aanvallensgereed op een korte afstand mij te bezien.
Onbeweeglijk als een schildwacht bleef het dier mijn weg
belemmeren. Ik was er op voorbereid het ieder oogenblik op
mij te zien losstormen en ik durfde geen voet verzetten. Op
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goed valle het uit riep ik in het woud : « dat ik mijn weg
verloren had, en of men mij kon helpen ? » Vergeefs bleef ik
op antwoord wachten, terwij1 twee vurige hondenoogen mij
in het donker stonden te bewaken.
Een nude heer was ondertusschen als bij tooverslag uit de
woudfoefeling te voorschijn getreden. Ik bracht hem van mijn
toestand op de hoogte : ik was verdwaald. Zonder op mijn
vragen antwoord te geven, zeide hij beleefd doch op een
bevelende toon hem te volgen. Hij draaide zich dadelijk om,
als een militair, en begon snel door te wandelen. Bang hem
uit het oog te verliezen volgde ik gejaagd op een kronkelende
weg fangs een water, tusschen druipnatte stammers waar ik
me bijwijle met een duw van de hand moest aan rechthouden
op de glibberige grond. Na een paar minuten loopen kwamen
wij aan een zwaar en ijzigstil kasteel met een toren, waarvan
de spits in de mits verdronken was.
Ik werd een zaal binnen gelaten waar een ouderwetsche
olielamp op een hooge lessenaar met boeken te branders stond.
Zonder uitstel ging de grijsaard met een krassende ganzeveer
aan het teekenen.
Ik ga een plannetje voor u makers, zei hij ondertusschen;
de weg is niet moeilijk om vinden, indien ik de richting aanwijs.
Aan de muur hingen onder elkaar een landkaart en een
portret in een ovale gouden lijst; voorts bemerkte ik gekruiste
degens boven de schouw; op een witte berenhuid lagers een
paar neergeworpen jachtlaarzen.
Toen zag ik voor mijn voeten, op de grond, Bach's « Kunst
der Fiige » openliggen. Zeer vele aanteekeningen stonden met
microscopisch-gierige lettertjes in de versleten marge geschreven, zoodat ze van op afstand totaal onleesbaar voor mij
waren. Er bestaan zulke grootsche kunstwerken waarin het
menschelijk-bijna-onmogelijke nagestreefd en benaderd
wordt; het is banaal nog van schoonheid en van Kunst te
spreken wanneer wij er de diepe inhoud willen van ontleden.
Toen mijne moeder voor de derde maal in haar levers de
Matthaus Passion had gehoord, keerde ze als ontzenuwd bij
ons weder : « ik heb de Engelen en het Heilig Bloed gezien »,
441

zuchtte ze, bleek en uitgeput van zalige vervoering. In mijn
verbeelding zag ik haar op een smal hospitaalbed uitgestrekt
liggen, met een van bloed doortrokken verband. Heur haar
was in twee vlechten gedaan, als bij een jong meisje. Het
gelaat was rood en gezwollen. Zij had niet de minste kracht
in de vingers.
Terwiji mijn blik nog strak op het muziekboek stond gericht en mijn gedachten waren naar het gedenken van smartelijker levenservaringen afgedwaald : ondertusschen was de
ouderling tot mij gekomen. Hij bemerkte mijn belangstelling
voor het muziekwerk en glimlachend en mij als een kind toesprekend, zeide hij ongeveer
— Laat ons aannemen dat het levee en de liefde redeloos
zijn; dat wij verzadigd aan lust en Teed, ons bestaan gaan
beschouwen als een ijdelheid des geestes en een vergissing
des harten. Wat blijft ons over van het verleden, en Welke
toekomst staat ons te wachten op het oogenblik dat de dood
wormers en maden in ons vleesch zal wakkerfluiten
Hij raakte achter mij iets aan, dat een geluid gaf als een
porceleinen klok.
— Hier hebben wij een plant, sprak hij traag.
En ik keerde mij nieuwsgierig om om haar te zien. In een
bloempot stond een schotelvormig gewas zooals ik er voordien nooit een kon gezien hebben. De wanders waren kreeftrood en zoo hard als het schild van een schaaldier; in het midden was een klein blauw kelkje, waar binnen een gouddoorlichte newel ter worse was. Bij de minste aanraking ontwaakte
een volle welluidende klank, lokkend en vredig te gelijk, maar
z66 doordringend zoet dat hij veel kan doers vergeten waar
men vrijwillig om bedroefd wil zijn.
— Deze bloem weet van Been winterslaap, fluisterde de
grijsaard, zalvend van intieme heimlijkheid, als een biechtvader aan mijn oor. En hij voegde er aan toe : « dat ze ook
onsterfelijk was ».
Van zijn grootvader had hij een schrijfboekje met berekeningen mogen bezitten, wiskundige en andere die aan een
fabelachtige cijferdressuur deden denken; een korte nota,
onvoldoende en te duister gesteld om de bedoeling en de
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waarde van de getallen te ontraadselen, handelde over « d e
eeuwigdurende beweging des levens, in
verband met astronomische en biologische benaderingen, proefondervindelijk
gemaakt door de geometrie ».Bijnazestig jaren
had hij onvermoeibaar gezwoegd en gewrocht om de sommen
hun diepere zin te ontworstelen; want zoo goed als zeker
drukten zij een theoretische gewisheid uit, die in practische
werkelijkheid diende omgezet. Pas op zijn eenentachtigste
jaar, onder het lezen van een vers van HOlderlin, was er als
een weerlicht door zijn hersens geschoten; alles ordende zich
als vanzelf; het was op eens kinderspel om zich tot de fang
nagejaagde, geestelijke leerstelligheid toegang te verschaffen
en daarmee op slag onder de groote genieen van alle tijden
plaats te nemen. Een dag en een nacht voorbereiding in het
laboratorium waren voldoende om een oerstofken te winner,
waar een weergalooze bloem zou aan - ontkiemen. Door
droogte noch hagelslag, door zonnebrand noch winterkou,
door wind noch gebliksem kon zij vergaan; want zij was
eeuwigdurend aan haar zelf gelijk en Been bloemenschelp
kon haar ontvallen.
— Doch, voegde hij er bitter aan toe, de menschen alleen
zullen iets kwaads tegen haar vermogen.
Hoe ongeloovig ik dit verhaal aanhoorde, toch was mijn
nieuwsgierigheid er door geprikkeld. Met mijn eigen oogen
zag ik deze bloem, die zoolang haar licht naar binnen had
gehouden, ook licht naar buiten stralen. En zoowaar : als een
lamp verwarmde ze mijn gezicht.
— Op mijn graf zal ze oneindelijk te pralen staan. Denk
eens aan : en dan bij voorbaat weten, weten dat ze de eenige
in haar soort is op aarde; want ze is onvruchtbaar opdat ze
•
afgunst wekke en mij verlustige in mijn slaap.
En na een poos voegde hij er met een grimmig spotlachje
aan toe : « dat hij zijn cijfers verbranden zou; ja, het zou na
hem weer onmogelijk zijn zulk een monsterachtige heerlijkheid voort te brengen. Een kind zal er zich over verwonderen;
maar een vergald mannenhart eigent zich gierig alles toe waar
anderen hem levenslang om gekweld en misprezen hebben ».
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Doorheen twee onverlichte kamers bracht hij mij naar een
andere uitgang dan ik Tangs binnen werd geleid. Op een
ebbenhoutzwarte zuil, midden een vierkanten hall, stond het
gipsen doodenmasker van Napoleon, grootsch en van bijna
bovennatuurlijk strakke witheid.
Zoo verscheen ik voor de onpeilbaar donkere nacht, waarin
ik ging verdwijnen, opgelost aan mij zelf, zonder bestaansreden, weldra geheel uit het leven weggewischt.
Nog steeds hield de kasteelheer het schrijfboekje in de
hand en deed er teekens van afscheid mee naar een onzichtbare menigte, als een afvarend schepeling.
— Wie weet, riep hij hatelijk triomfeerend : wie weet staat
de onsterfelijkheid van de mensch niet hier in uitgedrukt.
En op hetzelfde oogenblik, terwijl zijn wreed-belovende
woorden nog tot mijn ontledende geest aan het doordringen
waren, zag ik hem een rosse vlam in de hoogte houden, alsof
hij de mist in brand Wilde steken om een droeve onrechtvaardigheid voor het gansche menschdom op te klaren. Doch
plotseling, in het gore Licht van zijn hoovaardij, had ik voldoende verstaan. Als een krankzinnige ging ik mij op hem
werpen om het brandend geheim aan zijn zelfzucht te ontrukken. Het was echter reeds te laat. De kasteelpoort sloeg
dicht; de houten brug had even onder mijn voeten getrild;
en van de natte balken gaarde ik nog wat arme, verkoolde
papierresten, die mij tot niets weer konden dienen.
Nu moesten mijn oogen, na dit kortstondig vuur, weer aan
de mist gewennen. Dol van hersenskoorts en als een verslagene verliet ik het domein waar ik mijn langgekoesterde
droombeelden had zien vernietigen. Ik werd geboren voor
een totaal en onverdeeld geloof; geheel mijn verder leven zoo
nu een gedachtenpijn worden, een gestaag aangekweekte
onrust en wanhoop. 1k dwaalde door de bosschen, over de
heide, door een woeste en onherbergzame streek zooals ik er
voordien nooit een zoo dicht bij Antwerpen vermoed kon
hebben. Op het plannetje vond ik niets dan de verdoemde,
onvergankelijke bloem met tergende volmaaktheid uitgeteekend. Doch zij wees mij een richting aan : waar de dood
zegevierend het leven vernietigt.
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De mist was nog niet opgetrokken. Het beeld van mijne
moeder zweefde me gedurig voor de geest; ik zag haar aangezicht helderdagende van een onbeschrijfbare lichtschijn
waarop ik mij blindstaarde. Zij nam in mijn verbeelding
langzaam de worm aan van een met bloed bedrupte rocs, waar
voorgoed haar menschelijke wezenstrekken uit weggevloeid
waren. Voortaan zou ik mijne moeder niet meer herkennen
mogen in haar onzekere, sterfelijke lichamelijkheid; maar zij
zou mij nooit meer verlaten, bloed-in-bloed vereenigd, en tot
aan mijn stervensuur in de volstrekte aandacht van mijn ziel
verheven.
1k ging maar verder. Een weinig later zag ik een kruis uit
de mist opdoemen. Daarna, een voor een — kruisen en
kronen, graven en roerloos hangende kettingen : een kerkhof
op de heide. En daarna : waarheen ?
De smart had een groote, leeggebrande krater in mij achtergelaten.
MAURICE GILLIAMS.
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LENTE
Lente, ik wacht je vol verlangen,
Wacht met ongeduld den tijd,
Dat de hemel, volgehangen
Met des leeuweriks jolijt,
Ons, bevrijd bij dit geluid,
Weer in de open armen sluit.
'k Wacht op 't bloeien van de weien,
Sleutelbloem en dottergoud, —
Wacht op 't botten van de meien,
Dat den zoeten bloei ontvouwt,
Lokkend nachtegaal eerlang
Tot zijn koninklijk gezang.
Lente, ik wacht met Lang verbeiden,
Wacht met stijgend ongeduld,
Dat bij 't kantlen der getijden
Zich de schoone droom vervult,
Die mij sterkte om 't bittere smaén
Van den winter to bestaan.
Laat met pijp en orgelmonden
't Klinken over Bosch en beemd,
Laat met klokkenmond verkonden
Dat je rijk een aanvang neemt
En, van jouw geluk verzeld,
Mij mijn kind in de armen spelt.
FELIX RUTTEN.
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EEN VERDIENSTELIJK WERK (1)
De ware geschiedschrijver is doorgaans niet alleen een
geleerde; hij is gewoonlijk ook een leider voor zijn yolk. Een
!eider, die niet verschijnt op politieke volksvergaderingen,
die niet meedoet aan betoogingen, want als geleerde heeft hij
afkeer voor de straat. Hij is een leider, die in de stille studeerkamer, zich heenbuigt over het verleden en daarin wijsheid
zoekt voor de toekomst. Zeker, dat zoeken naar richtlijnen
voor de toekomst, is slechts bijkomstig. Hoofdzaak voor hem
is de zoo perfect mogelijke reconstructie van het verleden.
Doch wanneer hij eenig sociaal verantwoordelijkheidsbewustzijn heeft, zal hij Been enkele gelegenheid laten voorbijgaan
zonder aan haar wezen afbreuk te
om zijne wetenschap
in
dienst
te
stellen
van zijn tijdgenooten.
doen
Een dergelijke historicus en leider is de bekende Antwerpsche stadsarchivaris, E. H. Floris Prims. leder van zijn werken
draagt het kenmerk zijner tweevoudige belangstelling; het
is eenerzijds wetenschappelijk, anderzijds stichtend en leerrijk.
Ook zijn laatste werk, een biographie van den Geelschen
burgemeester, K. Th. Lebon, ligt in dezelfde lijn. De schrijver
zegt het trouwens duidelijk in de inleiding.
Hij wil het leven verhalen van een eenvoudig en braaf
apotheker, die zich in groote mate bezighield met de politiek
en te Geel een invloedrijke positie innam in een tijdperk, dat
niet alleen voor de historici, doch tevens ook voor ieder die
behoort tot den intellectueelen stand, van overwegend belang
is.
(1) Fl. Prims : Karel Theodoor Lebon. Een halve eeuw Kempische geschiedenis,
1777-1844. (Uitg. Veritas, Antwerpen.)
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Lebon werd geboren in 1777 op het oogenblik, dat de
Fransche Revolutie klaar stood om los te breken; hij overfeed
in 1844, na getuige te zijn geweest van de Fransche bezetting
met den Boerenkrijg, van het Nederlandsch Bewind met de
revolutie van 1830 en van de eerste jaren der Belgische onafhankelijkheid. Lebon was een overtuigd Katholiek en een
vurig patriot. In de jaren 1930-1931 was hij lid van het Nationaal Congres en daarna burgemeester te Geel tot 1844. In dat
jaar werd hij in tamelijke duistere omstandigheden vermoord.
Het is over en op grond van dezen levensloop dat Prims
een boek geschreven heeft, dat veel belangrijker is dan de
titel laat vermoeden.
Prims plaatst zijn held in het kader van zijn tijd en vandaar
een historisch beeld, dat aansluit bij de algemeene geschiedenis van ons land. Naast het beeld van Prims over dien zoo
beroerden tijd, staat dat van K. Th. Lebon zelf. Deze volgt
met groote belangstelling het politieke gebeuren; hij is een
medewerker der politieke evolutie Welke leidt naar den opstand en krachtdadig werkt hij, na 1830, om den jongen staat
voort te helpen bij het doorworstelen zijner groeicrisis. Een
groote politieke rol heeft K. Th. Lebon niet gespeeld, althans
niet in de landspolitiek. Voor Geel is zijn aandeel zeer zwaar.
Doch de bescheidenheid zijner politieke activiteit, in de algemeene politiek, is voor Lebon een gelegenheid geweest om
onafhankelijk te blijven en om alles wat er gebeurde zonder
vooringenomenheid te zien. En dat is van grout belang voor
dengene die zijn historische kennis over het levenstijdperk
van Lebon wil verrijken. De brieven van den Geelschen
revolutionnair, voor het meerendeel geschreven in de vergaderzaal van het Nationaal Congres, zijn, van historisch standpunt uit, buitengewoon interessant. Zij leeren ons, hoe de
Geelsche burgemeester alleen de belangen van zijn land op
het oog hield en hoe hij dacht over de Franschgezinde woelmakers, die hij heet : ooze vijanden. Die brieven lichten ons
tevens in over de algemeene geestesgesteldheid bij de Belgische revolutionnairen.
Ook de vertrouwelijke verslagen van Lebon aan de regeering zijn belangwekkend, niet alleen voor den toestand te
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Geel, doch ook voor den toestand in geheel de Kempen.
Lebon was ook een overtuigd Vlaamschgezinde. Reeds in
1840, drong hij in den provincieraad aan op de vervlaamsching en bekwam hij in zekere mate voldoening : tot de
bedieningen van het provinciaal bestuur, die rechtstreeksche
betrekkingen met de inwoners veronderstelden, zouden alleen
Vlaamsch kennende bedienden benoemd worden; de briefwisseling zou bij voorkeur in de Nederlandsche taal gevoerd
worden.
Godsdienst, vaderland en moedertaal, waren voor Lebon
idealen waarvoor hij strijden kon.
Een dergelijke figuur mocht niet in het duister van het
verleden verborgen blijven. Het is een groote verdienste haar
terug op den voorgrond te hebben geplaatst.
Prims overdrijft niet, wanneer hij schrijft, dat zijn boek
van zware beteekenis is voor het aankomend geslacht (blz. 5).
Iedere generatie heeft « de stichtende en voorlichtende kracht
van de geschiedenis » (blz. 7) noodig, doch dit is nog weer
waar voor eene generatie, die door de oorlogsjaren de traditie
heeft zien verbreken, Welke tusschen haar en hare voorgangers de natuurlijke band van samenvoeling en continuiteit
moest vormen.
Wanneer die band ontbreekt, dan zijn onafhankelijkheid,
plichtsbesef en een diep religieus gevoelen des te sterker
noodzakelijk om die generatie te vormen.
K. Th. Lebon is voor ons geslacht een voorbeeld dier groote
deugden.
L DELWAIDE.
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K R O N I E K EN
SCANDINAAFSCHE LETTEREN
IJSLAND
Ik meen zonder overdrijving te mogen beweren dat het
model voor onzen hedendaagschen roman op I Tsland geboren
is. Geen enkele invloed heeft zich hier zoo duidelijk doers
Belden, als de invloed der oude sagen. Natuurlijk is het in de
eerste plaats de Scandinaafsche roman, welke dien bevruchtenden invloed ondergaat en in zekeren zin de traditie voortzet. Des te klaarder wordt ons dan de invloed, welke de
Scandinaafsche literatuur tegenwoordig uitoefent op de Germaansche letteren in het algemeen en op onzen roman in het
bijzonder. Aan dien invloed valt in de eerste plaats toe te
schrijven den afkeer van psychologisme en gevalletjes-literatuur, en den terugkeer tot het breed-menschelijke. Sigrid
Undset's middeleeuwsche romans (om meteen het beste te
nemen) zijn in rechte lijn de voortzetting der Sage-literatuur;
deter geest bezielt ook het stoere proza van Streuvels.
Het verwondert ons dan ook minder dat IJsland, met zijn
amper 100.000 inwoners, zoo vleiend in aanmerking komt
voor de roman-productie van het verloopen seizoen. Een
revelatie is geweest de groote roman : «S a 1 k a V a 1 k a»
van een me tot nog toe ongekend Ijslander : HALLDOR
LAXNESS (Hasselbalch, Kopenhagen). De titel is de naam
van een elfjarig meisje, dat met haar moeder aan wal wordt
gezet te OsOre, een onooglijk miserie-dorpje bij den Axlarfjord. De twee zwervers hebben Been geld om verder te
reizen, belanden in het Leger des Heils, wat voor de moeder
de oorzaak wordt van een heropleving harer gevoelerige
godsdienstigheid eenerzijds, en van hare erotische zwakheden
anderzijds. De tweespalt van godsdienstzin en erotiek in die
vrouw is meesterlijk geschetst. Ze wordt voor ons het type
der acme sloor, die in de grond wel beter is dan ze den schijn
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heeft, een mengsel van zwakheid en goeden wil, maar die, in
al de miserie die het leven haar brengt, zoo luttel kans ziet
haar goede kanten naar voren te brengen.
Toch heeft Laxness van haar gemaakt de meest poetische
figuur van zijn boek. Er waart rond haar een wa gs van onzekerheid, een vaagheid, die haar voorkomen doet als een symboo! met onvoorziene mogelijkheden die ons toelaten zelf de
geschetste lijnen een inhoud toe te dichten. Het hoogtepunt
in de schildering dier vrouw bereikt Laxness waar hij ze voorstelt psalmen zingend, met het lijkje van haar jongste kind
aan de Borst, in het spookachtig Licht van den winternacht,
een beeld van menschelijk leed en godsdienstige hysterie.
Salka Valka zelf moet zich dus van jongsaf door het leven
slaan. Wat ze ook doet met een overschot aan gezond verstand
en een jongensachtige kordaatheid; tot ze ten slotte, ondanks
alle voornemens, zich als een heel gewoon meisje verlieft op
een jeugdvriend, Arnaldur. Deze heeft wat boekenkennis
opgedaan, en brengt den zegen van het kommunisme ook in
dien verlaten uithoek. De beweging kent een oogenblik van
opgang, maar Been leefbaarheid : ze groeit niet tot het ideaal
dat zijn dragers helpen kan over de materieele voordeelen
heen. Het groote handelshuis, dat alle macht in handers had
en de menschen uitzoog, wordt wel gekelderd door de werking van Arnaldur, en een samenwerkende vennootschap
komt in de plaats. Maar eens zoo ver vindt het yolk zijn vroegeren leider te radikaal, en een avonturier gaat strijken met
de voordeelen : de samenwerkende vennootschap zal den rol
van het vroegere handelshuis vervullen.
Salka Valka echter heeft zich nu volledig aan Arnaldur
geschonken; haar harde jeugd als proletarierskind had haar
geleerd slagvaardig te staan en terug te meters met gelijke
maat. Haar jongensachtig voorkomen komt niet in de eerste
plaats voort uit haar gewoonte gewoonweg in jongenskleeren
rond te loopen, maar uit haar on-meisjesachtig innerlijk leven.
Nu echter komt het nieuwe, het onvermoede : de liefde. Het
is de liefde tot Arnaldur die het meisje maakt tot vrouw en
de vrouw tot mensch. Na enkele maanden van geluk voelt
ze hoe het Arnaldur te eng is geworden in OsOre : hij kent
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geen rust, geen blijvend geluk, hij volgt den drang van zijn
avonturiersbloed, dat hem lokt naar nieuwe liefde en verre
stranden. Zijn laatste woorden bij het afscheid zijn : « 1k roep
je terug als ik sterf #. Zoo eindigt het boek.
Deze schrale uiteenzetting geeft niets weer van het levende
geheel dat het boek is. Het dorp is een wereld in het klein;
elke persoon is een wereld in 't klein; ieder karakter teekent
een op en neergaande lijn, wat het geheel zoo menschelijk
maakt en in den grond zoo symbolisch. Het boek heeft een
thema : het behandelt den opgang van Salka Valka en den
opgang van het achterlijke yolk; toch is dit thema heelemaal
ondergeschikt : want gelijk elk der personen een volheid ontving, die ze maakt tot iets dat oneindig meer is dan een type
een levende type, zoo dijt het lokale uit tot het algemeene,
en het beeld van menschelijk wel en wee aan den Axlarfjord
words tot een beeld van mime menschelijkheid.
Als voorbeeld vertaal ik volgend citaat; Salka's moeder
heeft zich verdronken in de fjord
« Ze bleven alleen achter in de keuken, de blinde Steinunn
en Salka, en ze dachten er aan hoe de vrouw de koe nog
gemolken had voor ze was weggegaan. Misschien had de koe
ze nog den schouder gelikt, of zelfs de wang, voordat ze ging.
En als het meisje dacht aan haar moeder's wang en aan de
ruige koetong, kwam haar gemoed vol en ze zei dat ze nu
naar bed ging. Als ze een tijdje op den bedkant gezeten had,
werd de deur geopend, en daar stood de oude man en staarde
haar aan met zijn blinde oogen
— Zoo is nu eenmaal het leven, beste Salvor, zei hij. En
zoo eindigt het nu eenmaal — of wel ook anders.... Ik ben nu
zeventien jaren blind, ik weet niet of je daar zit te weenen,
maar als dat het geval is, dan wou ik je enkel zeggen dat het
niets helps te weenen hier in dit dorp, hier is niemand die je
troosten kan dan jezeff. Ik heb nu zestig jaar op deze plaats
gewoond. Misschien blijft er jullie, jongeren, nog over
mensch te worden, al is dat ons, ouderen, niet gelukt. Maar
dat is nu al te laat. En er is niets zoo goed als maar te slapen,
zoowel voor die blind zijn, als voor die nog kunnen zien.
Zoo helpen we dan elkaar, zoo goed het gaat, indien we mor452

gen weer moesten wakker worden. Het is toch zoo weinig
wat we voor malkander kunnen doen hier op deze plaats. »,
(bl. 220-221.)
Aileen bleef Salka Valka achter op het strand vanwaar ze
de vertrekkende kustboot had nagestaard, die Arnaldur meevoerde, naar het Zuiden toe, naar warmte en geluk. Hier
nadert reeds de Winter. Op het leege strand zingers de spelende kinderen een reidansje, op de mast van een liedje zonder
zin. Heeft het levers nog een zin ? Of is de zin des levees enkel
verlangen en po&ie ?...
GUNNAR GUNNARSSON schilderde reeds in sommige
zijner vroegere werken den oorsprong en de eerste ontwikkeling van het vrije gemeenebest op IJsland. Ditmaal schetst
hij ons in zijn roman << H v i d e Krist» (Gyldendal,
Kopenhagen) een beeld van het doordringen van het kristendom. De Noorsche koning Olav Trygveson houdt drie jonge
IJslanders van voorname afstamming gevangen te Nidaros,
en dreigt deze te zullen dooden en alle scheepvaart tusschen
IJsland en Noorwegen te beletten, indien het Uslandsche
Along weigeren moest het Kristendom aan te nemen. Het
verhaal der avontuurlijke refs van een dier gevangenen, noon
van een der meest invloedrijke IJslanders, zijn gevangneming
en de voorwaarden zijner invrijheidstelling, worden bericht
door den knecht, die hem als vertrouwensman vergezeld had.
En in een viertal lange monologen, die het gesprek vormen
tusschen wader en knecht, kunnen we volgen hoe de nieuwe
leer langzaam doorsijpelt in de heidensche gemoederen.
Het boek is geschreven in den trant der sagen, waaraan ten
andere meerdere figuren en toestanden ontleend werden. Zoo
b.v. de persoon van Olav Trygveson, von Torvald VidfOrle,
de zwemwedstrijd tusschen Kjartan en Koning Olav, e. a.
Het boek is ten andere de vrije bewerking van een episode
uit Snorre Sturluson's Saga van Olav Trygveson, en een der
bests werken van Gunnar Gunnarsson.
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Een heel andere romanceering van het levee op het Sagaeiland in den Saga-tijd, geeft ons KRISTMANN GUDMUNDSSON in zijn roman «Det hellige Fjell»
(Aschehoug, Oslo) (« De heilige Berg »), waarin hij een
episode schildert der tragedie van een Noorsche familie uit
den Landname-tijd, toen de vrijheidslievende Noren liever
verkozen uit te wijken, en land te nemen op het onbekende
IJsland, dan zich te onderwerpen aan de macht van Harald
Harfager.
Alvorens over te steken naar IJsland gaan de uitwijkelingen
op vikingtocht en slavenjacht in Ierland, vanwaar ze enkele
meenemen; Askell Gunnkallsson, de leider der expeditie
neemt een Iersche slavin als bijzit, wat de oorzaak wordt der
konflikten welke zich later afspelen in den schoot zijner
familie.
«D et hellige F j ell» is een knap geschreven roman.
Bepaald uitzonderlijke kwaliteiten kunnen we hem echter niet
toekennen. Het is een moderne bewerking van een saga-thema,
delikaat in zijn natuurbeschrijving, fijn in zijn psychologische
ontleding, zonder technische fouten; de sagen echter hebben
enkel de behandelde stof geleverd, niet den schrijver geinspireerd.
Gudmundsson redeneert, motiveert en beschrijft : daartoe
hadden de saga-helden den tijd niet. Waar wij dikwijls
geneigd zijn een handeling of een gemoedstoestand psychologisch te verklaren, bepaalt de saga zich bij het aanduiden
ervan. Hare personen zijn helden, haar poezie gaat uit van
de daad. De sagen houwen in mariner, Gudmundsson is de
knutselaar, die de oude beeldjes precies in elkaar kan doen
passen. Knap, heel knap. Maar ik verkies het beeldhouwwerk.
Ten slotte komt de hoofdbron welke de Scandinaafsche
literatuur inspireert : de oorspronkelijke sagen. In de meeste
talen werden ze, in hue geheel of bij uittreksels, vertaald.
De best verzorgde uitgave is de nieuwe deensche vertaling,
bezorgd door een komiteit van specialisten, geillustreerd met
een massa penteekeningen door Johannes Larsen en uitgege454

ven door Gyldendal te Kopenhagen. Het is eenvoudigweg
superieur werk, het beste in zijn aard. Om zich een gedacht
te vormen van het meesterschap, waarmee b.v. Joh. V. Jensen
zijn stof beheerscht is het voldoende aan den oorspronkelijken
oud-IJslandschen tekst te toetsen zijn vertaling van het gekende gedicht « Sonatorrek », dat Egil Skallagrimsson dicht
ter nagedachtenis van zijn noon, en anderzijds de meest gekende, en overigens prachtige, poetische bewerking van N.
M. Petersen. Men voelt aanstonds hoe Joh. V. Jensen zich
niet heeft bepaald bij een poetisch weergeven der uitgedrukte
gedachten, maar hoe hij heel den geest der Dude verzen aanvoelen kon en voor ons doen herleven.
Deze uitgave bevat drie groote boekdeelen in 4° formaat,
en geeft de zoogenaamde geslachtssagen (« Attesagaer », dus
niet de koningssagen (« Kongesagaer »). De prijs per boekdeel, 21 Kronen, dus ongeveer 100 fr., is niet te duur, gezien
de innerlijke waarde van het werk en zijn typografische
afwerking.
Ten behoeve van wie wenscht kennis te maken met de
oorspronkelijke Dud-Uslandsche saga-taal, verschijnt bij het
Max Niemeyer Verlag, Halle (Saale) een reeks «Altnor dische Uebungstexten», prijs 1 RM. Het eerste
bundeltje bevat teksten uit de Snorre-Edda, met orienteerende
inleiding en volledig glossarium, dus uitmuntend studiemateriaal. Het werd heruitgegeven door E. Mogk, en is getiteld
«Aus der Snorra Edda».
Om ons overzicht te eindigen nog enkele monografien

EINAR SKAVLAN's biografie van K nut Ham sun
verscheen bij Norsk Gyldendal te Oslo. Skavlan geeft een
heel klaar overzicht van Hamsun's bewogen zwerversloopbaan en een volledig overzicht over zijn werken. Het boek
is verlucht met een massa foto's die bijdragen om het ten
zeerste interessant te maken.
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Een Noorsche schrijver van blijvende beteekenis is HANS
E. KINCK, al kreeg hij nooit de beroemdheid die zijn talent
toekwam. Zelfs in het Noorden had hij relatief weinig lezers;
maar was zijn lezerspubliek niet groot, het was hem trouw.
Hans E. Kinck was de nationale dichter. Hoewel opgevoed
in de half Deensche kultuur van het burgerlijk midden waaruit hij sproot, heeft hij heel zijn leven den strijd gevoerd tegen
de verheerlijking van het officieele « Riksmaal », voor eigen
Noorsche taal en kultuur.
Kinck overleed in 1926. Enkele studies over hem, geschreven in het Noorsch, Deensch en Zweedsch, werden piaeitvol
gebundeld tot zijn gedachtenis, onder den titel : «Hans E.
Kinc k. — Et Ef term ael e» (Aschehoug, Oslo).
MARCUS LAUESEN gaf met «K a e t t e r en f r a E i sleben» (Hasselbach, Kopenhagen) een schets uit het leven
van Luther, een soon « vie romancee ». Het boek behandelt
het eerste deel van Luther's leven en sluit met de historische
rijksdagzitting van Worms. Een weer uitvoerige bespreking
geven we dus bij het verschijnen van het tweede deel, dat
aangekondigd werd voor het voorjaar 1935.
E. DE DEYNE.
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Poezie - kr oniek
DE ANGST VOOR HET AVONTUUR
(naar aanleiding van « Het schoon bedrog »
door M. De Doncker en « Verzen en Kwatrijnen » door Paul de Vree.)

Bij een terugkeer tot een beminnelik vooroorlogsch konservatisme heeft de jongste lyriek niets te winnen, ja, alles te
verliezen.
Het is een onmiskenbaar feit : de Vlaamsche poezie herleeft. Dat deze herleving zich langzaam, voor velen al te
langzaam voltrok, lijkt mij geen bezwaar voor haar leefbaarheid, integendeel. Dat deze herleving echter niet altijd een
vernieuwing beteekent is even waar, doch onrustwekkender
dan de zoogenaamde erotische afwijkingen waaraan enkele
roekelooze harten zich hebben gewaagd. Een roekeloos hart
alleen waagt het avontuur. Het avontuur alleen zoekt en vindt
de kansen die de schoonheidsvormen te vernieuwen weten.
Waar de poezie dit vernieuwende avontuur ontwijkt levers
geen jonge harten meer. De meeste der dichters die thans aan
het woord zijn gekomen worden beheerscht door de angst
voor het avontuur, zij grijpen terug naar een beminnelik vooroorlogsch konservatisme waarbij hun poezie, helaas niets te
winnen heeft. Niet het aanvaarden eener prosodische tucht
maakt hun werk zoogoed als ongenietbaar, doch voornamelik
het feit dat zij met het aanvaarden deter tucht ook de beproefde gevoelens eindeloos hebben uitgerafeld tot levenlooze gemeenplaatsen. Deze poezie wordt bedreigd met verstarring, zij is oud en meestal vervelend, zij is negatief, zij
doodt in de kiem elk vernieuwend avontuur. Deze poezie is
niet zonder verdienste : uitgespuwd, eenerzijds door de
romantische ekspressionisten die in hun navolgers al te
duidelik hun eigen gebreken in het licht zagen gesteld, anderzijds door de verouderde en verbitterde kritiek die zich uitputte in onweerlegbare pleidooien voor de prosodie, koos zij
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het hazenpad en zocht opnieuw aansluiting bij de, door de
Ruimtedichters onderbroken, traditie.
Naast deze niet onverdienstelike dichters van het hazenpad
leven echter in Vlaanderen — ik zeg het met trots — enkele
jonge, roekelooze avonturiers die zich te weer hebben gesteld
tegen de ongebonden vormeloosheid en de zwendel in buitenpoetische leuzen die de naoorlogsche poezie kenmerkte. Zij
hebben niet in de eerste plaats gestreefd naar « zuivere
poezie, doch naar een poezie die als een « levend » voorwerp
werd en den modernen mensch volledig in zich opneemt. Zij
moisten dat de z.g.n. « spielerei » die meestal slechts door volheid van leven kon worden aangevuld. En deze volheid van
leven — mits zij Been leuze blijven Wilde — kon niet anders
zijn dan de algemeen menselike siddering van den modernen
mens in den modernen tijd. Zij hebben het gedicht willen
vrijwaren van elke buiten-lyrische inmenging en zijn tegenstanders geworden van haar politiseering. Zij grijpen niet
terug naar de prosodie, doch naar een organisch-levende,
dinamisch-geladen vormkracht. Eenmaal de prosodische dijk
doorgebroken huldigen zij geenszins de leuze der volste vrijheid. « L'artiste doit avaler une locomotive et rendre une
pipe. » Ook zij zouden deze paradoks als kenspreuk kunnen
nemen. Zij streven niet de realiteit na, zij streven een verhevigde realiteit na. Zij zoeken in de sonoriteit der woorden
een « nieuw » verband. Hun poezie weze, om het met Cocteau
te zeggen, het bewustzijn van een andere wereld, niet te meten
met onze gewone maten. Zij brengt de grondslagen van ons
dagelijksch leven aan 't wankelen, zij wekt ons op uit onze
dagelijksche dood.
Tot de eerste groep behooren de twee dichters die ik hier
bespreek : Maurits De Doncker en Paul De Vree. Alhoewel
beiden beheerscht worden door den angst voor het avontuur
en teruggrijpen naar een beminnelik vooroorlogsch konservatisme, naar de prosodie, toch zijn de rezultaten die zij
bereikten zeer verschillend, zoo naar den geest als naar de
uitwerking ervan. Het vers van De Doncker is meestal oud,
sours vervelend, dat van De Vree echter bleef jong en doorzichtig, ja, of en toe zelfs zuiver muzikaal ondanks de drei458

gende verstarring. « Verzen en Kwatrijnen » van De Vree is
een eersteling. Men is twintig jaar, men heeft het leven lief.
« Het schoon bedrog » echter is reeds De Donckers vierde
dichtbundel, die, voor wie de evolutie van dezen dichter op
den voet hebben gevolgd, evenwel geen aanwinst van meer
dan gewone betekenis kan worden genoemd. Men kan van
deze laatste verzen niet zeggen dat zij bepaald goed of slecht
zijn. Zij zijn zuiver van rythme en muzikaliteit, men voelt het
bij de eerste aanraking reeds dat zij door een bedreven hand
werden geboetseerd en niemand zal het wagen de eerlikheid
van deze bittere, nu en dan ironisch-getinte gedichten in
twijfel te trekken. Wat mij voor De Doncker's verdere ontwikkeling verontrust is niet vooral zijn doorgevoerd individualisme — men verlochent niet zoo licht eeuwen bloed en
kultuur — doch het aanwenden van verouderde beelden en
wendingen. Zoo wekt de zin « Ik kan geen wrok in mijnen
boezem kweken » vooreerst een gimlach bij mij op en dit niet
alleen om dezen boezem en dat kweken.
Maurits De Doncker heeft eenmaal in « Gedoofder Vuren
As : een hoogtepunt bereikt van meer dan gewone beteekenis.
Ik schrijf hier een kort gedichtje over dat in zijn vlekkeloozen
eenvoud van een bijna architektonische zuiverheid is
Gezoef van botenschroeven stoort der nachten stilte,
daarbuiten op de vaart, wier watren ruw beroerd
zich sluiten om de logge lompe romp. Beloerd
heb ik dit bang gebeuren in der nachten kilte.
Dit hoogtepunt moist De Doncker noch in Kwatrijnen, noch
in Het schoon Bedrog te overtreffen.
Ondanks de restrikties die ik hierboven maakte levert Paul
De Vree ons met zijn eersten dichtbundel « Verzen en Kwatrijnen » het ontegensprekelik bewijs van zijn dichterschap.
Niet dat deze fragmentarische pipezie die wij eerder pogingen
dan rezultaten wilden noemen, u onvoorwaardelik aangrijpt
door de hevige en sterke beleving van de nog zeer beperkte
en intieme gevoelswereld van den dichter — doch het feit,
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dat De Vree deze wereld transformeerde en optilde naar een
hooger plan, het hooger plan waarop het woord doorzichtig
en zuiver muzikaal wordt, is treffend en bevestigt zijn talent.
Graag verwijs ik hier naar het gave en zeer schoone gedicht
« Het Beukenwoud » dat enkele maanden geleden in dit tijdschrift verscheen. In De Rei der Maanden, twaalf sterk saamgebalde vierregelige versjes, toont Paul De Vree ons wat beheersching en tucht vermogen. Ik citeer hier, ondanks den
storenden en overbodigen vierden versregel, het fragmentarische doch betooverende gedichtje « Mei-avond » :
Order de blanke boomer die als huiven staan
glijden geliefden in den nacht
het eind der broze droomen weet alleen de maan
die troostend lacht.
Beide hier besproken bundeltjes die door Varior zeer sierlik werden uitgegeven steken gunstig of bij de verwaterde
en onevenwichtige plakketjes die dit jonge uitgeversbedrijf
week na week in het licht zond.
PIETER G. BUCKINX.
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Kroniek uit Holland
EDUARD BROM f
Drie dagen na Paschen, op den 24 April 1935 is hij te
Amsterdam overleden : Eduardus Theodorus Joannes Brom,
zakeman en dichter naar den goeden stijl. Voor wie niet
afkeerig zijn van symboliek, wijzen wij op den datum van zijn
overlijden zoo kort na het Hoogfeest. Eduard Brom, de man
van een vorige generatie, heeft de wederopstanding mogen
zien en beleven, heeft deel mogen hebben aan de vernieuwing
der katholieke literatuur, waartoe een groep dichters jonger
van jaren dan hij, in Holland werd geroepen.
De drie-en-zeventig jarige vond niet eerst bij zijn graf de
waardeering van anderen voor zijn werk. Reeds bij de uitgave
van zijn eersten gedichten-bundel, die in 1886 verscheen met
gem andere pretentie dan in den simpelen naam lag aangegeven : te zijn « Een Bundel Gedichten » verwierf hij zich de
belangstelling van Jozef Alberdingk Thijm, voor wren hij
een zeer groote vereering had. Het was een poetische expressie
geheel naar den trans dier dagen, nauwelijks nog beinvloed
door de idealen der Tachtigers. Maar Thijm zag er, met de
noodige reserve toch qualiteiten genoeg in, om den jongen
Brom toe te staan den brief dien hij hem schreef, te doers
opnemen in zijn eersten bundel. « Den Heer Eduard Brom,
alhier » — zoo richtte Thijm zich tot hem, « 1k wensch u
geluk, met de afwerking van uwen dichtbundel. Bij de groote
beweging in de geesten, waardoor onze tijd zich kenmerkt,
is de verschijning van zulk een dichtwerk niet zonder beteekenis. Als ik u dan geluk wensch heeft dit weer dan eenen
zip . Ik verheug mij, in u te hebben leeren kennen een moedig
en begaafd lid van die katholieke jongelingen-falanx, van
Welke de naaste toekomst en de beantwoording der vraag of
de waarheid daarin zal zegepralen, voor een goed gedeelte
afhangt.
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Ik verheug mij in dezen bundel zoo veel teekens van vast,
oprecht en zuiver geloof gevonden te hebben; zooveel bewijzen voor uwen vaderlandschen zin en van de waardeering
dier huiselijke deugden, Welke een sterke dam zijn tegen de
vioeden der ontkenning en vertwijfeling. En ondanks dat
konservatisme, dat uit uw gedichten spreekt, komt een fiere
liefde voor vrijheid ons toch telkens verblijden en verheffen,
terwij1 ook uw godsdienstzin nergens een dankbaar genieten
van het voile leven uitsluit. Mij dunkt dat over het algemeen
de welverzorgde dichtvorm aan de onderwerpen harmoniesch
geevenredigd is. Ontvang, waarde Heer, de verzekering
miner bizondere belangstelling. »
Dit was voor een jong dichter in dien tijd een toch waarlijk niet weinig beteekenend getuigschrift. Afgezien van de
betrekkelijke waarde dier gedichten, blijft deze aanbeveling
van beteekenis als inleidend document tot het literaire leven
van Ed. Brom; een levee dat door den tijd waarin het verliep
gestempeld werd met een zoodanig merk, dat het in gees
enkele beschouwing van dezen tijd ten aanzien van de literatuur voorbijgegaan kan worden. Want Brom droeg iets van
Thijm over tot in het heden en zijn werk en zijn leven werden
daardoor schakels tusschen twee perioden, tusschen twee
eeuwen.
In 1892 kwam de tweede bundel verzen uit Brom's harden,
« Felice en andere gedichten ». Daarin viel een merkwaardige
vernieuwing van zijn kunst te constateeren. Met den bundel
« Opgang », die in 1895 het licht zag, werd Brom de wegbereider voor een jongere generatie, die zich groepeerde road
het maandblad « Van Onzen Tijd ». Voor dien was hij medewerker geweest aan het maandblad « De Katholiek » en het
viel de nieuwe redactie, die « Van Onzen Tijd » verzorgde
niet moeilijk, om in Brom meer dan een sympathiek gelijkgezinde te erkennen. Hij werd reeds spoedig medewerker aan
het maandblad en C. R. de Klerk, die in 1900 de verwachtingen van den eigen tijd uitschreef, in den worm van een
program voor de zich ontwikkelende katholieke dichtkunst,
greep daarbij terug op wat Brom reeds had tot stand gebracht
en in zijn werk vastgelegd. In de bloemlezing bij den, zeven462

tigsten verjaardag van Brom, saamgesteld door Anton van
Duinkerken, haalt deze de woorden van De Klerk dan ook
aan, om dit contact tusschen den toes acht-en-dertigjarigen
dichter en de jongere groep te doen opmerken.
« Zijn poezie zal zijn katholiek-mystieke kunst », had De
Klerk van den komenden dichter in de nieuwe eeuw gezegd.
« Weemoed zal er beven ook in zijn lied, maar uit het geheel
van zijn arbeid zal bevrediging rijzen als een groote schaduwboom, rustig beschermend de teere bloemen van Teed, de puurwitte bloemen van meditatie. Bij hem zal Lijdenszege bekronen Lijdensdoem. Als hij zings van « zielevrede, hemelling
op aarde », dan zullen die het hooren hem gelooven, omdat
hij dezelfde is, die pas nog sprak als een, die de weeen der
wereld gezien had. Neen, zijn weg zal niet zijn als de luchttocht van den winterschuwen vogel, die hoog, om 't gehuil
der golven toch maar niet te vernemen, vliegt over de zee naar
vreemde, warme sfeer. Uitgaan zal zijn ziel van de ark, die
rust op een berg, dat is van het geloof, en in den omtrek dier
ark zal zij rondzweven met kalmen wiekslag boven den watervloed, dat is boven het Leven, wachtend tot de zeeen dalen
en zij straks vreugde brenge door den gevonden olijftak.... »
De hier omschreven ontwikkelingsgang kon direct afgeleid
zijn uit de verzen van den bundel « Opgang » en feitelijk werd
Brom hier als leider der nieuwe groep aangewezen. Van den
kunstenaarskring « De Violier » is hij langen tijd de voorzitter geweest; en Brom was er de man niet naar, dit als
een eere-baantje te beschouwen. Zijn dichterlijke werkzaamheid culmineerde in de jaren kort voor den grooten oorlog,
de bundel « Verzen >> die in 1909 verscheen, openbaart den
dichter als voornaamsten vertegenwoordiger van zijn tijd op
het punt van katholieke bezieling. Zijn twee volgende bundels
« Dante's opgang » in 1923, en « Grootstad » in 1926 verschenen, voltooiden zijn oeuvre.
« Zijn broze verskunst is uit bewondering geboren », luidde
de karakteristiek van die kunst, die Anton van Duinkerken
er van gaf in het gedachtenis-artikel dat hij daags na den
sterfdag van Brom schreef. « Noch lichamelijk, Hoch geestelijk voerde hij de gedaante van een groot man en wanneer
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hij toch een waarachtig groot man geworden is, zoozeer in
tegenstelling tot zijn broze figuur en verschijning, komt het
door zijn gehoorzaamheid. Hij heeft den moed gehad te
gehoorzamen aan de inspiratie en alleen aan de inspiratie.
Veelstemmig partij-geschreeuw in of buiten de literatuur
heeft nooit indruk op hem gemaakt. Hoogstens gaf het hem
de spijt, dat de wereld zoo leelijk kon zijn. »
« Hij Wilde dat het Leven mooi was. Hij heeft het mooi
gemaakt. Hij leefde in schoonheid naar Hadewych's ontroerenden heilwensch
« Vaert wel ende levet scone »
Moge de aanschouwing der Eeuwige Schoonheid hem troosten voor het Teed, dat slechts het leelijke op aarde hem kon
aandoen » — aldus besloot Van Duinkerken dit derde van een
drietal getuigenissen, dat reikte over bijna een halve eeuw en
in zijn verscheidenheid denzelfden stiffen dichter ganging
het eerste bij zijn opkomst, het tweede tijdens zijn beste
periode, het laatste aan zijn graf. Drie generaties en drie
opvattingen waren het, die achter elk deter getuigenissen
staan en om dit bij het verscheiden zoo scherp mogelijk te
laten uitkomen, verzamelden wij ze in deze kroniek. Ten
besluite mogen wij dan ook hier den gestorven dichter nogmaals eeren met het woord, dat tot hem gericht werd bij de
viering van zijn zeventigsten verjaardag : « Eduard Brom
heeft in het katholieke Nederland, voor zijn deel, de zuivere
Thijmsche traditie bewaard, hij heeft in het tijdperk der
massa-organisatie gehouden aan het strikt individueele der
bezieling; hij heeft het plan der katholieke poezie, na Schaepman, verhoogd.
Een dichter als Eduard Brom naar qualiteiten en karakter
heeft de katholieke literatuur niet gekend en zal zij ook niet
Licht meer herkrijgen. Zijn figuur is een unieke en zijn naam
zal niet vergeten worden in Holland. R. I. P.
A. J. D. VAN OOSTEN.
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RINGSTEKEN
Deze maand leerden wij dat, evenmin als ongelukken, gedichten nooit alleen
komen. Schrijft Werumeus Buning in De Gemeenschap b.v. een « Ballade van de
zeven dooden », dan doet hij het twee maanden later nog eens in De Gids met een
« Ballade van den grooten dorst » en meteen heeft Van Duinkerken een ballade
« Van drie antwerpsche dooven » voor hetzelfde nummer klaar. En wij spreken dan
nog niet eens van een « Ballade van het Verlangen » van een zekeren Lodewijk
van Maelstede. « Ballades, een genre dat weer erg in trek schijnt te geraken en
graag gelezen wordt, » schrijft dan ook Jan Engelman. « Waar nets tegen is, als
de ballades goed zijn. Men miskenne daarbij echter niet het goed recht van andere
genres », De drie gedichten lijken ons in elk geval het aanhalen-in-hun-geheel
waard. Er wordt in dezen dorren tijd al niet te veel gelegenheid geboden om aandacht te vragen voor de poetische productie en wij zullen ons ditmaal niet ontzien
geheel onze plaatsruimte aan de pazie te wijden.
BALLADE VAN DE ZEVEN DOODEN
door J. W. F. Werumeus Buning
Zeven hengelaars met een auto
verdronken bij Purmerend
De dood, als een otter wild, heeft er zeven de moord gebeten
die te visschen waren gegaan -in de streek van Purmerend.
Geen mensch kent zijn lot en zijn end;
zij vloekten hun mond vol water en stierven onbekend.
Zeven visschers van liefhebberij, uit Amsterdam kwamen zij,
Toen men Woensdagsnachts ging dreggen
Kwam men dra de waarheid te weten,
Men zag een hand die stak door het raam,
die had nog voor zeven te zeggen :
Een mensch kan de dood vergeten
Maar hij staat achter ieder raam,
Klaar voor u!
Er was geen van de zeven die dacht
dat die nacht was zijn laatste nacht,
zeven hengels staken de treeplank of
om visch te vangen, dat werd hun graf.
De dood, die groote hengelaar,
ving er zeven achter elkaar.
God vergeve mij, maar ik wil zeggen,
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De Dood, die weet in te leggen.
Aan de kade te Purmerend
zat hij die niemand kent,
zonder snoer en dobber en aas,
Klaar voor u!
Een visch die sterft slaat zijn staart
Zij sloegen elkaar met de vuist
En zij stierven door elkaar
Als een zak met een zoodje baars,
Zoo zag men zeven visschers
Toen zij werden opgehaald,
dat zag menigeen daar nog juist :
Dan de dood is niets gewissers,
een wagen met levend aas
zoo smeet hij hen te water.
God alleen heeft solaas,
Klaar voor u!
En toen zij werden begraven
was de dag heet en dor als geen
Rondom hun diepe graven
kwamen drieduizend menschen bijeen ;
met roode oogen en tranen
stonden zij in het mul nand
om de dooden of te wachten,
met een zakdoek in hun hand.
Maar van iedere zeven tranen
waren er zes voor hun eigen lot
Want bij ieder graf staart God naar benee,
Klaar voor u!
De lijken stonken door de kist
want de dood is hard en wreed.
God geve dat geen van de drieduizend
deze zeven dooden vergeet.
De dood is een visscher van geweld
dat heeft hij weer zeven maal verteld ;
maar wat is een mensch in zijn graf ?
Een niets, als hij niet een nieuw zaad is
in drieduizend harde harten.
Waarom klopten die daar zoolang saam?
De dood staat achter ieder raam,
Klaar voor u!
Heere Christus, het raam van een oude Buick
is maar een dun glas, en daarachter zit ik
en ik zie de weg naar den dood.
Daar staan zooveel boomen en iedere sloot
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en ieder water is diep genoeg om te maken dat ik stik.
Het leven is maar een vinger lang
en wie te visschen gaat
weet voortaan weer dat op iedere bocht
de dood te visschen staat.
En ik vraag geen tija of geen medelij
maar ik vraag een dood dichter bij u dan zij.
Klaar voor mij!
BALLADE VAN DEN GROOTEN DORST
door J. W. F. Werumeus Buning
Je meurs de seuf au pres de la fontaine
Drink wijn, Rijnsch, Fransch of Spaansch, rood, geel of goud
Al smaakt het naar den hemel en violen,
't Smaakt steeds naar wat men aan dorst overhoudt.
Gode's genade zij ons dorst bevolen.
Wijn maakt ons als een kind aan 's werelds borst.
Maar dorst is alles wat men overhoudt.
Bemin, zwart, rood of blond, 't is alles dorst.
Een Beek blijft klateren in een brandend woud,
De maan schijnt vorstelijk op iedere wei.
Hoeveel een mensch ook van een ander houdt,
't Is altoos een en altoos eenerlei.
Want dorst is alles wat men overhoudt.
Verdorst, omdat wie goed drinkt en bemint
Maar een ding leert, en altoos eenerlei :
Dat men altoos God als het einde vindt,
Een glas altoos te leeg, hoe vol het zij.
Geen ding ter wereld dat ons zoo benauwt :
Dat dorst is alles wat men overhoudt.
* * *

Francois Villon, mijn prins, bij Jezus' dorst,
Wij hebben nooit een droppel wijn vermorst.
Noch ooit bemind, of God erkend als vorst.
Wist gij den weg in 's werelds prachtig woud?
Heet is het bloed, en dor de keel als tout.
En dorst is alles wat men overhoudt.
BALLADE VAN DRIE ANTWERPSCHE DOOVEN
door Anton van Duinkerken
Gij zult mij niet willen gelooven
Hoort hoe dit wonder geschied is
Wanneer ik het rustig vertel,
op een Zondag kort v6Or den Advent,
Maar ik zweer bij den hemel hierboven Mijn oom, die een vroom Jesulet is,
En bij bier beneden de hel
Bedreven in 't Oud Testament,
In Antwerpen waren drie dooven
Staat u borg, dat er niets in dit lied is
Die verstaan u vandaag heel wel.
Verzonnen, versierd of geschend.
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Drie dooven die kwamen tezamen :
Jan Been uit, het Schipperskwartier,
De Suus van den Kwaden Amen
— Zijn vader was koster in Lier —
En Nol met de matglazen ramen,
Op de Vogelenmarkt herbergier.
Zij hadden malkander gevonden

De Koning was dood. Alle klokken
Bimbomden dien dag in de stad.
Van den Ouden Godt tot de Dokken
Was geen klok, die geen rouwklanken
[had
Om ze neder te sneeuwen als vlokken
Verdriet over straat, plein en pad.

Voor 't bureel van de Kleine Gazet,
Waar zij alle drie elken dag stonden
Te lezen wat buiten gezet,
Maar omdat zij elkaar niet verstonden
Had geen op den ander gezet.

Jan Been is begonnen te zingen
Met zelzaam hoog stemgeluid :
« Ach, wij stokdoove stervelingen,
Wij leven ons leven bier tilt
Tusschen duizendenderlei schoone dingen
En wij weten niet, wat het beduidt!

Zij bemerkten elkaar voor het eerste
Na Koning Albert zijnen dood.
De Suus — want die was de geleerdste —
Dacht : een volks-oploop komt er, en
[groot!
Hij duchtte 't gedrang om het zeerste
En wenkte hen : gaat op den loop !

Wij zien al die anderen loopen
Rondom ons, lichthoorig en blij !
Wat mogen wij meer van hen hopen
Dan een druppeltje medelij ?
Bij geen dokter kunnen wij koopen
Het geluk van te hooren als zij. D

Zij vluchtten hem na tot de kade,
Stijf hollend in eenen ruk;
Schoon er niet werd gelost of geladen
Was het bier bij het water toch druk.
In de zon op de Promenade
Zoekt menig man 's Zondags geluk.
Zij spraken geen woord, doch zij keken
Elkander, drie dooven, strak aan.
Dan behoefden zij niet veel te spreken
Om toch elkaars zin te verstaan.
De Suus gaf om twee uur een teeken :
't Is tijd om naar huis toe te gaan.
Doch bet weer was zoo zacht en de
[Schelde
Lag zoo rimpelloos blank in de zon
Het was of een stem hun vertelde
Dat er weldra een wonder begon,
En ach, dooven genieten zoo zelden
De zachte muziek van de zon.

468

De twee anderen zagen met oogen,
Verwilderd van stomme schrik,
Hoe de zingende lippen bewogen
En ze dachten : « zong hij of zong ik?

Want ik heb toch mijzelf niet bedrogen :
Dat lied was mijn zielseigen snik! »
Toen riep Nol opeens uit : « Ik kan
[hooren! »
En de Suus verstond wat hij zei :
Jan Been wees verdwaasd naar den
[toren :
« Dat altijd maar bonzen doet hij ! »
Niets was bun gelijk als te voren
Zij hoorden wat ik boor of gij.
Dat ze er zeer gelukkig mee waren
Begrijpt gij, wanneer gij dit leest.
Zij waren in al hunne jaren
Nog nooit zoo tevreden geweest
En zij baden, dat God bun zou sparen
Dien klaren luist'renden geest.

Dit wonder vernamen veel lieden.
Die kwamen en spraken hen aan.
Zij moesten hun vrienden ontvlieden
Om niet in 't gedrang te vergaan,
En zij hoorden geregeld het zieden
Der stad als een angstig orkaan.

Bang vluchtten zij weg naar het Zuiden
En ze zijn bier niet wedergezien,
Hun angst voor de vele geluiden
Vergalde hun het leven misschien.
Ach, aan dingen, die nooit iets beduiden
Verdoen wij ons hooren en zien.

Zij hoorden het honderduit prates
Der dwazen, die overal zijn,
Het luide rumoer van de straten,
't Lawijt achter ieder gordijn.
Het geweld uit alle hoeken en gaten
Doordaverde hen als een pijn.

Nu behoeft gij mij niet te gelooven
Al weet ik goed, wat ik vertel,
Maar ik zweer bij den hemel hierboven
En bij hierbeneden de hel :
Het gelukkigst zijn blinden en dooven
In 's werelds luidruchtig bestel.

Zij hoorden nu alles gebeuren

Wat ginds aan de Schelde geschied is
Op een Zondag kort voor den Advent,
Zegt mijn oom, die een vroom Jesulet is

Wat te voren het oog alleen zag.
Hoe scherp gillen menschen die treuren,
Hoe hard en gemeen klinkt een lach!
Hun trommelvlies dreigde te scheuren
In dien eeuwigen doemenisdag.

Bevestigt het Oud Testament :
« Welzalig de wijze, die niet is
Gehecht aan wat oor en oog kent ».

De poetische les is daarmede nog niet uit. Nauwelijks is Dirk Cotser's bloemlezing « Het kind in de poezie » (nog warm van de persen, zooals men ons eens
te Oostende zeide, niet waar,Karel Jonckheere ?) verschenen (men zal over die

bloemlezing met veel vrucht de voortreff elijke kroniek van van Duinkerken in
De Gids, Aprilnummer, leven) of vier dichteren voelen zich in vrijwel dezelfde
dagen door het onderwerp Kind bewogen. In De Nieuwe Gemeenschap zijn het
Henk Kuitenbrouwer en Martin Bruins, om dan nog te zwijgen van een vijfregelig
gedicht van A. J. D. Van Oosten : « Jongste Jeugd ». De vierde is Clara Eggink,
wier « verdronken kind » wij uit het Maartnummer van De Gemeenschap knipten

en hier als derde bewijsstuk laten volgen :
HET KIND
door Henk Kuitenbrouwer

Het tasten van zijn kinderlijke woorden
Zegt weer de dingen zuiver en herschapen.
Het wonder dat voor ons reeds lang ging slapen
Is bloeiend voor hem overal, als hoorde
Hij zacht de echo's van die verre dagen,
Toen nog geen waan het wonder had versleten

Tot een formule, die wij bitter weten
En die wij, wetend, onafwendbaar dragen.
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Zijn ogen zien nog de verborgenheden
Waaraan wij zelfs d'herinnering verloren,
Maar die, in duist're droom soms vaag herboren,
Ons droef tot het verlies ontwaken deden.
KINDERDOOD
door Martin Bruyns
Vroeger las ik daar altijd overheen :
een kleine jongen, die een been
werd afgekneld onder de tram;
een ander, die al spelend van de darn
in 't water sloeg
(zijn lijkje vond men bij een schipperskroeg) ;
een kindje, met beet water overgoten,
en dat zojuist nog juichend had genoten
een kleine, reine mens te zijn;
een knaap, die werd vermorzeld door de trein
of door een autobus tot brei gereden ;
deze en dergelijke griez'ligheden
hoorden nu eenmaal in mijn besef
tot de onvermijdelijke trefkans van het levee,
waar God het web van Zijnen Wil om heeft geweven.
Dat duister web, dat niet t'ontraadslen valt,
dat grillig is als water, en harder dan basalt.
Maar nu ik ken 't onwezenlijk geluk
van Vader-zijn ; nu mijn jongen drukpratend door het huis been drentelt,
en torens bouwt, vernielt, en wentelt
slaap-rekkend zich van d'een op d'andre zij ;
wanneer hij opgewonden, blijwuivend voor het raam
mijn komen ziet en gaan;
wanneer hij broertje geeft precieuze kussen,
of vlucht naar Moeders schoot, dat Zij zal sussen
't erbarmlijk snikken en zijn grote tranen
met koesterende, fltristerlieve namen,
omdat het leven hem heeft zeer gedaan
daar hij iets kleins en stouts misdaan.
Als ik dit alles zie,
en ik ervaar het telkens nieuw,
oorspronkelijk geluk van hem naar bed te brengen,
zijn nachtrust met mijn zegen te doorzengen ;
en 'k moet dan uit de kranten weten
hoe hoorloos zillk een leven werd aan stuk gereten,
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dan krampt mijn hart op van een schrille pijn,
omdat dan ergens in de wereld zijn
een Vader en een Moeder wild van smart,
wij! God met zó ontzaggelijk verdriet hen tart.
Dan bid ik d'Engel Zijn Bewaarder :
« Geleid hem zeer, en maak zijn ogen klaarder ».
HET VERDRONKEN KIND
door Clara Eggink
Op dezen stormdag is een kind verdronken
Wien d'oever van het meer bekoorde.
Het water had zoozeer geblonken
Hij greep en viel en niemand die het hoorde.
De stille aftocht van zijn kleine leven
Heeft, als de wind, geen spoor gezet.
Slechts heeft een zilvren ring gedreven
Waar zijn blond hoofdje werd gebed.
Maar later zal een die hem moest behooren
Verlaten langs het water gaan,
Nadenkend, in zichzelf verloren.
Een ring zal op den spiegel staan.
Wel zijn goede theoretische bespiegelingen over poezie in een periode van
dorheid verre van ongewoon, want de kunst zelf slaagt het slechtst wanneer men
er het meest en het best over redeneert, maar toch leverde onze maandelijksche
schaar in lang niet zulk een belangwekkende reeks indringende beschouwingen
over poezie op als ditmaaa. Dair drie een heilig getal is en wij reeds drie ballades
en drie gedichten over het kind aanhaalden, zullen wij ons ook beperken tot drie
citaten uit kronijken der poezie. Ter wille van deze superstitie, verzaken we dan
aan een extract uit de fijne bladzijden die Jos Panhuysen in De Gemeenschap,
Maartnummer, wijdde aan « Stabielen en Passanten », de bundel van Pierre Kemp.
Men late echter niet na ze te lezen.
Ziehier dan eerst en vooral hoe Vestdijk in bepaalde gedichten een vreemde
verwantschap van toonhoogte en van klanken ontdekt : (De Stem, April)
« Pazie blijft bevreemdend, hoe langer men ermee omgaat. De verwondering
erover wordt eer grooter. Bij de lezing van Coster's bloemlezing van gedichten
over het kind trof het mij, hoe in gedichten van gelijk of bijna gelijk onderwerp
telkens (soms bij eeuwen tijdsverschil in het ontstaan) eenzelfde klank ontstaat,
eenzelfde verijlde verdroomde toon, bijv. telkens als er sprake is van geboorte en
verwachting. Is poezie dan toch in den meest werkelijken zin verwoording, ver.
klanking van een toestand ? Beantwoordt aan een bepaalden gemoedstoestand een
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bepaalde toon in de taal, die begint te trillen zoodra een dichter in klanken dien
gemoedsstaat zoekt te naderen ? Kan de taal werkelijk meer dan zichzelve worden,
heeft er een transsubstantiatie plaats, waardoor op een gegeven oogenblik de taal
meer dan woord en begrip wordt, droom, verwachting zelf, als het ware in een
anderen aggregatietoestand?
Waar er sprake is van de verwachting van een jonge vrouw, is er in gedichten
steeds eenzelfde, hoog verijlde toon, die vanzelf schijnt te ontstaan. Meestal zetten
deze gedichten aanstonds op ongewoon groote toonhoogte in. Zij klimmen niet als
andere verzen naar een bepaalde toonhoogte op, zij zijn dadelijk op die hoogte,
van begin of aan, alsof een lang aangevangen muziek opeens in woorden voortgezet
wordt, alsof het gedicht lang begonnen was eer het begint, alsof er een suizende
trilling aan voorafgaat, alsof een muziek uit den hemel overgenomen en voortgezet
wordt. Zoo krijgen zulke gedichten in bun klank diezelfde houding, diezelfde
ongelooflijke en verre afwezigheid, die ingekeerde en eindeloos verzonken uitdrukking van verwachting, welke wij in het bewegen en kijken van een vrouw waarnemen, die een kind verwacht.
Die won van verwachting en verwondering verwerkelijkt zich in gedichten
meestal in é-klanken. In deze ontstaat een sfeer die teeder, verdroomd, 41 en ver is.
Ik boor dienzelfden klank, die de concrete taalvorm van een zielsstaat is, in
verscheidene overeenkomstige gedichten. Bij Henriette Roland Holst in dat fragment
vol vrouwelijk verwachten :
Eens zag ik een vrouw op den drempel
van een hut in avondzon staan,
zij speelde met haar kindje
en moedigde 't lachend aan
— want bet probeerde te loopen -en riep bet en lachte weer,
toen deed zij haar armen open
en knielde, bet opvangend, neer.
Het is enkel mededeeling, waarneming in allereenvoudigste woorden maar in
den klank is het reeds geheel en al vervlud van wat de dichteres daarna gaat zeggen,
van het verlangen dat in haar opstijgt, van den moederlijken droom dien het in
haar wekt. Het ongeboren kind zweeft in de woorden van den droom :
maar met morgenrood dreeft ge voorbij,
ik hoor de merels zingen
in bet koele grijze Licht.
De droomklanken worden naar het eind werkelijker, tastbaarder, de bevreemding ontgiijdt eraan, er is een menging van ontwaken en nog omhangende droomnevel in de slotregels :
Vreemd dat de rook van een droom
hangt over den dag zoo zwaar....
Diezelfde ijl gespannen zwevende verwachting, diezelfde klank is er in Nijhoffs
gedicht : Het steepen kindje. Weer is er het ontastbare zweven, het oneindig verre
en nabije, als bet luisteren van het vrouwenlichaam naar het in zich bewegende
ongeborene :
Toen kwam het naar mijn venster zweven
Ik voelde hoe zijn naakt en klein
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Lichaam dicht aan mijn borst gedreven
Sidderde van ontspannen pijn.
Dit geheele gedicht is overwegend in 6-klanken, en in vrouwelijk rijm
geschreven.
Nogmaals vernemen wij dien ijlen toon van verwachting in het gedicht van
Dop Bles : Jonge moeder. Ook Kier de onmiddellijke toonhoogte, en het onwezenlijk
verre in de é-klanken.
Hoe vreemd, dat mij gegeven is,
wat niet mijn eigen leven is,
maar sluimerend in het mijne ping,
en ging,
en brak de draad,
en wezen wou in eigen staat.
1k ben nog moe....
heb ik geleden ?
of is een droom uit mij gegleden ?....
Hoe verwant is de kiank in dit gedicht met het even hoog en verwonderd
inzettend gedicht van Marsman, ook een vers van verwondering en verwachting,
maar van een andere verwachting, een andere uitverkiezing vervuld, die te herkennen
is aan de bij even groote toonhoogte iets feller, vuriger en dieper kiank, minder
passief in overgave als het andere, de verwondering der bruid tegenover die der
moeder :
Ik dacht dat ik geboren was voor verdriet
En nu ben ik opeens een lied
aan 't c orden, fluisterend door het ijle morgenriet
nu smelt ik weg en voel mij openstroomen
naar alle verten van den horizon,
en ik weet niet meer
waar mijn loop begon.
Het vreemd-bezinninglooze of langzaam tot zichzelf komende der 6-klanken
is bier doorstraald, doorzield met een actiever verwachting en verrukking.
Nogmaals, zij het zwakker, wordt die verzonken kiank van verteederde aandacht
en bijna ingedroomde verzonkenheid van het moederlijke gehoord bij Van Collem :
Maar niet spreekt de moeder .en zeer stil
buigt zij het kindje, want zij wil
dat het kindje bij haar borst verblijv',
dat het ete, neme van haar lijf,
voedsel voor den honger dien het heeft
en de moeder voelt hoe zich begeeft
uit haar, drop na drop — en overvloeit
tot 'het kind —
Ik geloof dat ik mij in deze overeenkomsten, in de toonhoogte en de bevreemding der e-klanken niet bedrieg. Inderdaad schijnt poezie de taalbelichaming te
kunnen zijn van toestanden, als van verwachting en verwondering, van een uiterste
innigheid, welke in de taal alleen op overeenkomstige wijze genaderd kunnen
worden. Taal is in poezie werkelijk een andere aggegratietoestand van bepaalde
zielsstaten. Taal kan aldus, evenzeer als verwondering en verwachting, in andere
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gedichten weer letterlijk en geheel angst worden, stilte, ontzetting, blindgeschreide
verslagenheid, bevend verlangen. »
De tweede, J. C. Bloem, beantwoordt in Den Gulden Winckel de vraag in
hoeverre de dichter zijn ware persoonlijkheid openbaart of verbergt in het dagelijksch leven of in zijn gedicht :
« Een dichter is aan de bittertafel waarlijk niet minder gemaskerd dan in zijn
gedicht, integendeel, in een werkelijk goed gedicht is hij veel wezenlijker aanwezig
dan in de schijnbaar natuurlijker lichamelijke aanwezigheid. Juist in deze moet men
den mensch veelal zijns ondanks betrappen, in het werkelijke gedicht geeft hij zich
zooals hij is, zonder den altijd hem veranderenden invloed van zijn omgeving te
ondergaan.
Dit geldt natuurlijk alleen voor de goede gedichten en de goede dichters. Voor
slechte dichters en voor slechte gedichten van goede dichters is het ongetwijfeld
evenzeer juist, dat zij zich in hun werk openbaren, maar dan ongewild. (Het is
grappig, dat iemand als Hugo, die, als hij niet het allergrootste en allerbeste gaf,
zulke stroomen bombast en rhetoriek uitstortte, dit — zie de voorrede van « Les
Contemplations » — zoo volkomen helder heeft ingezien).
Samenvattend kan men zeggen, dat de dagelijksche verschijning van den mensch,
van den dichter, vaak, en dan juist in zijn minst gewilde daden en woorden, een
inzicht in diens persoonlijkheid kan geven, maar dat zij in het algemeen, hoezeer
zij, ten goede of ten kwade, een correctief kan vormen, zelden het meest essentieele
onthult. Bij den mensch, die zich alleen als mensch kan uiten, blijft dit dan ook
soms levenslang onuitgesproken. De kunstenaar kan het in zijn werk uiten. Ik zeg
niet, dat hij het altijd doet (de slechte natuurlijk niet, maar daar heb ik het
uiteraard niet over), maar hij kan het. »
Daarover schreef Vestdijk genuanceerder in de N. R. C. :
« of een dichter zich doorgaans in of achter zijn verzen verbergt dan wel er zich
in openbaart, m.a.w. of men de persoonlijkheid van den dichter heeft te bepalen
ondanks zijn werk of uit zijn werk. Daar de « persoonlijkheid », als dynamische
grootheid, niet vaststaat of vastgesteld kan worden anders dan als fictie, ten dienste
van een karakterbeschrijving in tegenstelling tot het « werk », dat toch, tot zekere
hoogte, in zijn definitieve gevormdheid maar een uitlegging toelaat, blijft ook de
beantwoording van deze vraag geheel willekeurig, zoolang men niet nader heeft
aangegeven welk onderdeel of aspect der persoonlijkheid men met het « werk »
in verband wil brengen. Een persoonlijkheid kan zich b.v. in twee hoofdstroomen
splitsen, die beide het landschap van het werk bevloeien ; dit is nog maar zeer
vereenvoudigd voorgesteld, zooals steeds, wanneer men beelden, ontleent aan de
buitenwereld, toepast op de ziel. Indien nu de eerste hoofdstroom als glimlachende
rivier het landschap doorkruist, terwijI de tweede in een grot verdwijnt en voorloopig niet meer bovenkomt, wat is bier dan « de » persoonlijkheid, de eerste of
de tweede?
Maar ook : wat heeft men in dit geval als « het » werk te beschouwen, de
vruchtbare velden en beemden, of de onderaardsche Nolen met hun stalactieten en
stalagmieten ? Het is duidelijk, dat het antwoord geheel afhankelijk blijft van het
uitgangspunt dat men zich kiest, en dat de betrekking tusschen persoonlijkheid en
werk en de mate waarin daarbij van een « verbergen » of « openbaren » sprake is,
alleen beteekenis kan hebben als richtsnoer bij de beschrijving van elk bijzonder
geval en niet als regel voor een constante verhouding of als voorschrift. »
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En, ten slotte, tot dieper inzicht in de kinderziel, nog dit citaat uit een merkwaardig stuk van M. Nijhoff in De Gemeenschap :
Wat is een kind ? Een kind is een onbereikbaar wezen, dat in een aparte wereld
leeft, en dat, en dit maakt de apartheid des te geheimzinniger, met ons een overeenkomstige gedaante vertoont, een gedaante, die in dezelfde mate naar ons toegroeit
als er het eigen-wereldsche uit verdwijnt. Van een dier, een landschap, een stilleven,
een abstracte constructie, nemen wij de apartheid terstond in ons op, maar een
kind lijkt op het eerste gezicht iets zeer vertrouwds. De apartheid van andere
voorstellingen, waartoe behalve de bovengenoemde voorbeelden ook het gewone
portret zou kunnen te rekenen zijn, de apartheid zorgt er voor, dat tijdens de
beschouwing, die altijd een vereenzelviging is, tusschen toeschouwer en voorstelling
een door den vorm van het kunstwerk veroorzaakte en bepaalde brug wordt geslagen.
Bij het kinderportret is nu dit de moeilijkheid, dat deze brug naar de aparte
kinderwereld schijnbaar reeds geslagen is ; dat dus het gevoel dat de beschouwing
moet gaan opwekken, schijnbaar reeds bij voorbaat aanwezig is. Wij zijn allemaal
kind geweest, wij hebben zonder uitzondering een diepe liefde voor kinderen. Wij
kunnen ons dus niet dan met de grootste moeite indenken voor een gesloten gebied
te staan als wij een kind bezien. Ziehier een der grootste moeilijkheden voor den
schilder die een kinderportret onderneemt.
Ik heb deter dagen veel over het kinderportret loopen nadenken. Ik ben tot
de conclusie gekomen dat het kinderportret alleen te begrijpen is als een voortzetting
van het engelenportret, de voor de menschen dichtst benaderbare weergave van den
puurst mogelijken geest in menschengedaante. Wij zien bij lvlantegna en Rafael
kinderen als engelen, engelen als kinderen. Wij zien later, in de laatste 3 eeuwen,
die in de menschengeschiedenis het tijdperk vormen van de « kritische gezindheid »,
dat de engel, als bovennatuurlijk en dus onuitbeeldbaar als plastisch motief door
de schilderkunst wordt opgegeven, en nu is het mijn indruk, dat, men de engel
verdween, het kind daarvoor in de plaats gekomen zou zijn. Van of de 18 e eeuw,
tot ongeveer den wereldoorlog toe, zijn we gaan gelooven in de gelukzaligheid van
een prirnitieve menschheid. Het menschelijk geluk was alleen in den oerstaat en
in den oorsprong aanwezig en als zoodanig nog denkbaar. Het is niet vreemd dat
de tijd van J. J. Rousseau ook de tijd is van den aanvang der kinderpsychologie.
Hoe pessimistischer de mensch gestemd werd omtrent zijn eigen huidigen toestand,
met des te meer glorie is hij de jeugd gaan omweven. Zoo werd het kinderportret
de plaatsvervanger van het engelenportret, sinds de engelen weigeren afgebeeld
te worden. Maar ook het kind ging weigeren. Men moest steeds dichter naar den
oorsprong, de geboorte, het zuigelingenstadium, om het ongerepte te kunnen benaderen. Maar Freud is gekomen, en hij heeft omtrent de geaardheid van het kind
een geheel andere noot doen hooren. Hij heeft de ongereptheid van het kind in
discrediet gebracht. Dat is dan jammer voor de kinderen, van hetzelfde vleesch te
zijn gemaakt als wij. Maar in onze beschouwingswijze brengt dit geen verandering.
Wij blijven het kind, onze kleine geheimzinnige reisgenoot, nog met dezelfde oogen
bezien, zijn raadselachtigheid vermindert niet door met onze natuur overeenstemming
te hebben. Integendeel, zou ik zeggen, hoe dieper de overeenstemming tusschen
mensch en kind hoe dieper het raadsel van zijn apartheid. Wie naar zijn kind niet
luistert heeft weinig kans zijn beschermengel te verstaan.
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Boek bespreking
ROBERT DUMOULIN : Les journees de septembre 1830 a
Bruxelles et en Province. Etude critique d'apris les sources. Memoire
couronne par l'academie de Belgique (Liege, Faculte de philosophic et lettres, 1934.
280 bldz.

We krijgen bier een ernstige historische studie op de Septemberdagen te Brussel
1830. Waar de titel er aan toevoegt « et en province », komen we echter in verzet.
De enkele bladzijden die aan de provinciesteden gewijd zijn, — en dan is daar
nog het land, — zijn onvoldoende. Maar eens dit gezegd, hebben we niet meer dan
lof voor dit eerlijk boek, dat bovendien getuigt van veel vlijt en van een zeer
ernstig naspeuren van de bronnen. De analytische bibliographie die een 60 blz.
beslaat is een werk op zich zelf geworden, — en nog heeft de schrijver Kier niet
naar volledigheid willen streven. We meenen ten andere dat dit voor een man
niet doenbaar is. Onze twee boekdeelen Antwerpen in 18 3 0 (bij de 600
blz.) zijn den schrijver onbekend gebleven. Maar nog eens, bet ging zoo zeer niet
om de provincie. Om dit werk te beoordeelen dient men bij het ware onderwerp
te blijven 17-24 September 1830 te Brussel. En voor dit onderwerp is het een
standaardwerk dat ons is geleverd, en dat we niet meer zouden willen missen, dat
ook niemand meer voorbij kan wie over die dagen jets zeggen wil of een nieuwe
synthese wil wages. Omtrent bet bekende twistpunt, — in hoeverre vreemden,
Franschen, aan de Septemberdagen zouden hebben deelgenomen, — krijgen we
bier voile en afdoende klaarheid. Er is daar fel overdreven geworden ; de Septemberdagen waren door en door « Belgisch ». Ook de legende van een « sociale
opstand » wordt bier tot zijn beperkten historischen grondslag teruggebracht. Integendeel treden thans elementen naar voren die vroeger veel minder opgemerkt
waren, zoo b. v. de actie van zekere geestelijkheid. Op de vraag of men bier een
aanhechting bij Frankrijk zocht, wordt ons ook veel materiaal tot klaar antwoord
bijgebracht. Het is erg opvallend hoe de geschiedenis van 1830 vlug en diepgaand
is verkleurd geworden door de politiek der volgende jaren ; het was volstrekt
noodig, — zooals Dumoulin bet Kier heeft gedaan, — zich bij de schriften en de
getuigenissen van dien tijd zelf te houden, en zich op hoede te stellen voor de
latere, om een goed en juist oordeel te kunnen maken van het gebeurde. Den schrijver weze oprecht geluk gewenscht om zijn degelijk werk.
F. C.
DR. JAN ROMEIN : De lage landen bij de zee. Geillustreerde geschiedenis van het Nederlandsche yolk, van Duinkerken tot Delfzijl. Met een voorwoord van prof. Kernkamp, met bijdragen van Dr. Bouman, Dr. Noordenbos, Dr.
van Roosbroeck en Herman Vos. — Uitgever W. De Haan, Utrecht, 1934. — 712
blz. zeer rijk geillustreerd.
Een beschavingsgeschiedenis van het Nederlandsche yolk, op de meest aantrekkelijke wijze aangeboden. De eerste critiek er op komt van den schrijver zelf in
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zijn voorwoord : die beschavingsgeschiedenis is hem « veel te kort ». Inderdaad er
ware nog oneindig veel aan toe te voegen, en ons V 1 a a n d e r en door de
eeuw en h e e n, tweemaal uitgegeven met zoo verschillenden tekst laat terecht
aanvoelen hoeveel meer men in een soortgelijke « geschiedenis » inschuiven kan :
daar kan geen enkel uitgever tegen op. Maar waar we wel de aandacht op vestigen
moeten, is toch dat dit boek, ondanks den besten wil van den schrijver die zich
zelfs de beschrijving heeft verzekerd van twee Zuid-Nederlanders, al te « Noordelijk » blijft om waarlijk algemeen-Nederlandsch te zijn. Waar het gaat over « de
bronnen van onze kennis » krijgen we b. v. de portretten van Wagenaar, Kluit,
Bilderdijk, enz. Er is geen enkel Vlaming ontdekt geworden voor die portrettengalerij. Er leefde toch eenmaal een Jan Frans Willems b. v. die de Rijmkronijk
uitgaf en de Brabantsche Yeesten, en een Belgisch Museum vol geschiedenis. David,
De Ram, De Smedt (met zijn uitgaven der Kronijken van Vlaanderen) tellen nog
minder mede. De oudere Bollandisten worden vernoemd, van de nieuwere weet men
niets, al zitten ze misschien een tijdlang in het Vlaamsche Tongerloo. Het tweede
kapittel De g r o n d waar op w i j s t a a n begint evenmin « van Duinkerken » zooals de titel beloofde, maar is heel en al bij Noord-Nederland beperkt
zooals ten andere het landkaartje het brutaal laat uitkomen. Dat is zeker niet met
opzet gedaan, en we verstaan dat het een schrijver moeilijk is zich in de officieele
uigaven van twee verschillende landen evenzeer in te wer pen, maar we kunnen het
feit toch niet voorbij zonder miskenning van ons zelve. Bepaald zwak is het vijfde
kapittel over de twaalfde tot de vijftiende eeuw, getiteld Fe o d a 1 e v e r s n i pp er in g. De landkaart op blz. 94, — die moet dienen voor de periode 11001428 — is volstrekt onvoldoende, en is, met de toevoeging dezer datums, volstrekt
onbegrijpelijk. De belangrijke samenhang Gelre-Frankrijk, waardoor de strijd
tegen Brabant duidelijk wordt, en nog zoo veel meer, is bepaald verwaarloosd.
En de Dietsche Blijde Inkomst-akte van hertogin Johanna wordt ons bier bekend
gemaakt als « de z. g. Joyeuse Entrée ». Er is zelfs geen franskiljon in Vlaanderen
die zich daar aan bezondigen zou. De kapittels over de jongere tijden, — zeggen
we het maar aanstonds, — zijn veel sterker gebouwd, en verdienen herhaaldelijk
een ernstig inachtnemen; maar bet Noord-Nederlandsche standpunt spreekt zich
hier nu des te vrijer uit daar men het Zuid-Nederlandsche voor deze periode aan
een paar Zuid-Nederlandsche specialisten heeft toevertrouwd. Door Dr. Robert van
Roosbroeck is behandeld : Vla ander en en Brabant in de XVIIe en
d e XVIIIe e e u w. Het is een lezenswaardige synthese, die echter voor belangrijke gedeelten niet genoeg op oorspronkelijke opzoekingen steunen kon om zich
vrij te maken van nog tal heerschende dwangbegrippen zooals omtrent de achterlijkheid van ons land op intellectueel gebied : oude anticlericale, meestal Hollandsche, poespas die niet rijmt met ons Zuidersch post-humanisme. Ook een gebrekkig
begrip van wat historie is heeft onze voorgangers uit de eerste periode der Vlaamsche beweging al te veel minachting op de geslachten dezer eeuwen doen werpen :
nu doet bet ons pijnlijk aan, nu we beter met deze eeuwen bekend geraken. Van
Herman Vos krijgen we een kapittel over De Vlaamsche B e w e g i n g in
haar historische ontwikkeling. Dit schijnt in het boek zoowat de
Zuid-Nederlandsche tegenhanger te moeten zijn van de vele Noord-Nederlandsche
kapittels over Burgerdom, modernisme en socialisme. Het is wel teekenend, en er
komt scherp bij uit hoe een Noord-Nederlander als Jan Romein het Zuiden, het
Vlaamsche Zuiden ziet. Daar waar hij werkelijk zin toont te hebben voor de beschavingsgeschiedenis van het Noorden, heeft hij voor het Zuiden niets meer noodig
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dan een schets van de Vlaamsche Beweging, al heet dit de geschiedenis van het
Nederlandsche yolk van Duinkerken tot Delfzijl. Dit nu terzijde gelaten en de
bladzijden van Herman Vos als een afzonderlijk werk beschouwd, is er wederom
veel goeds te zeggen. Natuurlijk wordt bier Vlaanderen in de bekende eeuwen een
« achterlijk gebied » omdat met het taaletiket niet werd uitgepakt. Des te lezenswaardiger is echter de synthese die de schrijver teekent van de Vlaamsche beweging
in de XIXe eeuw. De laatste bladzijden trachten een geschiedenis te schrijven
van een tijdvak dat misschien nog niet genoeg op afstand is geraakt om het in
historie vast te leggen. In meer dan een regel komt bier de partij-man naar voren;
we krijgen bier zelfs een eerste geschiedenis van de frontpartij tot aan het vertrek
van Herman Vos. Wat er allemaal in een verkorte beschavingsgeschiedenis van het
Nederlandsche yolk te pas komt!
Vergeten we niet te zeggen dat het boek rijk geillustreerd en prachtig uitgegeven is. De uitgever heeft er een salonboek van gemaakt. Een studie- of consultatiebock is het echter niet. Sommige synthesissen zijn het lezen en het herlezen waard,
maar men moet dan nog in de bedoelde perioden en kapittels thuis zijn, om er het
F. P.
goede uit te halen.
DR. A. M. MEERLOO : «Over wortels en vertakkingen van
het angstgevoel ». — De Vrije Bladen le 10 jrg., 11 Oktober 1934 ; 30 bldz.
Een zware, psychologische onileding van het wezen, de oorsprong en de gevolgen
van dat zonderlinge gevoel : de angst.
Er zouden onder filosofen wel eenige uurtjes te verpraten vallen over uitspraken
die daar, soms kortweg als inzet of besluit van een paar bladzijden staan gelibelleerd,
zooals : « De angst voor den twijfel maakt de principieele scepticus » — « De
angst voor het voile en rijke en ongebonden Leven voert tot askese » — « Vroeger
was het de biechtvader, later de arts, de moderne angstige zoekt het (kwijtgeraken
J. L.
van zijn doelloosheid) bij den dictator » — e. a. m,
FRIEDRICH MUCKERMANN : q VOM Ritsel der Zeit. Gedancken
z u r R e i c h s i d e e ». — Verlag KOsel und Pustet, Munchen.
Dit boek beboort stellig tot het beste wat pater Muckermann tot heden heeft
geschreven. Al is het niet geboren uit een constructief-plan, het is niettemin gegroeid
tot een eenheid : uitgaande van een kerngedachte of door de uitwendigheid der
dingen borend naar de kern. De verschillende hoofdstukken worden onder drie
hoofdingen gegroepeerd : « Die Urform von Seele und Welt », waarin de twee
polen der ziel, het aardsche en het religieuze, als hoofdmotieven worden behandeld ;
« Die inhere Dynamik der Reichsidee », geboren uit de verhouding tusschen den
Schepper en den mensch ; en ten slotte : « Spiegelungen und Tauschungen », waarin

vooral deze grondgedachte naar voren treedt : de burgerlijke wereld moest ten
onder gaan, omdat hij niet de totaliteit van de eeuwige Reichsidee nastreefde.
Pater Muckermann heeft over deze problemen die niet alleen het Me Rijk,
maar den modernen mensch ook buiten de grenzen van dit land beroeren en beangstigen, moeten schrijven met een reserve en een nuanceering van gedachte en woord,
die hem tot een grootere concentratie hebben gedwongen, die dit boek zeer ten
goede is gekomen.
Dr. L. D. S.

478

VERSCHENEN
PATER EV. BAUWENS : Zuid en No or d. Tiende uitgave, herzien en omgewerkt door Em. Janssens, S. J.
« Hoe de vernieuwde Zuid en No or d werd opgevat, aldus de inleiding,
zal het derde deel u leeren dat hiermede verschijnt. Samen met het vierde deel
(dat, hopes we, bij den aanvang van het volgend schooljaar het licht zal zien)
wil het ter studie voorleggen een gezamenlijk beeld van de Nederlandsche Literatuur : de ontwikkeling namelijk, vanaf de XIIe eeuw tot op onze dagen, van de
vier groote genres : de lyriek en de epiek eenerzijds, anderzijds de didactiek en
de dramatiek. Daarom staan de stukken chronologisch gerangschikt ; biographische
en critische nota's leeren de schrijvers kennen ; algemeene aanduidingen van tijdstippen en stroomingen wijzen op het midden en het leven waarin de gestalten
zich bewegen.
Geen essentiEel verschil dus, zal men opmerken, met de vorige uitgaven. Neen,
maar de historische methode wordt stricter doorgevoerd ; en, in het vierde deel,
vervangt een keuze van didactische stukken (bij voorkeur redevoeringen) de bestaande keuze van redevoeringen. »
Zuid en Noord is voor het literatuur-onderwijs in onze Katholieke gestichten
van onberekenbaar nut geweest ; en blijft het door de gestadige vernieuwing die
de uitgaven ondergaan.

P. DR. H. JONE : Katholieke Moraaltheologie. — Voor Nederland
en Belgie bewerkt door P. Dr. H. Van Groessen, met aanteekeningen over Nederlandsch burgerlijk en strafrecht mede door Mr. Dr. G. Feber en Dr. G. Lemaire.
Uitg. Romen en Zonen, Maaseik. 75 fr.
Een standaardwerk voor zielzorgers, theologanten, juristen, medici en andere
intellectueele leeken.
F. VERMUYTEN, PR. : Cathecismus van het Concilie van
Trent e. — Uit het latijn vertaald. — Uitg. H. Dessain, Mechelen.
Bijzonder voor hen die in de Vlaamsche parochial werkzaam zijn, schrijft
Kard. Van Roey, zal deze goed bewerkte vertaling het gebruik ervan buitengewoon
vergemakkelijken.
J. BROUWERS : Het boek van Gods L i e f d e. De Bijbel in zeven
schetsen. Uitg. Gebr. Van Aalst, Maastricht.
Zijn Hoogw. de Bisschop van Roermond schreef ten geleide en ter aanbeveling
van dit boek, dat door Hubert Levigne geillustreerd werd, een brief van warme
bewondering.
MARIE VON EBNER-ESCHENBACH : De Be s t edelin g. Uitg. Het Davidsfonds.
Al het werk van Marie von Ebnee-Eschenbach getuigt van een dichterlijk
gemoed dat in zijn edelen eenvoud vaak ontroert.
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P. LONGINUS DEMUNTER, 0. F. M.: St. Franciscus in de Kunst.
Uitg. St Franciscus Drukkerij, Mechelen. 45 fr.
E. P. Demunter heeft de bijschriften gebundeld die hij ter verklaring van de
illustrateis van St Franciscus in de Kunst, verschijnen liet in de De Bode van
St Franciscus. Het is voor wie kijken en keuren kan een leerrijk overzicht van den
invloed dien de arme van Assisi door de eeuwen been op de schilders heeft
uitgeoefend.
PIERRE GOEMAERE : Albert I loin des f oule s. Coll. Arc-en-Ciel.
4.50 fr. Ed. B. Arthaud, Grenoble.
Na al wat de bladen en tijdschriften sedert de dood van Koning Albert hebben
geschreven, hebben ons zekere hoofdstukken uit dit boekje nog treffender den
ongekreukten adel en de diepe vroomheid van dit koninklijk gemoed laten
bevroeden.
C. VAN GESTEL : D Man van Smar t e n. 12 fr. Uitg. De Vlaamsche
Boekcentrale, Antwerpen.
Dit zijn een reeks radio-causeries van den gekenden en gegeerden geestelijken
redenaar P. Van Gestel. Het boekje is keurig uitgegeven.
SIGIUD UNDSET : Lent e. Uit het Noorsch vertaald door M. Basenau-Goemans.
Uitg. Het Kompas, Mechelen.
Dit is het twee boek uit de tweede letterkundige reeks De Feniks.
Lente is een van de karakteristieke werken van S. Undset, voor ze de wereld
met Kristen Lavransdochter veroverde.
JEAN FRICKX : Etude sur l'organisation de l'enseignement
special a B r u x e Ile s. Preface du Dr. G. Vermeylen. — Ed. M. Lamertin,
Bruxelles.

P VAN DER WOUDEN, 0.P.: Het Celibaat der Priesters. — Uitg.
Geloofsverdediging, Antwerpen.
DR. J. ENDEPOLS : Lijst van Woorden gewijzigd volgens de
spelling 19 3 4. Uitg. J. B. Wolters, Groningen.
HENRIETTE ROLAND HOLST-VAN DER SCHALCK :

K e u r uit de g e d i c h t e n.

Uitg. W. L. Bruce, Rotterdam.
Of fensief :
I. — P. MOELION : Geest en Praktijk der of f ensief beweging.
IL — POL HEYNS : Sovjet Rusland en wij.
III. — L. GEYSEN : Spreekkoren.
EMMANUEL : Overwegingen voor Kloosterlingen, door de
schrijfster van Rabboni. Uitg. Desclee de Brouwer en Co, Brugge.

B. DE CRAENE : Het Leye-rimpele n. Uitg. St Norbertus boekhandel,
Tongeren.
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Twee belangrijke werken uit ons fonds

Pastoraal Psychiatrie
door H. BLESS R. K. Pr. (Vicarius van de Psychiatrische Inrichting r Voorburg » te Vught), met een inleiding van G. JANSSENS
(Geneesheer-Directeur van de Psychiatrische Inrichting r Voorburg » te Vught) . — Formaat 151/2 X 231/2 c.M. — 357 blz.
frs. 70. , gebonden 85. .
—Ingena id
Van verschillende zijden is de laatste jaren aangedrongen op
een nauwere samenwerking tusschen priester en psychiater. Om
dit te bereiken is eenige kennis van de psychiatrie, van moraaltheologisch standpunt beschouwd noodzakelijk.
De Vicarius van de Psychiatrische inrichting c Voorburg » te
Vught, de Zeer Eerw. Heer H. Bless, door zijn functie daartoe
uitstekend in staat, heeft met raadpleging van de nieuwste wetenschappelijke werken een handleiding samengesteld.
Naast een helder overzicht van het vele, dat op het gebied van
psychologie en psychopathologie geschreven is, plaatst de schrijver
zijn kritiek, die in de laatste instantie wortelt in de katholieke
levensbeschouwing.
Het werk is voorzien van een uitgebreide literatuur-opgave en
register.
—

—

Katholieke Moraaltheologie
door P. Dr. HERIBERT JONE O.M.CAP; voor Nederland en
België bewerkt naar de vijfde Duitsche uitgave door P. Dr. HUBERTUS VAN GROESSEN O.M.CAP, met aanteekeningen
over Nederlandsch Burgerlijk- en Strafrecht mede door Mr. Dr.
G. A. H. FEBER en Belgisch Burgerlijk- en Strafrecht door Dr. G.
± 800 bladz. Ingenaaid frs. 95. . Gebonden
LEMAIRE.
frs. 110.—.
Dit boek is een bewerking van de veel geprezen 4( Katholische
Moraltheologie » van den Duitschen Capucijn P. Dr. Heribert
Jone. P. Dr. Hubertus van Groessen bewerkte deze katholieke
moraaltheologie zooveel mogelijk voor Nederland en België. Waar
het te pas kwam werden bij verschillende materies de desbetreffende bepalingen van het Provinciaal Concilie van Utrecht, van
de Synoden der vijf Nederlandsche Bisdommen en van het Provinciaal Concilie van Mechelen aangegeven.
Door de notities over het Nederlandsch en Belgisch Strafrecht
wordt het verband tusschen de Katholieke moraal en het strafrecht
dier beide landen artikelsgewijze aangegeven. Zielzorgers kunnen
er zich gemakkelijk en vlug in moraal-kwesties oriënteeren en
academisch gevormde leeken kunnen zich daardoor zelfstandig een
oplossing verschaffen in de meeste gewetensvragen van het dagelijksch leven.
VERKRIJGBAAR IN DEN BOEKHANDEL EN BIJ
—

—
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TENERIFFE* - LOBITO* - BANANA* - BOMA MATADI en terug
door de prachtig ingerichte paketbooten.
Gediplomeerde geneesheeren en verpleegsters aan boord.
*Enkel voor Passagiers.

LIJN OP OOST-AFRIKA
Maandelijksche afvaarten. — Snelvervoer van koopwaren voor Belgisch
Congo, langs het Suez-kanaal en de Oost-Afrikaansche kust.
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OLIJN OP LA PLATA
Twee-maandelijksche postdienst.

OLIJN OP BRAZILIE
Twee-maandelijksche postdienst.

LIJN OP LOBITO
Maandelijksche postdienst naar Angola.

OLIJN NORD PACIFIQUE
Regelmatige dienst v an Antwerpen naar San Francisco en Vancouver.

OLIJN OP HET VERRE OOSTEN
Maandelijksche postdienst (China en Japan).
OA1 deze schepen hebben beperkte in ri chtingen voor kabienpassagiers
en enkele voor reizigers 3e klas.
Voor ve rv oer, reizen en inlichtingen zich te wenden tot de Agenten
Beheerders :
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DIETSCHE WARANDE
MO EN BELFORT
DIETSCHE WARANDE werd gesticht in 1855; BELFORT
in 1886. Met Januari 1900 werden de twee tijdschriften
samengesmolten.
REDACTIE : M. E. BELPAIRE, MARNIX GYSEN, AUG. VAN

CAUWELAERT en GERARD WALSCHAP.
ALGEMEENE RAAD: Prof. Dr. G. BROM, Dr. ERNEST CLAES,
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Dr. F. VAN CAUWELAERT, Prof. Dr. H. VAN DE WEERD.
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DIETSCHE WARANDE EN BERM

JUBELNUMMER
1935

M. E. BELPAIRE
door L. Vleeschhouwers.

FEN DRIEVOUDIG HERDENKEN
In 1855 stichtte Jozef Alberdingk Thijm e De Dietsche
Warande In 1886 werd door oud-volksvertegenwoordiger
A. Siffer e Het Belfort opgericht; —
Vijf en dertig jaar geleden werden beide tijdschriften door
M. E. Belpaire versmolten tot een algemeen tijdschrift voor
letterkunde, kunst en kultuur.
Deze drievoudige gebeurtenis wil de redactie door de uitgavd
van dit jubelntunmer herdenken.
Maar daze feestgave moge tevens een getuigenis zijn voor
de toekomst. Daar is een leidende gedachte die de redactie van
heden huldigt, zooals de stichter van De Dietsche Warande
Jozef Alberdingk Thijm, dat is : de roomsche ruirnheid en de
verbondenheid van kunst en letterkunde en kultuur met het
leven.
Dat is traditie die niet verstart, maar zich ontwildtdend in
verscheidenheid, altoos zich aan jonge en nieuwe krachten
voedt.
Dietsche Warande en Belfort wil niet zijn het tijdschrift
van een enkele groep; noch het tijdschrift van een enkel
geslacht; het wil zijn een door het leven gedragen en met de
Vlaamsche gemeenschap verbonden, algemeen tijdschrift voor
letterkunde, kunst en geestesleven. De redactie is er zich echter
van bewust, dat zij slechts ten deele de teak heeft kunnen
vervullen die zij zich gesteld had, en zij vertrouwt op Gods
zegen om dezen arbeid met een ruimere kracht to kunnen vervullen in de jaren die komen.
DE REDACIIIE.
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HET TIJDSCHRIFT VAN THIJM
1855. De Kerkelijke Hierarchie in Nederland was een
goed jaar geleden hersteld, de Aprilbeweging was achter den
rug, het ministerie Thorbeke was door den wil des Konings
gevallen. Thijm voelde zich ontgoocheld. Hij voelde, dat
Holland zoo klein en zoo benauwd is. Hij voelde, dat het
Hollandsche hem tegenstond in Holland. De man van vijfen-dertig jaar, — de dichter van vijf en dertig jaar gaat niet
nederhurken bij ontgoochelingen. Hij veert op. Hij reageert.
Thijm stichtte de Dietsche Warande.
Voor Thijm was Amsterdam te klein, Holland te klein, de
negentiende eeuw te klein. Van nature streefde zijn wezeri
naar grens-verruiming. Alle teleurstellingen Welke hij de
laatste jaren ondervonden had, versterkten die streving.
In de Die t s c h e War and e, in het feit der Dietsche
Warande, in het program der Dietsche Warande kwam dit
tot uitdrukking.
« Het woord o dietsch », dat doet het voorhoofd fronsen
en den twijfel (zoo niet de haren) rijzen des voorbijgangers »
zegt de inleiding uitdagend. Thijm wist, dat hij « haren deed
rijzen », dat de voorzichtigen onder zijn medestanders zich
het hart vasthielden, wanneer zij aan Thijm's voortvarendheid dachten, dat de geniepigen onder zijn tegenstanders op
die geduchte voortvarendheid rekenden als op hun bondgefoot in Thijm's eigen huffs. Zou hij zich niet, vandaag of
morgen, vergaloppeeren ? Zou hij zichzelven niet beschamen
in de roekeloosheid van een onverantwoord avontuur ? Men
hoopte het, om van hem of te zijn. Hij wist, dat men het
hoopte. De man van vijf-en-dertig jaar, de geestdriftige man,
de dichter van vijf-en-dertig jaar, de polemist van vijf-endertig jaar is Been dom kind weer. Hij heeft van het leven
geleerd. Hij heeft practijk. Hij weet, wat men van hem verwacht, wat men hoopt, wat men vreest. Tot zijn dertigste jaar
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heeft hij niet geloofd, dat de menschen zoo slecht en zoo
kleinzielig waren. Maar dan komt het. Dan komt de ervaring,
de benauwenis, de strijd van de geestdrift tegen de ervaring,
de strijd van de geestdrift tegen de benauwenis. Thijm was
gees menschenhater, maar Holland was te klein voor hem,
de negentiende eeuw was veel te klein voor hem. De feiten
waren te klein voor zijn droom. De menschen waren te klein
voor zijn geest. Neem het herstel der Kerkelijke Hierarchie.
Het was tegengevallen. Niet concreet, niet direct zichtbaar,
maar voor het gevoel. Het was heel mooi, heel braaf en heel
provinciaal, maar het was niet romantisch of grootsch. Het
bracht een hoop administratie, een hoop ruzie, een heele
reeks manifesten van menschelijke kleinheid, maar het bracht
niet die plotselinge, prachtige opveering en omwenteling van
den katholieken geest, waarnaar men uitzag. De Aprilbeweging had de Hollandsche Roomschen weer klein en schuchter
gemaakt. De val van Thorbeke had de kleine schare weer
ontmoedigd. Het was en bleef een zielig troepje kleine kooplieden en middelmatige verstandjes. Goede menschen, uitstekende, brave menschen, maar zoo klein, zoo ergerlijk klein.
De Volks-Almanak voor Nederlandsche
K a t h o 1 i e k en was al te moeilijk, te hoogstrevend, te
idealistisch. Zou Thijm zich niet vergaloppeeren ? In Warmond werd het wel verwacht. Hoogmoed komt immers voor
den val? Niet, dat Thijm trotsch was, maar hoe staat het ook
weer in den Psalm ?.... « Quia non cognovi litteraturam,
introibo. »... Thijm cognovit litteraturam. Dat er ook stond
« Credidi propter quod locutus sum », daar dachten ze niet
aan. Thijm dacht er wel aan. Hij heeft het zelfs op zijn
doodsprentje laten drukken, zoo zeer dacht hij er aan.
Thijm overschatte, vond men, de dingen, die hem interesseerden. Hij eischte voor deze zaken eene plaats op, Welke
het Leven niet bereid is, haar of te staan. Hij zag het verleden
eenzijdig met zijn belangstelling voor letterkundige zaken,
en daarom zag hij ook de toekomst niet goed. De litteratuur
is meestal de briefwisseling van Satan met den mensch. Het
kwade komt er in Haar boven. Thijm was te veel idealist
om dit te begrijpen. Wie niet leest, vermijdt een gevaar.
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(Wie niet drinkt, vermijdt een gevaar. Wie niet danst, vermijdt een gevaar. Wie niet feest, vermijdt een gevaar. Wie
niet met andersdenken omgaat, vermijdt een gevaar. Wie
het gezelschap der vrouwen ontvlucht, vermijdt een gevaar.)
Gevaren vermijden, « de naaste gelegenheden ontvluchten », was dit niet het voorschrift bij uitstek der schuchtero
Roomsche moraal? Nooit is zooveel in boeken, in vlugschriften, in stichtelijke verhandelingen, in volkspreeken over de
« gevaarlijke gelegenheden » beweerd als in de negentiende
eeuw. De negentiende eeuw had het algemeene kenmerk,
zich aan koud water te wonden. Haar wetenschap vreesde dit,
haar politiek vreesde het, haar godsvrucht vreesde het niet
minder. In de geschiedenis der katholieke devotie is de negentiende eeuw, het tijdperk van den triomf der vreeze, meteen
het tijdperk van de zegepraal der smakeloosheid. Overal is
zij een eeuw der katholieke herleving. In alle landen is het
katholicisme van 1900 sterker gesitueerd dan het katholicisme van 1800, zelfs in landen als Italie en Spanje, waar het
niet zoo schijnt. Maar die herleving kwam door weinigen.
De massa, de priesters voorop, bleven in de warren der achttiende eeuw, de blindste, die in de reeks van twintig eeuwen
post Redemptoren natum meegaat. De achttiende eeuw heeft
de negentiende verblind. Dit geldt op alle gebied. Dit geldt
ook voor de katholieke geestdrift en de katholieke godsvrucht. De achttiende eeuw bracht in Holland het Jansenisme.
Het was niet eens dat wreede, melancholische Jansenisme van
Jean Racine, dat grootsche Jansenisme van Jean Racine,
waarin alle vrouwen angstwekkende draagsters van melancholische wreedheid werden, dat Jansenisme, waarin men de
herinnering aan de Lieve Vrouw missende, slechts de vrouw
ontmoet, die een « gevaarlijke gelegenheid » is, zelfs voor
den heiden, den Turk en den Jood. Het Hollandsche Jansenisme was een verbastering van dit Raciniaansche gewetensansenisme. Het was een verburgerlijking der ontzettende
angsten van Blaise Pascal. Het was een ambtenaren-Jansenisme. Het was een geloof van menschen, die kwaadaardig
en achterdochtig op elkanders wingers zaten te kijken. Het
was een godsdienst, ingeblazen door de kleinsteedsche klein-
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zieligheid, waarmede men in den schijn van vroomheid
wedijverde. Zulk een vernedering voor den katholieken geest
als het Hollandsche Jansenisme, kept de Kerkgeschiedenis
nauwelijks. Het was een schriel Jansenisme. Het was een
Jansenisme, dat de « Lettres Provinciales » verving door
petieterige schotschriftjes van ongeschoolde huichelaars en
dat geen « Phedre » voortbracht, dock zich met rechtstreeksche lasterpraatjes tevreden stelde. Racine, in « Phêdre », belastert de menschelijke natuur, maar hoe grootsch! Pascal,
in de « Provinciales », belastert de jesuleten, maar hoe prachtig! De menschelijke natuur en de Compagnie van Jesus zijn
de moeite van den faster waard!
De Hollandsche Jansenisten waren geen slechte menschen.
Het waren, strenge vrome heeren. Het waren alleen maar
slechte karakters, in het algemeen. Kleine, verzuurde, vreugdelooze binnenkamer-karakters, bedorven door een theologie
zonder buitenlucht, door een genadeleer, die niet moist, hoe
er boomen bestaan met zoo overvloedig bloeiende kruinen,
met zoo rijk lichtroze bloeiende kruinen, met zoo stil-heerlijk
en wonderbaar gelukzalig bloeiende kruinen, dat het genoeg
is, naar buiten te gaan en te zwijgen. Deze theologen gingen,
om te zwijgen, steeds naar binnen, het risico loopend, daar
andere theologen te zullen ontmoeten. En dan begon het
eeuwige meeningsverschil. Het onaflaatbaar gekrakeel. De
boom stond buiten te bloeien met razende levenskracht. De
theologen moesten weten, of Paus Honorius gefeild had en
of Sint Joannes Chrysostomus rechtmatig in ballingschap was
gezonden en of men wegens de kleine kindertjes, die zonder
doopsel sterven, God mag loven voor hunnen haastigen
dood, dewij1 zij in de eeuwigheid toch een gelukkig lot
genieten. De meidoorn, de japansche kers, de prunulus bloeiden vergeefs. God deed zijn wonderen vergeefs. De theologen deden hun wonderen onder elkander, wonderen van
kwetsende scherpzinnigheid, van treiterende spitsvondigheid,
van beleedigend vernuft, van doodsche en doodende intelligentie. Wat waren ze geleerd, wat vroom, wat verstandig!
Maar ze zagen het levers niet bloeien. Ze waren schraal en
schriel. Ze waren zuur. Ze waren leelijk van schraalheid en
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schrielheid. Ze waren zondig van verzuring. Ze maakten van
de Hollandsche katholieken een akelig, betweterig, zichzelf
veel te hoog aanslaand, veel te ernstig volkje. Wat waren ze
bescheiden in hun bescheiden meeningen, die over alles
triomfeeren moesten. Wat waren ze weinig deemoedig. Ze
wisten precies, waar een kind bleef, als het stied, terwijl het
doopwater over zijn hoofd werd uitgestort, juist bij de lettergreep « San » van « Sancti Spiritus », maar ze wisten niet, hoe
mooi het is, als een kind zijn moeder toelacht. Ze verstonden
theologie, maar
Incipe parve Auer, risu cognoscere matrem,
dat verstonden ze niet. Ze verstonden Maria niet. Ze verstonden de kerst-kribbe niet. Ze verstonden theologie, maar ze
verstonden de middeleeuwen niet. Ze zouden Hadewych voor
ziek, Maerlant voor dom, Ruusbroec voor gek en Bertken
voor ontuchtig gehouden hebben. Ze wisten alles van theologie, maar ze konden niet zoo goed koken als Jan van
Leeuwen, niet zoo goed schrijven als Dirc van Delft en niet
zoo goed met menschen omgaan als Jan Brugman. Ze waren
verlicht, deze heeren, die met een tondeldoos een oliepit ontvlamden, maar ze hadden bij al hun illuminatie nog nooit
een electrischen schok ondergaan.
Deze duffe Jansenisten waren na de Calvinisten nog juist
noodig om Holland grondig voor Thijm te verknoeien. Ze
hebben Holland, dat toch al zoo klein was, nog kleiner gemaakt. Hun tweede Unie van Utrecht, dwingzuchtiger, kleinzieliger en kunstmatiger dan de belachelijke Unie van 1579,
heeft het waterland der Zeven Provincien verdroogd. Ze
waren perkamenten idioten, die zich voor levende Godsgezanten hielden, omdat ze spitsvondig bakeleien konden over
het Formulier.
Waren hun bestrijders beter ? Ze waren grootendeelsgelnfecteerd door denzelfden geest van rationalistische krakeelzucht en eigenwijzen waanzin. De ondoorwaadbare stroomen
hunner gevoellooze rhetorica verzandden in een poezie, als
deze van Maarten van Blokland, den Jansenisten zalig Nieuwjaar wenschend bij den ingang van 1712
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jansenianen allegaér
'k Wens u een zalig nieuwjaer.
Wilt u, heeren
Submitteeren
Aen 't geen Clemens Elf begeert
Of wordt aenstonds Gereformeert!
Discip'len van Sint Augustijn,
Of die soo genoemd wilt sijn,
Wilt, niet liegen
Niet meer wiegen
In den slaep die bij u gaen
Want dat staet u yolk niet aen!
De Jansenisten hadden, als het op verzen-schrijven aankwam, tenminste Jan Baptist Wellekens en Andreas van der
Schuur, den miskenden, sours bijna grooten dichter Andreas
van der Schuur. Maar Maarten van Blokland! De strofen, die
ik aanhaal zijn de beste, die hij schreef! Hij heeft beslist geen
betere gemaakt. Dit is de top-praestatie van zijn dichterlijk
vermogen : « Liegt niet meer, want dan valt gij niet Langer
bij de menschen in den smaak! » In de nabijheid van zulk
yolk voelt men de bekoring, levenslang te gaan liegen en
desnoods nog gekkere dingen te doen, om maar niet in hun
smack te vallen. De Jansenisten hadden tenminste can hun
kant twee echte dichters. Ze waren wellicht nog minder grof
dan de vromen, die hen bestreden. Ze waren tenminste nog
zoo, dat de echte dichters, Jan Baptist Wellekens en Andreas
van der Schuur, him partij kozen. Wat moeten de katholieken
geweest zijn ? Welk een benauwenis hangt in de schuurkerklucht van Holland! Strijd om de « pastorale rechten », een
strijd om de duiten, au fond, om de onmisbare centen, die
de familie neertelt, wanneer er begraven moet worden, om
de armelijke, bij elkaar geschraapte spaarpenningen van de
kleine Roomsche burgerluiden, die winkeltjes hadden met
een schuchter tinkelbelletje, en waar men nog « yolk! » moest
roepen, als men binnen was; de strijd om die centen vervreemdde den wereldgeestelijke van den Jesulet, Stalpert van
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Makeblijde. Het is onbegrijpelijk, het is een raadsel der zielkunde, dat Joannes Stalpert van der Wiele en Ludovicus
Makeblijde, S. J., tusschen, 1613 en 1630 allebei leefden in
hetzelfde kleine, nauwe Delft en dander nooit aanspraken,
omdat zij ruzie hadden over die paar Roomsche centen, die
de een nosh de ander bij zijn arbeid missen; kon. Als men
dit bedenkt, als men zoo de zaak beziet, dan krijgt men pas
het ware medelijden met Roomsch Holland tijdens den verdrukkingstijd. Dit kleine kwaad heeft voortgekankerd, aan
Vondel voorbij — hij was er te groot voor — de achttiende
eeuw in. Nanning, Fraats... het is weer hetzelfde bijtend gekanker, hetzelfde zeurderig gejeremieer, de heele achttiende
eeuw door, tot Broere, tot Thijm, eigenlijk tot vandaag, vermoedelijk tot Nederland zelf een « Dietsche Warande » is
geworden!
Broere had het begrepen. In den tweeden jaargang van zijn
tijdschrift De K a t h o 1 i e k schreef Pastoor J. G. Wennendonck over — en tegen — het Jansenisme. De polemiek
is nog erg persoonlijk, heel erg persoonlijk, maar pastoor
Wennendonck paste zich toch behoorlijk aan bij den ruimeren Stijl van De K a t h o 1 i e k. Broere heeft ruimte geschapen. Hij heeft niet alleen de breedheid van gemoed en
ontvankelijkheid van begrip getoond, die onafscheidelijk zijn
van het waarachtig katholicisme, hij heeft ruimte gemaakt
rond zijn geest. Hij polemiseerde in een duizelingwekkende
ruimte. Hij praatte in de ruimte. Hij was de eerste Nederlandsche katholiek, die weer « in de ruimte » durfde te spreken. De Hollander is bang van de ruimte. Een « gebaar in de
ruimte » vindt de Hollander altijd lachwekkend. « Praten in
de ruimte » staat gelijk met het verbeuren van een wetenschappelijke naam in Holland. Want voor den Hollander is
alle ruimte 41 en ijdel. Hij ziet concreet, hij ziet scherp. Hij
is realist. Hij ziet details. Hij schildert stillevens. Niemand
schildert zoo goed stillevens. Poussin en Claude le Lorrain
scheppen ruimte, de Hollandsche schilderschool niet. De
Hollandsche dichter begrenst. Maar Vondel, die Been Hollandsche dichter is, doch een Nederlandsche dichter, een
groot Nederlandsch dichter, een Groot-Nederlandsch dichter,
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Vondel schept ruimte. « Het tooneel is in den hemel » zoo
luidt de eenige décor-aanwijzing, die Vondel drukken liet
voor Lucifer.
Na Vondel krimpt de katholieke poezie, krimpt alles wat
katholiek is in Holland, to beginners bij de beurzen. Veel
begirt in dit land bij de beurzen. Dit krimpings-proces duurt
voort tot 1845. Van 1679 tot 1845 is er altijd gekrompen.
In 1845 schrijft Cornelius Broere zijn «Li t h y r am b e
op het Allerheiligste». Het is een rhetorisch gedicht, maar het schept ruimte. Broere kende weinig nuanceering, hij kende echter de duizeling van de ruimte
De glorie, niet die God zich schiep in stargewelven
Of op een kring van wolken schiet,
Maar die hij eindloos in zichzelven
En uitstort en geniet
Het Licht uit Licht! Hij, die geboren
Uit 's Vaders schoot, de Scheppingskroon,
Wier kleuren hem om 't voorhoofd gloren,
Verwonnen heeft! Maria's Zoon
Hij 't Woord, dat God en menschen hooren
Is in zijn heerlijkheid van 's hemels zaal'ge koren
't Alovertreffend loon.
« Het tooneel is in den hemel », voor het eerst weer sedert
1655! De verzen zijn niet bijzonder welluidend, niet vloeiend.
Ze galmen. Maar Balm veronderstelt ruimte! Broere schiep
ruimte in een holte van duffe benepenheid. In 1845 had
Thijm, men vijf-en-twintig jaar oud, zijn eerste boekje al
voltooid, zijn eerste vlugschrift uitgegeven. Thijm heeft van
Broere den drang naar de ruimte begrepen. Ze hadden verder
niet veel gemeen. Bij Thijm openbaarde de ruimte-drang zich
ook anders. Niet in stargewelven, in wolken, in de eeuwige
voortkomst der Drie Goddelijke Personen, in de zalige koren
zocht Thijm de ruimte, maar in den tijd, in het land, in de
stad, waarin hij leefde.
In de stad : hij zocht Potgieter. In den tijd : hij zocht de
middeleeuwen. In het land : hij zocht Dietschland. « Het
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woord « Dietsch », dat duet het voorhoofd fronsen en den
twijfel (zoo niet de haren) rijzen des voorbijgangers »...
« Kort en goed — het beteekent, wat de NoordNederlander hollandsch, wat de Vlaming vlaamsch en
vlaamsch-belgiesch noemt, vermeerderd met wat de
Brabander en Limburger bedoelen, wanneer zij spreken
van hetgeen, in tegenstelling met vreemde natien, de
Nederlanders gemeen hebben. Waarom dan « dietsch »
gekozen in plants van « nederlandsch »?
Omdat men in Noord-Nederland de gewoonte
heeft verloren, als er van Nederlandsch spraak is, ook
te denken aan Belgien;
2 e Omdat « dietsch » de Waalsche nationaliteit afzondert, en « nederlandsch » niet, zoolang Henegouwen en
Namen eene gemeenschappelijke geschiedenis met de
overige belgische provincien zullen hebben.
Dietsch staat ook eenigszins tegen Duutsch over; 't is
de taal van Willem's Reinaert, van Maerlant, van Melis
Stoke.... Daarenboven — 't is zulk een schoone naam,
de naam van Dietsch! Hij is gemaakt van het woord
« diet », dat « yolk « beteekent. Voor ons zal het Nederlandsche Volk wel het yolk bij uitnemendheid zijn, en
wat dat yolk kenmerkt « Dietsch » te doen noemen, —
daarin straalt de fierheid van een zelfbewustzijn uit, dat
wij onzen landgenooten toebidden, en hetwelk wij
hopes, dat hen terecht bezielen zal. »

r

Ziet daar het beginselprogram van de Diets c h e
Warande. Maar de Dietsche Warande heeft
een «Par ti e F r an ç a i s e»! Wil Thijm meer ruimte
dan de ruimte van Groot-Nederland? Helaas, hij moest wel
meer expansie zoeken, vanwege de benepenheid. De « Partie
Francaise » was noodig, want de Warande had wel uitstekende medewerkers, maar ze had gees inteekenaars. De Hotlandsche abonnes waren — het zijn Thijm's eigen woorden
uit 1870 — A voor tweederde protestantsch ». In Vlaanderen
waren ze liberaal. Toes moesten de Wales wel helpen en de
Franschen. Ze names steun-abonnementen ten gunste van het
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« missie-werk » der verspreiding van Katholieke cultuur in
Groot-Nederland! Als vergoeding kregen ze de « Partie
francaise », een Fransche samenvatting van den Dietschen
inhoud, dan moisten ze tenminste wit ze steunden.
De hierarchie was hersteld, maar de Die t s c h e War a n d e bestond bij genade der protestanten, die het bestreed. Dit tijdschrift, dat weer dan eenig ander de fiche
verdreef, als zou Nederland eene Protestantsche Natie wezen,
wend we door seminarie-professoren aangevallen, maar niet
door geestelijke gepropageerd. Thijm was hun « te ruim ».
Hij was te ruim, toen hij in 1871 de eer van Vondel verdedigde tegen de aanklacht van vuilschrijverij. President
Drabbe en professor De Bruyn van Warmond ontdekten
toen ineens de Diets che War and e.i, Thijm was te
ruim, toen hij in 1881 zijn zoos (1), onder den schuilnaarl
(voor het eerst!) Lodewijk van Deyssel «de eer
der Fransche meesters » liet beschermen tegen de aanklacht
van wulpschheid, uitgesproken door Dr. W. Nuyens. Deze
maal was het de seminarie-professor Dr. H. J. M. A. Schaepman van Rijsenburg, die met Van Deyssel en den ouden
Thijm slang geraakte in een bitterer strijd, te bitterder, omdat
Thijm en Schaepman vrienden waren geweest en vrienden
dienden te zijn. Waar Been ruimte is, daar gedijt de vriendschap niet, omdat ze door het klein gekanker der jaloerschen
wordt gedood. Thijm kende ruimte, Schaepman kende
ruimte. Hun vriendschap is door de benepen kankerzucht
hunner omgeving geschaad, maar ze waren, God zij dank, te
groot voor Holland, te groot voor de negentiende eeuw. In
het diepste van hun aard, bleven zij vrienden.
Toen Thijm gestorven was, toen de twintigste eeuw aanbrak, kon de D i e t s c h e Warande nog niet zelfstandig
bestaan. Maar het katholieke lever was iets mooier geworden.
(1) K. J. L. Alberdingk Thijm (Lodewijk van Deyssel) werkte van 1880 tot
1886 geregeld mee aan de « Dietsche Warande ». Bijna maandelijks leverde hij
boekbeoordeelingen onder verschillende schuilnamen of initialer. Hij is « Hovius »
en « Duycrant ». Deze beoordeelingen, waaronder eenige zeer merkwaardige kritieken op katholieke boeken worden aangetroffen, zijn voor het veruit grootste gedeelte ongebundeld. Ik hoop er in de Die t s c h e War a n d e nog dit jaar
een en ander over mede te deelen.
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Het had de ruimte leeren kennen, die ook in Nederland
mogelijk is. De versmelting van de Die t s c he War a n d e
met het Vlaamsche Belf o r t is een symbool. Om de ruimte
to bewaren hebben Noord en Zuid elkander noodig. Dit
heeft Thijm ons geleerd. De Calvinistische Unie van Utrecht
in 1579, de Jansenistische Unie van Utrecht van 1725 verkleinden Nederland. Thijm heeft het weer groot willen
makers. Hij heeft er de kans toe geopend. Dit is geen zaak
van politiek geschreeuw. Dit is een zaak van katholiek
ruimte-begrip.
ANTON VAN DUINKERKEN.
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HERINNERING
« De Dietsche Warande » is het tijdschrift, waarin ik het
eerst als auteur ben opgenomen geworden. Het was in
Augustus 1881.
In 1882 schreef ik, onder verschillende schuilnamen, het
tijdschrift soma voor de helft, of een derde, vol.
In 1886 verscheen mijn aerate grootere letterkundige verhandeling, getiteld « Over Literatuur », ook in de « Dietsche
Warande ».
Het is daarom, dat ik de tegenwoordige Redactie van
« Dietsche Warande en Belfort » dankbaar ben mij de
gelegenheid te hebben gegeven Bens mei de gedachten in
diem zoo lang voorbijen en toch nog zoo levendig aan den
geest zich vertoonenden jeugd-tijd te verwijlen, en nil nog
een oogenblik made het woord te voeren in gezelschap van
degenen, die thans in het zelfde huffs vertoeven, dat mijn allereerste letterkundige schreden ontving.
Haarlem, 31 Juli 1935.

K. J. L. ALBERDINGK THIJM
(Lodewijk van Deyssel).
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DIETSCHE WARANDE EN BELFORT

1900 — 1935
In 1900, in de maand Januari, verscheen het eerste nummer
van het tijdschrift waarvan de titel, door zijn zonderlinge
koppeling, doet terugdenken aan menig oud Engelsch uithangbord zooals daar zijn « The Elephant and Castle » of
« The Pig and Whistle ».
Er lag nochtans niets komisch aan den grand van dezen
naam; hij beteekende alleen het huwelijk van twee ernstige,
tot de jaren van discretie gekomen tijdschriften die, dank
zij de bemoeiingen van den kring « Eigen Leven ).> voor goed
werden bijeengebracht.
De oudste van beide was de Dietsche Warande. Een gear
van archaismen waait u toe uit dezen titel. En eerbiedwaardig
is de naam die aan het ontstaan van het tijdschrift verbonden
ligt Jozef Alberdingk Thym. Deze stichtte in 1855 zijn Dietsche Warande : een stoute Roomsche daad.
Het Belfort was ruim dertig jaar nadien in het Leven
geroepen. Belfort is kracht, Belfort is Gentsch. Het eerste
nummer, in 1886, zette in met een « Wapengroet ». Die
wapengroet kwam uit Amsterdam en werd door J. W. Brouwers gebracht. J. W. Brouwers was redacteur van « De
Wetenschappelijke Nederlander ». Zoodat de nuchtere kennis ter help kwam van het hoog romantisch zich noemende
Belfort.
De Bestuurder van « Het Belfort » was Siffer. Het « Belfort » was een « tijdschrift toegewijd aan Letteren, Wetenschap en Kunst » en had als redactie : Jan Bols, A. de
Corswarem, Am. Joos, P. Daniels, L. Mathot, J. Planckaert,
Prof. P. Willems, algemeene voorzitter van het Davidsfonds,
Em. Lauwers en Fr. De Potter.
Ook Amaat Joos betoonde zich ijverig vanaf het eerste
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Hummer. Hij schreef er een « Wekroep » voor : elke gouty
van Vlaanderen wenscht hij haar Idioticon toe. « Ja, vergadert
nu, taalkundigen uit heel Vlaamsch Belgie, schreef hij. Ik en
wil uw werk niet vooruit loopen, maar ik, weet van nu of
aan dat gij onze moedertaal onschatbaar verrijken en in voile
leven verfrisschen zult, dat gij tot de geleerdste Hollanders
bloedrood doer worden zult over hunne onwetendheid
nopens de taal van Zuid-Nederland, dat gij de Vlamingen,
nu nijdig en achterdochtig van malkanderen, als kinderen
van eene familie vereenigen zult, dat gij eindelijk, in onze
letterkunde, een nieuw tijdstip huldigen zult, het tijdstip der
bonte, vloeiende, onuitputbare en springlevende volkstaal ».
Nagalm van Gezelle, Verriest en Debo; terugkeer tot de
Vlaamsche natuur na tientallen jaren van woordenboekenen spraakkunst-taal.
En, in den laatsten jaargang van « Het Belfort », vinden
wij eveneens names die ons nog vertrouwd in de ooren klinken : Kan. Martens, Am. Joos, Louisa Duykers, M. E. Belpaire die er haar « Christen Ideaal » in liet verschijnen, Omer
Wattez, H. De Marez, Willem De Vreese, Hilda Ram, E. De
Graeve, de Limburgsche dichter Huib. Haenen, Rene De
Clercq die er zijn eerste persoonlijk vers in liet verschijnen,
A. Moortgat, J. Jacobs die toes reeds van de teisterende
germanismen sprak, Dr. Habets, Raymond Stijns, De Lepeleer, Servaas Daems.
« Dietsche Warande » verhuisde in 1887. De Leuvensche
Hoogleeraar, Paul Alberdingk had zijn broeder opgevolgd
aan het beheer van het tijdschrift en « Dietsche Warande Di
werd Haar Vlaanderen overgebracht.
Dit werd aangekondigd in een « Welkomstgroet » waarin,
buiten een paar ernstige stijlfiguren, tevens een heel stel
beloften to vinden waren. Het tijdschrift zou regelmatig
verdeeld worden « in zoovele vakken als men gewoonlijk
schoone kunsten telt » en die vakken waren nl. : Bouwkunst,
Beeldhouwkunst, Schilder- en teekenkunst, Toonkunst, Dichtkunst (in gebonden en ongebonden stij1), Tooneelkunst,
Kunstnijverheid, Nederlandsche en andere oudheden.
Bouwkunst en praktische kunst hadden het leeuwenaandeel
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in het vernieuwde tijdschrift dat ook, zonderling genoeg, een
« Bulletin Francais » bevatte en een « Chronique des Expositions Industrielles ».
Zoo bloeide « De Dietsche Warande » te Leuven terwiji
« Het Belfort » te Gent onderdak gaf aan de vrome taalminnaars en dienaars van de schoone letteren uit Vlaanderen.
*
**

En terwij1 naar de woorden van Johannes Jorgensen, de
oLustwarande een keur van bloem en vrucht» droeg en «Roeland luide galmde door de lucht » vergaderde te Antwerpen
de kring « Eigen Leven » en zag uit naar een eigen tijdschrift.
« Eigen Leven » werd in 1898 opgericht door Mej. Belpaire;
volgens de bedoeling van de stichtster moest « Eigen Leven »
zijn : « een zeer beperkte kring vurige geesten, die als de
ziel zouden worden van de Vlaamsche beweging ». En inderdaad, was de kring beperkt, de geesten waren niet zonder
vuur : Mej. Belpaire, E. H. Cuppens, Prof. Scharpê, Helleputte, Alf. Janssens, Kanunnik Muyldermans en wat later,
Prof. Vliebergh.
De kring moest een tijdschrift hebben; als ge die naamlijst
maar even overziet, zijt gij er zelf van overtuigd dat uit zoo'n
groepeering een tijdschrift onvermijdelijk moest ontstaan. Er
werd aan het « Belfort » gedacht, er werd gesproken over
«'t Daghet in den Oosten », toen pastoor Cuppens de ingeving kreeg dat twee tijdschriften nog beter waren dan Ben,
en dat die twee te samen « 6en grout en krachtig tijdschrift »
zouden kunnen uitmaken.
En zoo geschiedde in 1900, zoodat o Dietsche Warande en
Belfort », de oudheidkunde en de litteratuur, te samen kwamen under de hoede van juffrouw Belpaire.
Redactiesecretaris was Vliebergh. IJverig en methodisch
werd er gewerkt door hem en door de meeste leden van de
redactie Welke bestond uit : Dr. Paul Alberdingk Thym,
Juffrouw Belpaire, Hilda Ram, Dr. Claeys, Pastoor Cuppens,
Pater de Groodt, Juffr. Duykers, Caesar Gezelle, Kan.
Muyldermans, Notaris Persyn, Prof. Scharpe, Siffer, Ed. van
Even en Vliebergh.
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Van meet of aan was « Dietsche Warande en Belfort » het
« grout en machtig tijdschrift » waarvan pastoor Cuppens
had gedroomd. Gerard Walschap heeft, ter gelegenheid van
het zilveren jubileum van het tijdschrift, de positie van D.
W. en B. op een beknopte wijze samengevat : « Er is misschien niet genoeg op gelet dat Dietsche Warande en Belfort
de programvlag van een Katholiek-Vlaamsche literatuur uit
de handen van den stervenden Gezelle overnam en ze intact
heeft gedragen dwars doorheen « Vlaanderen » en « Van Nu
en Soaks ».
Het zoo inderdaad moeilijk zijn om zich voor te stellen
wat de litteraire productie van het Roomsche Vlaanderen
was sedert 1900, indien men als middelpunt van zijn verdwijning niet Dietsche Warande en Belfort plaatst. En dit
is des te weer waar vanaf het derde, vierde Saar van het
bestaan van D. W. & B. toen Jules Persyn secretaris werd
van de redactie en te midden van het Katholieke verzen- en,
proza-schrijvende Vlaanderen de stevige basis legde van zijn
kritiek.
Het past hier den naam te herdenken die in Vlaanderen
het werk verrichtte dat ondankbaar is en vruchtbaar tevens
hij heeft de kritiek losgemaakt van het toevallige, lose om
ze op te bouwen als een waste, richtinggevende, verantwoordende weerspiegeling van het litteraire levee.
Wij bezitten op dit oogenblik enkele uitstekende critici;
zij hebben den tact die noodig is om in wijd uiteenloopende
temperamenten het waardegevende te vinden en den levensinhoud te zoeken under den worm. Maar een critisch oeuvre,
dat zich boven het fragmentaire heeft weten te plaatsen,
hebben wij niet als Persyn wegvalt.
De critiek, zooals hij die opvatte en beoefende, was een
levenstaak, een arbeid van elken dag. En die task kon men
zich niet voorstellen zonder het soliede van zijn wijsgeerige
worming, het contact houden met de verschijnselen van de
kunst in vele vormen en in vele landen, het dagelijksche
confronteeren van het tijdelijke en modieuze met het blijvende en het op-zich-zelf bestaanbare.
Het critische werk van Jules Persyn is de arbeid van een
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wijsgeer, het is de uitspraak van een levensbeschouwing in
het esthetische overgebracht. Wij voelen het strakke van die
lijn thans beter in onzen tijd van zoo snel veranderende geestelijke stroomingen; wij voelen het dikwijls als een al te
strenge en stelselmatige behandeling die niet in eerste plaats
uitgaat van het werk van een kunstenaar maar van de weerspiegeling van een critisch stelsel.
Maar is dit niet het onmisbare uitzicht van een critiek die
meer wil zijn dan een esthetisch commentaar of een naast
elkaar plaatsen van fragmentaire ontledingen ? Het werk van.
J ules Persyn is te aanvaarden zooals het is : in de constructieve logica van zijn grondslagen, in het Haar volledigheid
strevende complex van methode.
Hij vatte zijn levenstaak dus aan in de beginjaren van Dietsche Warande en Belfort. Toen droomde men in Vlaanderen
nog van een Vlaamsche cultuur in de toekomst zooals men
tong van een Vlaamsche cultuur in het verleden. Hij heeft,
met zijn werk, een van de pijlers gebouwd zonder dewelke
het optrekken van een kunst niet mogelijk is. Hij had van
den beginne of aan, het besef van de verantwoordelijkheid
die de critiek in zich moet dragen; hij schonk al de krachten
van zijn geest en zijn arbeidzaamheid aan de taak van de
constructieve critiek. Ambtenaar zijnde, ontging hij de greep
waaraan zeer weinigen ontsnappen : de burgerlijke mediocriteit in denken en doer, het regelinatige weerkeeren van
een zeer beperkte taak, de gemakkelijke verpoozing in detailwerk. Jules Persyn was een te sterke persoonlijkheid om door
het accidenteele van levensomstandigheden den card en de
hoedanigheid van zijn werk te zien bepalen.
Hij Wilde richting geven : de problemen van den geest
riepen dezen man die zich zelf gekweekt had in strenge tucht
van het intellect. Hij stelde zich bewust boven het zuiver
esthetische : het heele complex van beschouwing, gedachte,
schoonheid, levensstrooming en tijd trokken hem aan. Zoo
heeft hij er zijn vreugd in gevonden figuren te ontleden die
ons voorkomen als van ondergeschikt belang, maar die voor
hem de bekoring hadden van een heele geestelijke wereld,
van een mensch in een milieu, van een levensbeschouwing
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M. E. BELPAIRE

Naar een teekening van G. Duwaerts.

in een omgeving; scheppend werk, de constructie van een
wereld.
Jules Persyn was een volledig mensch : hij voelde de saamhoorigheid van den kunstenaar, van den geleerde, van den
man met zijn yolk. De hoogstaande durver was een man die
trouw bleef aan zijn aarde : toen hij te kiezen had tusschen
zijn veege yolk en de raadgevingen van de casuistiek, luisterde hij naar de inspraak van zijn geweten en stood aan de
zijde van zijn yolk. Trouw zijn, vrij zijn is een weelde, —
ook Persyn heeft er voor betaald.
Hij heeft aan Vlaanderen een monumentaal critisch werk
geleverd zooals Been enkele het voor hem heeft gedaan. Hij
is gevallen op het slagveld van zijn arbeid. Hij staat op den
eersten rang van hen die aan hun yolk cultureele waarden
hebben in hander gegeven.

Was het de geest van Persyn, die geest die te synthetisch was
om in een mensch alleen het zuiver litteraire te zien, die
Dietsche Warande ook stelling deed kiezen in den strijd die
Vlaanderen voor zijn geestelijke ontvoogding zoo pas begonnen was?
Het was de tijd van het historisch geworden wetsvoorstel
Coremans. Die inzet van de taalwetten-mizerie voor Vlaanderen werd door ongewone hevigheid gekenmerkt. Pater Verest
die uit naam van de rechten van de fransche cultuur optrad
tegen dit schuchtere pogen naar Vlaamsche geestesvrijheid,
kreeg de volle laag mee. Een stevig betoog van Deken De
Grijse sloot de deur dicht op de cultuurlyriek van den Jezuiet.
De brief van de Bisschoppen over de vervlaamsching van de
Gentsche Universiteit werd ook niet zonder bespreking
gelaten.
Zoo hield Dietsche Warande en Belfort een niet onderbroken contact tusschen litteratuur en yolk. En toen de
oorlog uitbrak hadden alien die later in Vlaanderen naam
zouden verwerven in de litteratuur hun bijdragen geleverd
in het tijdschrift dat order het waakzaam oog van Persyn
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en de beschermende goedheid van Mej. Belpaire de leiding
had genomen van het geestesleven in Vlaanderen.
En zou het niet betamen hier, nu wij de lijst overdenken
van levenden en dooden, even stil te staan bij dien taaien,
edelen naam van Mej. Belpaire.
Dit is nu eens ras, dit is nu eens adel. Als ge op dien naam
denkt en op haar die hem draagt, dan krijgt ge almeteens
zooveel in uw gedachten en herinneringen dat ge moeilijk
weet waarmee begonnen.
Al was het nog maar dat zij het oprichten van Dietsche
Warande en Belfort heeft mogelijk gemaakt, dan zou dit
voldoende zijn om haar naam in eerbied te bewaren. Want
zij stichtte, hield in leven, en had die zeldzame gave zich te
omringen met juist die menschen die de geschikte waren.
Maar het mecennaat dat zoo van bovenaf steunt en bovenaan
staat opdat de menschen er zouden naar opkijken is nooit de
hooding geweest van Mej. Belpaire. Daar is zij veel te bescheiden voor, omdat zij kunstenares is.
In haar litterair werk ligt een broosheid zooals in 't werk
van geen andere vrouw die in Nederland heeft geschreven.
Een schuchter aanvoelen van de taal, en sours vreemd rondkijken in al die taal rondom haar. En tevens een vreugde in
de ontroering, een wijding in de vreugde die van den geest
is, zooals Elisabeth Barret Browning, van wie Mej. Belpaire
zeer veel moet houden.
Het schoonheidsideaal van Mej. Belpaire ligt echter niet
gebonden aan de zwarte letters op het wit papier. Zij heeft
een traditie te verdedigen, een geboorterecht hoog te houden,
groote en edele • dingen te verrichten.
Die vrouw die, de eenige van haar stand, zoo fijn bezintuigd was dat zij under een stapel van tijdelijkheden, van
toestanden, van omstandigheden de kern ontdekte : de ziel
van haar yolk, heeft heel haar leven gericht naar het essentieele : opgaan naar de hoogten van de ziel.
Zij heeft in al de uitingen van haar leven dezelfde eenheid
van betrachting weten te bewaren; of zij aan kunstcritiek
deed of de soldaten van het front met raad en daad bijstond;
of zij een tijdschrift oprichtte of een school voor meisjes en
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een Hoogeschool voor vrouwen in het leven riep. Haar verlangen dreef naar cultuur, naar verfijning van het wezen,
naar veredeling van het leven.
Voor de meesten onder ons staat de overgave aan de kunst
de levenstaak in den weg; bij Mej. Belpaire zijn zij tot eenheld gekomen. Het apostolaat van het schoone is bij haar
steeds onafscheidbaar geweest van het apostolaat van het
yolk.
Uri van haar hoogste daden van schoonheid en goedheid
is het stichten en in stand houden geweest van « Dietsche
Warande en Belfort ».
**

Wat valt er al weg op 35 jaar in een tijdschrift en in het
leven. Niet velen zijn overgebleven van het hooggestemde
gezelschap dat « Dietsche Warande en Belfort » onder zijn
hoede Ham. Ook hij die, als eerste secretaris van de redactie,
door zijn onvermoeide ijveren den bloei heeft mogelijk
gemaakt, behoort tot het getal van hen die met weemoed en
eerbied in Vlaanderen worden herdacht.
Men spreekt niet laid over den naam van Vliebergh; men
wordt ingetogen als hij in de gedachten komt. Wie hem heeft
gekend, daar hij zat in zijn leunstoel, en met zijn sterken
vromen west het onwillig lichaam beheerschte, weet nog
hoe onaardsch de indruk was die deze man heeft nagelaten.
Van in zijn leunstoel volgde hij het lot van Vlaanderen
na, en hij die nergens heen kon, naar geen menschen toe
kon gaan, was de raadgever van velen. Hij was niet veer,
slachtig en geen woord van jammer werd ooit uit zijn mond
gehoord heel dien tijd vooraleer de ziekte de tong had stilgelegd. Want zij kroop omhoog in hem, stijgend als een
trage, stadige vloed, en lidmaat na lidmaat ging onder in
het beweeglooze, doode van de kwaal. Zoolang het hoofd
vrij bleef, met de zuivere oprechte oogen, met den baard
onder het heldere gezicht, klonk zijn gemoedelijk vlaamsch
tot opbeuring van anderen.
Het was een ontzagwekkend schouwspel, het wassen van
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die verlamming over dit heilige leven. En de jonge mannen
die het smartelijk voorrecht hadden dit bij te woven zullen
nooit den klank vergeten van de laatste woorden die de half
verlamde tong nog trachtte uit te brengen.
En onlangs nog is Vliebergh verschenen in den laatsten
droom van den anderen medestichter van « Dietsche Warande
en Belfort », wijlen Professor Scharpe. Hij was de laatste van
de Leuvensche professors die moor den oorlog germanisten
hebben gevormd aan de Universiteit. Hij was klaar van oordeel en verward van zegging en werd, in de laatste tier jaar
van zijn leven aangegrepen door de manie om aan anderen
goed te doer.
Scharpe bezat het gevoel van eerlijkheid en trouw in de
voile verhevenheid van den primitieven vorm. Hij was niet
behendig in het berekenen van kansen en omstandigheden,
en de jaren die aan zoovelen voorzichtigheid en aanpassingsvermogen leeren ten schade van de eerlijkheid hadden geen
vat op hem. Zijn naieve, grijze, door alles dravende oprechtheid had geen weerga in Vlaanderen. Wie getroffen was om
zijn overtuiging kwam noodzakelijk bij Scharpe terecht en
niemand was zoo diep door de machthebbers in 't stof gestooten of Scharpe kwam met uitgestoken hand op hem toe.
Op den morgen van zijn sterven zag hij Vliebergh in zijn
droom. Die twee « Waerseyns » gaven elkaar rendez-vous
hierboven.
*
**

En als ge in de laatste jaren naar « Dietsche Warande en
Belfort » hebt gekeken, dan kondt gij zien dat het geen
tijdschrift is voor experimenter, voor proefnemingen van
litteraire acrobatie, maar dat het toch ook niet is verstard
in traditie en kliekjes.
Ook nu nog, zooals jaren geleden,gaat fangs de
« Warande » ongeveer alles wat naam heeft of naam zal
krijgen in Vlaanderen. En de cultureele band tusschen Zuid
en Noord is werkelijkheid als gij de inhoudstafel van de
laatste jaargangen overschouwt.
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« Dietsche Warande en Belfort # heeft 35 jaar lang een
ruim deel gehad in de ontwikkeling van onze litteratuur.
Het blijve zoo.
FILIP DE PILLECIJN.
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DE DICHTER NEWMAN
Genoeg zullen er gevonden worden die den denker
Newman bestudeeren, zijn geest peilen, zijn subtiele gedachten onderzoeken. Zijn invloed groeit meer en meer, doordringt alle scholen van denkende geesten, alien die in 't Leven
den weg der wijsheid zoeken. Macht van zijn denken, ja,
maar ook vrucht van dat ongrijpbare wat men kan
noemen : poetische gave, magie der kunst, glans deter
schoonheid die slechts een vorm is der liefde.
De liefde alleen brengt de geheele ziel in roering.
Newman bezat die gaaf. Hij werd bemind, omdat hij beminde. Hij ontroerde, omdat hij zoo diep menschelijk was,
Hij vervoerde, omdat hij niet enkel denker, maar ook dichter
was.
Zoo zien wij een Thomas Aquinas plots uit het geleerde,
afgetrokkene van de Summa ontluiken in geestdrift, in
luister, in liefde, in dat onvergeliikelijke officie van 't Heilig
Sacrament, in Adore te, Pange lingua, Lauda
S i o n.
— Oh! wat is ooze Schepper rijk, die zoo kwistig zijn
gaven weet uit te strooien, die niet eene ziel ten voile gelijki
maakt aan de andere, maar de trekken van 't gelaat niet meer
afwisselt dan die der ziel.
Wil men er zich van overtuigen, dan ga men eenvoudig
na de rijen der heiligen. Welk verschil! Welke oneindige
verscheidenheid! Een Augustinus of een Franciscus. Een
Maria Magdalena of eene Agnes. Een Pastoor van Ars of een
Jeanne d'Arc.
En men zou de heiligheid willen uniformiseeren! De zelfde
mast gebruiken voor ieder menschelijk wezen! — Indien dat
mogelijk ware, dan toch niet waar het Engelschen geldt.
Newman was wel niet een gecanoniseerde heilige, maar in
menig hart werd hem een altaar opgericht. Hoevelen bracht
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hij niet in het licht der waarheid. Hoevelen ontroerde niet
zijn diepe godsvrucht, zijn luistervolle wijsheid. En zou hij
niet dat Licht aanschouwen dat hij zoo vurig aanriep, zoo
trouw diende in de schaduwen van 't aardsche, dat hem reeds
toelachte van in de nevelen van 't leven?
Daaraan kan niemand twijfelen die zijn wandel hier beneden nagaat.
In zijn dichterschap zelf ligt een bewijs. Zonder zelfs to
spreken van zijn gedicht « Dream of Gerontius », dat zoo
bovenaardsch zweeft als de tonen van Beethovens laatste
kwartetten; wat al heiligs en verhevens in al die Verses
on various occasions.
Ook Faber was dichter. Meer dichter misschien dan
Newman — immers Newman betitelde zekere zijner opvattingen met een zekere minachting, als ingegeven door dichterlijke verbeelding — Faber was uiterst gevoelig, had een
gevoelige godsvrucht. Maar Newman was, op zijne wijze,
even hypergevoelig en zijn godsvrucht daalde wellicht dieper
in dat ondoorgrondelijke van 't goddelijk Wezen.
Er is eene bladzijde van 't Evangelie dat mij altijd diep
getroffen heeft : dat van Jesus' verschijnen in de bron van
Bethsaida, quinque porticus habeas, waar de
Engel, op zekere tijden, de wateren in roering bracht. Die
wateren van ons innigste wezen, tot hetwelk de « vijf »
zinnen als portieken toegang verleenen, worden ook zoo Edit
door den Engel der poezie in beroering gebracht — meer nog
door de goddelijke aanraking, die noch aan tijd gebonden,
noch van de omstandigheden afhankelijk is; en in onze zielen
nederdaalt, wanneer en telkens het Gode welgevallig is.
Hoe vaak echter doet hij het door menschelijk toedoen,
door ingeving van kennis of kunst, door het zoete fluisteren
der poezie.
Newman was Been dichter van beroep, maar een dichter
van beteekenis was hij niettemin. Ware poezie is de poezie
van 't leven. Die echte poezie van 't leven is het, die de hooge
genies vatten en vertolken : een Dante, een Shakespeare, een
Beethoven.
Niet dat Newman in zulke mate tot die roemrijke rij be507

hoorde — in de eerste plaats was hij denker — maar ook hij
bracht alles terug tot de waarheid, tot het wezen, tot het
leven. Van den literator had hij niets. Hij bleef niet in een
ivoren toren opgesloten, hij voelde met de menschen, hij
leefde met en voor de menschen.
Dat bewijzen zijne ontelbare vriendschappen, de brieven
die hij met hen wisselde en die van toon veranderden naar
den acrd van zijn correspondenten.
Een pas verschenen boek last voile recht wedervaren aan
den poetischen kant van Newman's geest; Christopher
Dawson, van Exeter College, een bekeerde, heeft een werk
gewijd aan « The Spirit of the Oxford Movement » en wanneer hij Newman's rol en invloed bespreekt, brengt hij die
gedurig in verband met zijn dichterlijke gaven, haalt onophoudend zijn verzen aan uit de Lyra Apostolic a.
Weinig schenen de Engelsche Katholieken gevoeld to hebben voor het eeuwfeest, in 1933, van deze Oxford-beweging
die als een keerpunt was in de geschiedenis der Engelsche
Kerk. Nalatenschap van de vooroordeelen tegen den grooten
Kardinaal? Posthume naijver van de oud-katholieken jegens
het nieuw affluw van versch bloed ? In elk geval lieten zij een
ruime plaats open aan de protestantsche geestdrift, die dan in
quasi-katholieke plechtigheden zich veropenbaarde. Ook id

boeken kwam het protestantsch enthousiasme los. Order
ander in een aller-interressantst, allervreemdst en uiterst tergend werk : « Oxford Apostles », van Geoffrey Faber, den
eigen klein-neef van dezen zoo devoten Father Faber, die
zooveel werken van innige katholieke godsvrucht schreef —
en weleens een kruis was voor Newman, daar hij de Engelschen Wilde leiden Tangs Italiaansche lijnen, weinig passend
bij huts inborst.
Werkt dat Faber-bloed nog voort in de aderen van den
klein-reef ? Deze, niet alleen de Oxford figurer besprekend,
maar ze allemaal groepeerend rood het centraal beeld van
den grooten Newman, vervolgt hem, heel het werk door, met
een onverstand, een misvormen van karakter en bedoeling,
een kleineering van al zijn grondtrekken, die de zenuwen van
508

den lezer op harde proef stellen. Freudist en modernist is de
schrijver en van godsdienstig inzicht heeft hij Been benul.
En toch is zijn boek onschatbaar door al de bijzonderheden
dat het aanbrengt over Newman's verkeer te Oxford van
1818 tot 1845, over al zijn vrienden en medewerkers : Keble,
Froude, Pusey, enz. enz.
Een troost is het daarna Dawson's werk ter hand te nemen
en alles in 't ware licht hersteld te zien.
Zooals ik het zegde, volgt Christopher Dawson den gang
van Newman's geestelijken groei langs de lijnen zijner poezie.
Van of dat eerste sonnet, dat hij krabbelde op de tafel eener
herberg, te Whitchurch, terwij1 hij te wachten zat op
Harrell Froude en zijn vader, die hij vergezellen zou op hun
middellandsche reis. Niet minder dan vijf en tachtig stukken zouden hem door die reis worden ingegeven, en Christopher Dawson zegt van Newman's medewerking aan L y r a
Apostolica:
« It included some of the most remarkable examples of
modern English religious poetry, though it has never, I think,
received the attention that its literary merits deserve. »
Niet Newman alleen was dichter onder de Oxford-bewegers, ook Williams en Froude, en vooral Keble, Wiens
Christian Year nog steeds een troostend boek is voor
de Anglicaansche godsvrucht. Maar bij Newman stak de
denker altijd order den zoekenden dichter en zijn verzen
tijdens die reis naar de al-oude Italiaansche kusten zijn een
openbaring van zijn geest en gevoel.
Newman's gemoed was van een verwonderlijke ontroerbaarheid. Order de aanraking van den Engel der poezie ? —
Newman heeft steeds een levendige aanvoeling gehad van
deze engelachtig aanwezigheid. Zoo beet dan ook het eerste
sonnet, waarvan hooger op spraak : « Angelic Guidance »,
en begirt
Are these the tracks of some unearthly Friend,
His foot-prints, and his vesture-skirts of lights?

Wanneer het schip waarop hij met de Froudes aan boord
was. van Patras naar Corfu zeilde, kwamen zij dicht bij
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Ithaca, Ulysses' eiland. Newman bleef op het dek, urea lang,
turend en droomend in overweldigende aandoening. Van
kind of was hij bevriend met de wereld van Homeros, kende
heele bladzijden van buiten; maar, vreemd genoeg, 't was niet
de episode van Ulysses en zijn hood die zijn hart omwoelde.
Neen, hij zag zijn vroegste thuis weer, Ham, dat hij in de
kinderjaren had verlaten, maar nooit vergeten, tot de minste
bijzonderheden toe, en die herinneringen uit den zaligen tijd
der eerste jaren boeide hem bijna tot weenens toe.
Gevoelig dichtersgemoed!
Deze rein zou Newman's ziel doen opengaan, niet alleen
voor de schoonheid van de zuiderstreken, maar ook voor het
verblindende licht van 't voile geloof, ofschoon hij het op
dat oogenblik zelf niet moist. Op den vooravond van Kerstdag
1832 ankerde het schip voor Malta, maar de passagierg
mochten niet aan wal komen, zoodat het voor die Engelschen
«a most wretched Christmas Day » werd. Den ganschen
morgen hoorden zij vergeefs de klokken galmen — deze
melodieuze klokken der zuiderlanden! In het quarantainegebouw, aan wal, zag Newman een armen man geknield to
bidden zitten met het gelaat Haar de kerk gekeerd : en hij
schrijft : « It is a confusion of face to me that the humblest
romanist testifies to his Saviour as I, a minister, do not. »
De volgende verzen dichtte hij op dien Kerstdag
CHRISTMAS WITHOUT CHRIST
How can I keep my - Christmas feast
In its due festive show,
Reft of the sight of the High Priest
From whom its glories flow?
I hear the tuneful bells around,
The blessed towers I see;
A stranger on a foreign ground,
They peal a fast for me....
— Verzen vol christen weemoed en geloof in zijne waar510

digheid als Gods minister. Was hij wellicht niet reeds katholiek in zijn hart op dat oogenblik, zoowel als Harrell Froude
die sterven zou vooraleer uitwendig den laatsten stap to doers,
maar die de verste was op de baan ?
Heel die reis trouwens bracht Newman dichter bij de
haven. Rome werd hem eene openbaring. Hij ging er, door
Froude, meegetroond, dien Wiseman bezoeken die hem later
den eindstoot zou geven tot zijn intrede in de Kerk. Daar
verliet hij zijne vrienden, de Froudes, en Wilde, alleen, nog
terugkeeren naar Sicilie dat ze gedrieen bezocht hadden. Hij
viel er gevaarlijk ziek, in een afgelegen dorp, ver van alk
help, maar verzekerde den dienaar, een Italiaan, die hem
trouw verzorgde, dat « hij niet zou sterven, daar een tending
voor hem weggelegd was ».
Nog zeer zwak, bereikte hij eindelijk Palermo, waar hij
large dagen moest wachten tot een schip hem naar Engeland
kon terugbrengen. Hij zocht er zijn troost in de kerken en
dichtte er de schoone verzen
Oh that thy creed were sound!
For thou dost soothe the heart, thou
Church of Rome....

Nog veel vooroordeelen scheidden hem van de ware Kerk,
maar het hart was gewonnen. Gods gratie vervolgde hem
voelbaar, op den weg, en op zee vond hij die toners die voor
eeuwig in Engelands ooren zouden ruischen
Lead, kindly Light, amid the encircling gloom
Lead thou me on!
The night is dark and I am far from home
Lead thou me on!
— Niet zoo ver van huffs was hij, want voor Gods oog is
Been afstand in den tijd en in de ruimte. En het schip bracht
den gezegenden zendeling naar die tiers jaren arbeid van de
Tracts for the time, die eindigden met zijn overgang
tot de Katholieke Kerk, de eerste van een talrijke schaar
door hem aangevoerd.
Een en twintig jaren zou nu de dichter Newman sprakeloos
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blijven, verslonden eerst in de vruchtbare polemiek van de
Oxford-beweging; daarna in die eerste ervaringen in het
ware, voile geloof die vergezeld zouden gaan met zooveel
tegenkanting en desillusie. Doch het wonder der Apo log i a bracht vernieuwing van krachten en blijdschap en de
poetische ader ging weer open, de ziel sloeg haar vleugelen
uit, en wel in een eenig werk, een als bovennatuurlijk werk
« The Dream of Gerontius ».
Vizioen ? — Geinspireerde beschouwing ? — Gerontius, de
ziel, die scheiden gaat uit het lichaam, onderhoudt zich met
den hemelschen geest die haar tot bewaarder werd gegeven
van af den aanvang van haar bestaan.
Steeds heeft Newman, van af zijn kinderjaren, een levendig gevoel gehad van de bestendige aanwezigheid van zijn
engel-bewaarder; van den kring van geesten, bovenaardsch
en onstoffelijk, rond deze stoffelijke schepping, rond de
strijdende wereld der menschen. Maar nooit had hij zulke
accenten gevonden, nooit dit gevoel geconcretiseerd in zulk
idealen worm.
Het gaat niet zulk een werk to analyseeren : Men moet het
lezen, lezen in de oorspronkelijke taal, en het onderhoud beluisteren van de scheidende ziel met haar hemelschen begeleider, terwij1 rond de sponde nog de gebeden gefluisterd
worden, het aardsche die meer en meer in de verte verdwijnt,
het eeuwige steeds dichter nader ijlt, in bliksemsnelle vlucht,
de knarsende duivels worden afgeweerd, de engelen in steeds
dichtere drommen ontmoet, en de ziel eindelijk belandt voor
haar Rechter....
Soul.
I go before my judge. Ah!....

Overweldigend is 't gevoel van onstoffelijkheid, van 't ontzagwekkende van het goddelijke dat in deze verzen is
verwoord. Ook Vondel heeft deze sublieme onaardschheid
bereikt in zijn reien, waarin hij zingt
Heilig, heilig, nog eens heilig,
Driemaal heilig ! eer zij God! ....
512

Of :

Wie is het die zoo hoog gezeten,
Zoo diep in 't grondelooze licht....
Geen wonder zoo de dichter uit Holland, ook een bekeerde
tot het eenig geloof, en de denker-wijsgeer uit Engeland, de
zelfde bovenaardsche toner later zweven, daar zij beiden
doorzinderd waren van 't zelfde Licht, doorgloeid van 't
zelfde Liefde-Leven ?
3 Mei 1935.

M. E. BELPAIRE.

513

HOMEROS' ODYSSEE
XIP BOEK
Vertaald door P. C. BOUTENS

Maar toen achter zich liet de rivier, Okeanos' stroombed,
't Schip, en bereikte de golf van de zee, de alweegsoverbaande,
En 't Aiaisch eiland, waar liggen van morgenlijke Eoos
't Huis en de reidansbanen, en ook de opgangen van Helios,
Deden wij, zoo bij ons komst, op het zand daar landen ons vaartuig;
Dan ook zelf wij van boord ons begaven het strand van de zee op.
Daar wegvielen we in slaap, en verbeidden den godlijken daagraad.
Toen, in de vroegte geboren, verscheen roosvingerige Eoos,
Zond ik uit naar de woning van Kirke enkele makkers
Om er to halen het lijk, Elpenoor die er den dood vond.
Snel houtblokken wij kloofden, en waar hoogst de oever vooruitstak,
't Graf we aanlegden, bedroefd, overvloedige tranen vergietend.
Maar toen eenmaal 't lijk, met de waapnen des dooden, verbrand was,
Hoopten de terp wij erboven, en sleepten er op den gedenksteen;
Dan op den top van den heuvel wij plantten de handzame roeispaan.
Wij dees dingen bedreven; en niet ontging het aan Kirke,
Dat wij uit Hades' huis weérkwamen; in groote gehaastheid
Maakte zij klaar zich en kwam; met haar meé aandroegen haar
maagden
Brood en een menigte vleesch en den purperen fonklenden wijn ook.
Nemend in 't midden haar stand, sprak onder ons de eedle godinne:
<< Roekloozen, die tot de woning van Hades levend gedaald zijt,
Tweemaal stervend, terwijl maar eenmaal de anderen sterven.
Tast toe, doet, eens bier, aan de spijzen tegoed u en wijn drinkt
Heel dees dag van vandaag; tegelijk met het daagraadkrieken
Varen gij zult. Doch ik zal wijzen den weg u en elk ding
Duiden u uit, opdat geen letsel in pijnlijken valstrik
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Gij oploopt tot uw leed op de zee als ook op het vastland. >>
Zoo zij sprak, en in ons zij het manhaft hart overreedde.
Zoo lien ganschlijken dag, tot onder het licht van de zon ging,
Zaten aan 't maal met een menigte vleesch en met lekkeren wijn wij.
Toen wegdaalde de zon, en de duisternis over ons oprees,
Legden zich de andren te rusten bij 't schip en zijn achterste kabels.
Maar mij greep bij de hand zij, en deed, van mijn makkers
verwijderd,
Zitten me, en vlijde zichzelf nevenaan, en zij vroeg mij naar elk
ding,
En ik deed haar van alles verslag zooals het behoorde.
Toen dan ook sprak toe mij met woorden de vorstlijke Kirke
« Zoo is dat dan alles vervuld. Gij luister met aandacht,
Hoe ik zeggen u ga; inprenten u zal het de god zelf.
Tot de Seirenen het eerst zult komen gij, die van de menschen
Houden betooverd een elk, alwie bij haar komt te belanden.
Wie zonder kennis van taken haar nadert en hoort der Seirenen
Stemklank, niet voor den geest treedt vrouw hem en bloeden van
kindren
Bij zijn terugkomst thuis en hoe zij zich samen verblijden;
Maar met haar schelle gezang de Seirenen betooverd hem houden,
Op hare weide gezeten; in 't rond zich der mannen gebeenten
Staaplen, om anderen weer wegschrompelt de huid in 't verrotten.
Maar roeit weg haar voorbij. Eerst kneedt zoethonige was gij,
En bij uw makkers op de ooren haar strijk, dat luisteren niemand
Van die anderen kan. zelf hoor naar haar, als het uw lust is
Laten zij binden aan handen en voeten u vast op het snel schip,
Rechtop tegen den mast, met de touwen bevest aan den mastboom,
Dat gij ten voile genietend de stem aanhoort der Seirenen.
Doch smeekt straks en beveelt gij uw makkers om los u te maken,
Laat hen knevelen dan u in nog veelvuldiger banden.
Maar als eens u, aan dezen voorbij, wegroeiden uw makkers,
zal ik vandaar niet verder beslist aangevend u zeggen
Wat koersrichting gij neemt van de twee. zelf zult in uw hart gij
Daarover houden beraad. 1k zeg het verloop u van beide.
Een kart uit overdaken de rotsen, en tegen haar bruist in
Machtige golven verbarnd oogdonkerende Amfitrite.
Dan ook ,Schipbreukrotsen' ze noemen de zalige goden.
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Daar langskomt zelfs niet het gevlerkte; de schuchtere duiven;
Ook niet, die Zeus vader getrouw ambrozia brengen,
Maar van uit deze ook haalt zich de rotswand telkens een proof weg,
Doch dan zendt er de vader een nieuwe, aanvullend het aantal.
Nooit is, daar langskomend, een schip ontsnapt met zijn mannen,
Maar ondereen wrakplanken van schepen en lijken van mannen
Sleuren de golven der zee en de vlagen verderflijken vuursmook.
Een zeebouwende schuit alleen langsvoer, de bekende
Argo, bij alien befaamd, op haar zeereis weg van Metes.
Zij ook was daar grif op de machtige rotsen gesmakt, maar
Hera bracht er haar langs, omdat Iasoon haar bemind was.
Van twee klippen, aan de' anderen kart, reikt een tot den ruimen
Hemel met puntige kruin, die staat omvat in een wolkbank
Blauwzwart; nooit vloeit af die nevel, en nimmer beslaat de
Heldere lucht zijn kruin in den zomer, en niet in het najaar.
Daar geen sterfelijk man ook maar een span tegenopklimt,
Zelfs al had hij aan handen en voeten er twintig beschikbaar;
Want glad is het gesteent, zoo dat het met zorg gepolijst lijkt.
Half weg 't klipvlak ligt een spelonkgat wazigverschemerd,
Tegen het Westen gekeerd naar den Erebos, juist op het punt waar
Gij 't holruimige schip straks langsstuurt, stralende Odysseus.
Ook van het hol schip af zou geen man bloeiend in lijfskracht
't Gat van de welvende grot met zijn boogschot kunnen bereiken.
Daarin huist angstwekkend geluid afgevende Skylla.
Van haar klinkt niet luider de stem dan zoogversch hondsjong
Uitbrengt, maar zelf is zij een felboos monster, en niemand
zou haar met blijdschap zien, geen god zelfs, die in haar weg kwam.
Twaalf zoowaar in getal, alle onvolwassen, haar pooten,
Maar zes halzen zij heel t, overlang, en op iederen hals staat
Afschuwwekkende kop, waarin drie rijen van handen,
Vol zwartdreigenden dood, aaneengesloten en talrijk.
Tot aan haar middel zij ligt in de welvende holte gedoken,
Maar uitstrekt zij haar koppen naar buiten, den schriklijken val uit,
En, afspeurend de klip, dolfijnen zij vischt in haar water
En zeehonden, of als het haar lukt om te pakken een grooter
Beest als kweekt ontelbre geruischdiepe Amfitrite.
Daarlangs roemt geen schipper te zijn ontkomen tot nu toe
Schivrij ooit met zijn schip; buit maakt zij met elk van haar koppen
516

Phi man, roovend hen weg van het schip met de donkere voorplecht.
Daartegenover een lagere klip zult zien gij, Odysseus.
Klein de of stand tusschen beide. Ook schoot met den pij1 gij erover.
Daarbovenop staat machtige vijg, volgroen in zijn blaren.
Onder den boom 't zwart water Charybdis de goddelijke opslurpt;
Driemaal naamlijk per dag zij het opbraakt, driemaal 't opslurpt,
Schrikkelijk. Moogt gij niet in de buurt zijn, als zij het wegslurpt;
Want het verderf uitredden u zelfs niet de aardrijkschudder
Kon. Maar Skylla's klip dichtst mooglijk genaderd, uw vaartuig
Ipriems roeit er voorbij, daar 't toch veel beter te doen is
Zes van uw makkers te missen aan boord dan alien tezamen. >>
Zoo zij sprak; doch ik tot haar richtte en verluidde mijn antwoord:
q Wil toch dit, godin, mij naar waarheid zeggen : bestaat er
Eenige kans te ontkomen aan die noodlottge Charybdis,
En die andre te weren terwij1 zij mijn makkers te lijf gaat? >>
Zoo ik sprak, en terstond gaf antwoord de eedle godinne :
(< Roeklooze, zie weer zijt gij op krijgsmansdaden en moeite uit.
Zijt gij vanzins zelfs niet de' onsterflijken goden te wijken?
Zij toch is niet sterflijk; een kwaad onsterfelijk is het,
Schrikkelijk, alboosaardig en woest, alminst te bevechten;
Niets ook geeft u verweer; afdoendst is weg van haar vluchten.
Want als dralen gij mocht bij de rots, met uw wapenen doende,
Ben ik bevreesd dat weer zij opnieuw toeschiet en met even
Zooveel koppen u vindt, zooveel van uw mannen van boord haalt.
Maar overip wegroeit, aanroepend de moeder van Skylla,
Die in de wereld haar bracht als plaag voor de stervers, Krataiis.
Die zal daarna brengen tot rust haar van verderen aanval. >>
't Thrinaaksch eiland dan gij bereikt; daar loopen te grazen,
Talrijk, Helios' rundren en krachtige schapen, in zeven
Kudden de rundren, in zeven de prachtige drommen der schapen.
Iedere troep telt vijftig. Zij meerdren zich niet door geboorten,
Noch ooit nemen zij af. En de kuddeverzorgsters godinnen
Zijn, schoonvlechtige nymfen, Lampetia en Pha&hoesa,
Die aan den zongod Helios verheven Neaira gebaard beef t.
Toen de eerwaardige moeder gebaard haar en groot haar
gebracht had,
Stuurde zij ver haar van huis om te woven op 't Thrinaaksch eiland,
En er te hoeden de schapen en glanzige rundren haars vaders.
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Laat zonder letsel gij . die in hun doer en bedenkt uw tehuiskomst,
Nog zoudt, rampen verdurend, gij Ithaka kunnen bereiken.
Maar wanneer ge ervan roof t, dan kond ik u stellig verderf aan
Zoo voor uw schip als makkers. Gij zelf, ontkomt gij den dood al,
Keen thuis laat en in nood, en met al uw gezellen verloren. »
Zoo zij sprak, en terstond kwam Eoos, goudengetroonde.
Daarna, 't eiland op, van mij wegschreed de eedle godinne.
Maar ik snel mij begaf naar het schip en beval aan mijn makkers
Met mij te komen aan boord en de kabels vanachter te vieren.
zij fluks scheepten zich in, en zij zetten zich neer op de doften;
Sloegen, op rijen gezeten, het schuimbleek nat met de riemen.
Tot ons gerief, in den rug van het schip met de donkere voorplecht,
Zond zeilzwellenden gunstigen wind, uitnemenden makker,
Menschlijk bespraakte, geweldge godin, schoonvlechtige Kirke.
Zoodra we elk stuk twig kant hadden gezet over 't vaartuig,
Zaten wij neer, en de wind en de stuurman hielden de richting.
Toen ik, droevig van hart, 't woord nam in den kring mijner
makkers :
<< Vrienden, het gaat niet aan, dat een of een paar maar weten,
Wat godspraken verklaarde mij Kirke, de eedle godinne;
Maar ik zeggen ze u zal, opdat we omkomen Naar wetend,
Of, de gevaren vermijdend, aan dood ontsnappen en sterfuur.
Van de Seirenen het eerst zij beval, van de godlijke zangsters
Op hare weide met bloemen bedekt, te ontwijken den stemklank.
Mij alleen opdroeg zij Naar stem te beluistren, en gij moet
Binden me in knellenden boei, opdat 'k standvast op mijn plek blijf,
Rechtop tegen den mast, met de touwen bevest aan den mastboom.
En wanneer ik u smeek en beveel weer mij los te maken,
Dan hebt gij mij te kneevlen in nog veelvuldiger banden. »
1k dan al die dingen besprak en mijn makkers verklaarde.
Middelerwij1 kwam 't steviggebouwd schip snel op het eiland
Af van de beide Seirenen, gestuwd door den lustigen vaarwind.
Dadelijk ging toen liggen de wind, en verrustigd de zee werd,
Windstilblak, en in slaap neérvlijde de golven de daimoon.
Omhoogkwamen mijn makkers en snoerden de zeilen van 't schip op,
En die borgen ze in 't hol schip op; dan neer bij de riemen
Vatten zij post, en verblankten het water met glimmende spanen.
Maar met het snedige brons ik kerfde de lijvige wasschijf
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Klein, en de stukken begon ik met stevige handen te kneeden.
Snel werd smedig de was, daar krachtige druk haar benoopte
Saam met het gloeden van Helios den zongod, vorst Hyperioon.
Al mijn gezellen op de ooren, de rij langs, streek van de was ik,
En zij bonden mij vast op het schip aan mijn handen en voeten,
Rechtop tegen den mast, waaraan zij bevestten de touwen.
Zelf neerzittend zij sloegen het schuimbleek nat met de riemen.
Maar toen zoo ver weg, als man luid roepend zijn stem draagt,
Vlug opschietend, wij waren, viel 't zeerap schip in het oog haar,
Van vlakbij opdagend, en zetten zij 't belle gezang in :
(< Hierheen kom, lofruchtige Odysseus, roem der Achaiers,
En leg aan met uw schip om de stem van ons twee te beluistren;
Want nog niemand roeide voorbij op zijn donkere schip hier,
Eer van de lippen van ons zoetzangige stem hij beluistert.
Zoo een huiswaarts keert na genot en verrijkt in zijn kennis;
Al ding weten wij toch, zooveel in de Troische gewesten
Zwoegden bij wil van de goon Argeiers en Troiers, wij weten
Alwat telkens geschiedt op de velenbevoedsterende aarde. >>
Zoo schoonstemmig zij zongen haar lied, doch luisteren blijven
Mijn hart wilde, en 'k beduidde mijn makkers om los mij te maken,
Wenkend hun toe met de brauw — zij 'stortten voorover en roeiden.
Dadelijk rees overeind Eurymachos en Perimedes,
Bonden met meerdere banden mij vast, en mij steviger knelden.
Doch nadat wij voorbij haar waren geroeid, en wij niet weer
Konden vernemen de stem noch 't zongen verstaan der Seirenen,
Namen zoo snel als 't ging mijn trouwe gezellen de was weg,
Die op hun ooren ik streek, en bevrijdden mijzelf uit mijn banden.
Toen dat eiland dan uit het oog wij verloren, gewaarde
Dadelijk smook ik en golven geweldig en hoorde hun beuken.
En uit de handen der mannen in angst wegvlogen de riemen,
Klapperden alle tezaam op den stroom mee. 't Schip op zijn plek
hield,
Nu niet meet met de banden zij dreven de snedige riemen.
Doch ik gaande op-en-neér door de schuit, aanspoorde mijn makkers,
Bij elk man stilstaande, met moedinvleiende woorden :
q Vrienden, tot nu toch zijn niet ononderlegd wij in rampen;
Hier geen grooter gevaar ons bedringt dan toen de Kykloop ons
Vasthield binnen de welvende grot met zijn machtige lijfskracht.
519

Toch door mijn moed en beleid en vemuft ontsnapten wij daar zells.
Dit ook, stel ik mij voor, herdenken wij zoo mettertijd Bens.
Nu, als ik ga zeggen, gehoorzamen laten wij alien.
Gij, op uw doften gezeten, het diepopbarnende zeenat
Zorgt met de riemen te slaan, om te zien of mogelijk Zeus ons
Gunn' dit dreigend gevaar te ontsnappen en raaklings te mijden.
U, stuurman, geef 'k deze opdracht; doch wil haar behartgen
In uw gemoed, daar 't roer gij van 't hol schip onder uw bestier hebt.
Buiten 't gebied van den smook en den golf slag Binder het vaartuig
Inhoud, knijp gij vlak aan de klip, dat niet bij verrassing
't Schip daarheen afslaat, en gij zoo ons in levensgevaar stort. D
Zoo ik sprak; zij gaven gereedlijk gehoor aan mijn woorden.
Verder gewaagde ik van Skylla niet, de onweerbare plage,
Dat bij geval niet lieten mijn makkers, door angst overkomen,
't Roeien geheel in den steek om zich binnen de schuit te verstoppen.
Toen veronachtzaamde ook ik het manmoedgrievende voorstel
Van Kirke, daar ze immers bepaald afried mij te rusten;
Maar aantrok ik mijn heerlijke wapenen, greep in mijn handen
Een paar machtige speren, en klom het verdek van het schip op
Ter voorplecht. Daar toch zou zichtbaar worden, verwachtte ik,
't Eerst rotshuizende Skylla die leed bracht voor mijn makkers.
Nergens ik ook maar speuren haar kon; moe werden mij de oogen
Van 't alzijds rondblikken de wazigverschemerde rots op.
(Slot volgt).
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DE WARANDIER ALS HOFFELIJK MINSTREEL
« Sans pear et sans reproche. »
Het tachtigjarig jubileum van de « Dietsche Warande »,
de stichting van Jos. Alb. Alberdingk Thijm, geeft aanleiding
om den stichter in zijn veelvuldige kwaliteiten te beschouwen.
Zoo was een zijner edelste en meest naar voren tredende
karaktertrekken : zijn nobele vereering voor de Vrouw. Hij
was daarin een ridder als een middeleeuwsche held, die
« pour Dieu et sa Dame » ten strijde toog, daarbij geleid door
zijn echt vrome en degelijke godsdienstige overtuiging.
Toch moet men, daaruit niet of Leiden, dat deze man van
strenge beginselen, van hooge opvatting van eer, een stijve
preutsche zwartkijker is geweest.
Ik heb het voorrecht gehad Prof. Alberdingk Thijm vele
jaren te kennen en bij te wonen in zijn familie- en vriendenkring, ook door zijn « leeskrans », « de Vioolstruik », genoemd naar het uithangbord van Vondels geboortehuis. Hij
was een geestig joviaal causeur in gezelschap, steeds vol vats
leuke zetten en vermakelijke anecdotes. Nog klinkt voor mij
zijn guile lack, bij zijn plagerijen en opgewekte vroolijkheid.
Als een echte « charmeur des dames » moist hij alle vrouwen,
vooral de jongeren te boeien. Ik heb uit die schoone dagen
van de Vioolstruik eenige versjes en schetsjes van den
voorzitter bewaard, die stellig wel niet bestemd waren am
in de hoog litteraire bladzijden van de Dietsche Warande
opgenomen te worden, maar na 80 jaar nu curiositeiten zijn
geworden, als lieve herinneringen aan den stichter, die weer
dan een ernstige biografie, in staat zijn den ouden minstreel
te karakteriseeren en zijn fijne geestigheid te laten bewonderen in zijn Warande.
Thijm was een zeer huiselijk man; hij was verrukt over zijn
vrouw, die hem het gevoel gaf van een koning in zijn rijk,
naast zijn Bade, de koningin, die door haar aangeboren tact
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en vriendelijkheid de echt Hollandsche gastvrijheid wist
hoog te houden en zijn vrienden vroolijk en gezellig ontving.
Hij hield boven al hoog « le culte de son epouse » en noemt
haar « la seule princesse de mon sort ».
Meermalen heeft Thijm vrouwen vergeleken met bloemen;
en hij naderde haar ook steeds als een bloem wier schoonheid
hij bewonderde, als iets teers en broos. Zoo ziet hij in iedere
vrouw, zelfs de - niet met uiterlijk schoon bedeelde, ietsf
geestigs of moois in oogopslag, spraak, of gang; leelijke
vrouwen bestonden er voor hem niet. Het is weinig bekend,
dat Thijm een dichteres, dochter van een bevriend kunstschilder, met bewonderende verzen vereerde, ofschoon zij
mismaakt was met een zeer hoogen rug. Maar hij zag dieper
in haar ziel, die uit haar verzen tot hem sprak.
Het was de huiselijke gezelligheid die Thijm er toe bracht,
geregeld kransavonden te houden, zooals toes veelal gebruikelijk was in de familiekringen. Aan die avonden wist hij
echter een bijzonder karakter te geven. Niet met kaart- of
kienspel, zooals elders, werden de gasten bezig gehouden,
maar met het lezen van belangrijke tooneelspelen in verschillende tales, waarin elk der gasten dan een rol kreeg om op
de volgende bijeenkomsten voor te lezen; boete stand op
niet tijdig invallen tijdens de lezing of andere storende fouten. Van die boeten, Welke dus nog al eens werden opgelegd,
werd 's zomers potverteerd door een uitstapje naar buiten.
Er waren nog weer vroolijke werkzaamheden aan de Vioolstruik verbonden. Vier weken voor Sint Nicolaas schreef elk
lid een opgave op een biljet dat gesloten werd en dan bij
loting uitgedeeld, en wel zoo dat de wensch van elke dame
bij een heer terecht kwam en omgekeerd. Op Sint Nicolaasavond moest dan de opgave als geschenk uitgevoerd en bezorgd worden aan het huffs waar dan vergaderd werd. Onder
groote hilariteit werden dan de uitvoeringen met de opgaven
vergeleken en daarna bij stemming uitgemaakt Welk geschenk
de meest vernuftige oplossing gaf van de opgeschreven vraag.
De dame die de meeste stemmen op zich vereenigde, werd
dan tot koningin en de heer die in hetzelfde geval verkeerde
tot koning verkozen. Samen organiseerden deze dan op Drie522

koningen avond een maskerfeest, dat weer tot groote vroolijkheid aanleiding gaf.
Dat hierbij in den regel aardige gedichtjes werden gemaakt voor de dames is to begrijpen. Als een voorbeeld van
de oplossing door Thijm gegeven op de vraag van een jonge
dame om « een curiositeit » strekke hier de keurige teekening
met het verklaarde rijmpje
Voor mej. L. S.
Gij vraagt mij, lieve schoone,
Een curiositeit >>;
Althans het Lot heeft duidlijk
't Mij in uw naam gezeit.
•

•

•

•

•

•

•

•

Straks als curieus >> trof mij,
Dat nog geen eigen haardsteé
Uw deel geworden zij.
Dat ik ze U dus mag bieden
Al is 't op bijgaand blad,
Waarvan 't formaat licht z(5•5 is
Als gij het gaarne hadt.
Mijn haardstee moge u spellen
Wat eens, weldra misschien,
Van 't lot u wordt beschoren,
Als we u gebruidskroond zien.
Dat d'Aardgoefin willig dragen
Het minlijke Englental,
Dat met de heiligste uren
Uw leven cieren zal.
Van zeven uur des morgens
Tot laat, tot middernacht,
zij U (door 's Hemels zegen)
Geluk en vreé gebracht.
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En mengt zich in uw vreugden
Een onrustbarend s i, —
lets moet te wenschen blijven
Voor 's Hemels harmonie.
leg welk blazoen verlangt
Uw keilze, dat vertoone
Het schild, nog zonder kroone,
Dat voor uw schoorsteen hangt.

Meestal verkoos Thijm de Fransche taal voor zijn gedichtjes op de dames, Welke hij vereerde. En ik kan hier in
de schaduw van zijn 80-jarige Warande eenige van deze
« bouts-rimês » bekend maken uit mijn Thijmarchief. Daarbij
behoort « een portret », in proza geschetst, van een dame die
Thijm bijzonder hoog schatte. Het was bij de feesten ter
onthulling van het Vondelstandbeeld te Amsterdam, in 1867,
dat hij deze vrouw nader leerde kennen, die voor zijn leven
op hem een overweldigenden indruk heeft gemaakt. Zij was
de echtgenoote van een artistiek-ontwikkeld koopman, en
mantle uit door schoonheid, smack en geest, vereenigd met
innige oprechte vroomheid. Haar portret door Thijm geschetst, geeft juister dan elke photo of teekening haar afbeelding weer. Aileen in het galante en gracieuse Fransch achtte
hij haar wezen naar waarheid te kunnen schetsen. Het is van
December 1869 en heel
PORTRAIT DE CHEREPHYLLIA

Elle est grande, svelte, bien faite. Sa taille, aux formes ondulantes
mais fines, est a la fois souple et ferme. Les traits de son visage
peu allonge ne donneraient droit qu'a la qualification de j o 1 i e,
mais son ame, frappee, au coin de la grandeur, pence a travers, le
voile materiel, lui donne une expression de douce fierte et imprime
a sa tenue, a son allure, a son coup d'oeil un caractêre qui se rapproche de bien prês de la majeste. Malheur a celui qu'elle jugerait
digne d'un regard de dedain!
Malgre gull existe une difference (presque imperceptible it est
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vrai) dans la grandeur de ses yeux, (1'ceil droit etant le moms
grand) elle les a três-beaux, d'un brun fonce, pleins de brillant et
de cette moiture luisante dans le blanc, qui presage une larme, en
traduisant un cceur bien place. L'ensemble de la téte a quelquechose d'enfantin, que ne se dement pas dans son ime.
Le profit est bien trace, le nez laisse a redire, le front est petit,
mais les cheveux sont lien plantes, la bouche aux mile mouvements,
est sculpt& avec soin et, s'ouvrant au sourire, montre de gentiles
dents parfaitement bien rangees. Les sourcils serpentent quelque
peu, comme ou les voit auprês des caract6res forts. Les cheveux
sont bruns, doux et luisants, mais sans ondulation. II serait regrettable qu'ils couvrissent les °reifies d'un proportion distinguee.
Mains et pieds sont parfakement analogues a la taille : longs,
fins, flexibles et bien ajustes; elle les emploie gracieusement sans
coquetterie.
Brunette hollandaise elle a le teint anime mais la peau un peu
brouillee. Ce teint vane souvent : it tient compte de son bonheur
comme de ses souffrances, de toutes ses emotions. Celles-ci se succedent frequemment et vivement; elle en est, pour l'exterieur, três
bien maitresse. Elle n'aime Cependant pas les affections tiêdes,
quoiqu'elle s'y arrange. Elle a de fortes sympathies pour les caractares grands, courageux, ouverts, mais elle prend quelquefois le
semblant pour la veritê. Son bon cceur conspire en ceci avec une
sensibilite dont nous parlerons plus tard, et surtout avec le besoin
qu'elle ressent de partager les hommes seulement en deux classes :
les bons et les reprehensibles.
Elle est reconnaissante des hommages, dont elle ne peut manquer
d'être l'objet, tant des pretres que des laiques. Avec un plus petit
nombre de qualites charmantes on en recueillerait. Elle ne laisse pas
d'être sensible méme a des distinctions qui lui viennent de personnes
três ordinaires; voire de persotinages, dont la dignite de conduite
ne repond pas a celle du rang. Cependant elles s'en defend avec
chaleur. Neanmoins elle ne partage ses affections proprement dites
qu'entre des adorateurs honnetes : mais le partage se fait. Cela ne
se rime que difficilement avec sa farte naturelle : fiirte d'extraction,
fierte de femme et de chretientie; mais elle est simple en cela.
Elle a l'esprit assez observateur; en certaines matiêres divinatoire
méme; son gout n'est que mediocrement exerce. Elle est pieuse,
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sans excês; son enthousiasme pour la verite catholique est, d'un
cote, presque de l'heroisme et le serait au besoin; de l'autre it lui
amêne une assez grande prevention en faveur des pretres : du reste
elle est noble et chaste dans toutes ses aspirations, ce qui n'exclut
pas la plus aimable naivete dans la manifestation de sa tendresse.
En general elle souffre aussi peu la pruderie que la bassesse. Elle
a plus de sincerite que de franchise. Sa position l'oblige souvent
a feindre legêrement. Elle a du talent pour cela; mais au fond elle
est vraie et juste. Elle est bonne et liberale; mais elle n'est pas
exempte de petites vanites. Elle tient a son opinion, surtout en
matière de science avec une force qui frise l'entetement. La douceur
dans la discussion, les assertions arrondies lui font defaut, du moins
vis-à-vis de laiques. Mais si son ton a quelque chose de trop male, c'est
une consequence de l'energie qu'elle deplore dans les petites choses
comme dans les grandes. De la aussi qu'au moindre triomphe, par
exemple dans le jeu d'echecs qu'elle joue avec un rare facilite, elle
fait parfois peser sa superiorite sur son partner et ne lui epargne
guêre des gestes et d'inflexions de voix qui puissent l'humilier.
Elle a un prof and sentiment du devoir. Elle a, dans sa conduite,
un tact et une prudence qui ne se dementent que rarement. Quelquefois elle tombe dans un accês de jalousie, se manifestant en
froideur; mais elle aime aussi grandement et tendrement. Elle a

plus de delicatesse dans le cceur que dans l'esprit et ne pardonne
pas facilement ce qu'elle croft l'exces de cette vertu dans un autre.
A personne au monde elle ne donne toute sa confiance, mais elle
recoit volontiers les confidences d'autrui.
Son instruction, en ce qui regarde la religion, la societe et le
menage est solide, sa civilite est naturelle et exercee ; son instruction
scientifique est comme celle des Neerlandaises de bonne maison
- a peu - prês nulle. Cependant elle apprend et comprend facilement : son ame est propre a recevoir toutes les impressions esthetiques qu'une main aimee voudrait y empreindre. Elle parle avec
enjouement; sa conversation est souvent agreable, parfois mane
spirituelle et, a de certaines intervalles entrainante. La langue francaise, le piano, les ouvrages de main sont três bien assimiles a sa
nature. Elle est active et adroite : sa charite est inepuisable, eclairee,
courageuse. Pour ses eminentes vertus et ses charmes incontestables
elle meriterait ..... d'être bien assortie.
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Bij elken verjaardag kon Chirephylia op een gedichtje
rekenen ten geleide van een geschenk. Bij allerlei kleine
voorvallen, zullen we zien, vindt Thijm aanleiding voor een
gracieus Fransch versje aan haar. Nu is het de terugzending
van een geleend regenscherm, dan het verschaffen van Schiller's Wilhelm Tell voor een Vioolstruik-lezing, ook een kistje
Eau-de-Cologne inspireerde hem tot een versje over den
Keulenaar Vondel.
Cher6philia had vele geestelijke heeren onder haar vrienden, die haar zeer hoogschatten om haar godsvrucht en liefdadigheid. Bij een der Vioolstruik opgaven heeft Thijm door
een geestige penteekening voorgesteld dat de voornaamste
dier geestelijke vrienden haar op Sint Nicolaasavond komen
huldigen. Hij voegde er een humoristisch briefje bij, waarin
hij « regrette que la pantie laique manque. Inutile de vous
dire qu'au premier plan vous auriez reconnu votre incon».
solable
Inderdaad zijn alleen Thijms been en hand met een versrol
zichtbaar, de rest is quasi afgescheurd.
Aan Mevrouw Cherephyllia, met een kistjen Eau-de-Cologne.
Mijn nooit volprezen Keulenaar
Heeft van zijn onvervalschte waar
U menigmaal geschonken.
Wat glom 't gesteente, rijk genet
In Vondels gouden dichtlampet,
Van zonnegloed doorblonken!
Wat geurde U heerlijk in 't gezicht
De nektar van zijn kunstig dicht,
Dat, beurtlings stout en teeder,
In geestdrift bleek ons huivren deed,
Of, als een traan het oog ontgleed,
Met blijheid streelde en zerpzoet leed
Gehoorzaam aan zijn veder.
Van daag, eilaas, wordt uit d a t vat
Geen meiwijn roemer volgespat;
Gij moet u thands behelpen
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Met keulschen geest van minder kracht,
Door d'ouden post niet meegebracht
In Imstenraedsche schelpen.
De voile schelp die ik U bled,
Mag zelfs uw vriendlijk mondtjen niet
Tot frissche laving nooden;
't Is maar een geurtjen dat ik breng,
Een vliegend wolkjen dat ik pleng,
U zedigjens geboden.
Bescheiden is 't prezentjen wel;
't Verdwijnt van zelf; een beeld van 't spel
Der oude Philippine,
Die 'k seders maanden negligeer
Verzuim, waarvoor ik (op mijn eer!)
Een streng verwijt verdiene.
En nog als uit de droge plas
Des Karspels niet in aantocht was
Een heerlijke vereering, —
Allicht vergat ik weer mijn schuld,
En liet mijn plicht weer onvervuld,
Niet bang voor eclipseering.
Maar nu... maar nu... ik maak een end
Aan dit gerijmel; neergepend
Om nog eens weer te schrijven,
Wat Gij en Anton lang reeds weet,
Dat Joseph A in lief en leed
Uw trouwe vriend zal blijven.
14 Juli 1877.
A Cherephyllia-Philippine, la veille de son depart pour Paris.
Permettez moi d'offrir a Philippine
Le coup de l'etrier.
J'entends cabrer la ronflante machine...
Indigne destrier!
De « philippine » was een toen veel gebruikelijke manier om met een dame
een soort galante weddenschap aan te gaan. Een dubbele amandelpit werd verdeeld
tusschen een paar, met verplichting elk een deel bij zich te dragen ; en bij verzuim
een geschenk te moeten geven. Het «Karspel» is de parochie van pastoor Brouwers
te Bovenkerk.

528

Proprement dit, j'ai la machine en haine,
Dragon, soufflant l'effroi!
Heureux les temps, oil belle chatelaine
Montait beau palefroi!
Le chevalier la main, souvent si rude,
Doucement vint offrir
La coupe d'or, qui de Saincte Gertrude
Contint le Souvenir.
Mouillant la lèvre au vin de malvoisie,
Et regardant les cieux,
La chatelaine en son coeur chante et prie,
Et sourit ses adieux.
Au grand galop par la plaine poudreuse,
Sur coursiers bais et blancs,
Des cavaliers la noble voyageuse
Fait resplendir les rangs.
Soins gracieux, chaste sollicitude
Animant ces faux,
Ne voulant pas plus que Saincte Gertrude
Etre pris en Maud
De notre temps la machine qui braille
Vous tasse sur ses bancs;
Pas de merci, quand le serpent deraille,
Culbutant sur ses flancs.
Plus que jamais it faut donc, Philippine,
Souhaiter en ce jour :
Que Dieu pour vous et les vatres destine
« Salut et bon retour! »
Oui, la vapeur amoindrit les espaces :
Quatre jours n'en font qu'un;
529

Mais les pays ne changent pas de places :
Harlem n'est pas Melun.
Oui, les tableaux qui de loin se deroulent
Retracent du bonheur;
Mais les semaines d'absence s'ecoulent
Laissant leur vide au cceur.
Partez, partez, mes elegants nomades!
Tout Paris vous attend;
Ne laissez pas refroidir les oeillades
Qu'il couve en attendant.
Epiez bien aux rives etrangires
Le vrai son de leur flot;
Je garderai des plaisirs sedentaires
Le cher et bon depot.
22

juillet 1867.

A ELLE.
Toujours, toujours ma pensee
Se reporte sur V o u s.
De ma jeunesse passee
C'est un retour bien doux.
Dans ma pauvre ame blessee
Par de bien rudes coups
Votre image s'est placee
Embaumant mes regrets : presque tous!
Ne sera-ce qu'une tombe
Ce cur jadis si fier,
Oa la froide neige tombe
Comme au fond de l'hiver?
Ne serez vous la colombe
Qui m'emporte dans l'air
Avant que je ne succombe?

23 juin 1867.
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A TOE
Gij zijt mij dan herrezen ! —
Weér blinkt mij aan den trans
De zonne van voor-dezen
Met onverbleekten glans!
Weer ruischt de zilvren bronne
En drenkt het kwijnend loof;
Weer straalt, weer straalt mijn zonne
Alle andre sterren doof!
De nacht is wechgetrokken
De blijde morgen keert.
'k Weet van geen wintervlokken;
Geen stormvlaag, die mij deert.
Het winterde in mijn boezem,
Ook toen de zomer glom!
Goddank, de lentebloesem
Omgeeft mij weer alom.
Uw dierbre hand, geliefde!
De tolk van 't heerlijk hart
Strijkt effen wat mij grief de;
Vergeten is de smart.
je n'ai qu'une priere :
Otez-nous tout, Seigneur!
Mais gardez-nous, mon Pare,
Ce seul amour au cceur!
(1867).
A ELLE.
<< Ce n'est pas dans la joie. >>
Ce n'est pas dans la joie, au sourire de rose
Qu'abonde le bonheur;
Je n'ai jamais cherche sur terre qu'une chose :
Un cceur pour y verser mon cceur.
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Enfant j'amais de loin une fleur presque eclose;
Son éclat fut trompeur;
Homme fait, j'ai trouve morgue, froide et prose,
Qui succêclaient au culte, a l'inconstante ardeur.
Enfin mon Seigneur Dieu exauca ma priêre,
Les Vceux que je formai pendant ma vie entiere, —
Un ange a douce voix en parftune le soir.
J'ai trouve pour mon ame une ame qui l'eclaire;
Nous mettons en commun les douleurs de la terre
Et Dieu nous verse au cur le baume de l'espoir.
Oct. 1867.
A MA DAME
Oui, q nous pensons a nous », et Dieu dans sa tendresse
A voulu parait-il, que nul autre en serait;
La Vierge en bonne mere, a l'ceil sur nous sans cesse
Et bent dans nos coeurs notre amour pur et vrai.
Cet amour, oh mon Dieu, fruit de votre largesse
Efface de nos coeurs le mal qu'on nous a fait
Amour tendre et profond, simple, chaste, parfait
Que nous vous consacrons, dans nos pleurs, a la messe.
II a fallu mon Dieu que dans notre destin
Nous eussions des partners, dont l'egoiste main
Nous refusait le don de leur ame et leur vie
Pour qu'au fond de l'abilme, au plus fort du chagrin
Nous nous rencontrerions dans le mane chemin
N'echangeant que les mots : << Mon ami; mon amie ».
14 nov. 1867.

Maar ook gevoelvoller en ernstiger verzen, vol bewonde532

ring voor de vereerde en geliefde Vrouwe wisselen met de
gewone versjes af, wanneer de ridder bijvoorbeeld meende,
miskend te zijn, of haar bijzonder lang moest missen. Hoe
geestig neemt hij ook afscheid van het reisgezelschap, wanneer Cherephyllia met haar familie een reisje naar Frankrijk
gaat ondernemen. Het is alsof een middeleeuwsche edelman
afscheid neemt van zijn Dame.
De bier, op verzoek van de Warande-Redactie, gedrukte
versjes vormen slechts een klein deel van de vele in Fransch,
Duitsch en Engelsch, die ik in mijn Thijmarchief bewaar;
maar zij zijn voldoende om den Warande-stichter ook te
doen kennen als een hoffelijk minstreel, Wiens houding
tegenover zijn vriendin door een geestelijke liefde bepaald
werd, die hem voor onze oogen in een teer romantisch Licht
te voorschijn doet treden. Die tijden zijn thans wel voorbij,
maar verdienen des te weer, in onze sombere dagen in herinnering te worden gebracht, al zullen vele jongeren misschien wat meesmuilen bij die overgevoelige vrouwenhuldel
Dr. J. F. M. STERCK.
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ENKELE VERZEN

I.
Waarom zou ik 't paard gaan stallen
viiOr de dagreis is volbracht;
op een pawl des weegs, verrast, er
wachten op het vallen van den nacht?

II.
1k ben niet de bie Welke onbewust
spelt naar ied're geurenzwang're bloem,
tuk en tier'g AM& op zoeten bait
die des winters kille spijskast volt....

De dag die rijst belooft
vreugde door de zon
wier gloed rijpt het ooft
— zoete kers of peskaton
ten boomgaard van mijn diepst verlangen.
Ook, vOcir het avond wordt
en rood de wolken zijn,
schenk mij van uw kus
de stifle en zoete wijn — —
weet gij of morgen nog een dag zal dagen?

IV.
Wie kan met steepen sterren weren?
— Ik kijk over de hei
of ik iemand verbei'
die ging, en niet terug zal keeren.
534

Uw beeld houdt mij in dwang
van onbegrepen woorden
van vreemde vogels lang
gerekte vlucht naar an'dre oorden.
Want geen heeft 't woord gesproken
dat 't hart aan 't harte bindt —
en misschien ben ik 't alleen die, sproken
dichtend, meen dat iemand mij mint,
iemand, girder over de heide.
V.
Als twee roemers van kristal
tikkelen in puur geschal,
kan geen zuiver weten
hoe de klank zijn oorsprong had,
waar 't geluid to voorschijn trad,
schakel eener eindelooze keten.
VI.
Door de blauwe lucht kruist de kraai
zwarte stip op wijd-gestrekte vlerken —
Liefde waar 'k naar smacht en die ik mis,
en die brekend flitst door mijn gedachten.

VII.
Ook aan den voet der hooge bergen
is er rust —
en diep verlangen naar weer lust
en leven. Want geen pijnboom kan het bergen,
hoe donk'r en zwaar zijn loof, dat bier ook vogels
kwinkeleeren en dat, op gouden vlogels
de tonne feest nu viert —
voor u en mij.
Voor u, roos die bloeit in mijn dorre hei.
(Szczawnica).
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VIII.
Ik lach omdat ik vroeger, dwaas
en dom, zoo dikwijls heb geweend — —
en 't mij nu is of 'k nimmer, laas,
'k nimmer van vreugde werd gespeend.
IX
0 doods-gedachte
die onbewust
als liefde zust —
Levens-betrachten
dat onverpoosd
als doods-hand koost,
gegroet!
F. V. TOUSSAINT VAN BOELAERE.
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DE NIEUWE BOUW (1)
Toen men 1620 schreef, in de voile Lente, liet Sr. Balthasar Moretus den eersten steep leggen van den nieuwen
bouw, waarmede hij de Plantijnsche huizing Wilde uitbreiden
en verfraaien.
Het was een frissche, blijde namiddag.
De zon spreidde feestglanzen op het binnenplein. Uit een
paar dakvensters speelden wimpels met het Bourgondisch
kruis op de zachte bewegingen van den wind. Gierzwaluwen
brachten hoog in de ruimte de vreugde van hun duikelvlucht
en hun prikkelend geluid.
In de drukkerij was alle werk stil gelegd. De persen rustten
als op den dag des Heeren.
Bid de versche uitgravingen voor de nieuwe metserije
wachtten al de gezellen, vrije en onvrije, smouters en leerjongens, zetters en drukkers, lettergieters en binders, vergaarders en winkelknechts, en vooraan, met het besef van hun
meerderheid, de vroede proeflezers.
Zij verdrongen elkander met nieuwsgierige gezichten
rondom de metsers en timmerlieden. Meester Pauwel Dirckx
en de figuursnijder Hans van Mildert, « den Duytsch >>, wezen
beiden op de uitgevouwen plattegronden en teekeningen de
sierlijkheid aan van hetgeen zij hier gingen oprichten.
Een gaanderij met zuilen en Bogen; verdiepingen met
hooge kruisramen; slanke puntgeveltjes op het dak; een bevallig wenteltrapje onder de gaanderij; een groote armpomp
met bronzen leeuwenkop als spuwer; en hier en daar gebeiteld witsteenen loofwerk en borstbeelden : een voornaam
geheel, dat met zijn harmonisch, stil lijnenspel bijzonder behaaglijk aandeed.
— En als wij hier den mei op het dak zullen steken, verzekerde Van Mildert, dap wordt de huizing van Sr. Moretus,
(1) Fragment uit De drie Balthazar's.
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naast die van Sr. Rubens, die wij thans voltooien, een nieuw
sieraad voor deze stad.
De aandacht werd plots van de teekeningen afgeleid door
de aankomst van Sr. Balthazar en zijn gevolg.
Als de ware meester stapte hij voorop. Met een tikje
behaagzucht hield hij den verlamden rechterarm onder de
sierlijke vouwen van zijn zwarten mantel geborgen. De lin-kerhand steunde op een hoogen gaanstok met zilveren knop,
— een heerschersstaf. Zijn schrander open gelaat werd opgehelderd door de blankheid van de versch geplooide linnen
kraag, die hem om den hall lag. Hij groette het wachtende
gezelschap met een glimlach, die in zijn baard en snor verloren ging, maar vriendelijk uit zijn klare, goed-grijze oogen
blonk.
Hem volgden de weduwe van zijn broer Jan, Mademoiselle
Maria de Sweert, en Sr. Jan van Meurs, met wie beiden hij
to dien tijde de taken in compagnie dreef.
De nog jonge vrouw leidde haar kleinen Balthasar, een
knaap, van hoogstens vijf jaren, bij de eene hand, terwijl
Maaiken van. Ginderdoren hem bij de andere hield.
De kleine zag er uit als een sinjeur in miniatuur met wijde
hozen, mantel, breedgeranden hoed en verdere groote-menschen-kleeren in klein formaat.
Moeder, statig in haar donker, sleepend gewaad, was fier
over haar jongen. Een stille lacht glansde op haar aangezicht.
Al even blijde als de moeder zelf scheen het bloeiende
Maaiken.
Zij was de dochter van een van Sr. Balthasar's trouwste
huisvrienden. Haar blijde, opgewekte jeugd had den meester
der drukkerij geheel ingenomen, zoodat ze bij hem en ook
bij zijn schoonzuster, Mademoiselle de Sweert, bij wie hij ze
had binnengeleid, als een kind des huizes was.
Sr. Balthazar zelf had beslist, dat Maaiken vandaag ook
van de partij zou zijn.
In de weelderige ontluiking van haar zeventien jaren, trok
zij onwillekeurig alley aandacht. Haar klare, blauwe amandeloogen, in haar fijn, donzig-leUn- en rozengelaat, hadden
vriendelijke blikken als streelingen. Wanneer ze met haar
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kleine hand de losse blonde haartjes, die in den gouden schijn
der zon lichtjes om haar aangezicht speelden, even weer effen
streek, deed ze dit met een onuitsprekelijke grade.
Zij was de jeugd die verovert en ontroert.
Sr. Balthasar bekeek haar herhaaldelijk met welbehagen.
Wanneer zij hem dan met een lachje van verstandhouding
haar vreugde te kennen gaf om haar aanwezigheid op de
plechtigheid, verzachtte zich zijn heerschersvoornaamheid tot
een vriendelijke vertrouwelijkheid.
Buiten den kleinen Balthasar, waren daar nog de twee
andere kinderen van Mademoiselle de Sweert : haar oudste
dochtertje, Maria, een glunderend meisje van acht, en Jan,
haar oudste zoontje, een bleeke tengere jongen van tien. Ze
volgden hand in hand, defog als twee jonge menschjes van
kwaliteit.
Door alien werden moeder en kinderen met eerbiedige
genegenheid verwelkomd, doch de jongste knaap bleek
vooral in de gunst te staan. Een paar gasten riepen
— De kleine Balthasar vivat!
— Crescat en floreat! voegde er een corrector bij.
De anderen klapten in de harden bij wijze van instemming.
De groote belangstelling van den dag ging inderdaad naar
het kind, dat volgens den wil van Sr. Balthasar den eersten
Steen van den nieuwen bouw moest leggen.
Toen Jan Moretus van deze wereld overfeed, liet hij zijn
vrouw, nog geen volle dertig, met haar kinderen alleen. De
oudste, Jan, gaf wegens zijn zwakke gezondheid voortdurend
onrust. Alleen op den jongen Balthazar, een flink, schrander
kereltje, kon werkelijk gerekend worden als latere heer der
oude drukkerij.
Zijn peetoom Sr. Balthasar moist dat. Liefkozend en bezogd noemde hij hem gewoonlijk de u n i c a s p e s t y p ographiae Plantinianae, en door hem aan te wijzen
als de officiant bij deplechtigheid van heden, die getuigen
moest van zijn vast geloof in de toekomst en den bloei van
de beroemde officina, bevestigde hij eens te meer moat hij
voor den kleinen Balthasar verlangde.
Sr. Balthasar was vrijgezel. Totnogtoe had de vrouw in
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zijn leven Been beslissende rol gespeeld. Elk gevoel van
verteedering, dat zij in hem, opwekte, had hij als het ware
onbewust onderdrukt. Zijn halve verlamming was hem een
beletsel om zich argeloos te kunnen overleveren aan de bekoring, die van haar uitging. Naarmate hij in jaren vorderde,
scheen het hem steeds zekerder, dat hij ongehuwd zou blijven. Studie en arbeid vulden hoe Langer hoe meer zijn dagen
en werden geleidelijk de groote drift van zijn leven.
De eenige vrouwelijke zachtheid, die hem genaakte,
was die Welke Maaiken van Ginderdoren hem onbewust had
gebracht. Doch dat was iets heel bijzonders, vrij van alle
verlangen. Dat meisje, nog een kind in zijn oogen, kon hem,
die nu de vijf en veertig overschreden had, met haar onschuldigen kout boeien, met haar speelschheid bekoren, met haar
frissche, eenvoudige bevalligheid verrukken, maar nog nooit
had hij in haar de vrouw gezien. Zij behoorde als het ware
tot het gezin, ten zelfden titel als de kinderen van wijlen
zijn broer, en zij was hem zoo bijzonder lief juist omdat zij
zoo van die kinderen hield en zich zoo goed met hen onderhouden kon.
Thans begon hem sterker en sterker de bekommering te
beheerschen om de toekomst der drukkerij, die hem als een
familiepand was toevertrouwd en die hij reeds met zijn beste
krachten had uitgebreid. Het was een soort van dynastische
bezorgdheid, die hem vervulde. En daar hij ongehuwd zou
blijven, was de uitverkoren erfprins zijn neefje Balthasar.
— Zoo de Heere mijn peetzoon wil laten opwassen in Zijn
vreeze, in deugd en wijsheid, mask ik hem eenmaal tot hoofd
van ooze Druckerye.
Die woorden, die Sr. Balthasar meer dan eens herhaalde,
waren voor Mademoiselle de Sweert in haar weduwlijk Teed
steeds een troost geweest.
Nu gaf oom Balthasar haar met zijn hartelijk gebaar bij
de eerste-steen-legging van dies nieuwen aanbouw, de zekerheid dat hij woord zou houden.
Het gansche gezelschap, waarbij nog behoorden eenige
geestelijken en eenige drukkers als Marten Nutius, Hendrik
Aertssens, G. Wolschaten, H. Verdussen en anderen, had zich
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thans rondom de uitgravingen geschaard en Sr. Balthasar
wendde zich tot zijn broeder, den Eerwaarden Canonicus van
de 0. L. Vrouwekerk, Melchior Moretus.
— Lieve broeder Melchior, ik vraag u om Gods zegen of
te smeeken over het werk, dat hier zal begonnen worden.
De Canonicus trad vooruit, vouwde de harden en bad met
luider stemme.
— Heere, Believe ors, uw ootmoedige en liefdevolle dienaren, te aanhooren. Vol vertrouwen bidden wij opdat Gij
in uw almacht den bouw, die heden aangevangen wordt,
voorspoedig zoudt laten optrekken en voltooien. Houdt in
uw groote goedertierenheid het vernielende vuur en de stormen des Hemels er van verwijderd. Laat alles wat er later
zal in gewrocht en voortgebracht worden gedijen tot grooter
eere en glorie van de gansche Kerstenheid in wier dienst deze
druckerye werd gesteld door haren doorluchtigen grondvester
Christoffel Plantijn en waarin zij door zijn nakomelingen,
het geslacht der Moretussen, zal behouden worden nu en in
alle komende tijden.
Allen Baden innig mede in een zicht- en voelbare samenhoorigheid van meesters en knechts, verwanten en vrienden,
van de gansche kleine gemeenschap, die hier vereenigd was.
Dan zegende de Canonicus de uitgravingen met een wijd
gebaar. Hij zegende ook den steen, die een metser hem aanbood en daarna aan den kleinen Balthasar overgaf.
De knaap trok zich loffelijk uit den slag. Hij wipte, door
het lenige Maaiken geholpen, in de hem aangewezen groeve,
en bij middel van een met borate linter versierde truweel,
bevestigde hij den steen in de mortellaag, die daar al gespreid
was.
Sr. Balthasar reikte zijn neefje nog een louden kistje over,
waarin hij een perkament had laten opbergen met de dagteekening der gebeurtenis en eenige muntstukken.
De knaap, die moeite had om het te verporren, legde het
op den steen en liet het verder inmetselen door een van de
werklieden, die naast hem in de groeve was gekomen.
Oom Balthasar kuste den jongen, die het hem opgelegde
werk zoo funk had verricht, en hij drukte de hand van
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Maaiken, die daarbij zoo lief had geholpen. Moeders oogen
waren vochtig.
Sr. Balthasar, die in alle omstandigheden den hoogeren zin
van wat hij deed gaarne in welluidende woorden deed uitschijnen, hield toes een korte toespraak.
Hij gebruikte ditmaal niet de Latijnsche tale, waarvan hij
den vloeienden, rijken zwier bij Sr. Lipsius zoo voortreffelijk
had geleerd, maar ons eigen ongekunstelde Duytsch. Heden
moest eenieder hem kunnen begrijpen.
Hij weer op de gebouwen aan de Zuidzijde van het plein.
— Daar zal Van Mildert het borstbeeld plaatsen van onzen
glorieuzen grootvader Christoffel, zaliger gedachtenisse.
Daar was zijn gebied. Die gebouwen zijn nog alle vervuld
met zijn geest. Hij had ze gemaakt tot een verblijf der
Muzen, een Academia, waar poeten, orators en philosopher,
niet alleen uit Oud-Griekenland en Rome, maar ook de
levende uit eigen streek, thuis waren. Hun geschriften werden daar op de rustelooze persen vermenigvuldigd.
In deze gebouwen is een deel van Antwerpens faam gegroeid. Van daar uit werden duizenden boeken, gemerkt met
den Gulden Passer, te scheep en te wager over de heele
wereld verspreid, en overal waar ze kwamen verheerlijkten
ze den naam van de Officina Plantiniana en van
onze triomphantelijke koopstad.
Dan verklaarde Sr. Balthasar, dat hij zich bewust was van
de verplichtingen die hij als erfgenaam van dezen roem op
zich had genomen. Et immensum gloria calcar
h a b e t! De roem had een reuzenspoor en hij voelde er
den bestendigen prikkel van. Zijn geslacht moest, ondanks
den rood der tijden, het werk voortzetten en uitbreiden. In
den nieuwen bouw zou nieuw werk naar nieuwe glorie leiden. De nieuwe huizing zou eenmaal tegenover de oude noch
in bedrijvigheid noch in roem moeten onderdoen. De
Moretussen zouden er voor zorgen, dat men van den alouden
Passer zeggen zou, dat hij de gansche wereld omstrijkt
circuit orbem.
Toen Sr. Moretus ophield te spreken en de toejuichingen
der aanwezigen een erode hadden genomen, weerklonk
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onverwacht uit den hoek van het plein een liefelijke muziek
van fluiten en schalmeien. Dat was een verrassing vanwege
de speellieden der St Andrieswijk, die zich daar bescheiden
hadden opgesteld. Met een welluidende melodije kwamen
zij hun erkentelijkheid bewijzen voor de mildheid, waarmede
Sr. Balthasar hen op Verloren Maandag en andere fooidagen
regelmatig bedacht.
Daarna was alles afgeloopen.
Mademoiselle Maria, gelukkig over den dag, keerde met
haar kinderen en Maaiken terug naar den G r o o t en
V a 1 k, haar mooning in de Kammersstraat.
De werkgezellen en speellieden zakten of naar S w anenb or c h in de Peter Potstraat, waar de tavernier opdracht
had ze te tracteeren.
Sr. Balthasar bleef nog een korten tijd met eenige vrienden
een glas Rijnwijn drinker.
Toen alien weg waren blonk de hemel nog zoo helder en
was de lucht nog zoo noel, dat hij niet weerstaan kon aan
het verlangen om de laatste avonduren op zijn buiten door
te brengen.
De kayos werd ingespannen en Sr. Balthasar liet zich rijden
naar zijn speelhof in het Papen-Moer te Berchem.
Hier wandelde hij nog een heelen tijd onder de bottende
prieelen, tusschen de perken en bedden vol jonge kruiden en
vroege bloemen.
Hij zag den naburigen windmolen, die den heelen namiddag koren had gemalen, zijn wiekslag vertragen en langzaam
stil vallen.
Er was een frischheid en een kalmte vol geneugte om hem
p een. Zijn hart werd verkwikt en zijn geest verhief zich tot
allerlei bespiegelingen.
Het werd een uur van stille overpeinzingen en onder den
indruk van de gebeurtenissen van den dag, dacht hij meer
dan ooit aan het heerlijk werk, dat hij in de Drukkerij hoog
te houden en voort te zetten had.
Alles moat zijn moeder, Martine Plantijn, hem destijds over
grootvader, den grooten Christoffel, had verteld, leefde nu
weer in zijn herinnering op.
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Hij zag Plantijn als knaap aan zich zelf overgelaten in het
Quartier St Jacques te Parijs, verlangend naar kennis, boeken
doorsnuffelend, die hij daar in de winkels mocht ter hand
nemen. Hij zag hem aandachtig luisteren naar klerken en
scholieren, die hem daar onderhielden over alles wat den
geest kon verrijken. Hij zag hem in de leer bij den meesterdrukker Robert Mace te Caen, waar hij Jehanne Riviêre
leerde kennen en tot zijn huisvrouw maakte.
Sr. Balthasar zag ze beiden naar Antwerpen komen. Ze
gingen daar hun geluk zoeken.
Hij zag den groei van het grootvaderlijk bedrijf. Honderden moeilijkheden werden met taaien wil, met harden arbeid
en nooit falende volharding overwonnen. Plantijn werd een
man van groot aanzien, de drukker der vorsten en de vorst
der drukkers.
Sr. Balthazar voelde zich even weer kind. Hij was weer
vervuld met het ontzag en den eerbied, waarmede hij toen
opzag naar den ouden man, die met strenge lief de, weer nog
dan zijn vader, op zijn opvoeding waakte.
Plantijn, Wiens eigen zoontje in de kinderjaren gestorven
was, hoopte in zijn kleinzoons de latere voortzetters van zijn
vorstenschap te vender, en de vernuftige, jonge Balthasar had
zijn voorkeur. Grootvader volgde stap voor stap zijn vorderingen bij Rumoldus Verdonck, in de Papenschool, bij
Schenkelius, Levinus Basics en andere leermeesters, die hem
de eerste deuren van de wijsheid openden.
Allerlei aandoeningen uit den verren knapentijd werden
thans wakker in zijn hart.
Eerst was het die heugelijke Drie-koningenavond! Ze
waren allen bijeen in het groote hues op de Vrijdagmarkt,
waar er een lucht hing van geurig gebak.
Balthasar had zijn zuster Catharina, koningin van het feest
bij de gratie der boon, met een Latijnsch vers bedacht,
ofschoon zij gees woord van die taal kende. Zij was de
r e g i n a, had hij gedicht, en zij moest zijn hulde aanvaarden! Grootvader had het Latijn onberispelijk gevonden en
Balthasar ten zeerste geprezen.
Dienzelfden avond vertoonde hij met zijn broeders Jan en
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Melchior, voor de vereenigde familie, een klein gedialogeerd
spel van de drie wijzen uit het Oosten. Hij zelf Balthasar was
ook de Balthasar in het stuk.
Hij moist nog goed hoe gespannen grootvader hem volgde
toen hij de Latijnsche verzen van Meester Gheesdalius voordroeg. Hij zag hoe hij goedkeurend knikte en teekenen van
aanmoediging gaf. En toen Balthasar in de « conclusio » van
het spel de hoop uitdrukte, dat de geachte toeschouwers over
de acteurs zouden tevreden zijn, stond grootvader op en kuste
hem ongewoon hartelijk.
— Macte diligentia! zegde hij. Bravo, jongen! Blijf denzelfden ijver betoonen!
Dan was het die nieuwjaarsmorgen, waarop Balthasar met
kloppend hart de Latijnsche ode, waarin hij zijn wenschen
had samengevat, voor grootvader kwam lezen.
Daarna was het nog de dag, waarop hij als prunes in de
rhetorica, met mooie prijsboeken Haar huffs kwam, en plechtig aan de verdere leiding van Sr. Lipsius werd toevertrouwd.
— Macte diligentia! had grootvader toen weer herhaald.
Gij wordt eens de eer en de roem van ons huffs.
Het scheen Sr. Balthasar, dat bij al het goede in zijn levee,
hij steeds door die woorden beheerscht en gedreven werd.
Telkens had hij die zelfde sterke oogen op zich gevestigd
gevoeld. En dat was hem telkens een gebiedende herinnering
aan zijn vrome verplichtingen tegenover het groote werk,
dat de namen van Plantijn en Moretus over de heele wereld
verspreid had.
Zoo had de groote Christoffel hem voorbereid om de heilige fakkel over te semen en verder te dragen.
Nu voelde Sr. Balthasar dieper dan ooit moat zijn task voor
de toekomst was. Hij moest zijn opvolger vormen.
Gees eigen noon zou na hem de drukkerij besturen, maar
toch een spruit uit hetzelfde bloed. De klein Balthasar had,
heden de eerste daad van den toekomstigen meester verricht.
En toch ? Wie bedwingt de grillige bewegingen van het
gemoed onder de streelingen van een zoelen Lenteavond ?
De hemel stond vol sterren en Sr. Balthasar bekeek ze, niet
met een koel hoofd, dat daar cirkels en cijfers zou zoeken,
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maar weggevoerd in een stile droomerij, waar alleen de
geheimste tochten van het hart als een verre muziek hoorbaar
worden.
Het wonnige gelaat van Maaiken schoof zich voor zijn
oogen.
Het meisje was heden verrukkelijker geweest dan ooit, en
het werd hem nu voor de eerste maal duidelijk, dat zij anders
was geworden dan hij haar steeds had gekend.
Toen zij hem onlangs, zich zelf begeleidend met de luit,
Italiaansche canzonetta's zong, had het hem getroffen, dat er
in haar stemmetje iets veranderd was. Er klonk iets diepers
en hartstochtelijkers in, dat niets meer bezat van de vroegere
kinderlijkheid.
Toen hij haar onlangs weer vertelde van de wondere
Gedaanteverwisselingen van Ovidius, waar ze zoo gretig naar
luisterde, en die hij zelf zoo kunstig versierde met eigen
vondsten en rijken woordentooi, was in haar oogen dat dweepend droomvonkje opgegloeid, dat de ontluiking van het
jonkvrouwelijke hart verraadt.
Heden was ze voor hem verschenen in den heerlijken bloei
van de jonge vrouw, die geluk en vreugde brengt.
De vraag stond ineens verrassend voor hem. Zou hij de
gelukkige kunnen zijn? Toch een eigen huiskring ? Toch een
eigen noon als opvolger ?
Een glimlach om den gekken inval speeld plots op zijn,
gelaat. Pas eenige weken had hij Maaiken grijze haren laten
uittrekken, die overvloedig op zijn hoofd den ouden dag
kondigden. En nu viel die dwaze vraag als een ironie uit de
lucht.
Sr. Balthasar redeneerde kalm over het geval en bleef evenwichtig bij zijn vroeger besluit. Kleine Balthasar zou de
erfprins blijven. En nu zou met de opleiding van den toekomstigen meester ernst gemaakt worden. Daar lag Sr.
Balthasar's levenstaak. Dat stond vast.
En toch was het nu of in zijn gemoed de melancholie van
een stille berusting zonk.
De wind streek zacht over het even rimpelende vlak der
avondlijke waterpartijen.
MAURITS SABBE.
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ZWERVER
De schoenen bespijkerd, den stok beslagen,
Een propvollen zak op den rug;
Het is niet veel, als dat alles moet heeten!
Maar daarom draaft hij niet vlug.
Hij draaft sinds van morgen vroeg, en sinds maanden;
Veertig kilometer per dag.
Kan hij niet vroolijker kijken, die vlegel,
Die 'n halve wereld zag?
Hij kijkt niet vroolijk. Hij leerde de menschen
Doorzien in hun luttele ziel.
Al mooi, zoo er nu en dan eens wat broklend
Voor hem van hun tafel viel,
En een Boer die hem per slot in het hooi liet kruipen
Bij regen een welkom verblijf.
De meesten schuiven den grendel voor 't deurluik
« De vent heeft geen hemd aan zijn lijf. »
De menschen zijn bang voor den eenzamen doler.
Je hoorde van brand in een schuur,
Van dieven en inbraak bij middag en donker;
Zoo pas nog een vreemd avontuur,
Een vrouw overkomen, op weg naar haar mooning;
Blij toe, zoo je zonder scheur
Of Schram ontkomt aan die ploertige kinkels!
« Wij geven niet aan de dear. »
0 kostbare deugd van het zuinig bewares!
Stel je voor, je gaf er 's verkeerd
Aan een die niet vlak-af de waarheid vertelde,
Of 't lieges goed heeft geleerd.
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Aan een die zoo zuiver niet weer op den graad is, —
Al viel die van honger om.
Daar zou je nog vriendelijk en goed voor geweest zijn!
Maar kom! — mijn waarde, — maar kom!
Mijn Wilde jongen, kom bij me zitten.
Waar at je je laatste brood?
Waar had je voor 's nachts je laatsten stroozak ?
Vertel me : is je voorraad nog grout?
Met al de rest heb ik niets to waken,
Ook met je papieren niet.
Je voeten niet wood? Niet doorgeloopen?
Want dat is zwervers-verdriet.
En nu je keel 's ter dege gesmeerd, en
Voor eerst je honger gestild,
Dan wag je me duizend dingen vertellen;
Alles wat je maar wilt.
Wat je rondom in de wereld gezien hebt
En wat je zonal hebt gedacht,
Als je eenzaam stondt in den donkeren regen
Zonder brood of 'n bed voor den nacht.
En ik zal stilletjes naar je luisteren,
Met de aandacht die kleinen past
Als 't wetende woord van de ingewijden
Hun suizende ooren verrast
Want mij is het nimmer nog overkomen
Dat 'k hongrend zat op een steer
En met Been koperen cent op de ribber
Om den dood niet moist : waarheen.
Wanneer je van binnen maar warm bent, mijn jongen,
Vergeet je 't geleden Teed
En zie je vol trots in de stralende verte,
Waardoor je lever vergleed,
En vier je 't geluk van je gouden vrijheid
In knettrende woorden uit,
Waarvan de diepere zin ors vreemd blijft;
Maar 'k hour hun gevleugeld geluid.
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Schreeuw dat in het oor onzer vette proleten,
In 't geloof aan hun wijsheid verstard.
De klank van je stem en de wind van je woorden
Doorsiddert mijn herfst-moe hart.
't Is 't v6r gegons van mijn eigen lente,
Van mijn eigen vreugd en pijn,
Toen ik alles en alles had willen geven
Om alleen maar vrij to zijn. —
Ransel en stok weer opgenomen;
De zolen knarsen in 't grind.
Weer zoekt hij de zon op de wijde wegen
En 't avontuur van den wind,
Met een lach om 't benepen geluk der honkvasten
En de ijdelheid van hun waan. —
Neem mij mee, seem mij mee, mijn Wilde jongen,
Eer de zon is ondergegaan.
J ij bent mijn van-immer-gedroomde levee,

Jij bent mijn levensbegeer. —
Als mijn oude hart zijn mijn voeten versleten
En de dagen nemen Been keer.
Zoo ga je weerom je weg, en eenzaam.
je lacht wel een beetje om mij ?
Aan jou hand kwam de eigen jeugd me weer tegen,
—Enzegiwrmtjouvb.
FELIX RUTTEN.
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JACOBA VOOR RUPELMONDE
Van huffs en hof verdreven,
uit mijn bezit verjaagd,
bedreigd tot in mijn levee,
belasterd en belaagd,
heb ik, ontdaan van have en eer,
mijn wapens nog tot lijfsverweer.
Koning, pries van den bloede,
noch hertog, noch prelaat —
moge 't mij God vergoeden —
onthield zich van verraad.
Aileen van 't landsvolk om mij heen
ervoer ik trouw, maar anders geen.
Drie jaar, mijn recht indachtig,
was 'k in vermetel spel
I3ourgondie te machtig,
zijn ruiterij te snel.
Tot op het einde pij1 en boog
mijn vrienden velde, laag als hoog.
Toen heb ik omgezworven,
bleef mij geen hoop gespaard.
Maar in mij, onverdorven,
hield ik een hart bewaard,
dat in den strijd zichzelf herwint,
dat leeft en lijdt, dat lijdt en mint.
Dies ik, te deter stonde,
rust achtend noch gerief,
te voet voor Rupelmonde
kom vechten om mijn lief.
Dies ik mij, tot mijn zoetsten prijs
en proof, zijn mond ende oogen eisch.
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Is eerst mij dat verkregen,
dan gaan, opeens vervuld,
we in eenzaamheid de wegen,
die liefde alleen onthult.
Dan zijn we elkander tot genoot
en toeverlaat, tot in den dood.
JAN PRINS.
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ACADEMISCHE HERDENKINGSREDE VAN
PROF. SCHARPE
Monseigneur,
Mevrouw, Dames en Heeren,
Een maand geleden trok de academische rouwstoet der
plechtige begrafenisdagen naar het kleine dorp en het huffs
waar het edel hart van Scharpe verrassend-schielijk was stilgevallen. Te Betecom ontbrak het niet aan yolk nosh Teed
Hoch rouwbeklag; aan de offeratide in de dorpskerk kwam
geen einde, en op het kerkhof werd door een laatste-jaarsGermanist met tranen in de oogen vaarwel gezegd : « Dag
Professor! »
Vandaag komt de Universiteit, die hem koninklijk ter rustplaats geleidde, in een laatste rouwzitting bijeen, om collegiaal en pieteitsvol het Leven en het werk to herdenken van
hem die er 37 jaar het ambt van hoogleeraar bij bekleedde.
Ilc ontveins me niet, en kan den indruk niet afzetten, dad
anderen — beter, Langer, intiemer met Prof. Scharpe bekend
— meer doeltreffend het verklarende woord over hem zouden spreken. Er schuilt geen conventie in dit schijnbaargemeenplaatselijke gezegde, maar waarheid zonder meer.
Weir ik de mij opgedragen taak zoo goed en zoo kwaad ik,
kan volbreng, wil ik het waarom van mijn twijfel duidelijk
waken.
Overleden Collegas die we vroeger huldigden, hebben in
een reeks boeken of artikels de vrucht vastgelegd van bun_
geestesinspanning, levenslang gericht naar êenzelfde doelstelling, stap voor stap benaderd. Men kan aan de hand van
hun nagelaten werken alleen, den groei en de vruchtbaarheid
van hun levenstaak nagaan en dan ook toelichten. Niet aldus
met Scharpe.
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Zijn schriften — hoe waardevol ook — leveren niet het
volledige beeld van zijn leven en bedrijvigheid. Zij dragen
de sporen van zijn scherpen, rijken, preciesen en tevens
kunstzinnigen geest, maar ook van het beweeglijke in zijn
denken en het impulsieve in zijn werkzaamheid. Door
honderdvoudige belangstelling geprikkeld, en opgaande in het woelige leven
van zijn y olk, vond hij nooit de gewenschte beheersching noch de noodige
rust waarin groote inspanningen van den
geest tot voile rijpheid groeien. Wil men
dezen man in zijn laatste wezenheid vatten, zoo moet men doordringen tot de impulsen van een edel en rechtvaardig, roerig en toegewijd hart, en zelfs tot het
rumoer en den druk van de tijdsomstandigheden waarin het klopte : want in
dezen molen werd het jachtig-bewogen
leven van Lodewijk Scharpe ten slotte
afgedraaid.
Dit alles nu te zien en te teekenen zooals het was — en
dit is de biograaf aan de waarheid verschuldigd — is bij
uitstek de task weggelegd voor diengene onder zijn vrienden
die het langst en het innigst met hem vertrouwd was, en in,
deze dichte nabijheid, spiedend en radend en liefdevol, de
rijke en eigendommelijke wereld doorschouwde waarin
Scharpe eerlijk-daverend ten onder ging... en hierbij stormen
van liefde en dankbaarheid wekte.
*
**

Lodewijk Scharpe werd te Tielt geboren op 24 Oktober
1869. Zijn vader was accijnsbediende vex!or hij definitief
ontvanger werd van belastingen. Wat meebracht dat het
gezin meermaals verhuisde, en dat Lodewijk achtereenvolgens studeerde op de lagere school te Tick, de middelbare
school te Nieuwpoort en het Atheneum te Brugge.
Er valt wellicht een vroege wispelturigheid te speuren in
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het feit dat de jongen te Nieuwpoort het schoolgaan opgeeft,
thuisblijft om schilder te worden, en even later de onderwijzersbaan opgaat om na een tijdje weer de humaniora voort
te zetten; dock het merkwaardige is veeleer dat deze zeer
begaafde, spijt alle onregelmatigheid, in 1890 laureaat wordt
van de Rhetorica in het Athenaeum te Brugge. Hij kaapt ek
niet alleen al de klasprijzen weg, maar ook een aantal diploma's in de intercollegiale wedstrijden, bij zoover dat de
studieprefect Alois Nelis een jaar later in zijn ambtelijke
rede vOOr de laureaten van het middelbaar onderwijs,
Medard Scharpe nog herinnert aan het succes, een jaar te
voren, van zijn broeder : « les traces brillantes » — meldt het
verslag — « de son frêre Louis ».
Het spreekt van zelf dat de weg voortaan leidde naar ck,
hoogeschool. We zien dan ook den 21-jarigen student naar
Gent trekker waar van 1890-1894 de Professoren Vercouillie,
Logeman, Bley, Frederick en de la Vallee Poussin den germanist in hem zullen vormen. Scharpê zal zijn leeraars niet
gauw vergeten; hij zal ze zelfs op gevorderden leeftijd nog
gedenken. In 1927 laat hij ter eere van Vercouillie in het
jubileum- alb um een merkwaardige bijdrage verschijnen: het Esopet-vraagstuk; in de laatste alinea
van zijn studie wijst hij er op, dat deze late vrucht gerijpt
is uit een plan opgevat tijdens zijn hoogstudentenleven, en
dat hij bij het uitwerken ervan « met dankbaar gemoed voortdurend zijn oud-professors herdacht ».
1k kan niet zonder weer voorbijgaan aan de vroege artikels
Welke de hoogstudent in Het Be If or t van 1891, 1893
en 1894, en in Biek or f van 1893 plaatste. Ik zou zelfs
de meest kenschetsende uit de serie, ietwat nader willen
onderzoeken, en er zoo mogelijk enkele grondtrekken van,
den lateren Scharpê in nagaan. Te dien erode wezen de vijf
volgende uitgekozen : V o n d e 1 s e e r s t e 1 i n g e n,
Vondels Pascha, Anthonis de Rovere
twee onuitgegeven gedichten, Hans Sachs,
Guido Gezelle.
Vooreerst moet worden opgemerkt dat, van de drie werkgebieden waarop Scharpê als vorscher bedrijvig zal worden,
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er reeds twee in de jeugdperiode ontgonnen zijn de Middelnederlandsche tekstuitgaven met de aansluitende tekstkritiek, en de literaire geschiedenis. De Phonetics komt eerst
later aan de beurt.
Wat de keus zelf betreft van de onderwerpen in de twee
eerste domeinen zoo vroeg reeds aangesneden, zij verraadt
allereerst een gezonde bescheidenheid van geest, een verstandelijke weetgierigheid en houding aan den jongen leeftijd
aangepast en tot een kring van nabijliggende voorwerpen
beperkt; vervolgens een philologisch-literaire orienteering
naar Vlaamsche, meer bepaald West-Vlaamsche, ja Brugsche
schrijvers en documenten; ten slotte een voorliefde voor het
volksche in de literatuur.
De student die vooralsnog Vondels eerstelingen en Vondels
eerste drama onderzoekt en te bemeesteren tracht, zal steeds
onderwerpen verkiezen — ik zeg niet plannen beramen —
die hij werkelijk aankan, persoonlijk vat en verstaat, met
allereigenste geesteslicht kan doorzien. De overige laat hij
varen. Bemachtigt hij een stof, dan zal hij er zeer hoog boven
staan, en begrijpend monkelen. Kan hij dat niet, hij zal ze
liever links laten liggen dan dat hij zou gebaren en doer
alsof hij begreep. Scharpe is altijd intellectueel-eerlijk geweest zonder meer.
De jeugdige Gezelle en de Rovere-artikels ? Zijn ze niet
onmiskenbaar voorboden van de studien en tekstkritische
uitgaven van bepaald-Brugsche Rederijkers, en van de geschiedenis der Vlaamsche Letterkunde sedert 1830
Hij, ten slotte die ter gelegenheid van Hans Sachs' 300e
verjaring, den volkschen Meistersinger van Niirenberg ter
hand neemt, zal eenerzijds levenslang fel en voelbaar door
de omstandigheden geprikkeld worden om naar de pen te
grijpen — de gelegenheid en de impuls van 't oogenblik
zullen steeds Scharpe's verstand aan 't werk stellen en in het
voetspoor van het hart brengen — anderzijds zal Scharf:16
die als student het volksche en huiselijke in den Meistersinger
liefkoost en benadrukt, ook later in zijn beperkten rondblik
in de wereldletterkunde blijven stilstaan en genoegelijk monkelen op de boerennovellisten en volksvertellers die heeten
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J eremias Gotthelf en Gotfried Keller, Reuter en Brinkmann.

In deze lijn ligt zijn meesterlijk vertalingswerk uit de aanverwante smakelijke Plat-Duitsche Letterkunde met haar
heerlijken volkstrant (1).
Maar, naast de keus van het onderwerp, blijft nog de
m a n i e r van behandelen te beschouwen over. Het trof me
dat Scharpe's allereerste literaire studie die ons bekend is,
inzet met een protest tegen wat hem voorkomt als een verongelijking. Het gaat om de weerlegging van een in zijn oogen
onrechtvaardig oordeel van Brandt over de jeugdverzen van
Vondel. 1k stip het feit aan zonder het te beklemtonen. Het is
me evenwel opgevallen dat menig artikel van zijn hand doorspekt is met intellectueele terechtwijzingen en verontwaardigde pleidooien voor het goede recht van hen die het slachtoffer werden van onbillijke philologische of literaire rechters.
Scharpe zal steeds in opstand komen tegen al te strenge
vonnissen, en zal steeds slachtoffers beschermen. Zijn gaaf
karakter zoo scherp op recht gespitst (2), teekent zich ook
Kier of in den toon van zijn literair-philologische kritiek.
Is deze kritiek zelf van waarde ?
In het derde jaar van de germanistiek te Gent was zijn
philologische zin wellicht nog niet tot voile rijpheid gekomen, maar toch vinden we reeds in de De Rovere-uitgaaf een
nauwkeurige opgaaf en beschrijving van bronnen, en een
verzorgde collatie van teksten. (B elf or t 1893, nr 9 en
nr 11.) In het nummer van zijn eigen collectie heeft Scharpe
naderhand nog enkele kleine verbeteringen bijgepend. Later
zal hij de door alien erkende uiterste nauwkeurigheid aan
den dag leggen in zijn tekstuitgaven van de R ederijkers, en
hierbij ook van een gezonden kritischen zin gebruik makers
die het evenwicht zal brengen tusschen een diplomatisch
(1) Kenschetsend is hierbij b.v. dat hij die door jarenlange studie zich in
Goethe verdiept had, nooit in den hem wezensvreemden wijze van Weimar kon
opgaan. Men leze de bijdrage : Goethe-vereering in On s L e v e n, 1932, nr 6.
(2) In een Bel f or t- artikel van 1896, (2 jaar na het beeindigen der hoogeschoolstudien) betiteld S e d e r t het jaar 3 0, staat uitgedrukt wat als
motto kan dienen van Scharpe's levenslangen strijd voor het Vlaamsch recht, en
van zijn blijvende bezieling in dezen strijd : «V o or r echt is onr ech t.
Daarom is onze strijd zoo verheven en grootsch ». (Januari-nummer bl. 6).
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afdrukken zonder weer en een overkritisch byzantinisme.
De literair-historische en literair-aesthetische zin zijn vroeg
levendig en fijn naspeurend in hem wakker. Men leze dit
jeugdartikel over Gezelle. Men zie hem de atmosfeer en de
West-Vlaamsche veldnatuur herscheppen waarin de WestVlaamsche dichter gegroeid is. Men zie hem tasten naar het
wezen waaruit zijn poezie is opgebloeid. Men ga vooral
Scharpê's proeven en toetsen van een vers na, en men merke
de scherpe karakteriseering op die bij dit onderzoek aansluit.
Deze hoogstudent kijkt met persoonlijken blik op de manier
waarop Gezelle woorden groepeert, en ontwart de draden
van zijn taalweefsel; in 't bizonder stelt hij vast dat deze
dichter « dikwijls minder bekommerd is om de nauwkeurige
beteekenis zijner woorden dan wel om hun klank, veel minder
om de juistheid van zijn beelden dan wel om den indruk
dien zij teweegbrengen ». « Nauwelijks geschetste beelden,
onuitgewerkte vergelijkingen, eenige klanken zonder bepaalden zin : dat brengen de rijmreken en ze doen droomen
Door ongebaande sneeuw to gaan,
hoe lustig is 't
hoe leutig! »
Met andere woorden : Gezelle's impressionisme.
Van Vermeylen in 1896 tot Lissens in 1934 zal zich een
heele kritiek in dien zin ontwikkelen. Maar heeft Scharpe
niet al vroeg — men schreef trouwens nog maar 1894 —
dezen kant van Gezelle nadrukkelijk aangewezen ? En verder
nog zijn « gemoedelijke, kinderlijke en vaak guitige bonhomie » die, vOOr het Scharp&artikel nauwelijks werd aan
geroerd ? Twintig jaar later, nadat in Noord en Zuid de
oogen op den Priester-Dichter zijn opengegaan, zal hij weer
den humoristischen kant van Gezelle benadrukken in een
oorspronkelijke studie over G e z elle a 1 s s p o k e r (1),
waarbij « een heele reeks gelegenheidsverzen uit de jaren '60
(1) Dietsche Warande en Belfort, 1904.
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tot '65, volkomen in den doodboek geraakt » zullen opgehaald worden « in weerwil van hun belang voor de kennis
van 's dichters ontwikkeling en geaardheid ».
In deze studie komt vooral Scharpes eigen drang naar
luimige volkschheid tot citing : ik ga er echter niet op in,
omdat ik nog even verder de aandacht wil vragen voor zijn
vroeg-nauwkeurig literairen zin. Men herleze zijn allereerste
artikel over Vondels eerstelingen. Men zie hoe
scherp zijn geest zoekt en zelfs pijnt om de laatste beteekenis
en ook de fijnste schakeering uit een gedicht te halen. Hey
is er hem om te doen het denkbeeld dat in een omzwachteld
en verwrongen vers verscholen ligt, van al het overtollige te
ontdoen en bloot te makers. Daartoe aarzelt hij niet regel na
regel de «verzen los te rijgen uit hun hobbelige mast en ze
uit hun plooi te halen ». Hij last de rijmen varen, omschrijft
de gedachte met pijnlijke nauwkeurigheid in prozaischen
vorm. Hij wil het geheimzinnig-gegroeide taal-en-stijlweefsel
in den voorhanden tekst ten volle begrijpen. Scharpe gaat
hier reeds zooals hij het later altijd voort doen zal, naar de
kern, en vindt er zijn plezier in het groeiproces dat zich
organisch uit deze kern ontwikkelt te volgen. In dit verband,
moge ik even verwijzen naar zijn kort maar meesterlijk-raak
artikel over de Verriesten in het jaarboek der
algemeene studentenvereeniging te Gent,
1909, verschenen. Nergens misschien voelt men meer zijn,
vaardigheid aan om stijl en schrijftrant bij een auteur te
herleiden tot elementaire wezenskernen, als in een handvol
regels aldaar over het overvloedig gebruik van de woorden,
« schoon » en « levers » bij Hugo Verriest, en over de zielkundige beteekenis van deze schijnbaar eentonige herhalingen, met des schrijvers natuur en gebaar en stemgang verbonden en vergroeid.
Hieraan kan passend aangeknoopt worden wat Scharpe
levenslang dacht en ook betrachtte in take stijlvorming en
taalopvoeding. Alles moet natuurlijk zijn en levend : weg
met alien zweem van gemaaktheid, en van buiten-opgelegden
dwang. Aldus geen bloote overname van de ietwat stijve
vormen van het Noord-nederlandsch, maar uit het eigene
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en mond-aangepaste dialect naar het meer ontwikkelde, verfijnde en gezuiverde der beschaafde taal. Een uit de bran
gepuurd en levend-frisch taal-eigen : daar komt het voor
Scharpe op aan. Vandaar dat de taal die hijzelf schreef tevens
sappig-rijk en gefilterd-zuiver is; zij mag wel een mirakel
heeten van eigen-gestempelde kieskeurigheid (1).
Hij die aan dit streven bij Scharpe naar een gezond-organisch-gegroeid taaleigen Been belang zou hechten om den
geheelen mensch in hem te verstaan, zou het mijns inziens,
heelemaal verkeerd voorhebben. In feite staan we vs5Or een
karakteristieke citing van een zijn Leven doorloopende inspanning om trouw te zijn aan eigen acrd en natuur, vO6r een
worstelen om in en door het eigenste van zijn taal de Dietsche
wezenheid in zich muurvast te vestigen, en ze uit te drukken.
Het gaat niet om versiering, maar om kultuur.
*
**

De hoogstudent die in een eerste reeks artikels den aanleg
en enkele grondneigingen van zijn geest, van zijn karakter
en gemoed verraden had, zal niet meer van richting veranderen, maar wel op verrassende wijze vertakken en versprietelen.
In 1894 haalt hij met onderscheiding den doctorstitel in
de Germaansche philologie, op een dissertatie over D e
waerachtige f abulen der dieren van den
Brugschen Rederijker De Dene. Deze studie zal ontwikkeld
worden in een artikel voor de L e u v ens c h e B i j d r ag e n van 1900, onder titel Van De Dene tot Vond e 1 : d.i. over het ontstaan van De Dene's werk dat in
1567 te Brugge verscheen, en zijn verhouding tot Vondel's
Vorstelijke Warande. In den loop van de behandeling makers we kennis met een reeks Latijnsche prozafabelen uit den humanistentijd, met De Dene's verhouding tot
(1) In dit verband begrijpt men dat Scharpe meewerkt met J o s. M. R e y n d e r s
aan het nieuw taalboek voor de lager e school; het doel van dit werk wordt
duidelijk aangegeven in de inleiding : « het taalonderwijs in nauwer verband
te brengen met de levende taal ».
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de Fransche bronnen (Haudent en Corrozet), met de vertalingen en bewerkingen van het boek (Perret, Esbatement
moral des animaux, Desprez) en met een serie fabelbundels
waar deze vertalingen aanleiding toe gaven : Smyters
Esopusf abelen 1612, Vande Venne's Woudt van
Wonderliche Sinnefabulen der dieren
1617, Vondel's Vorsteliicke Warande der dier e n van hetzelfde jaar.
Scharpe bewijst dat Vondel zijn model regel voor regel
navolgt, zonder een zweem van oorspronkelijkheid. Het werk,
sluit met een vier bladzijden lange bijlage waar schrijvers en
fabelen zeer nauwkeurig worden gerangschikt. Het vraagstuk
is piekfijn in het klare getrokken; de behandeling tot in de
puntjes verzorgd.
Met een studiebeurs gaat de jonge doctor even reizen in
het buitenland. Hij trekt naar Parijs, Strassburg en Leiden,
en wordt na zijn terugkeer beambte in de bibliotheek der
statistieken bij het ministerie voor binnenlandsche taken te
Brussel.
In zijn vrije wren gaat hij de handschriften nasnuffelen
in de Koninklijke Bibliotheek, en op zijn vrije dagen in het
stadsarchief te Brugge. Hem boezemt nu de geheele Nederlandsche Volksliteratuur belang in : de dierenverhalen, de
oude mis-, getijden- en gebedenboeken, de spreukgedichten,
de lof- en liefdeliederen, enz. Mone's Uebersicht der
Niederlandischen Volksliteratur is hem
hierbij zeer behulpzaam. Herhaaldelijk vertelt hij ons dat
« al bladerend in Mone's ' Uebersicht , » dit en dat plan in
zijn geest opduikt. Dat is Scharpe. Met onderbrekingen en
afwijkingen pioniert hij toch voort in de eigenlijke yolkskunst, in de oudste monumenten onzer taal en in het rederijkerstijdperk, en legt de vrucht van zijn bevindingen vast in
een nieuwe reeks artikels voor Het B e If or t 1895-96,
voor Biek or f 1897-98 en voor den isten jaargang der
Leuvensche Bijdragen. 1k som er slechts een vijftal op
Edward De Dene, Middelnederlandsche
handschrif ten in Engeland, Oude gebe
denboeken, Van de wijze en de vroede
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maagden. Eene rijmspreuk, Uit een Handschrif t der stadsboeken te Brugge.
Ondertusschen is hij in 1897 in den echt getreden met de
edelgeaarde Juffrouw Legein uit Brugge, die hem een huffs
vol blijde kinderen zal schenken, en steeds een voorbeeld
van kristene, zorgzame, begrijpende echtgenoote en moeder
zal zijn.
Maar de tijd nadert waarop hij te Leuven aankomt. De
aandacht van de universitaire wereld was sinds een tijdje op
hem gevestigd, en zijn oud-Professor de la. Vallee Poussin
stelt zich tot task den jongen doctor te lanceeren, die destijds
zijn eerste student was in het college voor Sanskriet.
Inderdaad, reeds in 1894 had hij den pas-afgestudeerden
germanist binnengeleid in het troisiême Congrês
scientifique international des catholiq u e s en hem er later optreden met U n Vi llon F lam a n d, een bewerking van de stof voor de doctoraatsthesis
over De Dene. Deze in 't Fransch gestelde studie is in 1895
verschenen in de verslagen van het Congres : Sixiême
section: Philologi e, en behoort samen met het
artikel van 1903 over Le chanoine Servatius
Daems in de Revue bibliographique beige,
tot de zeldzame Fransche schriften van Prof. Scharpe.
Thans maakt deze zelfde de la Vallee Poussin den belovenden germanist bekend aan den Leuvenschen Prof. Colinet,
en bereidt aldus het feit voor dat hij in 1898 als, buitenge-r
woon hoogleeraar aan de Leuvensche Universiteit binnengeloodst wordt.
Hier was immers sedert 1894 als gevolg van de toelatingswet van 10 April 1890, een afdeeling voor Germaansche
Philologie ingericht. In de Oktoberrede van 1898 kondigt
de Rector Mgr. Hebbelynck aan dat de hoogschool << a fait
une acquisition prêcieuse en la personne de M. Louis,
Scharpe >> en dat hem naast de duitsche Philologie ook nog
de uitleg van Middeleeuwsche Nederlandsche schrijvers en
de historische spraakkunst van het Nederlandsch als leeropdracht wordt toevertrouwd.
In 1902 wordt Scharpe secretaris van de faculteit en ge561

woon hoogleeraar. Na den dood van Prof. Alberdingk Thym
in 1904 wordt hem het germaansch gedeelte van de geschiedenis der Moderne Letterkunde in het doctoraat, en het
Gotisch van Prof. Colinet in de kandidatuur toebedeeld.
Eveneens de doctorale cursus in de vergelijkende spraakkunst
en inzonderheid de vergelijkende spraakkunst der germaansche talen. In 1905 komt daar nog de uitleg bij van Duitsche
schrijvers in de Kandidatuur, en in 1912, de theoretische zijde
van de Phonetica (1).
Door wisseling echter en overneming van leeropdracht
respectievelijk in 1912, 1919, 1921 en 1933, waarbij achtereenvoegens Prof. Bang, Prof. Van de Wijer, Prof. Boon en
ikzelf betrokken waren, werd deze al te zware taak geleidelijk verlicht.... en uitgepluimd.
Een woord over Scharpe's professoraat.
Er stale in dezen man een ingeboren drang naar wetenschappelijk zoeken en begrijpen, een prikkelende weetgierigheid en belangstelling die zich uitstrekte over een wijd veld
van kennis, en die hem levenslang bijgebleven is. Scharpe
was tot aan den dood toe een belangloos vorschende en
kritische geest. Daar sluit het feit bij aan dat hij tot op het
laatste oogenblik zijn verstand met altijd nieuwe stof verrijkte, het laatste boek en de jongste oplossing van een probleem Wilde kennen, en met het eigenste licht van zijn geest
trachtte in te diepen en te controleeren (2). Zijn geest was
echter te beweeglijk om de opgedane kennis en het gewonnen inzicht voort te geven in een afgepasten en geordenden
cursus. De stof voor de lessen was wel voorbereid, doch niet
zoozeer de les zelf. Het gevolg was dat de beschouwing en
de uitleg vaak vergleden, en dat de Professor mede wegvlood
in een zee van uitweidingen, waar naar men zegt, slechts de
zeer begaafden konden op meevaren. De waarheid schijnt te
(1) Volledigheidshalve dient nog bijgevoegd dat Prof. Scharpe van 1915 tot
1924 het Nederlandsch doceerde in de Handelsschool.
(2) Het laatste werk over Phonetica dat hij onder het laatste verlof nog door
en door bestudeerd en onderzocht had — getuige de schrijfboeken met aanteekeningen die er naast lagen — is een boek dat pas in 1934 van de pers is gekomen.
Het heet : Studies in French intonation, by Helene N. Constenoble and Lilias E. Armstrong.
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zijn dat Scharpe de noodige zelfbeheersching miste waardoor
de Professor zijn stof tot in de raderwerken van den geest
van zijn toehoorders indwingt, en induwt, methodisch en
zeker. Hij drukte nooit, bracht zijn stof nooit aan in puntjes
en indeelingen, maar verzeilde steeds in het oneindige van,
haar behandelingsmogelijkheden : wat lang niet bij alien,
even opvoedend werkte. Het blijft echter waar dat, zoo hem
deze laatste kracht van den Professor ontbrak, de eerste hem
ruimschoots was toebedeeld. Zijn spelend inzicht en doorzicht in een stof, de kritische geest en de afgewogen preciesheid van zijn aanmerkingen, prikkelden het verstand van,
enkele zeer begaafden, en lokten of en toe de fijnste spelingen van den geest uit bij de meest origineelen. Er moet
bijgevoegd warden dat een aantal order zijn meest schitterende studenten mede onder zijn invloed en aanwijziging
materiaal opzochten dat hij liggen moist — Scharpe ging
hierbij uit van de centrale bekommernis : wat is in Vlaanderen nog te doer op philologisch-literair terrein, en door
wien kan dit en dat vraagstuk best ter hand genomen warden? — en ook materiaal verwerkten tot boeken en schriften
van blijvende waarde.
In dit verband dient volledigheidshalve erop gewezen dat
deze man bewust en uitdrukkelijk het professoraat inschakelde in zijn algemeene levensrichting van dienende hulpvaardigheid aan zijn yolk. Op een klein blad papier dat in
den zak van zijn ondervest stak en dat eerst na zijn dood
gevonden werd, staan onder het opschrift : « Rol van den
Professor », volgende woorden te lezen : « Vakkennis mededeelen : Karaktermenschen vormen die voorlichters en voortrekkers kunnen zijn ».
Het zal niet misplaatst zijn hier in te schakelen wat Prof.
Baur — een van Scharpe's schitterendste leerlingen — reeds
in het Standaard-artikel van 6 Mei II. noteerde, nl. dat de
Leuvensche Professor « veel weer glorieerde in het werk van
zijn leerlingen dan in het zijne, en dat hij hun publicaties
steeds met zijn waardeerend woord kwam steunen ».
In deze lijn ligt ook al de help — moreele en stoffelijke
hulp — door Scharpe levenslang verleend aan een ontelbare
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reeks van jonge letterkundigen, schilders, beeldhouwers,
werkers in het brandglas, en andere kunstenaars, te fang en
ook te kiesch om te vernoemen. Scharpe's geestelijk vaderschap tegenover al de begaafden van Vlaanderen die ooit in
zijn sfeer van beinvloeding kwamen te staan, is wel de hoogste en meest onsterfelijke uiting van zijn professoraat in den
Breeden zin.
Blijven we echter bij het professoraat te Leuven, in de
engere beteekenis van het woord.
Men staat verbaasd over de vele, en meer nog over de
uiteenloopende bedrijvigheid door Scharpe aan den dag gelegd in zijn 20 eerste jaren docentschap. Ik onderscheid een
hoofdzakelijk-philologische werkzaamheid van het begin tot
ongeveer 1906, din een overwegend-historisch-literair-gerichte, die eindigt met het verschijnen van de CoopmanScharp&geschiedenis van 1910. Van toen of tot aan den
vooravond van den oorlog gait de grootste bedrijvigheid op
in een nieuw initiatief, t.w. de stichting van het nederlandsch
wetenschappelijk koloniaal Tijdschrift «Onze Kongo » en in
een voor hem nieuwen tak van Wetenschap : de Phonetica.
Dan komt de oorlog en de alles-overwegende inval van de
Duitschers. Scharpê zal er onder veel Teed en nood in den
dienst staan van de armen te Leuven.
1k vat in een notendop samen wit mij als essentieel voorkomt in dit viervoudig werkgebied, en last willens nillens het
meer bijkomstige varen.
De bizonderste philologische publicaties uit den eersten
tijd van het professoraat zijn
1. Spelen van Cornelis Everaert, van wege
de maatschappij der Nederl. Letterk. te Leiden, in 3 afleveringen, 1898-1900-1920.
2. De Handschrif ten van Veldeke's Serv a t i c u s, Leuvensche Bijdragen, 1899.
3. Van De Dene tot Vondel, ibid., 1900.
4. De Rovere's spel van «quiconque vult
salvus esse», ibid., 1901.
5. Sunte Elizabetten Legende, ibid., 1903.
6. Lawet: Geestelijk Meyspel van 't
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Reyne Maexsele ghezeit de Ziele, 1906.
Dit laatste als tweede nummer van de door Scharp6 zooeven gestichte en geleide L e u v ens c h e T e k s t u. i t gaven.
Een kleine toelichting bij de eerste publicatie van dem
serie blijkt noodig. De Maatschappij der Ned. Letterk. te
Leiden had bij monde van Dr. J. W. Muller, Scharpê aangezocht tot medewerking aan de uitgaaf van de spelen van den.
Rederijker Cornelis Everaert. Het was niet meer dan natuurlijk dat de Leuvensche professor, reeds een tijdlang bezig
met de studie van de Westvlaamsche Rederijkers, dit verzoek
ontving. Hij kende de gangbare soorten van dramatische
poezie uit dien tijd, en moist bovendien weg met de 16e eeuwsche rederijkerstaal, in 't bizonder met de Brugsch-getinte
van Everaert. Hij was in zijn vaarwater en viel aan 't werk.
De eerste en tweede aflevering van 1898 en 1900 vlotten goed
— deze behelsden den tekst zelf — maar de laatste met inleiding en aanteekeningen, bleef uit tot 1920.
Hoe zoo ? Scharpe had wel veel materiaal over Brugsche
Rederijkers verzameld, en altijd meer en meer, maar geraakte
niet klaar met de samenvatting. Jaren verliepen, gevuld met
duizendvoudig ander werk, tot de oorlog uitbrak en zijn plan
in duigen sloeg. Na den oorlog nam Muller zelf althans het
leeuwenaandeel van de derde aflevering op zich, zooals blijkt
uit het 4e hoofdstuk van de inleiding, en een nota aangebracht op bl. LVII brengt de verklaring.
Wat den tekst zelf betreft, hij is belangrijk omdat hij een
echt tafereel ophangt van den toestand in de Nederlanden,
en inzonderheid in Vlaanderen, onder Keizer Karel.
En dat een uitgaaf noodig was, blijkt uit de volgende
prospectus-nota : van het eenig handschrift met zijn 35 tooneelstukken, berustend ter Koninklijke Bibliotheek te Brussel,
waren slechts zes stukken geheel, en drie gedeeltelijk ig
verschillende tijdschriften en verzamelwerken, en dan nog
zeer onnauwkeurig uitgegeven.
De uitgaaf Muller-Scharpê blijkt een welgekomen en definitieve uitgaaf te zijn.
Belangrijker is echter in zekeren zin de kleine, maar zeer
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verzorgde studie van de Hands chr if t en van N T e I. deke's Servatius in 1899.
De Bormans-uitgaaf, spijts de verzekering van haar auteur:
dat ze geleverd werd volgens het handschrift « sans y changer
une lettre, sinon de temps en temps une majuscule » kwanl
aan den scherpzinnigen Scharpe verdacht voor. Onder het
groot verlof 1898, even vs5Or den aanvang van zijn professoraat, was hij naar Leipzig en Munchen gereisd om de
oudere fragmenten in de stedelijke archieven bewaard te
gaan onderzoeken, en deze met de uitgaaf Bormans te vergelijken. Tot de beschaming van dezen laatste, geeft hij de
vrucht van deze collatie in zijn merkwaardige, ik meen wet
blijvende studie.
Ik ga de andere even opgesomde, diplomatisch en tekstkritisch trouwens onberispelijke uitgaven voorbij — alleen
opmerkend dat de lijn van de overwegende belangstelling
in West-Vlaamsche documenten doorgaat — om de aandacht
te vestigen op het fijnste wellicht dat Scharpe gepresteerd
heeft in take philologie, t.w. het vliemscherpe onderzoek van
« De roode roos » van 1899, en de zeer laat-gerijpte philo-'
logische studie van 1927 over de Esopet-genealogie.
Te Bergen waren door Van den Daele en Van Veerdeghem
in 1899 voor het eerst drie Zinne- en andere spelen uitgegeven
naar het Hasseltsch handschrift, onder den titel « De roode
roos ». Scharpe snuffelt het boek door en riekt lout. Hij vraagt
het handschrift ter image aan den rijksarchivaris te Hasselt,
den Heer Van Neuss, en tuurt er in met den fijnsten speurzin.
De vrucht van zijn onderzoekend vergelijken geeft hij weer
in «Dietsche Warande en Belfort», 1900,
waarin hijpunt voor punt bewijst dat de uitgevers slecht
gelezen hebben. Zij hebben het geval Bormans in de uitgaaf
van de Servatius-legende herhaald, en «zijn knepen overgenomen ». Het merkwaardige is niet dat Sharpe chit voorbeeldig-nauwkeurig nawijst, maar dat deze ontkleeding tot op
de huid gebeurt zonder een zweem van vitterij en met een
sereenen spijt omdat « de uitgevers zooveel valsche scherpzinnigheid te kwiste hebben gegooid ». Verrassend mag ook
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heeten dat dit klein meesterstukje van philologisch-nauwgezette ontleding begraven ligt in de ongelezen Hummers van
een hoofdzakelijk literair tijdschrift, en dan nog in de rubriek
der Boekbespreking. Maar Scharpe is altijd verrassend.
Ten bewijze : van 1906, na 't verschijnen van La wet's
Geestelijk Meyspel van 't Reyne Maexsele
G h e z e i t der Z i e 1 e, tot in 1927 zal hij bijna niet weer
doen aan zuivere philologie. Het schijnt wel dat hij de positieve beoefening van dit vak nu overlaat aan zijn leerlingen;
hij heeft de wetenschappelijke L e u v ens c h e t e k stuit g a v en in 't levee geroepen : zij kunnen er gebruik
van waken om zooals Baur aanmerkte « hun proefvlucht te
doen ». Nog een enkele maal echter zal de bijna 60 jarige
professor zijn oog op een trier zetten om de Esopet-Genealogie in 't klare te trekkers, nl. in 1927 ter gelegenheid van.
den 70ften verjaardag van zijn oud-professor, Dr. J. Vercouillie. Zooals boven gezegd, het plan voor deze studie was
geboren in den studententijd, en er zou wellicht niets van
gekomen zijn zonder den prikkel van de Vercouillie-viering
en de vraag naar een bijdrage voor het feestalbum.
Vooreerst dient hier weer opgemerkt dat Scharpê's oude
voorkeur — ik ging zeggen oude hartstocht — voor het
volksche, het kinderlijk-eenvoudige en levendige — weer tot
uiting komt in de keus van zijn onderwerep. Dierenvertellingen blijven hem bekoren tot het laatst. Maar het gaat hier
hoofdzakelijk om het philologisch vraagstuk van de genealogie van den Esopet, in 1819 voor het eerst door Clignett,
en naderhand nog twee maal door Prof. Te Winkel in 1881,
en door Prof. De Cock, in 1906, uitgegeven naar het 14de
eeuwsche handschrift dat nu te Leiden berust. De latijnsche
bronnen van dezen Esopet zijn de Romulustekst in de versies
van den Burneanus en van StainhOwel, die evenwel wat de volgorde der fabelen betreft, vrijwel overeen
komen : « Als men deze volgorde in den Esopet vergelijkt
met die in de Romulus-bundels, dan stelt men vast dat de
Esopet, ofschoon erg in de war, bewerkt is geworden, naar
een verzameling waar de volgorde heelemaal klopte met die
bij StainhOwel. En nu rijst de vraag : zou het niet mogelijk
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zijn na te gaan hoe die verhaspeling mag ontstaan zijn ? »
Prof. Scharpe wil op de eerste plaats deze vraag beantwoorden. Het is een echt plezier om na te gaan hoe hij twee groepen
van fabelen en twee verschillende auteurs ontdekt in onzen
eigen Esopet, hoe fijn hij hiertoe afstemt op den Seit —
dichter die tevens ook de man is van de vertelling in den
praeterit, en op den s e e g t — dichter, die met een dramatisch temperament toegerust, alles voor zijn oogen ziet gebeuren, hoe nauwgezet hij verder de verschillende geaardheid van de twee dichters nagaat in de neiging om al of niet
de verhaaltjes symmetrisch in te deelen in « sneden » van 2, 4
of 6 regels, of om ze onsymmetrisch, laten we zeggen « los » te
bouwen, enz. Voorwaar is hier een « stilforscher » aan 't werk
van allereerste gehalte, een gezonde en fijne zin om teksten
te ontleden en aan te voelen. Het hoeft nauwelijks gezegd dat
naast deze gave ook Scharpe's opbouwende vaardigheid tot
citing komt, vooral in de reconstrueerende samenstelling van
het geheel, en in de restauratie-proef van de fabel van « de
Hinde in den put ». Hij mocht terecht zich in zijn ouden dag
verheugen over deze laat-gerijpte, maar dan ook vol-rijpe
vrucht.
Het is echter hoog tijd dat wij zijn zuiver-literaire
bedrijvigheid van 1906-1910 gadeslaan. Zij was reeds voorafgegaan door een aantal kritieken van letterkundige werken,
in bovengenoemde periodieken, en laatst nog in het in 1904
te Amsterdam gestichte tijdschrift « Lectuur » onder het bestuur van Buissink, Dirkx, Moller, Schrijnen, De Veer,
Vlaming en Scharpe zelf. Scharpe's literaire kritieken zijn
altijd het lezen waard. Zij munten uit in het situeeren van
het voorhanden werk, en in de oorspronkelijkheid van del
beschouwing. Af en toe vergeten zij wellicht de zuiverliteraire waarde van een werk scherp en streng onder het oog
te nemen; ze gaan eerder uit van een doorloopende bekommernis om aan te moedigen en te steunen, en om de yolksverheffende beteekenis van een schrijver te benadrukken.
Ook moet bij 't begin van deze literaire periode aangestipt worden, de in 1907 voor het St. Thomasgenootschap
bewerkte Onzer Lieven Vrouwen Kruis568

klachte die — naar verluidt — met succes werd
uitgevoerd in de Predikheerenkapel ter stede.
Maar de levensader van dezen tijd loopt door de vertalingen uit het Duitsch, en de geschiedenis van de Vlaamsche
literatuur sedert '30 samen met Coopman bewerkt.
De eerste vertalingenreeks gaat 2 jaar door en behelst vier
boeken: twee van Hauff in 1906, en drie uit de Platduitsche
schrijvers Schroder en Brinkman in 1907 (1).
Wat Scharpe in den op 25-jarigen leeftijd gestorved
Wilhelm Hauff bekoorde, was het jonge en jeugdige van
zijn romantische en tevens diepzinnige sprookjeswereld;
waarom hij zich in Brinkman en Schroder evenals trouwens
ook in Reuter en Groth verkneukelde, was om hun voile,
gezonde gezellige volkschheid en eenvoud. Scharpe minde
menschen van vleesch en bloed zooals voorgesteld in de
ongekunstelde vertellingen van deze schrijvers.
Men leze de 24 bladzij-large-inleiding tot « Kasper-Oom
en ik », in de Davidsfonds-uitgaven van 1907 verschenen.
Nergens, meen ik, komt Scharpe's eigenste acrd bloot als
daar, en in Been enkel schrift klopt zijn hart zoo vriendelijk
als in deze bladzijden. Naar bekend, overtreft zijn vertaling
al de vertalingen die in het hoogduitsch tot stand kwamen:
Zijn helder-doorzichtig, eigen gestempeld huisvlaamsch, met
de sappigheid die er uit druipt, verraadt het zuiverste taalgevoel en goud-echte stijleigenheid. Maar joist deze eigenschappen, bij hem zoo ontwikkeld, plaagden en prikkelden;
zijn onrustige letterkundige nauwgezetheid. In 1929 zal
«Kasper-Oom» een 2de uitgaaf beleven bij «Leeslust» te Antwerpen, en we staan niet voor een 2den druk, maar voor een
nagelnieuwe vertaling. Het zoo zeer de moeite loonen, om
den tekst van 1907 met dien van 1929 nauwkeurig te vergelijken, ten einde inzicht en doorzicht te krijgen in Scharpê's
groeiende taalontwikkeling. Een onderzoek op enkele bladzijden bracht me ettelijke verrassingen.
In den philologischen tijd had Scharpe reeds een uitge(1) HAUFF, Dwerg Neuze en Stof fen Moekske. — SCHRODER
en BRINCKMAN, Van 't Stekelverke. — BRINCKMAN, Kasper-Oom
en ik, en Hooger op.

569

breide studie gegeven van de Zuid-Nederlandsche Letterkunde sedert het jaar 1930, te weten in de Juni- en Julinummers van Neer Ian di a, 1904.
Zij groeide uit tot het lijvige boekdeel dat in 1910 bij den
Nederlandschen Boekhandel te Antwerpen het Licht zag. De
kwestie Coopman-Scharpe die er bij betrokken is, kan ik niet
uitmaken. Wie 't wel beweren te weten, zooals Prof. Baur,
verklaren dat de zwakste deelen van dit ietwat ongelijke boek
op de rekening van Coopman, de sterkste op Scharpe's actief
te brengen zijn. Best zoo. Wij zijn zeer geneigd het te gelooven, dock de stellige bewijzen ontbreken vooalsnog. Maar dan
nog heeft Prof. Boon gelijk, waar hij laat opmerken dat
grootere en kleinere schrijvers doorloopend te weinig onderscheiden worden.
Scharpe zal wel in zijn bekommernis om alles te beschermen een te milde rechter geweest zijn. Komt daarbij dat
tegenover den tijd van 1860-90, de eerste periode overmatig
uitgebreid behandeld wordt : 33 bladzijden tegenover meer
dan 300. Scharpe was echter het levendigst met heel zijn,
wezen gehecht aan de 40-50 jaren waarin, naar Wrmeylen's
woord « de vlaamsche letteren van de vlaamsche beweging
niet of te scheiden zijn ». Hoe fijn kende hij dezen tijd, wat
heeft hij er niet over verzameld voor het nageslacht, met
vaderlijke, ik ging zeggen moederlijke bezorgdheid. En het
blijft een feit, dat dit werk nogmaals pionierswerk was, en,
dat deze geschiedkundige uiteenzetting de eerste groote proef
is tot synthese van dit tijdsgewricht.
De volgende twee perioden uit de eerste 20 jaren professoraat kan ik bezwaarlijk behandelen : zij dragen noch den
philologischen, noch den literairen Stempel. Ik stip alleen
aan dat Scharpe, in 1910 van koers veranderend, met Declercq
en De Cock tot het oprichten van O n z e Kongo besluit
een algemeen Nederlandsch Koloniaal tijdschrift met wetenschappelijke tendenz. In de « voorboodschap » — stuk van
historische beteekenis voor den vlaamschen strijd in Kongo,
oordeelt Prof. Al. Janssens — door Scharpe geschreven, vernemen we het doel van deze stichting. Het gold « een band
te smeden tusschen de Vlamingen die in Kongo werken en
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de Vlamingen die in het vaderland verblijven, en deze laatsten gansch het Kongogebied te leeren kennen zooals het is,
land en yolk, met zijn rijkdom en ellende, en wat het worden
zal onder de dubbele werking en invloed van Belgie's landsbestuur en katholieke zendelingen ». Reeds bij het doorbladeren van de verschenen jaargangen kan men vaststellen dat
de staf der medewerkers kieskeurig was samengesteld, wat
groote degelijkheid laat vermoeden voor het opstel. Zij die
de geschiedenis van het tijdschrift hebben meegemaakt, herdenken met de hoogste waardeering de toewijding van
Scharpe in al die jaren (1) en wijzen er op, dat zijn initiatief
menige navrucht heeft verwekt op koloniaal en missiologischwetenschappelijk gebied : allerlaatst nog het onlangs verschenen en door de pers zeer gewaardeerde werk van den
Z. E. P. Bittremieux over de Mayombsche
namen.
Anderzijds begint midden in dezen tijd de phonetische
studie, die zal uitloopen op de N e d e r 1 a n d s c h e uitspr a a k 1 e e r van 1912. Prof. Scharpe was partijganger
van de acoustische methode, en stond eenigszins afwijzend
tegenover de instrumenteele manier destijds door Prof.
Colinet, naar de werken van den Parijschen professor Rousselot, te Leuven ingeburgerd. 1k ben wezenlijk onbevoegd om
ook maar met een woord in dit meeningsgeschil tusschen te
komen. De « Nederlandsche Uitspraakleer » gold in haar tijd
als het beste boek in het yak, en werd zelfs geheeten te zijn
een vroeg-Nederlandsch phonetisch meesterwerkje. De eerste
die er geen genoegen meer mee nam was Scharpe zelf.
Zoo komen we tot den oorlog met al zijn ellende, ook
en niet het minst te Leuven, en met Scharpe er midden in als
een engel van troost. De boeken moesten wijken onder den
druk van den socialen nood van zijn yolk; Scharpe voelde
zich genoopt om dien te helpers lenigen.
Na de dagen van den brand, van de gruwelmoorden en
van de ontvoeringen waarin hij hielp te blusschen, dooden
(1) Men leze hierover, alsook over de gansche toedracht van de stichting,
Prof. Al. Janssens' artikel in het laatste nummer van K ongoOverzee.
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te begraven en zieken te verplegen, en waarin hij ook op
heldhaftige wijze zichzelf als gijzelaar aanbood, kwamen de
tijden van den honger en van de bedelarij.
Het zal als een meesterstuk van liefdadigheid blijven gelden, wat deze volksman, in den zwartsten tijd van de miserie
aan eigen lijve gevoeld, van licht en moed heeft aangestoken
in de harten van de armen te Leuven. En niet alleen met
deze hoogste aalmoes van de liefde en den troost, maar ook
stoffelijk hielp hij aanhoudend de ellende verzachten.
Hij stichtte met medehulp van edelmoedige zielen een niett
ambtelijk, maar leveed en liefdevol armenbestuur der stad.
Hijzelf ging road van huis tot huis, om zich met der oogen
rekenschap te geven van den toestand, nam nota van
de inkomsten en uitgaven van iedere familie, van den
toestand der kinderen in ieder gezin, en legde een stel steekkaarten aan om orde en klaarheid in 't bestuur der uitdeeling
te brengen. Hij heeft de bedelarij te Leuven afgeschaft : zoo
heeft Mgr. Sencie mij verzekerd.
Ik moet niet uitspreken wat eenieder, die katholiek of ook
maar Touter menschelijk oordeelt, denken en voelen en wenschen gaat voor het beeld van zoo'n uitmuntend goed en
kristen mensch.
In een andere orde van gedachten moet dit nog aangestipt.
Toen Kardinaal Mercier, Mgr. Heylen en Mgr. Rutten in
1916 hue gezamenlijk requisitorium tegen Duitschland's
gewelddaden hadden uitgevaardigd, kwamen te Leuven drie
menschen bijeen om deze in 't fransch gestelde bisschoppelijke aanklacht tegen het onrecht te vertalen : Prof. Sencie,
Pater Declerc , en Prof. Scharpe. Ik onderlijn dit feit omdat
het Scharpe's onuitroeibaren zin voor rechtvaardigheid bevestigt, en zijn konsekwente houding onder den oorlog
belicht.
Met diezelfde konsekwentie nam hij het weer op, ditmaal
voor het Vlaamsche recht, in de bewogen periode van den
naoorlog.
Al het rumoer van dezen tijd kwam samen in zijn germaansch-trouw hart, en vond er een echo in. Initiatieven
allerhande werden ontwikkeld om den nood der pijnlijke
572

omstandigheden waarin Vlaanderen verkeerde, te lenigen. 1k
denk hierbij voornamelijk aan het Studief o n d s ten
voordeele van de kinderen der getroffen Vlamingen, door
Scharpe in het leven geroepen, en tot op den vooravond van
zijn flood door hem ondersteund.
Deze inrichting strekt hem tot eer, en zal — zij het ook
onder een gewijzigden vorm — blijven leven. Men overschouwe verder de episodes van den strijd om ons yolksbestaan een halve eeuw ver in het verleden. Men zal zien dat
Scharpe ze alle actief heeft meegemaakt van eerst tot laatst
niet alleen te Leuven, waar hij de vertrouwensman en de
erkende Vader van de studenten was, maar in het geheele
Vlaamsche land en op alle fronten. Ootmoedig en grootmoedig diende deze man ten koste van zijn eigen gemak en
voordeel, de belangen van de gemeenschap, en liep in de hitte
van den strijd weer dan een verwonding op, zonder ook
maar een zweem van zelfverheffing en martelaarsklacht. Het
mag hierbij wel wonder heeten dat de herinnering aan
Scharpe niemand stemt tot bitterheid, noch zelfs tot treurnis,
Zoo goed, zoo recht, zoo eerlijk, zoo onbaatzuchtig was hij,
dat men hem gedenkt met een blijden monkellach op de
lippen, en met een stowing van kracht en lief de in het hart.
Het levende Vlaanderen zal naar zijn hooge voorbeeld belangloos voortstrijden om het eigenwezen in zijn kinderen te
te does zegevieren. Niet vruchteloos werd flit jachtig leven
speciaal na den oorlog in den moles van ons Volksbestaan
afgedraaid.
De bewogenheid der na-oorlogsche dagen werkte echter
de bevordering van zijn wetenschappelijk werk niet in de
hand. De vraagstukken die hem nu meest bekommerden
waren die van de phonetiek, en dan nog wel met het oog
op een grootsche en volstrekt moderne heruitgave van zijn
Nederlandsche uitspraakleer. Stapels materiaal, boeken en platen werden verzameld en verwerkt in
weer nieuwe stapels schrijboeken en sofa's en fragmenten.
De scrupuleus-nagaande geest van Scharpe was echter altijd
voort onvoldaan, en bracht mee dat het werk niet naar
wensch verliep noch vlotte.
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Mede-oorzaak van deze vertraging was een gebeurtenis van
diep-treurig karakter. In 1922 onsliep in den Heer de vrouw
die 25 jaar lang in echtelijken trouw en moederlijke bezorgdheid het gezin had rechtgehouden. Hierdoor werd de overgevoelige, prikkelbare en in taken van het dagelijksche levee
zoo hulpelooze Scharpe in meer dan Teed en smart gedompeld. Niemand zal over deze jaren het laatste woord zeggen,
niemand er de volledige belichting van geven, maar de quasivolstrekte rust van zijn pen tot 1927 last veel pijnlijks
vermoeden.
Vier... vijf jaren verliepen... en toen kwaamt gij, Mevrouw,
voorzichtig en teer een wonde heelen die bloedde. Blijve
bedekt wat de kieschheid ontraadt te ontsluieren, maar zij
gefluisterd dat een begrijpende en koesterende liefde, een
oud-geworden man weer tot jongen bloei heeft gebracht. Er
is lente in de lucht. De krachten komen los : de Zomer en
de warmte van 1928 zijn in aantocht. En de ader der productiviteit gaat opnieuw aan het vlieten : Vanaf 1927 met de
Esopet-studie, brengt ze weer in huiselijk-zuiver, krachtig
Vlaamsch, de weelde van Got the If en K e Ile r, van
Hebbel en Ludwig, van Reuter en Brinckm a n onder ons yolk.
Scharpe is wederom Scharpe. Een stapel nieuwe boekjes,
springlevende vertalingen, vluchtig en los, dartel en zorgeloos
blij; een large serie H e i 1 i g e n 1 e v ens te Averbode, en
de Opp e r r e e der van het Davidsfonds verschijnen
slag op slag.
Grootvader Scharpe is 65 jaar geworden : toner en dochters over alle gewesten verspreid, en 35 kleinkinderen komen
spelen in de Betekomsche wei. Doch de dokter heeft voorzichtigheid geboden : er loert een doodsgevaar. Pas op.
Gij gaat mee, Mevrouw,, wakend en verzwijgend, onvermoeibaar mee overal : naar Brussel op het Ministerie, mee
naar Gent ter Vlaamsche Academie, mee naar Leuven met den
al zachter en milder gestemden deken van de Faculteit.
En dan komt eindelijk zijn laatste boekje van de pers, met
den symbolischen titel : Naar h u i s toe : hij draagt het
u op en teekent uw voornaam op het schutsblad met den
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datum er bij : 1935, 4 Mei.
Hij waarschuwt u nog even dit, zijn laatste werk, to lezen
en voegt er leak bij : « als gij dit boek gelezen hebt, zult ge
den dood niet vreezen », en vaart zelf geruischloos weg —
wij hopen en bidden — n a a r Hui s.
Leuven, 7 Juni 1935.

Prof. P. SOBRY.
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DE VADER ZEGT
Kan er wel een zoon zijn
Die ons zoo bezit,
Dat wij voor hem schoon zijn
In ivoor of git
Scherp gebeeld zijn eigen
Vorm van goed en waar?
Zal hij zich zoo nijgen
Over den beeldenaar?
Zijn wij niet voor vreemden
Vaak een schaduwboom
In de vlakke beemden?
Maar de wage droom
Van de zoon gaat verder.
Waar Been wei weer is,
Drijft hij, dwaze herder,
Haar in de wildernis.
Alle dagen reizen
Van den horizon
Koningen en wijzen
Tot de klare bron.
Maar in vreemde wedde
Koelt de zoon zijn gloed,
Tot hem niets kan redden
Dan ons hartebloed.
WILLEM DE MERODE.
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BREERO STERFT
Len land van angst lag tusschen hem en God.
Hij moest lang zwerven door de donkerheden
En hongeren en dorsten, en gebeden
Schreeuwen en zuchten, en, als een vans vod,
Wegfladderen en waaien in 't moeras,
Dat hem opslokte en gulzig zoog Haar ondren.
En toen ervoer zijn hart al Godes wondren
Ten eenenmaal; Hij trok hem uit den dras
En perste 't water uit hem als een spores.
Tot op 't gebeente koud lag hij to rillen
Toen hij ontwaakte; in het huffs was 't stile
Bedrijf van moeder; maar het straatgegons,
Gegil van wijven, zware mannenlach,
Daverde tot hem, en er ging een eêle
Glans door zijn leelijke gezicht; de vele
Gezonden hebben slechts voor winst ontzag,
Maar hij verloor en.... hoe gerust hij sterft.
Er komt een stilte.... 't springtouw en de koten
Der meisjes worden even weggesloten,
Schuw blikt de knaap die om zijn kegels zwerft....
En markt en Hering gaan huts drukken gang
Als-gisteren; hij ligt Kier op blank linnen.
Na dezen doodsdoop gnat hij 't levee binnen,
Waar Christus zegt : Gerbrande, 'k wachtte lang.
WILLEM DE MERODE.
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ALLERHEILIGEN IN DE PANNE
Het stemmige kerkje was dezen morgen met een ingetogen
menigte gevuld. Vele soldaten naderden ter Heilige Tafel. De
schreiende nood deter dagen had de meest verharde zielen
vermurwd tot in de kern.
Luid tong de hoop in ons hart, en zelfs in de lucht lag
er iets feestelijks. Heerlijk glansde de ton, en zomersch blauw
tintelden hemel en zee. Kahn daalde het water onder zonnestralen, wonderbaar warm en gulden voor dit seizoen. Een
na een kwamen de kromgerugde •zandbanken to voorschijn,
een tijdlang nog als ongenaakbare eilanden door breede
stroomen omringd, die langzamerhand weer naar den moederschoot terugvloeiden, niets nalatend dan eenige klare,
ondiepe waterplassen, waaarin jonge krabben achteruit schaffelden, of de schubbetjes van een dood vischje zilverig
glinsterden.
Het wegebbend water liet een langen snoer schelpen
achter, glanzend in allerfijnste kleurschakeering. En juist op
de scheidslijn van de witgezoomde baren en het donker geel
nand, rustte een onafzienbare rij meeuwen, vleugel tegeti
vleugel, verblindend wit in de schuine zonnestralen. Soro s
sloeg hun aanvoerder — die zich steeds waardig een weinig
van de anderen afgezonderd hield — de breede vlerken open,
wiekte met schril gepiep eenige meter verder, en liet zich
weer op den zoom der baren neerglijden; gansch het meeuwenvolkje volgde hem gehoorzaam, met een wild en melancholisch geschreeuw. De belle schittering van hun plots
uitgestrekte vleugels zond een blanker bliksem door de trilknde lucht.
Een weinig terzijde, gescheiden van de meeuwen, en toch
in nauwe gebuurschap, hield een groep gemantelde kraaien
raad, uitgedost in een donker grijs pak, diep zwart aan kop
en wieken afgelijnd. Ze vormden een ernstig klein cenakel,
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op korten of stand van het talrijk, ongedurig meeuwenvolk.
Eenzaam was het strand. Uit de verte evenwel, kwamen ons
twee officieren te gemoet, met snellen, regelmatigen stap. De
eene hoog van gestalte....; een oogenblik later herkenden we
den Koning. Toen hij ons voorbij stapte werden wij getroffen door den diepen ernst, maar tevens door de onbreekbare
wilskracht, die uit zijn wezen spraken. Een man die wars van
elk theatraal gebaar, in alien eenvoud, zijn plicht tot het erode
zou kwijten.
Reeds was hij uit ons zicht verdwenen. We wandelden de
duinen in : Hier was de kalmte nog dieper dan op het strand,
waar de eeuwig-bewegende wateren een indruk van onbestendigheid gaven — beeld van het menschelijk leven dat
slechts volkomene rust en vrede kept, wanneer het tot zijn
oorsprong is teruggekeerd en tot zijn doel.
In de verte blafte het kanon als een doffe Bonder; maar
de stemmige vrede rondom ons werd er niet door gestoord;
het scheen eerder alsof de stilte, met die verre begeleiding,
nog dieper en plechtiger werd. Zacht lagen de glooiende
zandpannen in het dalende zonnelicht te blikkeren; langzaam waif de het rilde duingras op de hellingen; aan de
stekelige, zwartgetwijgde, grijsbebladerde argoutiers glansden de bessen als korrels van oranje-rood koraal; hier en
daar in lage kommen, spreidde een mostapijt van groen- of
bruinachtig goad zich uit, waarbij geen oostersch weefsel,
hoe rijk en warm van toon, het halen kon.
leder oogenblik wisselde het heerlijk tafereel; elke bocht
der duinen, elke kromming der grillige wegels, ontsloten
nieuwe zichten. Van op een hoogen top ontwaarden wij,
westwaarts, de spiegelende zee; in het wazig verschiet, de Brie
torens van Veurne, als waakzame wachters op de bedreigde
grens. Een oogenblik later, zagen we niets meer dan de
blonde, groen bespikkelde, ronde of spitse zandkruinen
boven ons. Wij dwaalden verder.... We stonden nu voor een
breede zandvlakte, waar geen sprietje Bras of mos een schijn
van leven bracht — een echte Sahara van glinsterend nand
vol afgesloten schelpjes, waarop de nijgende zon reeds haar
lengende schaduwen liet vallen. Indrukwekkend waren
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die wijde kommen van de wereld, van het levee, door een
gordel van heuvelen als afgescheiden. Waarom heeft geen
enkel zaadje hier kunnen wortel schieten ?
Terwijl we, enkele stappen verder, een nieuwe vallei bereikten, insgelijks nauw-omsloten, maar met allerlei gewas
weelderig begroeid. Dichte struiken donkere argoesiers beletten met hue fantastisch gekromde doornentakken, den
toegang naar een miniatuur boschje van slanke berkjes, lage,
rondgekopte populieren en breed gekruinde, bochtige mastenboomen. Blij stale het licht gulden en donker geluw
najaarsboomen van Berk en populier op het zwart groen der
sparren af. De milde avondzon deed trillende gensters glinsteren in dat kleurenspel.
Voorzichtig worstelden wij door de stekelige struiken...
Ooze stappen gaven geen geluid op den mosbegroeiden
grond; de zee was ver, zelfs het kanon zweeg voor een wipe;
't was of de stilte hoorbaar was; en zoo heerlijk was de kalmte,
dat we ons bijna afvroegen of we den oorlog niet gedroomd
hadden.
Toen we opeens beklemd bleven staan en luisterden.
Dat fluitend geluid dat we zoo goed hadden leeren kennen ?...
Maar weer lag de stilte onverbroken, en hernamen we onzen
weg. We trader weldra onder de duistere schaduw der eerste
boomer; voor onze voeten vloog een fazanthen weg, met
logger, lawaaierigen vleugelslag. Terzelfdertijd werd de
lucht door hetzelfde scherp gefluit gescheurd, onmiddellijk
gevolgd door den krakenden kraal eener ontploffing. Een
paar seconder, en weer kwam hetzelfde geluid ons oor treffen, zoo klaar en duidelijk, alsof de obussen boven ons hoofd
in volle vlucht de lucht doorkliefden, en ergens achter ons
donderend neersloegen.
We gingen nog eenige stappen verder. Met angstig geroep
schoot weer eene fazantenhen weg door het hout : de grijsbruine vogel fladderde onbeholpen voort, het Bosch uit, de
klaarte in, zijn hulpkreet herhalend. Ook wij voelden onze
Borst opeens beklemd; angst greep ons aan om spoedig weg
te komen uit deze schaduw, waarop de nacht reeds woog, en
terug te spoeden naar het licht en onder den klaren hemel.
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Het was alsof een hinderlaag hier onder de lage takken op
ons loerde. Instinctief deden we ommekeer, verlieten het
Bosch, en ons een weg banend door Bras en struiken, bestegen
we 't nabije duin. Daar stonden we in 't yolk licht der zinkende zon, en konden vrij in 't ronde zien, en speuren of ons
werkelijk gevaar bedreigde.
Maar alles lag daar weer in onverdeelde rust. Weer was de
stilte ingevallen, weer heerschte de vrede. Niets anders dan
de wondere hemel van purger en goud, waarin de roode zonneschijf achter een scherm van blauw grijze wolken verdween; niets anders dan de plechtige stilte der duinen, en in
de verte het kleppen van het kerkklokje voor het lof.
Wat later vernamen we dat Veurne onverwachts, op dezen
schooners hoogdag was beschoten geworden. Toen begrepen
we.
L. DUYKERS.
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KALENDARIUM
1.
Dit is uw groote wijsheid, Heer,
Dat wij U niet verstaan
En 't is uw goedheid evenzeer
Van Vader en van onderdaan.
2.

Nu wil ik vrij zijn en zeer vrij
Om, los van al en los van mij,
Te zijn daar waar ik wil :
Zeer stil.....
3.
Hij is mijn levensvorm,
Hij mijn beminde
En ik de worm
Van zijn ellende....
4.
De wereld is zoo klein, zoo klein
En zoo Bering te loven,
Dat het voor die van 't hemelsch plein
In 't grondeloos hierboven,
Soms even dwaas als moeilijk moet zijn
Nog in een wereld te gelooven.
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5.
Nu ligt de. heele wereld open
En alles in mijn kleine hand,
Zoodat mijn wil en mijn verstand
Niets weer kan. hopen
Dan uw Land.....
6.
De schoone zomer sterft,
Een late zon nog verft
Haar laatste rood
Over de ruige heggen....
Ik had nog veel to zeggen,
Goede Dood.....
7.
Het kindschap Gods, nog in den knop geborgen,
Verwacht den morgen
Van het Licht,
Om zonder zorgen
Voortaan en gewicht
Te bloeien vOOr uw aangezicht
En tot uw glorie —
Eeuwig Licht....
8.
't Zal schoon zijn, Dood,
Wanneer ik uit den kring
Van ster en sterveling
Vuurrood
Zal vallen in den schoot
Der schittering
Van God!
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9.
Negentien honderd jaren
Zijn sinds dien nacht voorbij;
Immer nog bloeden uw haren
Immer nog bloedt uw zij'.....
Uw stilte en uw staren
Verwarren mij
Meer dan alle gevaren....
Christus, vergeef het mij!
10.

Eens men gij tot ons kwaamt was het als Licht
En over alle bergen wies uw aangezicht
En blies uw mond de bloemen van een lente,
Engelen sloegen hun witte tenten
In de hellingen der groote dagen,
Allen die uw Licht zagen
Zegenden uw Licht....
11.

Eeuwen en eeuwen later
Kwam uw vloek over ons als een vloed
En wies over alle wezen uw water,
Maar an, die zich zelf niet verloor
Voor hij u had gevonden,
Voer zingend onder uw regenboog door
En overwon glimlachend uw water.
12.
Ilc denk aan Abraham en ik word droef
Zijn laatste Lam werd jammerlijk geschoren!
Wist ik de dalkom waar hij is geboren,
Win ik den heuvel waar men hem begroef —
Teruninste hij zou mijne klachten hooren.....
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13.
De fijne geest, het fijne glas
En 't hoog gebaar der handen
0 feestlijk spel van ziel en asch,
Van lippen, lack en tandem
Het spel gaat om, de geest begeeft,
Lash valt als glas aan scherven,
Leef dam alsof gij eeuwig leeft
En of gij nu zoudt sterven.
14.
Warmer op Witten Donderdag
De voeten zijn gewasschen
Dan gaan zij op Paasch-Zaterdag
Weer door den modder plassen.
15.
Op Goede Vrijdag zijn
De kinderzielen rein
En hangen stil to droogen
Achter matte oogen
In den zonneschijn.
16.
En als op Paschen in de Mis
Ons Paaschlam is geslacht
Dan loopen nog met Pinksteren
De kinderen in de yacht.
Sittard, Mei 1935.

JAC. SCHREURS.
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DE VERNUFTIGE TROMMELAAR
De urea na school wierden doorgebracht ofwel op den
hoek van het Lollepotstraatje of bij Kaluiken, de acme
schoenmaker. Hij was trommelaar geweest bij de soldaten.
Hij moist ons uit dies tijd de wonderbaarste avonturen te vertellen. Hij vond zijn vreugde er in ons de zotste dingen wijs
te maken. Een deter vertellingen was in dezen acrd
q Koning Leopold de Tweede deed mij eens bij hem'
komen. Hij had van mijn trommelaarskunst gehoord. 1k
kwam in zijn paleis waar hij op zijnen troon tat, en ik moest
mij neer zetten op een fluweelen stoel en een solo voor trommel spelen. De koning was zoo ontroerd dat de tranen hem
uit zijn oogen liepen. Hij riep : Kaluiken mijn dappere
soldaat dat is zoo schoon alsof Beethoven orgel speelt, daar
moet een flesch op gedronken worden. Een knecht met
witte kousen en gouden passement brak seffens een kistje
champagne open. Leopold II zong voor mij een lied en ik
moest het met den trommel begeleiden. Hij zong van de drie
tamboers terwijl hij de kamer op en neer stapte.
En onder het drinken van een fijne flesch vertelde mij de
koning hoe hij gedurig last had met zijn vrouw, met zijn
kinderen, paarden en soldaten. Ik tag daar een billard staan.
Speelt gij ook billard, Sire de koning? vroeg ik. En of, zei
hij. Kunt gij ook spelen, Kaluiken ? En, of, zei ik, vijftig
carambols, zei ik, Sire de koning. Straf, zei hij, Leopold de
Tweede. Willen wij ook eens een partieke spelen ? Wij speelden een partieke. Met alle gemak zou ik gewonnen hebben,
maar uit hoffelijkheid lief ik mij kloppen. Een koning is als
een kind. Allebei moeten ingevolgd worden. Maar ineens
wierp zijne Majesteit zijn billardstok woedend op den grond
en riep : 1k zou wel honderd carambols maken indien ik in
mijne Congo het olifantenkerkhof kon ontdekken. Het is
toch om dat olifantenkerkhof dat ik mijnen Congo gekocht
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heb. Terwille van den ivoor, verstaat ge, Kaluiken? Daar
moet ivoor voorhanden zijn van voor Juzekenstijd. Ivoor
waaruit men billardbollen draaien kan, die zoo droog aftitsen
en soepel rollers dat men met eenen stoot een driedubbelen
carambol kan makers. Maar wie vindt het olifantenkerkhof ?
Zelfs die vernuftige Stanley, die beroemde ontdekker is 0
met zijn news voorbijgeloopen. Waar sterven de olifanten?
Ze sterven toch ook? En nooit vindt ge een geraamte van
een olifant waar het zoo krioelt van die dikhuiden! En zoo
een geraamte is niet van krijt of van koekendeeg, dat het
zoo maar verdwijnt lijk sneeuw onder de zon. Dus de
olifanten gaan ergens sterven. Maar waar? Waar? Ha, daar
ligt olifantentand in overvloed! Duizend schipsladingen,
oneindige treinen! Ha, daar is een billardballeken uit to
draaien! En ik heb degene die dat olifantenkerkhof kan
vinden de som van een millioen frank beloofd. Ik sprong op
en ik sloeg aan : tot uw dienst, Sire de koning.
En dan vertelde Kaluiken dagen en dagen van zijn avonturen en reizen door de zwarte Congo op zoek naar het
olifantengraf. Hij heeft het natuurlijk gevonden. Maar waar
en hoe dat bleef natuurlijk een geheim tusschen Kaluiken en
koning Leopold II.
En het millioen ? vroegen wij.
Aan den schamelen armen uitgedeeld, zei hij.
FELIX TIMMERMANS.
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DE JONG-GEWIJDE SPREEKT
Hoe vond me en heeft me God verkoren,
Mijn levee heeft een nieuw begin;
Ik voel me als aan mezeff verloren,
Maar voor een eindeloos gewin.
Ik werd de deeler van de Spijze,
Ik werd de schenker van het Bloed;
Hoe hooger nood en honger rijzen,
Te milder roast mijn overvloed.
Ik werd de broeder van de schare;
Gods liefde is aan mezeff vervuld,
En al wie schaamte en roues bezwaren,
Gaan heen weer zonder schade of schuld.
Ik wil mijn hart den volke dragen,
Gelijk een licht, gelijk een wijn,
II( wil in de' eenvoud mijner dagen
Niets anders dan Gods priester zijn.
AUG. VAN CAUWELAERT.
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WANNEER ONZE OOGEN OPEN GAAN
(FRAGMENT)

Toen ik nog een kind was, werden de oogenblikken tusschen waak en slaap, — die ik in de alkoof doorbracht in
een afgesloten hoek der kamer mijner ouders — buitengewoon van voorstellingen. Ik zag vreemde en schoone dingen
in de duisternis. Maar het wonderbaarste las ik of van den
binnenkant mijner om slaap te vinden toegevouwen oogscheelen : aldoor wisselende kaleidoskoop-gezichten van de weelderijkste kleuren, kristallen paleizen, lichtgrotten, ruischende
kaskaden van edelsteenen, katedraalrozen van wemelende
schittering. Ilc noem het nu a.m. katedraalrozen, omdat op
later leeftijd, Bourges, Chartres en de Sainte Chapelle ontdekkend, ik er mijn verste jeugdvizioenen in verwerkelijkt
vond. Toen waren het, blijkbaar, Touter gewaarwordingen
van licht en kleur die mij, onbewust, boeiden en die ik geleerd had te verhevigen en te bestendigen door het heimelijk
wrijven mijner toee oogen, zóó dat nieuwe gezichten verschenen, verhelderd en in aldoor wisselende kleurharmonieen
hoog zich-opbouwende kleur- en lichttrechters, waarvan de
warden dropen van spattende vonken en zich toespitsten,
geleidelijk, in onbereikbaren afstand, rond een uit duizend
facetten lichtflitsende star. Wanneer ik later de beschrijving
las ven de Hemelsche Roos in de Divina Comedia van Dante,
of de regenboog-kleurige grafter te zien kreeg die zich verdiepen in het blauw van primitieve italiaansche schilderijen
om de negen kooren van de engelen te verbeelden rond den
troon van God, dan heb ik telkens moeten terugdenken aan
wat ik zag in mijne kinderjaren, in de donkere alkoof, waar
moeder mij te slapen had gelegd en met een slagje van hare
fijne vingeren mij nacht had gewenscht. Wanneer ik nu nog
hoor van den « zevenden hemel » waartoe Paulus verrukt is
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geworden, dan roep ik nog steeds mijn jeugdherinneringen
ter hulp om er mij een zichtbare voorstelling van te waken.
Ik weet niets anders om in woorden te verduidelijken hoe!
almachtig schoon het was.
Maar men de slaap toch eindelijk kwam, begonnen de
droomen. Die zijn mij zoo duidelijk niet voor oogen gebleven. De geheugenis ervan is ook niet zoo lieftallig. Zij waren
veeleer angstwekkend. Maar in de barste oogenblikken
verliet mij nooit een gevoel van veiligheid z66 dat ik alles
ten slotte meemaakte als een schokkend en spanningsvol
avontuur, waar ik toch gaaf en heel zou uit wederkeeren.
Het was doorgaans het tegenovergstelde van mijn kleuriglichtende waak-vizioenen. Terwijl daar mijn blik opzweefde
in optorende kolken van schittering, verzonk ik thans in
peilloos diepe afgronden van duisternis. Ik had het gevoef
van eindeloos te glijden en te zakken Haar wat ik nu zou
noemen de kern der aarde. Ik kan het nu vergelijken bij
sensaties van aardverschuivingen, veroorzaakt door een
schrikwekkende aardbeving. Ik werd niet bedolven, ik Bleed
dieper en dieper in achter elkaar volgende donkere, lauwe
ruimten, waar het ademen mogelijk bleef. In rustiger oogenblikken van deze letterlijke verzonkenheid lag ik over het
eigen lichaam gebogen en zag aandachtig toe hoe het vleesch
van arm of been losschulpte als de mooken van gekookten
visch. De wanhoop bekroop mij van als een melaatsche met
ongeneesbare wonden weer te moeten verschijnen in het
licht van den dag. Maar de snelheid waarmee ik dan weer
verzonk was vaak zoo duizelingwekkend, de onderaardsche
lawmen die mij op haar rug meerukten waren zoo geweldig
in haar vaart, dat ik er van wakker schrok en mij hijgend
en zweetend voelde liggen in het klamme bed.
JOZEF MULS.

590

MOVIETONE
Het plotselinge aangejaagde
geruisch der magische apparaten
een bronzen gonzen van metaal
wij worden stil, heel de afgeslaafde
bevolkingshoop in dit theater
schikt rustiger zijn aandacht saam.
Het licht is al wat er beweegt en
bewegend kracht in klank doet breken,
luchtig met tijd en ruimte speelt;
dit yolk dat zieke zielen heeft en
niet buiten wonderen kan levee
schenkt het weer 11 wat het begeert.
Daar is de wensch — en zie het staat er,
de vraag — en 't haastige antwoord klaart ze
het licht doet wat het licht behaagt;
ij n droomen ziet dit menschdom waar en
zij n eigen wezen komt het nader
buiten hem om kenbaar gemaakt.
z

Het spel zet in : de ronkende auto
wordt van een klein defect beslopen
en reddeloos in zijn gang gestoord;
het vleesch is zwak en onder 't stooten,
gevoelt de gansche zaal den dood en
weet nog niet hoe ze dien ontloopt.
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Het licht glijdt voort : bij 't nieuwe dagen
kreunt de gekwetste tot den waker
die 't lever redde en wakkerde aan;
Het oog des yolks kept kloeke daden,
zijn hart de deernis eer en waarde
weer toe, naar 't minder ze ervaart.
Het drama tusschen Teed en liefde
verspringt naar arbeid en machine
naar stempelklok en razend oriel;
verbaasd beluisteren en bespieden
de aanschouwers 't Been zij daags met grieve
verrichten, nu als 't film geschiedt.
De wreede fraisen grijpen, graven
de boorolie spuit op de zagen
tot de sirene 't overraast;
zij zien het van hun kalme plaatsen,
al waar zij mee vertrouwd geraakt zijn
tusschen ontwake' en slapen Haan.

In 't stil bedrijf na, de arbeidsuren
klinkt 't druppelen van een kraan, het luwen
van late stappen, stoom die sust;
de werkplaats leeg en onbestuurd en
beklemmend maakt hun zinnen schuwer
en door hun eigen hart ontrust.
Het snelle spel van liefde en tranen
wordt voortgezet in de voorname
kamers waar macht en weelde praalt;
het yolk, gespannen van geladen
luster die op sensatie azen
reikhalst naar dit nieuw zielsverraad.
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Achter de dubbele stalen deuren
verleidt een vleistem een nerveuze
typiste, in :alle eer en deugd;
de donkere vaderharten smeulen
om 't onder woord en blik bespeurde
kwaad dat aan hun dochters gebeurt.
's Nachts in de balzaal Jansen samen
de jonge vrouw en de voorname
man van a anzien en kapitaal;
bet yolk verblindt door 't overdadig
vertoon van rijkdom en sieraden
is om zijn armoe-staat beschaamd...
Dit filmspel spoedt door licht en duister
lachen en smart, driften en..uimen
van 't levee naar een vloi besluit;
zij gaan tevreégesteld naar buiten
de film was goed, 't geluid klonk zuiver —
en ieder zoekt zijn rustig huffs.
A. J. D. VAN OOSTEN.
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DRIE GEDICHTEN
I
NOVEMBER
November — en de raven,
zij krassen voor het schroot
wanneer de jagers draven,
zij vallen in den dood.
Maar uwe zachte gave,
die 't blinde hart ontsloot,
liet alle vrees begraven
voor nacht en morgenrood.
Hoor ik trompetten vlagen?
de lucht is grids als lood,
maar bij de hamerslagen
lath ik mijn tanden bloot.
Geen drank die mij kan lavers
en ach, gees teedre schoot,
sinds gij tot Uwe haven
mijn gotten zin ontboodt.
Want daar is wild behagen
en liefde veel to grant
een mensch laat zonder klagen
zich teeknen met den dood.
JAN ENGELMAN.
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II
HET ANDERE LIED
Nog zong hij 't zorgloos vogellied,
maar binnen ging die teerheid niet.
Nog zong hij tot de nacht verdween,
maar iedereen liet hem alleen.
Hij zong veel harten van geluk,
maar 't zijne van verlangen stuk.
Toen zong een andre stem in hem
en dreef hem Haar jeruzalem.
Waar kruisen op den heuvel staan
blinkt een gelaat en ziet hem aan,
zet bleeke lippen aan azijn
en krimpt in d'allerlaatste pijn.
Maar v66r Hij 't hoofd neigt nog 66n maaI
« Ik ben, Ik ben uw nachtegaal
« en nimmer kan Mijn lied vergaan,
« al valt de zon, al valt de maan.
0 zorgelooze vogelkeel,
zwijg niet, zwijg niet, maar ken uw deel
een wereld vol van duisternis,
waar ook in lijden luister is
en schooner waanzin vindt Been lied
dan aan de kruisbalk is geschied.
JAN ENGELMAN.
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III
WEDERKEER
De stormwind giert, maar ik herdenk de namen
die zij mij gaf in d'aanvang van 't seizoen.
Het was te vroeg —twee kindren kwamen samen
die smeekten, maar elkander onheil doen.
Zij wis t en niet — o, zorgeloos geschapen,
te juublen in het vloeien van dit licht!
Reeds heeft Onzichtbaarheid zijn doodlijk wapen
geslingerd in den glans van hun gezicht.
Zie, in den nanacht teller zij de wren
met smart en wanhoop, want de groote Broom
vroeg in zijn nasleep eindeloos verduren
en deep verzinken in den Onderstroom.
Maar houd die hand in 't strenglen van den ander!
— de mond is zwak en lispelt « nimmermeer » —
eens vinden harten, willig voor elkander,
hun bodem en behouden wederkeer.
Geloken oogen, die zoo zacht geheven
een teérheid mengt in ieder klein gebaar,
en streeling die niet aflaat van te beven
in zorg en ernst, herinnerd aan gevaar —
gij zult den zin en zoetheid nu pas kennen
van al moat komt en zonder klacht vergaat
beproefde kindren, die voorgoed gewennen
der liefde arbeid en een lot Bat slaat.
JAN ENGELMAN.
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MANNEKE MAAN
Toen het leven op de maan ophield, begon het op de garde.
Op de maan leefden menschen zooals wij, maar veel duizenden keeren grooter en niet zoo kwaadaardig en krikkel, geen
ruziemakers. Hun einde was vreedzaam. De maan droogde
uit en verkilde, de lucht verdunde en de menschen stierven,
stillekens zonder dat ze 't moisten, met een aangenaam gevoel
van ijlte en lichtheid. Ze dachten dat ze geesten werden, geen
eten meer noodig hadden en vleugelkens kregen. Ze meenden
zachtekens weg te zinken in den Broom der eeuwigheid en
het was sterven. Op het leste schoten er maar twee meer over,
twee manskerels van tien kilometers hoog, breed en struisch
navenant. Eetwaren en drinkwater verminderden met den
Bag, ze zagen ook hun einde naderen en niet uit vrees voor
den dood maar om in het eeuwig leven te kunnen bluffers dat
zij het het langst van allemaal hadden uitgehouden, begonnen ze elkanders maanhelft te benijden. Zoodra het op hunne
helft donkey werd liepen ze rap naar de blinkende om ook
daar nog op te eten moat er groeide en te slurpen aan de
greppelkens water in droogstaande rivieren. Eens legden ze
alle twee tegelijk hun hand op een meloen, zoo groot als
Mechelen en hooger dan Sint Rombouts, en ze beweerden
allebei : ik had ze 't eerst. Ze begonnen met er kalm over te
praten, praatten zoo lang tot ze twistten, en twistten zoo lang
tot ze vochten. De maan bibberde order hun voeten van 't
geweld dat ze deden en de een zoo zeker den anderen de
maan afgesmeten hebben, als God op dat oogenblik niet van
gedacht veranderd ware.
— « 1k zal van de maan een natuurreservaat makers, »
sprak God. De vechtende reuzen hoorden dat en lieten
elkander los. « Er hebben hier zooveel duizenden jaren menschen gewoond,. sprak God, en degene die ik nu van plan
ben op de Aarde te later betijen, zullen een heel part kleiner
zijn. Van het groot formaat zie ik nu maar eens af. Maar ik
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wil toch dat er een dubbel exemplaar van overschiet en
daarom zal ik zorgen dat de maan blijft wat ze is; ge zult
eten en drinken hebben, genoeg en op tijd. Ge zult ook niet
meer ouder worden, ik wil zeggen niet meer verslijten. State
quo voor onbepaalden tijd. Tracht elkander te verstaan,
neemt ieder de helft van de maan en ik zal zorgen dat ge u
niet verveelt, want ik sta u toe van Kier te kunnen zien wat
op de aarde gebeurt; het is in uw beurt en ge zult er uw
beziens aan hebben. »
Van toen of rentenierden de twee reuzen gelukkig. Hier en
daar began wel eens een vulkaan te pruttelen, maar dien
stampten ze toe gelijk een mollegat of lieten hem spuiten
voor hun plezier : hun knieen waren twee en half kilometer
van den grond, veel kwaad kon het niet. Als ze 's nachts niet
sliepen hadden ze hun amusement aan het vuurwerk van de
sterren, die zelfs toen nog lang niet zoo gereglementeerd
waren als nu : botsingen waren alledaagsch.
Maar niets verveelt zoo rap als schoon leven. De reuzen
hielden de aarde goed in 't oog. Ze zagen haar waters blinken
en dat schoone groen van boomer en weiden was toch zoo
vriendelijk. Wat een water, dachten ze en wat een vruchtbaarheid. Ze bezagen den kalen knikker waarop ze woonden,
die nog maar joist genoeg voortbracht om hen in het lever
te houden. Dieren kenden ze niet en op de aarde krioelde
het er van. Wat een amusement! Ze zouden graag met ergens
een ichtosaurusken of een hippopotamusken gespeeld hebben. Ze waren het opeens niet meer gewoon op de maan,
deden niets dan geeuwen en kregen heimwee naar de aarde.
Ze spraken tenslotte over niets anders meer, beeldden zich
in dat ze maagpijn en buikloop kregen van dat altijd Bender
eten, dat ze zenuwziek werden van het luie leven en op een
avond zei er een tegen zijn kameraad dat hij het riskeerde.
Wat riskeerde?
— « 1k spring er af. »
— « Van de maan? »
— « Ja. »
De andere trachtte hem te bepraten. Ge valt in morzels
vaneen. Ge valt er misschien neffens en waar komt ge dan
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terecht, misschien in de sterren en dat is vuur, kameraad. Dan
weer zeide hij dat het onmogelijk was zoo ver te springen
en gaat ge mid in den steek laten, we vervelen ons nu al in
stukken, wat zal het dan alleen zijn.
Enzoovoorts, maar er was niets aan te doen. De waaghals
beweerde dat hij in zijnen jongen tijd, toen er nog veel water
op de maan was, verschillende prijzen in het zwemmen had
behaald en als ge van hier ziet, zoudt ge zeggen dat girder
bijna niets dan water is, het zou toch leelijk moeten tegengaan als hij daar neffens sprong. Ik duikel en dat breekt den
slag. Als de andere hem waarschuwde dat hij onderweg kon
sterven of een kou vatten die zijn verblijf op de aarde kart
zou maker, ofwel nog in een moeras terechtkomen, waar het
water maar een paar duimen diep staat, en dan met zijn
beenen omhoog in de molder blijven steken en verstikken,
antwoordde hij dat hij natuurlijk wel moist een waagspel te
begaan, maar dat was het hem waard voor de kans van dezen
harden marbol af te geraken. En als ik nu eens circa achthonderd kilometerper uur val, ben ik op een kleine drie
weken girder, ik riskeer het. 1k zal onderweg wel wat eten.
Hij klom op de schouders van zijn kameraad, geheel omwonden met een snoer van reusachtige meloenen, zoo zwaar
dat de ander hem bijna niet dragen kon. Van zoo hoog kon
hij ver genoeg springer zonder zich het vel van Borst en buik
af te schuren om den puimsteenen rand van de maan. Hij
duikelde voorover met den kop tusschen de armen, de maan
waggelde wat toen hij er af was. Van de meloenen had hij
verwacht dat ze hem zouden dienen om zijn val te verzachten
maar den derden dag was hij al aan 't eten en den veertienden
waren ze op.
« Ilc laat hem morsdood vallen », sprak God. Duizenden
engelkens zaten rand hem te spekn, in afwachting dat de
vallende reus op aarde zou aankomen. Ze sprongen op, zoo
hard en kwaad had God dat gezegd. Ze begonnen rampzalig
te gillen van angst om manneke maan lien ze gelijk een spies
naar beneden zagen suizen. Ze smeekten krijschend op hun
kniekens voor zijn behoud, maar God was niet te vermurwen.
Nacht en dag, zetten ze den hemel overhoop met geschrei,
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God had geen rust. Den twintigsten dag eindelijk, toen
Manneke Maan waarschijnlijk tegen avond zou aankomen,
om half drie van den namiddag, gaf God toe, hij zou weer
maar eens compassie hebben en hij liet den reus terechtkomen
in het diepste van de grootste zee. Hij was daar vijftien
kilometer diep. Hij schoot naar onder als een reusachtige
paling. De zee broebelde gelijk een teil water dat begirt te
koken en toen rees er een eiland vol wier en sponsen uit op
en dat eiland dreef naar wal. Het was het hoofd van Manneke
Maan, die zwemmend het strand trachtte te bereiken.
Van twintig dagen lang vallen had hij razigen honger
gekregen. Het eerste wat hij deed was een grooten boom
uittrekken, er tusschen zijn vingers de blaren afstroopen, het
nand van zijn wortels afspoelen in de zee en er op knabbelen
glijk wij op kalissiehout. Hij scharrelde met zijn harden wat
in de bosschen, gelijk wij in het Bras als we beukennootjes
zoeken en vond wel een olifant of tier die hij simpel den
kop aftrok gelijk wij garnalen en hij peuzelde ze uit den
heeler op. Maar wat was dat al veel. Hij legde zich neer,
want zijn honger was nog lang zoo groot niet als zijn vermoeienis en hij sliep in.
's Morgens niesde hij zich wakker, niet van de twee berguilen die zijn linker neusgat binnenvlogen, om te zien waar
in die groote donkere grot hun nest bouwen, maar van de
zon die in alle twee de neusgaten scheen. Hij stond op, rekte
zich, wreef zijn oogen uit en toen begon de miserie. Hij zag
niet waar hij stond, maar Tangs zijn beenen stroomde water.
Het was een dag van motregen en mist. De wolken hingen,
op hoogte van zijn heupen en lager, zoodat zijn bovenlijf
gloeide in de zon, maar zijn beenen bibberden van de kou.
Dat was allemaal nog zoo erg niet, maar de honger! Op de
maan groeide eten in proportie, een snort aardappelen zoo
groot als een hectoliterton, wortels als de linden van
Tongerloo. Het was er eeuwig beste weer; mist, regen, hagel,
al die vuiligheid bestond er niet, zelfs geen wolken. Hier
moest Manneke Maan zich plat op zijn buik op den grond
leggen om eten te zoeken en dan lagers b.v. zijn kop in
Antwerpen en zijn voeten in Boom. En zoo scharrelde hij
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dan in het houtgewas, want de aarde was nog an Bosch en
wildernis.
In de bosschen zaten wel beestjes genoeg, maar voor eenen
leeuw dien hij doodpitste, waren er tien die in zijn beenen
beten. Olifanten stieten hun slagtanden in zijn kuiten, groote
slangen kropen tegen hem op en spoten hem hun venijn in.
Dat werden allemaal roode plekjes en puistjes en terwijl hij
met de eene hand groote beesten pakte en oppeuzelde, deed
hij met de andere niets dan krabben. Het jeukte hem overal,
als lag hij midden in een mierennest. Hij was juist met zijo
tanden het hard vel van een olifant aan 't aftrekken, toen hem
een geweldige ichtosaurus in zijn grooten teen beet. Ai, hij
sprang recht, trapte het dier dood. Wat een rommel is mid
dat hier allemaal, riep hij, brieschend.
— « Nu staat ge daar, » sprak God, « is het nu beter ? Ik
ben er zeker van dat ge al terug op de maan zoudt willen
i n. »
Manneke Maan wou beteuterd ja zeggen, maar gauw
voegde God er aan toe dat hij dien ja nu eens niet zou
hooren. Ge hebt ja gezegd, nu wil ik dat ge B zegt.
Manneke Maan moest zijn plan trekken. Eerst dacht hij
ik ben er op geraakt, ik geraak er ook weer af. Hij zette zich
neer op een berg van een dikke drie duizend meter en het
deed deugd aan zijn jeukende billen dat hij in de sneeuw zat.
Waar was de maan nu? Ze verscheen toen de zon onder was,
laag boven den Binder. Hij begon te roepen en met zijn armen
te zwaaien om de aandacht van zijn kameraad te trekken.
Maar kameraad was niet te zien. Kameraad had den waaghals namelijk in mist zien verdwijnen en daarna niets meet,
van hem bemerkt. Nachten en dagen was hij op uitkijk
blijven zitten om eenig teeken van levers te krijgen maar niets
daagde op. Ili heb het hem nog gezegd : ge zult er neffens
springers en er neffens gesprongen is hij, want anders moest
hij al lang aangekomen zijn en teeken gegeven hebben. Ik
ben hem kwijt, ik ga slapen. En terwijl hij sliep stond Manneke Maan te roepen, en met boomers te waivers van zonsondergang tot 's morgens. Maar kameraad was intusschen
gewoon geworden aan de eenzaamheid en dat nu al het eten
z

j
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voor hem was, was een groot prof*. Hij at zich dik, legde
zich op zijn rug in de zon en loofde den Heer voor de schepping. Oost West thuis best, zeide hij, salut! En snurkte.
Manneke Maan was razend op hem, maar al wat hij doen
kon was zich te schikken in zijn lot en te trachten het ook
gewoon te worden.
Dit ging zoo gemakkelijk niet. Het ergste was die honger.
Er was eten genoeg, maar hij moest er zoo naar zoeken dat
zijn heele dag er aan ging. Stel u maar eens iemand voor die
elken maaltijd een zak graan noodig heeft en dien korrel
voor korrel moet bijeenrapen. Zoo was het met Manneke
Maan. Het stond hem al tegen van den eersten dag en toen
de zon weer eens onderging, zat hij, zich krabbend, weer uit
te zien naar de maan, want hij was van plan er weer op te
springen. Gevaarlijk was het, want zeeen waren er niet en de
enkele stroomkens waren vex uitgedroogd. Ai voor zijn kop
als hij op dien grooten harden puimsteen terechtkomt. Maar
hij Wilde het wagen en hij liep te vierklauw naar den horizont om vandaar te springen. Juist ging hij zijn loop halen,
toen hij in de gaten kreeg dat ze hooger stond dan daareven
en inderdaad, als hij er fijn ging op letters, ze steeg. Van de
maan naar beneden was het goed genoeg gegaan, maar van
op de aarde naar omhoog was 't een andere kwestie. Wachten
tot ze weer zakte en dan van de leans profiteeren, meer kon
hij voor het moment niet doen. Maar tegen den tijd dat ze
dalen ging werd het telkens dag en kon hij ze niet meer
zien. Hij liep met den nacht mee, die altijd maar rond de
aarde draait, doch altijd bleef de maan even hoog. Stood hij
zelf stil, dan draaide hij met de aarde naar den dag toe en
was er geen maan te zien. Geen middel om ze vlak onder de
aarde te krijgen. Maar als hij zoo de aarde rond draafde,
door de oceanen plonsde, de Bergen uiteenstampte en met
zijn plompe pooten heele bosschen plat trapte, begon het
God geen beetje de keel uit te hangers. Uit louter goedigheid,
omdat hij de engelen niets kon weigeren, had hij hem niet
laten den kop in stuiken, maar nu bromde hij boos in zichzelven dat de kerel zijn heele schepping ruineerde en dat de
aarde niet gemaakt was voor zulk een grooten lompen beer.
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Hij had veel lust om heel onzen boel radicaal weg te vegen
en ergens op een andere planeet opniew te beginnen. Het
heeft geen haar gescheeld of hij had het gedaan.
Dat was namelijk toen Manneke Maan, moegeloopen en
moegeprobeerd, eindelijk begrepen had dat er geen kans
meer was om weg te geraken en wild van wanhoop de wereld
begon aan stukken te stampen. Razend, stampte, sloeg en
vernielde hij, blind en schuimend, trapte groote stroomen toe
zoodat het land onder water liep, trapte bosschen plat en
alles was dood dat er in was en hij wou min Hoch meer zelfmoord plegen door de aarde uit haar as te stampen en er
mee Haar beneden te tuimelen, God weet waar, tot ze maar
ergens in morzelkens uiteenbotsten. Het woog zoo maar
eenige honderdduizenden kilokens dat Manneke Maan, men
zal mij gelooven dat er nooit aardbeving zoo geweldig is geweest, als toen hij een sprong deed tot ver boven de wolken
om met al zijn gewicht op de wereld terecht te komen.
Alles kraakte en scheurde, Engeland kwam los van Europa,
Ierland van Engeland, America van Azie, de wereld trok geheel scheef en wat er zou gebeurd zijn had God hem zijn
gang later gaan, dat weet niemand.
Maar God riep kwaad : « Is het nu genoeg ? » en zoo groot
als hij was kroop de maanreus ineen, gelijk een griffonneken
dat een slag van de karwats heeft gekregen als ze juist zijn
achterste helft hebben kaal geschoren en het pijn doet als op
bloot vleesch. Hij bukte zich onder de wolken om God niet
meer te zien en daar zat hij betetterd wat in het groen van
bosschen en struiken te peuteren, toen hij opeens een mensch
ontdekte. Verstrooid peuzelde hij hem op gelijk wij een
sprotje en hij had hem al goed en wel binnen, toen hij begon
te denken : was dat nu niet heelemaal mijn portret? Maar hij
had al honderderlei beestjes binnengespeeld, het een al
vreemder dan het ander, nu een buffel, dan een kangoeroe
en dan weer een aap, hij lette er niet zoo fijn meer op. En
hij zou er ook niet meer aan gedacht hebben, als hij niet toevallig een tweeden mensch tusschen zijn nagels gekregen
had. Het begon hem nu zoo te boeien dat hij er God bij
vergat.
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De mensch, die met een stinger en een zak zware steenen
op jacht gegaan was, meende dat hij gegrepen werd door een
draak met vijf koppen en zette een keel op als een wild
varken. Manneke Maan hoorde er niets van dan een fijn gepiep, maar toch meende hij het te onderscheiden van een
gewonen beestenschreeuw. Zou dat kerelken misschien ook
spreken. Maar zoodra de jager zich los en vrij voelde en hij
zag dat oorgat van den reus voor zich, een kolossaal groote
donkere grot, speelde hij dapper schampavie en vluchtte dat
oor binnen.
Nu vraag niet hoe onuitstaanbaar dat kittelde. Manneke
Maan wou er hem uitkrijgen met zijn kleinen vinger, maar
de jager liep er ver genoeg in en van aan den eersten dram
van het oorgat begon hij zijn steenen te slingeren Haar dien
vinger, volgens hem den kop van den draak die hem tot hier
achtervolgde. Toen begon het nog maar eerst goed te kittekn„ de reus schudde zijn kop, de jager werd altijd maar
dieper en dieper geschud en vloog op het laatst in voile vaart
tegen het trommelvlies aan. De reus was om gek te worden,
de jager niet minder. Hij begon in zijn vertwijfeling zijn
laatste steenen tegen dat trommelvlies te smijten, Manneke
Maan vloekte dat het kraakte en was hij niet zoo bang geweest voor God, de engelkens zouden wat gehoord hebben.
Voor God moest hij het op dat oogenblik nochtans niet laten,
want zoo kwaad als die was, omdat de groote lummel aan
zijn menschen raakte, hij kon zich toch niet inhouden van
lachen, omdat die het met den jager zoo kwaad had. Hij
lachte dat hij schokte. Maar hij werd opeens heel serieus toen
deze rap een populier uittrok, er de blaren en takken
afstroopte en daarmee den jager verminkt en dood uit zijn
oor haalde. II< dacht dat het een mensch was, zei Manneke
Maan verlicht, maar het was een oorezuiper. (1)
GERARD WALSCHAP.
(1) Fragment uit het verhaal * Manneke Maan ».
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BEN IK EEN GOD
Ben ik een god,
dan zijt Gij, Noodlot, oppergod
die alle goden zult verslinden.
Gij zit verdoken in het Al
en spant Uw net van ongeval
en wacht dat wij, als dwaze dazen,
onszelve vangen in uw val.
Dan sluipt ge, cynisch, zonder spoed
langs uwe zijden mazen....
en zuigt ons bloed.
Uit de reeks : Noodlot.

DIRK VANSINA.
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DE STAD
(TWEEDS VERSIE)

EERSTE BEDRIJF
Avond. De tuinen van Besme op een hoogte vanwaar men de Stad ontwaart.
LAMBERT DE BESME, gezeten; AVARE 0 staat recht.
Twee mannen komen op langs de tegenovergestelde uiteinden der dreef, en,
na elkaar ontmoet te hebben, verwijderen zij zich langs verschillende zijden.
LAMBERT

Ze scheiden. Als schering en inslag
Kruisen zij elkaar.
AVARE

Wat belangt het u?
LAMBERT

Alles
Heeft belang. Van niets is de beweging in een bepaald gebied
Overgelaten aan het toeval, Hoch der menschen stag.
II< volg hem met een even aandachtig oog als de geleerde in
een draaikolk de zwenking der stofjes bestudeert.
(Hij zwijgt en beschouwt de stad.)

Trachtend bij elkaar te komen, slagen ze er niet in;
Hoe meer ze elkander naderen, hoe speller de beweging
wordt.
Dusdanig is deze beweging die in de steden is.
AVARE

De eenzaamheid maakte u filosoof.
LAMBERT

Werd er een ministerie gevormd?
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AVARE

Lambert, gij weet dat vragen mij vervelen.
LAMBERT

Niemand wil. Ziedaar het vreemd geval.
Ze zullen er wel moeten toe besluiten
(Stilte.)

Lambert de Besme terug te roepen. Alleen nog dat is mogelijk.
(Komen op een man die een klein kinderwagentje
voortduwt, een vrouw met een kind op den arm en een
jonge knaap die gaat met slingerende armen.)
AVARE

Wat voor lui zijn die daar?
LAMBERT

Die wandelen, en volgen de dreef die den vorm heeft van
een 8.
Ze zullen keeren langs denzelfden weg.
Deze kranke schaduwen voegen bij onze duisternissen 66n
moment
Hun ondoorschijnendheid.
— Kijk! De Stad maakt licht! Luister!
Wat voetgeschuifel is er hied Alles beweegt, alle licht werd
aangestoken!
De stede schittert van nagemaakt licht.
(Men ziet de bolwerken van de Stad.)
AVARE (hartstochtelijk)

0, mocht ik leven, lang genoeg om dit licht gedoofd te zien!
(Stilte.)
(zachter)

Lang genoeg om dit licht gedoofd te zien.
LAMBERT

Aware!
AVARE

O verveling! o verveling!
LAMBERT

Dit is het uur waar in de straten het gedrang der menschen
woelt, bleek van gelaat en zwart gekleed;
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En aan den hemel verschijnt de wriemeling der sterren.
't Volstaat dat we hier gezeten zijn,
Hier. De hemel boven ons
En de stad der menschen aan onze voeten dienen ons tot
schouwspel.
AVARE

0 Nacht!
Dat de waarachtige nacht me zij gegeven!
LAMBERT

Wat scheelt er u, Avare?
AVARE

0 wind op mijn gelaat! o adem der astrale woestijn!
— Thans hour ik.
LAMBERT

Wat boon ge ?
AVARE

II( boor blaten! de stem van het ooilam, verachtelijk voor
't hart van het trotsche dier.
Want de menschen zijn hier bij kudden verzameld als schapen stuk bij stuk
In de stallen van het slachthuis.
( En het oord heeft zijn pleinen en zijn straten en zijni
kwartieren.
Maar van buiten ziet men slechts een muur zonder vensters
En men hoort kreten en beken bloed zijplen hier en daar uit
de gaten.)
In 's hemels naam, riekt ge ? Het riekt naar de slachtbank
en naar drek.
En het oord braakt een dwarreling uit van zwarten rook
Als een kuil waar men vet met stukken wol verbrandt.
LAMBERT

Wees rustig!
AVARE

Mijn rust is de uwe niet.
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Ik ben niet iemand vermoeid als gij, Lambert.
Ik, ik ben groen
Als de harde en ronde eikel die men tusschen twee steenen
heeft geplant.
En ik zal ze verwijderen, en mijn arm diep in de aarde duwen.
(Stilte.)

Gij zwijgt?
LAMBERT

Ik geniet van een zoo schooners avond.
AVARE

Tot niets dient u de zomer meer.
LAMBERT

Voor de jonge lieden is de wereld slechts de echo van den
strijd en het koor der komedie.
Maar de oudere mensch alleen wordt toegelaten tot de laatste
geheimen,
De volstrektheid reeds deelachtig van den dood dien hij ziet
to gemoet.
Ziehier voor mij het uur der uiterste verpoozing;
Laat mij genieten van deze plecht'ge ontheffing waar ik ben.
AVARE

Men zegt dat gij zult huwen
Met dit meisje dat gij hebt opgevoed, met Lila.
LAMBERT

Onverwinnelijke teederheid! Even zooals de zomer met voortreffelijkheid
Noopt iedere bloem tot vrucht (de appel die zwelt in de
uitzetting van het inwendig sap)
Zoo, telkens dat hij in de Tweelingen staat, in den schoot
der menigten
Teelt hij een nieuwen oogst van gedachten en verlangens
En zooals hij in u de bewegingen voedt van deze bittere en
onstuimige luim,
Zoo gaat voor mij in de contemplatie van het erode en de
beschikking over een plechtig dilemna
De teederheid waarmee hij mij doordringt boven alien vreé.
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AVARE

En dit is dus deze machtige staatsman, Lambert de Besmes?
dit is deze gebieder der menschen, dit is deze herder
der steden?
LAMBERT

Twee mooie oogen verlichten mijn levee! Ili zie Haar mij
gekeerd twee oogen teer en klaar.
Twee oogen vol vreugde en liefde verlokken mij met een
belofte die ik niet ontwarren kan. — En voor wat ik
was, luister.
Het is bezwaarlijker de menschen te Leiden door de overreding dan door het staal.
De menigte beploegen en haar met woorden bezaaien is een
akkerbouw aan tweet en ontgoochelingen rijk; 'k ben
moe er van.
Een ijdel vermogen werd mij gegeven, met de liefde voor
orde en wet
't Begrip van den mensch en deze blik die doordringt tot in
't klokhuis en met een slag
Den worm der geesten met dien der Doren ziet.
Vlak bij haar voedsel leeft de maatschappij der menschen
door den dierlijken buik
En het hoofd dat denkt is voor haar een weelde en de hand
in vingeren gedeeld.
1k zeg het opnieuw : Wees rustig!
AVARE

De vrede is niet in de rust. Niet de rust is 't die ik wensch.
Mijn wader was een magistraat, een roode man met zwarten
baard, zooals Schoppenheer.
En hij nam mijn moeder met geweld en handhaafde haar in
den regel en den schrik
En ik, ik ben zijn noon en ik ga waar men behoort te gaan
met een handlangerstoewijding
En het bloed foltert mij ook.
Want opeens terwijl ik bezig ben met mijn nietsdoenerij
Zie ik pioenen in een koperen teil, met hun kleur in het water;
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En ik hoor een vrouwenkreet en hevig krimpt mijn hart ineen
als een oriel dat men, wij1 't wordt besproeid, omhoepelt;
Of ik riek een gear van rookend vleesch!
Of de zomer maalt in mijn geest zich af, alsof ik vanuit het
salon tusschen de Minden de bladeren zag.
LAMBERT

De Stad.
(Hij toont de v6Or hen uitgespreide stad. Alle
lichten zijn aangestoken. — Stilte.)
AVARE

Dat beweegt! dat leeft! Deze lange strepen licht
Heinde en ver geven de kanalen aan Waar de menschelijke
stof door vliet. Dat spreekt!
Ze krioelen ondereen, zielen en ledematen, en vermengen
hun adem en hun vuil.
0 Stad! o Stad!
(Hij heft zijn vuist boven zijn hoofd. — In het
centrum der stad ziet met vlammen die zich stilaan
uitbreiden tot een grooten brand.)
LAMBERT

Wat is dat?
AVARE

Ah ah! nog een!
LAMBERT

Nog?
AVARE

Waar leeft gij ? en wat bazelt gij mij van ministeries ?
Deze branden, hebt gij er niets van gehoord? Het vuur breekt
uit alom, en wie 't aanstak weet men niet.
Nu eens is 't een fabriek, of een magazijn, of schouwburgen,
of een lyceum,
Of een ministerie met zijn vijf verdiepingen stampvol papieren dat opgaat in de vlam!
't Vat vuur opeens van den grond tot de worst en het dak
springt en braakt vlammen als een krater.
En hier en daar ziet men des nachts het vuur dat in de kelders
ronkt.
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LAMBERT

Het is het Paleis van Justitie.
AVARE

Alles staat in vlam! Het Brandt wonderbaarlijk. 't Bolt op!
Het laait als een oude strooizak.
•

LAMBERT

Het vuur heeft alles aangegrepen.
AVARE

Hei sa! trouwt nu maar! Ziehier 't moment om te trouwen
en een nieuw hemd te koopen.
LAMBERT

Mij dunkt dat ge vroolijk zijt.
AVARE

Nog! Nog! 0 wat schittert dit vuur en wat schijnt het mij
geel in den nacht!
Gij zult het niet blusschen, brave lui!
Hi hi!
LAMBERT

Zijt gij verheugd dit te zien?
AVARE

Weet dat ik geniet
Derwijze dat mijn haar te Berge rijst en dat het speeksel mij
den mond ontspringt!
LAMBERT

jonge man, wat voor mensch zijt ge?
AVARE

Ik ben de mensch van de verwondering.
Zekeren avond dat ik bij vrienden was en iemand dood, dien
wij beminden,
Voelde ik opeens terwijl mannen en vrouwen kakelden,
Dat ik niet larger weer bij hen was en in het opwellen der
verachting leende ik het oor en knarste ik zacht de
tanden,
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Bedenkend dat ik met deze lui gevangen was en de lust
bekroop mij dit leugenoord aan de vier hoeken in brand
te steken
Opdat ik alleen zou zijn.
II( zal het doen, want ik draag een kracht in mij, gelijk aan
liefde's onverzettelijkheid.
Kijk naar de Stad der menschen! Zij bouwen stee pen huizen
En ze brengen er kamers aan en verdiepingen en trappen, en
ze zetten een dak erop
En beneén maken zij een deur; en de werkman doet er een
slot aan en de meester heeft den sleutel ervan op zak.
1k heb een rijk man gekend die zich aldus een huffs liet bouwen, en, 's avonds, wijl hij even zich terugtrok,
Crepeerde hij op het gemak.
Ze zullen allen sterven, en de dood heeft onder hen Been
naam.
Maar ik, ik zal haar onthullen en haar vestigen in glorie,
En ik zal een licht plaatsen voor haar deur die is als de
opening eener stad.
En ze zullen niet een voor een den dorpel overschrijden, maar
beneén zullen ze wegsmelten gelijk sneeuw; zooals bladeren, zooals vogelzwermen zijgen ze allen te saam eens
plotsing neer.
Corrupt zal ik dees woonsteé maken
En zooals een feestcommissaris verschijnt die 't yolk verjaagt
voordat de plechtigheid begint,
Zal 'k uit het oord het menschlijk ras doen wijken.
Het uur is daar! En dies ben ik van vreugde, voor dit vuur,
vervoerd,
Als een Wiens oog den nacht doorpeilt en er een licht verschijnen ziet.
(AL Pauze.)
LALA (verschijnt voor Lambert)

Ik ben't.
(Stilte.)

Ge zwijgt?
LAMBERT

Dezelfde waarschuwing
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Telken male dat, mijn oogen tegemoet, gij in de plaats treedt
van uw beeld;
Zooals de gevangene, in den schoot der aarde,
Bij dit verdoofd tromgeroffel niet weet of het van boven
komt of van beneén
Of zooals de grijsaard die, gezeten in de verlaten kamer, hoort
Den zucht der deur die zich opent op den nacht.
Maar zal ik u verklaren, o zeer schoon meisje, dit
Wat ik gevoel wanneer ik u zie ?
LALA

Verdriet of blijdschap ?
LAMBERT

1k weet het niet. Een plotse treurnis.
Maar zoo vol genot dat men vooreerst niet ziet dat zij is
omgeslagen in deze geheime vroolijkheid.
lets sterkers dan de vergetelheid, iets zwakkers dan de slaap.
Een jubel, levendig en nieuw, de bitterheid en de verwondering
Der vreeselijke dagen van voorheen.
Fen volmaakte leniging, het ontstaan van diepe verlangens.
Niets hards nochtans, of gedwongens; een teeder en nederig
gevoel
Dat troost en dat doordringt, een mysterieuze lafenis.
LALA

Is dat alles?
LAMBERT

Een duistere angst.
LALA

Het is waarschijnlijk, o mijn aangenomen vader„ dat gij mij
bemint!
LAMBERT

Mij best. 't Kind moet een naam hebben.
LALA

Wat wilt ge van mij ?
LAMBERT

0 fee Lila, dochter van het zaad der varens
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Ziedaar een vraag waaraan ge mij kwalijk hebt gewend.
Want, zooals in de fabel van den Ouderling en de witte Kat,
sinds den dag waar gij, kleine violiste, mij waken
kwaamt uit dezen somberen namiddagslaap,
Ben ik niet meer de meester, en gij bekreunt u weinig om wat
ik wil, nosh om te verklaren wat gij wilt van mij.
Maar uw glimlach verlichtte heel het huis,
Van den eenigen spiegel tot het kopergerei der keuken, tot
het glaswerk van de eetkamer.
En ik, harde mensch, gewoon aan het akelig viriel gelaat,
wanneer de hand het grijpt bij den baard,
Ik verrukte mij over dit kleine kind dat mij gegeven werd
En, de oogen op uw rein aangezicht, wanneer deze valsche
lippen zich openden,
Moest ik gehoorzamen, niet wetend wat gij mij geboodt.
stellen wij ons, believe 't u, op dit punt akkoord;
0
verzekeren wij ons dat we altijd te zamen zullen wonen
in ons huis,
En laten we overeenkomen dat wij, volgens 't gebruik der
anderen, man en vrouw zullen zijn.
LALA

't Is waar, o mijn pleegvader, dat ik geen ander zou kunnen
lieven dan u.
Want wie heeft mij opgenomen ? en sinds die enkele maal
dat het u gegeven was door mij omhelsd te worden, tusschen mijn viool en den strijkstok, door.
(En het is de viool die mij het hoofd doet buigen, wanneer
ik lachen wil, en vast geen trouwloosheid),
Wie heeft mij opgevoed, wie gaf mij te eten ? Het voegt mij
dus u lief te hebben.
LAMBERT

Kom met mij! Door een huwelijk, geheimzinnig als dit van
cello en orgel, door een kunstig ontwikkeld akkoord,
Heb ik destijds deze meening gehad dat het geluk mogelijk
was tusschen een man en een vrouw.
Laten wij op staanden voet dit groote en nude huis bewonen
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Dat ik ken op de helling der vallei tusschen den _olm en
de lork;
Steeds geliefkoosd door de zachtste zon, zijn zijn muren
droog en sterk zooals de rots.
Het ware van binnen het mysterie, iets dat is diep en rijp,
En in de gangen vol van een getemperd licht en de kamer
Zoudt gij een zachten gear van was en rozen ruiken.
Rechts, achter de kastanjelaars, zou de hoeve zijn
Met haar beesten en haar gerief, en de koestallen, en de melkerij, en de bergplaatsen vol hooi en strooi, zolders en
schuren.
Rechts is er een groote tuin met alle soorten palnten en
zeldzame boomers
Waarvan wij elkander card en eigenschappen zouden verklaren
En de gansche schepping om ons heen.
Misprijs mij niet, omdat mijn jeugd een erode nam.
De man, wanneer hij jong is, is enkel hardheid, zelfzucht,
wulpsche brutaliteit, de bittere gisting van den jongen wijn.
De goedheid alleen is een rijkdom, o Lila, en zoo gij mij lief
hebt, zal ik mijn hart u openers dat als dit van een
wader is.
En ik zal u den honig geven met zijn raat, o mijn dochter.
Aldus zal ons verheven huwelijk zijn als dit van Zeus en
van de Nimf.
LALA

Neen. Ik wil dat ge hier blijft, rechtop in den strijd.
LAMBERT

Stemt gij er eindelijk in toe, van mij iets to willen ?
LALA

Men zegt, dat deze lieden u van avond komen haler.
LAMBERT

Welnu?
LALA

1k wil voor hen later blijken Welke vrouw zich hun meester
heeft gekozen.
(Pauze.)
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LAMBERT

Wees mijn troost.
Ik heb je dezen laatsten herfst gezien, kind! en er was aarde
op je wangen. Ik heb je aangezicht gezien tusschen rijpe
appelen, groene en roode.
Kom, dat ik met je slaap en je omvatte gedurende de lengte
van den nacht.
LALA

Wilt gij mij waarlijk huwen ?
LAMBERT

1k ben bijna oud, en ik weet, dat gij mij niet beminnen kunt.
Wat ben ik niet een man uit het yolk, want zij leven eenvoudig met vriendschap naast elkaar.
De ooi heeft haar wol en haar melk en de aarde brengt het
gras voort met het zaad.
Maar ook de ram is vruchtbaar, en aan wie zal hij to eten
geven, als een spijze die men deelt in de duisternis, totdat
men de tanden raakt.
En ik, ik blijf onvruchtbaar; laat mij niet vergaan.
Ik heb geen vrouw en zal geen kinderen hebben.
Leveed was ik 't stof, en, dood, deze acrd deelachtig.
LALA

Ik moet u bekennen, vriend, dat ik veel van u houd.
Huw mij, en ik zal uw vrouw zijn, want ik kan niemand
anders liefhebben dan u.
En gij zult niet treurig zijn, want ik ben met u voor altijd.
LAMBERT

Is het waar, o La la ?
LALA

Intusschen, later wij koekjes gaan werpen naar de karpels in
den vijver der Pleiaden.
(Heiden af.)
PAUL CLAUDEL
Uit het Fransch vertaald door Urbain van de Voorde.

617

DE ERFENIS
Zij kwamen en namen het land. Zij stalden hun paarden,
zij begrensden met een enkelen blik hun nieuw gebied.
De mannen wrochten, de vrouwen baarden,
er was niet een onder hen, die het levee verried.
De wildernis door wind en water gehavend,
het Bosch en moeras werden een vruchtbaar veld.
De dagen, de jaren vergingen, morgen en avond,
men viel op het werk, toen de tijd was volteld.
Een ander stood op, zij werkten en zwegen,
zij deden hun zin, zij schikten hun wegen,
de eeuwen verliepen, doch hun bruisende bloed
sloeg telkens weer over, hun kracht en hun moed
verstilden tot deernis en liefde voor haar, voor de vrouw,
die hue kinderen baren en liefhebben wou.
Nu liggen zij stil en gerust in hun aarde gedolven,
en ik nam hun alaam, ik kreeg het gebied,
ik erfde het bloed; voor mij is het golven,
het rijzen en dalen van land en van groen
tot waar dat mijn blik Been kleuren weer ziet;
voor mij is het stormen, de jeugd en het vuur,
de rijzende zoo, het koren dat groeit —
zoolang als ik leef, zoolang als ik duur,
tot dat voor het laatst de hazelaar bloeit.
Tot dat wat ik kreeg mij weer wordt ontnomen,
en mijn hart door de dood wordt beklemd,
dan zal hij er zijn, dan zal hij wel komen,
Wiens helmende lach mijn snik overstemt,
dan erft hij van eeuwen de smart en de toover,
zij worden zijn vreugde, zij worden zijn straf,
te zaam met het recht, om onder het herfstelijk loover
te vermolmen tot aarde in 't gemeenzame graf.
ANDRE DEMEDTS.
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PASTOOR BONUS (1)
« Indien iemand honderd schapen heeft
en een daarvan verdwaald is... »
(Matthews, 18, XII).
En 't was weer eens bamistijd, een grauwe nattige dag in
de allerheiligenmaand, en toen Pastoor Campens in den laten
achternoen thuis kwam van den Keyberg, en zijn mantel aan
den kapstok hing, hoorde hij achter zich iets in de brievenbus
vallen. Hij luisterde daarna nog een oogenblik naar den
wegstompenden stap van Sooike den facteur, buiten Tangs de
gevels. Dan keek hij naar de bus, met telkens dezelfde gewaarwording als hij dat schuiven hoorde van het papier door
de smalle gleuf en het terugslaan van het ijzeren klepke
dat er iemand, onzichtbaar, dicht bij hem was.
Pastoor Campens kreeg niet veel brieven. 's Morgens kwam
de gazet, met een paar druksels van wijnhandelaars, kaarsenfabrikanten, leveranciers van allerlei kerkelijke dingen, en nu
en dan iets van 't bisdom. Bijna nooit een brief. Wie zou er
ook brieven schrijven aan Pastoor Campens?
Nu nam hij den brief uit de bus, en nog voor hij het adres
bekeek moist hij het : dat kwam van Broere, uit Brussel. Hij
stapte weer door de grauw donkere gang, stak de lamp aan,
liet zich met een zucht neervallen in zijn ouden zetel, en las
dan moat zijn vriend uit de stad hem schreef. En toen hij het
gelezen had liet hij zijn harden op zijn knieen rusten, keek
peinzend naar den muur met zijn kop tegen de zetelleuning,
en over zijn gezicht kwam een droevige, vermoeide trek.
Dan schudde hij het hoofd, zoo voor zijn eigen, en
zegde hardop : « Arm schaap... dat moest er van komen. »
Hij stond recht, bleef weer even staan kijken, peinzend, trok
(1) Fragment uit « Pastoor Campens Zaliger ».
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in de gang zijn natten mantel terug aan, zette zijn natten
hoed weer op, en was buiten.
Een triestige donkere avond hing over het dorp. Het motregende. Door de natte bedompte ruiten floerste hier en
daar wat rood mat licht uit de huizengevels. Van de daken
en de boomen lekten dikke waterdroppels die neerpletsten
op den grond. Door het dorp klonk heel eenig de hamerslag
op het aambeeld van Roes den smid. Niets anders, en daar
was Been mensch op straat.
Dens Verhaege zat te werken aan een paar zware boerenschoenen, op zijn laag stoelke voor het raam. Het licht van
de lamp, waarover een groen scherm hing, viel op zijn handen en op zijn werk. Polleke zat op den vloer naast hem
een schoen te blinkers. Daar hing over die twee menschen,
en over die armoeige kamer, iets verlatens, en triestigs lijkt
het weer buiten.
— « Goeien avond, alle twee. »
— « Goeien avond, mijnheer Pastoor.
Ze waren er aan gewend dat Pastoor Campens zoo onverwacht binnenkwam. Maar dezen avond schokte er in Dens
Verhaege, toen hij de stem van mijnheer Pastoor hoorde, iets
op dat hem over zijn bril angstig deed omhoog kijken.
Zijn bitter gewond levers stond klaar als de dag ineens voor
hem. Niets was vergeten, niets was door de jaren verstompt
of verzacht, — daar stond het naast hem in de kamer... Nora
zijn vrouw, en zijn verlatenheid, en zijn verdriet, of het
gisteren gebeurd was. Was het zijn eigen hart dat het hem
zegde, of was het de klank van dien avondgroet ?... Hij blikte
een enkelen stond in de ontwijkende oogen van Pastoor
Campens, en toen moist Dens Verhaege, dat nu het einde
gekomen was.
Mijnheer Pastoor zette zich neer, legde de handen op de
knieen, en keek naar Dens. Hij streelde even over den verwarden haarkop van Polleke en vroeg hem iets uit de school.
— « 't Is maar een zuur weer, mijnheer Pastoor, » zei
Dens. Het kostte hem moeite die woorden door zijn keel te
krijgen, en Pastoor Campens zag dat zijn handen beefden
over zijn werk.
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— « Dens, ik heb maar slecht nieuws, jong. »
— « Is 't waar, mijnheer Pastoor... »
Hij keek niet op, het was of hij Pastoor Campens niet in
de oogen dierf zien, de woorden konden bekanst niet door
zijn keel, en op zijn voorhoofd, onder den rand van zijn haar,
blonken opeens dikke zweetdroppelen.
— « Ja Dens, het gaat niet goed met Nora... »
— « Is ze dood, mijnheer Pastoor?... » Hij blikte nu Pastoor
Campens vlak in de oogen.
— « Neé Dens, zoo wijd is 't nog niet.... Maar ze ligt te
Brussel in 't gasthuis, een vriend van mij heeft daar voor
gezorgd, en hij schrijft nu dat ze 't niet fang meer zal
trekkers. »
Dens Verhaege legde zijn schoen op den grond, nam zijn
bril af, en blikte naar den groenen lampscherm. Zijn handers,
beefden niet meer, hij asemde een enkelen keer zeer diep.
En dan kwam er langzaam over zijn gezicht een gelaten
kalmte die daar in Been jaren geweest was. Omdat er in zijn
hart opeens als een groote rust neerdaalde. Zoo zat hij daar,
met een verloren blik starend in 't ijle. En wat Dens Verhaege
dan peinsde, en wat hij zag met dien blik, God alleen wise
het.
— « 1k ga er morgen naartoe, mijnheer Pastoor... Ik wil
niet dat ze alleen is als ze sterft. »
— « Neé Dens jong... en ik ga ook mee. »
Met hun drie, mijnheer Pastoor, Dens en Polleke, zaten
ze den volgenden morgen in den trein en ze kwamen in de
vroegte te Brussel al aan. Ze hadden weinig woorden met
mekaar gesproken onderweg, en toen ze de groote poort van
het gasthuis binnentrokken werd Dens ineens zoo wit als een
lijk. Hij moest een tijdeke blijven zitten op de bank tegen
den muur, een nonneke bracht hem een glas water, en het
ging over. Ja, God alleen wist wat er in dat arme hart van
Dens Verhaege toen is omgegaan. Ze trokken een breede trap
op, en nog een trap op, en mijnheer Pastoor wist joist aan
de nonnekens te zeggen in Welke kamer ze zijn moesten. Daar
hing overal in die gangers een wedge benauwelijke reek van
medicijnen en van zieken, en zelfs mijnheer Pastoor werd er
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wat aardig van in zijn maag. Dan stiet een nonneke een deur
open en ze waren er.
Op het derde bed aan den rechterkant stale een vrouw hear
magere witte hand op. Ze kon blijkbaar geen andere beweging meer doer. Ze zei niets anders dan : « Polleke! » en de
klank van haar heesche stem was jets als een doodsreutel en
ook iets van een dier. De Zuster, die naast het bed stond,
veegde met een Witten doek hear gezicht af. De oogen in het
bleeke uitgemergelde gelaat, stonden koortsig rood gericht
op de binnenkomenden.
Heel langzaam stapte Denis Verhaege, met Polleke aan zijn
hand, op het bed toe. Hij nam haar magere hand in de zijne
en zei stillekens : « Dag Nora... hier ben ik... en ons Polleke
is ook hier. » De kleine jongen blikte met een wit gezicht
naar de vrouw die hij niet kende, hij nam de andere hand
in zijn warme vingerkens en zei : « Dag moe... » en begon te
schreien.
Dan is Dens Verhaege naast het bed van zijn vrouw gaan
zitten met Polleke tegen zijn knie, en met de Witte ontvleeschde hand in de zijne. Aan het voeteneind stond mijnheer Pastoor.
Hij had iopgewekt tegen haar gezegd : << Ge ziet wel,
he Nora, dat we afgekomen zijn... » en haar de hand gedrukt. Meer niet. Zoo stond hij nu daar aan het voeteneind
van het bed, en zijn kin beefde lichtekens. Hij keek naar het
gezicht van de vrouw die te sterven lag. De vrouw die haar
man verlaten had, en haar kleine kindje, toen het nog geen
moederzorg ontberen kon, om de zwoele instincten van haar
hart te volgen. De vrouw die zwaar gezondigd had, en die
als een verloren wrak, door iedereen verlaten, met niemand
naast zich dan een goedwillig vreemd nonneke, hier zou gestorven zijn op een arm hospitaalbed... als mijnheer Pastoor
over haar niet gewaakt had. Voor deze vrouw toch had hij
gebeden, iederen dag, van af het oogenblik dat zij was weggegaan. Want ze was een van de hem toevertrouwde schapen
geweest, en mijnheer Pastoor moist dat hij eenmaal voor alien
zou moeten rekenschap geven. Een milde, weemoedige
vreugde kwam nu over zijn gemoed. En Pastoor Campens
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peinsde dat Ooze Lieve Heer toch maar alleen moist wat er
in de harten van de menschen omging en dat Hij alleen
mocht oordeelen. En hij bad stillekens in de plaats van Dens
Verhaege : « ...en vergeef ons onze schulden gelijk wij vergeven onze schuldenaren. » Want hij was niets anders dan een
eenvoudige goede pastoor.
Hij zei tegen Dens dat hij road twee uur zou terugkomen,
en hij liet hem alleen. Hij ging naar zijn vriend Broere, diei
daar ieverans Pastoor was. Ze waren alle twee even blij
mekaar weer te zien, Broere en Camp, nude seminarievrienden, ze hadden zooveel te vertellen over vroeger en
later, en over deze en gene, en over ieders parochie. 's Noenens aten ze samen, tegenovereen gezeten, en ze lachten wel
eens met het een en 't ander. Maar Pastoor Campens was er
niet bij met zijn hart. Toen hij alles vertelde van Dens
Verhaege en zijn vriend bedankte omdat hij hem zoo trouw
al die jaren op de hoogte gehouden had van de vrouw,
merkte Broere wel dat Camp veel erger ontdaan was dan hij
Wilde laten zien. Hij las in zijn oogen dat zijn gedachten
elders waren, dat hij sours maar half hoorde wat hij tegen
hem zegde.
Ach! Pastoor Campens kon die drie menschen, gindex in
die Witte triestige gasthuiskamer, niet uit zijn hood zetten.
Daar zat hem een krop in de keel. Hij peinsde almaartoe dat,
terwijl hij hier aan die gezellige tafel zat, ze misschien naafi
hem verlangden. Nee, hij zou maar liever gaan, hij moest in
de eerste plaats toch bij zijn parochianen blijven... Dag
Broere.... Tot later, he.... tot ik nog eens kom.... 't is nu mijn
tijd.
Dens Verhaege en Polleke zaten in een wachtkamertje bij
den ingang van het hospitaal. Nora was tegen den noen
gestorven. Dens zat met zijn kop in de handen naar den
grond te kijken. En dan gingen ze naar het station.
Ze hebben naast mekaar in den trein gezeten tot thuis,
en het eenige wat Dens heeft gezegd was : « Mijnheer
Pastoor, ze heeft me gezeid dat gij heur nooit verlaten
hebt... »
— « Och Dens jong, » had mijnheer Pastoor geantwoord,
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« dat moet een pastoor toch doers. »
Hij was getroffen geweest door de stem van Dens, zoo
strak, zoo gespannen, en hij keek hem van tijd tot tijd bezorgd aan over zijn brevier. Dens was nog niet in 't klare
met wat hem overkomen was. Daar lag iets ineengevallen
en vernietigd in zijn hart, en dat was zijn jarenlang verdriet,
dat was misschien een stil verborgen hoop geweest. Hij kon
er niet over spreken vandaag, en keek star door de ruiten
van den wagers waartegen de regendroppels naar benek
traanden.
Het was donker toen ze thuis kwamen en het regende nog
altijd door. Dens is in den hoek van den haard gaan zitten
met den kop in de handers. Pastoor Campens wist niet wat
zeggen of doers, en hij heeft dan maar voor Polleke een
boterham gesneden. Toen het later werd deed hij den vermoeiden jongen naar bed. Hij gaf hem een kruiske toen hij
onder de dekens lag en zegde : « Goed bidden, he Polleke!
Toen hij terug bij 't vuur kwam zitten zag hij de tranen
over Dens zijn gezicht loopen. En Dens zei, met een dikke,
zeere stem
— « Mijnheer Pastoor, .... ik heb verdriet. »
— « Is 't waar, Dens jong...
— « Ja, ik heb groot verdriet... ze heeft och arme zoo veel
afgezien, mijnheer Pastoor, en zoo slecht was ze niet... ze
heeft het me allemaal verteld... »
En nu snikte Dens Verhaege, snikte over zijn bitter ontgoocheld levers, over zijn gewonde hart, over dat klein, klein
beetje geluk waarop een arme mensch als Dens Verhaege toch
ook mag recht hebben. Pastoor Campens zat voor hem, hij
wist niet wat hij zou moeten zeggen tegen Dens, hij had al wel
veel verdriet en ellende meegemaakt, maar zoo iets.... daar
waren Been woorden voor. En Pastoor Campens schreide toen
ook maar een beetje. En hij wist niets anders to zeggen dan,
met zijn hand op Dens Verhaege zijn schouder
— « Dens.... Dens jong, mijnheer Pastoor is er toch ook
nog... »
ERNEST CLAES.
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DE DANS DER KRISTALLEN
Wij kunnen niet weer eenzaam zijn,
wij rijzen midden Bergen vuur
daar bloed en tranen storten in de nacht.
Bloemen, vogels, vruchten en uw mond
en de feestelijke kruinen van de populieren
spelen in de zorgeloze spiegels der rivieren
waar ik, kleine knaap, u eenmaal sidderend vond.
Blued en tranen en de morgenwind
en de diepe ogee van een kind
Jansen in de blauwe beken van dit lied,
als de blauwe beken in de wooden
waar de vlinder, spelende, zijn schaduw vindt.
Smetteloze bloemen huivren aan uw aangezicht,
Vuur en bloed heeft ons ineen gedreven
nu wij zingende en koninklik ontheven
uit deze bronzen tuinen storten in het licht.
PIETER G. BUCKINX.
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ALS DE DAGEN LENGEN
Voorspel : 1871-1881
Het kind ontwaakte.
Door een kier van het gordijn drong het licht heel vaag
op haar kussen en toen zij de oogen opende wist ze meteen,
dat het nog lang gees tijd was om op te staan.
Het zou nog een heele poos Buren eer de huishoudster
kwam om volledig licht te waken, water in de waschkom
te gieten en. te zeggen
— Nina, je moet opstaan, anders loom je te last op school.
Verleden jaar om dezen tijd kwam Mama haar nog zelf
wekken. Die opende heel voorzichtig de kamerdeur, ofschoon
ze wel wist, dat Nina altijd vroeg wakker werd, sloop op de
teenen een paar passen nader en fluisterde
— Piep-piep! Piep-piep....
Dan kneep Nina haar oogen dicht, stiff dicht, en begun
te snurken, zoo natuurlijk mogelijk, joist als Papa wanneer
hij na het eten een dutje deed.
Als het voor hem tijd werd om heen te gaan, tiktql
Mama tegen zijn knie en plaagde : Pierre, de plank is doorgezaagd....
Nina deed Bus ook of ze snurkte en Mama sloop telkens
opnieuw voorzichtig nader, zuchtte eens, mompelde halfluid:
Och, hoe jammer, dat ik dat acme kind nu wakker moet
waken .....
Dan trok Mama de gordijnen open, sloot het venster dat
op een kier was blijven staan, en kwam terug Haar het bed.
— Nina-Ninon-Ninette, nu is er zoowaar al een heel
bosch met boomers doorgezaagd, er blijft niets weer over van
Marlagne!
En Nina gooide de dekens weg, vloog rechtop, sloeg haar
armen om Mama's hals en trok haar naast zich op het bed.
626

— Wat is het vandaag voor een dag, Mama?
— De mooiste, prettigste, heerlijkste dag van het heele
jaar.
— En als 't nu gaat regenen ?
— Arme regen, die mag toch ook wel op een prettigen
dag vallen.
Alle dagen waren mooi, prettig, heerlijk geweest in Nina's
Leven.
Ze was immers zooals Mama beweerde, een zondagskind,
een rijkeluisgave, een geluksmeisje.
Ze had een zeer grooten, zeer ernstigen wader, die een
prachtig uniform droeg, met een sabel op zij; die zwijgzaam
was en streng, maar nooit norsch; die weinig praatte, zelden
lachte en toch altijd goedgeluimd bleef. Ze had een zeer
blonde, zeer mooie moeder, die fijne kleeren droeg en een
gouden halsketting; die veel praatte, dikwijls lachte en toch
sours droevig scheen; die geen oogenblik liet verloren gaan,
maar toch altijd gereed was our piano te spelen of zich met
haar bezig te houden als Nina dat vroeg.
Ze woonden in een groot huffs, midden in de stad. Papa
was commandant van de citadel van Namen, en Namen was
de mooiste stad van Belgie beweerde Mama, zelfs mooier dan
Ath, waar Nina geboren was, of Brasschaet waar Papa 's
zomers voor de groote manoeuvers heen moet. De citadel
ligt zoo hoog en beschermend boven op de rotsen, dat er
Namen nooit eenig onraad kan overkomen, de Maas stroomt
zoo vlug en vroolijk fangs de stad, dat zij alle Teed en alle
zorg van de inwoners meevoert en er in Namen veel gelukkiger menschen woven dan elders, te beginnen met ons
drieen, beweert Mama.
Beweerde Mama. Een jaar geleden is Mama gestorven.
Sindsdien is Papa somber en afgetrokken geworden, sindsdien is Nina geen zondagskind meer.
Ze weet ook niet zoo heel zeker of de citadel die daar
boven op de rots ligt, zoo sterk, ongenaakbaar en indrukwekkend, of die wel in staat is de stad te beschermen. Ze
heeft Nina niet kunnen behoeden voor het grootste verdriet,
wat een klein meisje overkomen kan.
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Ze betwijfelt of de lustig kabbelende Maas wel zooveel
zorg en droefheid meevoert in haar blauwe wateren. Er blijft
een groot deel droefheid in Namen achter, iederen dag
opnieuw in Nina's hartje.
Al de kamers aan den voorkant van hun huffs zijn gesloten
gebleven seder Mama's dood; ze worden niet meer gebruikt,
Papa vindt dat niet noodig.
Er komen geen gasten of bezoekers meer, Papa wil niemand ontvangen, behalve de officieren die hem komen
spreken voor dienstzaken.
Er komen geen vriendinnetjes met Nina spelen op de vrije
namiddagen, zooals vroeger. Ze moet schoolwerk waken,
lessen leeren, piano spelen, kousen breien en wandelen voor
haar gezondheid.
De wandelingen zijn nog het beste van den dag, 's middags
na schooltijd, Zondags en soms ook Donderdags als Papa
vrij is.
Maar hij zegt nook een woord, hij praat niet meer met
Nina, hij wijst haar niet meer op boomen en planten, op bloemen en struiken, op de over elkander schuivende rotslagen,
op erts en kwarts, op de verschillende soorten bergsteen. Hij
spreekt ook nooit over Mama.
Wel prettig waren die wandelingen nochtans als ze de

steenen brug met negen Bogen overgingen naar Jambes en
van daaruit naar hun stad keken, naar de citadel, gebouwd
op de plek, daar vroeger de burcht der graven van Namen
verrees, op den rechteroever van de Sambre, waar deze in de
Maas vloeit. Nina keek altijd met trots en genoegen naar de
citadel, omdat Papa er heerschte en van daar uit waakte over
het heil van Belgie. Heel groote tochten maakten zij samen,
tot La Plante, soms zelfs tot Dave, dan zagen ze Wepion
en Fooz aan den overkant liggen en de vele eilandjes in de
rivier. Of zij trokken samen naar Marche-les-Dames, klauterden aan de achterzijde tegen de rotsen op, die van voren naar
de rivier toe zoo loodrecht naar beneden gaan, dat je duizelig
werd er naar to kijken. Of zij gingen den anderen kant op
door Salzinnes fangs de Sambre en dwaalden urea fang in het
Bosch van Marlagne. Overal wist Papa den weg, en ook wist
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hij altijd wanneer Nina voldoende uitgerust was om terug te
keeren naar Namen; dan dacht Nina dat ze nu heel ver de
wijde wereld ingetrokken waren en het eigenlijk jammer was
weer naar een gewone stad te gaan. Maar altijd werd Nina
opnieuw blij als ze de Maas zoo krachtig stroomend zag,
zoo blauw en vroolijk, zoo speelsch en opgewekt, de Maas
waar ze alien zoo van hielden.
Nu is ook dat voorbij.
Mama is gestorven en het is een akelige, akelige winter
geweest, stellig de naarste winter, die er ooit geheerscht
heeft, sedert de wereld geschapen werd. Het is donker geweest en koud, het voorjaar was triestig en nauwelijks is
de zomer voorbij of er heerscht oorlog. Oorlog tusschen
Frankrijk en Duitschland.
Dag in dag uit heeft ze Papa bijna niet meet gezien. Hij
woont nu voorgoed op de citadel en zorgt voor de veiligheid
van Belgie. Men noemt dat « de onschendbaarheid van het
grondgebied bewaken », het beteekent dat ze girder ver
moeten vechten in Frankrijk of in Duitschland, maar dat ze
het hier niet mogen does. Daar is trouwens geen gevaar voor,
want ze hebben het beiden beloofd, de Duitschers en de
Franschen en ze houden zich daar natuurlijk aan, want degenen die vechten zijn dappere soldaten; die hen aanvoeren
zijn nog dapperder officieren. Het zijn allemaal militairen
en « militair » is voor Nina's begrip eensluidend met eerlijk,
oprecht, waarachtig en woordgetrouw.
Ze zijn wel vreeselijk bang geweest in het begin, de huishoudster, de Zusters op school, de vriendinnetjes, maar Papa
heeft gezegd dat er in Belgi.è geen schot gelost wordt, en
natuurlijk heeft noch Franschman noch Duitscher het gewaagd ongehoorzaam te wezen als er zoo's commandant op
de citadel zit, dag en nacht.
Maar akelig zijn de berichten geweest, die voortdurend
toekwamen, en akelig is het gedonder van het kanon nu zoo
dichtbij en het gedaver van den bodem. Akelig is het aankomen aan het station van heele treinen met gewonden,
menschen zonder armen en zonder beenen, met verband om
bet hoofd en bleeke vertrokken gezichten, met verminkte
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ledematen en bebloede, bemodderde kleeren.
Nina heeft dapper op het Perron gestaan bij de aankomst
van de eerste treinen. Ze had haar besten mantel aan, haar
zwartvilten hoed op en een band van het Roode Kruis
om den linkerarm. Ze stood vooraan, ondanks haar kleine
gestalte, naast gravin de Baillet, de echtgenoote van den
goeverneur; ze verving voor het eerst haar mooie vroolijke
Mama, ze trad voor het eerst op als officieele persoonlijkheid,
ze was « Mademoiselle, la fille du commandant.
Ze had een massa chocolade en sigaretten; twee ordonnansen van Papa vergezelden haar en gaven telkens nieuwen
voorraad aan. Ze mocht Been enkelen zwaargewonde overslaan, moest zich over iederen lijder heenbuigen en tegen elk
een vriendelijk woordje zeggen.
Ze werd wee en duizelig van de akeligheid, ze werd flauw
en misselijk van den reek, maar ze hield het vol dagen lang,
met een vriendelijken glimlach en een opgewekte stem, joist
zooals Mama zoo gedaan hebben, en intusschen liepen de
tranen over haar wangen, want het was vreeselijk zooveel
pijn als de acme mannen moesten lijden, die op draagberries
langs haar werden gevoerd.
Eigenlijk was het onwijs te denken, dat ze elkaar eerst
zooveel Teed hadden aangedaan, en nu lagen ze in de wachtkamers, die als ambulance waren ingericht, en waar niemand
binnen mocht gaan zonder verlof, doch waar Nina vrij in
en uit mocht loopen, nu lagen ze daar op bankers en matrassen kris en kras door elkaar, de Duitschers en de Franschen.
Een Franschman zonder been zette een Duitscher, die zich
niet kon bewegen rechtop omdat hij moest overgeven, en
een Duitscher met een arm reikte een Pak chocolade naar
een Franschman met een verband over de oogen, die voortdurend over zijn maag streek omdat hij honger had.
Waarom deden ze elkaar eerst zoo'n pijn als ze toch eigenlijk wel goede maatjes wilden wezen ?
Aileen de Algerijnen waren wild : die balden hun vuisten
en scholden in hun koeterwaalsch tegen de Duitschers, en
deze spuwden, naar hen al waren ze bijna te ziek om hun
hoofd om te draaien. Eens toen Nina tusschen de kermis630

bedden doorliep kreeg ze bij ongeluk de dreigende vuist van
een Marokkaan, zoo bruin als kaneel, onder haar news en de
Duitscher aan de andere zijde spuwde eveneens bij ongeluk
op haar jurk. Onmiddellijk grepen toen de woestelingen
ieder een hand van Nina en kusten die, en Nina vermaande
beiden niet meer to kibbelen, want hier waren ze in Belgie
en hier was het uit met haat en nijd.
Dan zijn de dagen gekomen, dat de dartele kabbelende
Maas rood was van bloed, menschenbloed. De dagen, dat de
sluizen bij Dave niet open konden, omdat de lijken er tegen
opgestapeld lagen, de dagen dat men tusschen Fooz en
W6pion tegenover het kasteel van den Spaanschen gezant
Fernando Nunez diepe kuilen groef, waar de dooden naast
en boven elkander werden gelegd, in vele rijen, en dan met
kalk overdekt. Elk van die soldaten, had thuis een moeder,
of een vrouw, of misschien een dochtertje zooals Nina, dat
iederen dag zou bidden en hopen op een behouden terugkeer.
Ook dit heeft Nina gezien met verschrikte oogen, en nu
weet ze dat ze nooit meer zoo echt van harte vroolijk kan
wezen en gelukkig als vroeger, dat ze zelfs na Mama's dood,
ondanks haar groot verdriet, een ander meisje was als nu.
Op zekeren dag stond zij weer op het Perron, het was na
den slag bij Sedan.
Ze was feestelijk in 't nieuw gestoken, prachtige lichte
kleeren, en ze had een hoed op met een witte struisveer. Ze
stond wederom op de eerste rij tusschen al de deftige dames,
naast de vrouw van den goeverneur, v456r de vrouwen van
hoofdofficieren en hoogwaardigheidsbekleeders, van stadsnotabelen en edellieden uit den omtrek. Er kwamen nu geen
gewonden aan en toch leek het nog veel droeviger, Nina was
bang dat ze iets verkeerd zou doen.
Het was op den dag nadat Napoleon, de keizer van Frankij k zijn sabel overreikte en zich gevangen had gegeven.
Nu werd hij naar Wilhelmshithe gevoerd; per trein kwam
de stoet het station van Namen binnen, een prachtige stoet
en men hoorde altijd weer drie namen gonzen : Napoleon,
Bismarck, von Moltke. De keizer in uniform bleef voor het
raampje staan, hij glimlachte even weemoedig tegen den
r
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graaf en de gravin van Vlaanderen op het Perron, die de
heele ontvangst niets prettig schenen te vinden, evenmin als
Nina.
De anderen stapten alien uit, ook de Witte huzaren en de
gevangen Fransche officieren. De Duitschers leken erg zelfingenomen, de Franschen waren veel kleiner en ook lang
niet zoo mooi, Nina begreep bij den eersten oogopslag dat
ze het onmogelijk konden winnen.
Goeverneur de Baillet was daar ook met vele hoofdofficieren, en dan natuurlijk als een der voornaamsten : Papa.
De week daarop moest zij bij den goeverneur op bezoek
komen om met den jongen Franschen Prins te spelen. Hij was
wager, bleek en gekleed als een volwassen man met een
nauwsluitend zwart jasje, en een lichtgrijzen langen broek,
die nauw om de enkels sloot. Hij zag er slecht uit, net of
hij in langen tijd niet genoeg te eten had gekregen, maar
misschien had hij verdriet omdat zijn vader gevangen zat en
verlangde hij naar zijn moeder, net als Nina naar Mama.
De dames en jonge meisjes maakten veel werk van hem,
ze omringden hem voortdurend en wilden hem van alles en
nog wat laten vertellen. Hij antwoordde beleefd, doch met
een zekere terughouding. Zoodra hij er leans toe zag ging hij
naar Nina, die met een ander klein meisje in een hoekje was
blijven staan.
— 1k wind je erg aardig, zei de Prins, maar waarom kijk
je zoo verdrietig?
— Als jij later keizer wordt, moet je geen oorlog waken,
antwoordde Nina. Het is veel te akelig, ik droom er nog,
elken nacht van. je had de Maas eens moeten zien, heelemaal
rood van blued, en al die acme menschen, die pier met kapotte
armen en beenen zijn aangekomen.
— 1k heb niets dan akeligheid gezien, de laatste maanden,
antwoordde de Prins fluisterend. En keizer zal ik wel nook
worden, wees maar gerust.
Ze hadden den geheelen middag prettig gespeeld en toen
het rijtuig voorkwam om o Mademoiselle, la fille du commandant » naar huffs te brengen ging de Prins mede tot op de
632

stoep, ofschoon dit de goeverneursvrouw niet scheen te
bevallen.
— Als ik groot ben kom ik terug om je te halen, NinaNinon-Ninette, is dat goed?
— Ja, dat is goed. Maar misschien word je in dien tusschentijd wel keizer.
— 1k zei je immers al, dat daar weinig kans toe bestaat,
maar als ik keizer ben, dan word jij de keizerin.
— En kunnen wij er dan samen voor zorgen, dat het nooit
weer ergens oorlog wordt?
4 Misschien wel. In elk geval moet je me beloven, dat
je niet met een ander zult trouwen eer ik terug ben geweest.
Ze knikte wederom.
— Goed, ik beloof het.
Toen het rijtuig wegreed en Nina nog eens omkeek stood
de schrale bleeke jongen in de poort en wuifde met zijn
zijden zakdoek. Het leek wel of hij schreide.....
De deur werd geopend en de vale stem der huishoudster
sprak
— Nina, je moet opstaan, anders kom je te laat op school.,
(wordt voortgezet)
Juli-Aug.

STEPHANIE CLAES-VELLER.
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WIE EENS IN VREEZEN HEEFT GELEEFD

Wie eens in vreezen heeft gebeefd over een leven,
en 't diepe kreunen, eenzaam-smeekend, van den snik
waarmee een mensch zich moe-geleefd gaat overgeven,
al was het maar een enkel droevig oogenblik
wou tegenhouden in een blind vertwijfeld streelen;
wie eens geluisterd heeft aan een ontredderd hart
daar was geen kreet, geen traan, alleen een krop ter kele
en 't staren, weerloos, naar een sterven wild en zwart,
hem is 't alsof alom, een herfstelijke luister
hangt als een sluier om al 't overdadig licht;
hij dwaalt, verstild door al 't gefluister in halfduister,
en wat geknakt, als naar een stervende gericht.
In golven muziek hoort hij nog lets van dat hijgen,
een verren snik, en 't zwijgen van den overkant;
in al wat overbuigt, ziet hij zich nog eens neigen
als toen, over dat bed, en 't zinken van die hand.
En toch, geen een weet zoo den toomeloozen toover
van 't leven, als wie rillend scheerde Tangs den dood,
en ieder uur buigt van al 't schoon der wren over
o roode roos misschien vOeir den genadestoot.
ACHILLES MUSSCHE.
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DE VADER SPREEKT TOT ZIJN VROUW
Gij laagt gelijk een roos Haar mij geheel ontloken,

toen voer ik over u meesleepend als een vloed
en in den roes gelijk een waaien opgestoken
neigden de zielen stralend elkander tegemoet.
Hij is de ster aan onzen liefdenacht ontstoken,
't geheim van hoe een mensch een ander heeft ontmoet,
eens in een heil'gen schreeuw van weeen uitgebroken
de droom van heel ons hart, de drift van al ons bloed.
Hij zal ons zegenen met angsten, en ons breken
in snikken waar de nacht van opschrikt tranenblind;
wij blijven eenzaam achter als zijn refs begint,
maar met herinneringen waar wij zacht van spreken
van toen ons hart dien keer een glimlach onderving
en 't was alsof ons leve' een hemel binnenging.
ACHILLES MUSSCHE.
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ROUW
(ROMANFRAGMENT)

De leerling die Horatius vertaalde, bouwde moeizaam, als
een onhandige metser, met de geringe blokken van zijn
schamelen Latijnschen woordenschat, een zomersche villa in
de Romeinsche Campana. Maar mijn droomgrage fantasie
belichtte het opgewekte beeld met een gulden stralenbundel.
Zoo worden zekere schilderijen van BOcklin bezond
gansch het voorplan ligt overschaduwd door een woedend
onweer en een centaurenstrijd; maar tusschen de pooten der
wangedrochten heen, ziet men heel ver een klein hoekje van
het landschap in vredigen blonden schijn rusten. Inderdaad,
buiten was het ook een ongestadige dag. Op de speelplaats
trilden de kastanjeboomen; men moist niet of het nog was
uit huiverigheid om de hagelbui, die voorbijtrok, of uit verrukking om de gulden lente, die ze opnieuw streelde.
Een studiemeester trad in de klasse en moat hij aan onzen
leeraar toevertrouwde, deed deze den blik naar mijn bank
richten.
In het bureel van den prefect wachtte mijn oom Daniel.
Hij toonde mij het telegram : moeder riep mij dringend naar
Gent, alwaar vader, enkele dagen voordien, in een kliniek
geopereerd was geworden. De prefect drukte mij de hand,
wenschte mij « goeden cooed », daar mij wellicht « een groote
beproeving te wachten stood ».
Nochtans leek het mij alsof het zwaarste ongeluksmoment
reeds voorbij was. Sinds een maand had ik mij herhaalde
malen voorgesteld hoe de ramp : het overlijden van mijn
vader, zou gebeuren. Het vreeselijkste oogenblik zou zijn
wanneer ik de zekerheid zou hebben dat een noodlottige
afloop niet weer of te wenden viel. In feite situeerde zich
deze precies op het oogenblik toes in de klasse de leeraar
den blik naar mij gericht had, als een veroordeelende rechter.
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Stellig ik voelde den harden steek tot in het physieke centrum
van mijn hart; mijn makkers vertelden mij later dat ik wit
geworden was als mijn schrijfboek. Maar ik was niet, zooals
ik verwachtte, neergevallen onder den ondraaglijken last. Zoo
blijkt ook ter Beurs, bij het zich voltrekken van een catastrofale gebeurtenis, de reactie reeds grootendeels in de voorafgaande dagen verdisconteerd...
Alles zou zich nu onafwendbaar voltrekken. 1k liet mij,
ik durf haast zeggen met een zekere euphorie, meeglijden op
den stroom der rampzalige gebeurtenissen. Waarachtig er
was als een vreemde, matte, moede « zaligheid » in de vreeselijke ramp. I k ging werktuigelijk nevens mijn oom naar het
station. H i j bestelde de reiskaarten, h i j opende de
deur van de wagencoupe. Een stupiede uitdrukking schoot
mij te binnen : « Het loopt als van een leien dakje!... Het
loopt als van een leien dakje!... » In mij scandeerde het treinrhythme onophoudelijk deze misplaatste woorden...
Op zijn lijdensbed lag mijn vader in slordig verfrommeld
nachthemd, met verwarde, grauw bezweete haren, als een
uitgeputte worstelaar. Ik stelde mij in het bereik van zijn
troebel oog.
« Breng mij den jaargang 1860 van de « Illustration Europêenne », vroeg hij. Toen ik als kind een lange ziekte doorgemaakt had, was hij mij dikwijls gezelschap komen houden
en had mij de prentjes uit deze illustratie laten nakijken.
Doorheen de wanorde der ijlende koorts kwam van uit het
verleden dit boekdeel aangesneld als een noodzakelijk doelmatig begeleidend element van ziekte en genezing. En hij
keek als verwonderd, dat ik geen dadelijk gevolg gaf op zijn
verlangen, ik zijn brave jongen, die zoo gaarne in de boekenkast snuffelde, om hem het gewenschte toe te rijken wanneer
hij in zijn kantoor werkte.
« Is het om de ties of om de vijftien minuten dat hij de
druppeltjes moet semen? » vroeg mijn moeder aan de ziekenzuster.
— « Om de vijftien minuten, mevrouw ».
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Deze woorden vulden mijn hart plots met nieuwe hoop.
Vermits men over de dosis van een toe te dienen artsenij in
het onzekere kon zijn, kon de dood van mijn vader niet als
vaststaand Belden. En het feit dat van de twee getallen, waarover mijn moeder in twijfel verkeerde, het m i n s t pessimistisc he , het juiste bleek te zijn, verschafte mij ook
nieuw vertrouwen.
Ik ging het koortsblaadje bezien, dat aan den wand hing
en bespiedde men hoe, in een hoek der kamer, de zuster
reeds de medische apparaten reinigde en v o o r go e d wegborg. Ik loerde naar mijn moeder : Bemerkte zij deze alleszeggende verrichtingen?... Zij rustte vermoeid in een leunstoel, draaide nerveus aan de ringen van haar magere hand.
Toes wij enkele oogenblikken nadien in een andere kamer
wat brood en koffie gebruikten, stond de zuster plots in het
open deurraam : de bode, die meldde, dat alles volbracht
was...
Ik opende het vensterraam : buiten op straat ontmoetten
elkander de eerste Carnavalmaskers. Hun stemmen piepten
in hooge valsche tonen om onkenbaar te blijven. Enkelen
deden kwansuis, alsof ze reeds in dezen vroegen namiddag
beschonken waren. Ze hadden de onhandigheid van tooneelliefhebbers, die maar eenmaal in het jaar een rol spelen.
Ik haatte het feestvierende gemeen. Helaas mijn vader was
gees worst! Zijn overlijden vermocht niet de vermaken stop
te zetten, noch de massa al was het maar tot uiterlijk meerouwen te dwingen. Wellicht is het deze grief die mij steeds
verhinderd heeft volkomen op te gaan in gelijk Welke grootere gemeenschap van medemenschen.
De smart van mijn moeder en van mij was een klein verloren iets in dit gebouw en in die groote stad. Ik beminde mijn
moeder nu met een onmetelijke toewijding om onze solidaire
eenzaamheid. Deze liefde was als een vloed van geluk; maar
er doorheen stakes nog de zwarte klippen van de pijn om
waders dood.
Ik verlangde ongeduldig terug naar ons huffs te Borges,
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waar onze liefde en onze jammer veilig beschut en verdoken
zouden zijn voor de grievende onverschilligheid der buitenwereld. Maar eerst liet men ors nog, voor het laatst, de
sterfkamer binnen. Het bed stond nu niet weer tegen den
muur, maar te midden van de kamer. Daar rustte nu mijn
vader, de buste reikend uit het versche, welgeplooide linnen,
in hagelblank gesteven hemd, met wit halsboordje. In hemdsmouwen, zooals wanneer ik hem thuis op zijn kamer kwam
verwittigen, dat voor de deur de koets reeds wachtte, die
hem naar een plechtigheid of basket moest voeren. Vaders
wangen waren zuiver gladgeschoren, de nu opnieuw zwartblinkende snot en de welgesneden lippen monkelden dies
bescheiden, deftig blijvenden, welgezinden glimlach, waarmede hij vroeger aan moeder het nieuws meldde van een of
ander vleiende onderscheiding : dat hij benoemd was tot
ridder in de Leopoldsorde, dat hij herkozen werd tot voorzitter van het Verbond der Ingenieurs van Bruggen en
Wegen... al die menigvuldige titels, die op den rouwbrief,
de treden zouden vormen van een voetstuk dat zijn naam,
onz en naam, zou schragen.
De gang en de salon, waar de lijkkist had gestaan, was
gedurende enkele wren als een duistere spelonk in onze
woning ingetooverd, spelonk waar vrienden en rouwbetuigenden, van uit de fel verlichte straat komend, de zwarte
Laken warden betastend, hun weg zochten tot ze zijn hand
bereikten. Terwiji wij naar de kerk en de begraafplaats waren
gegaan, hadden ze hun vroegere gedaante teruggekregen. Na
de begrafenis was de knecht van den rouwbehanger een tafeldiener in frak geworden, die beleefd plechtig den portwijn
aanbood aan de genoodigden tot het doodenmaal. Ik be- merkte de gedempte opgeruimdheid der gasten na de begrafenis (die opruiming!). Men zette zich hongerig aan tafel.
Ik zag nog steeds in mijn verbeelding een jongen turner
die, stappende ter zijde van de lijkkist, eventjes het hoofd
had omgedraaid om eens schalks te lonken naar iemand, die
tusschen de menigte van op het gaanpad mijn verdriet con639

troleerde. Het was deze kleine, grievende bijzonderheid, die
mijn aandacht gedurende gansch de begrafenis in beslag had
genomen. Zelfs aan den rand van het graf, terwip men de
lijkreden uitsprak,had mijn blik naar den oneerbiedigen
turner gezocht. 1k hoopte dat de aanblik van mijn rampzaligheid bij hem een genster medelijden zou doen ontvonken. Hij
loerde naar een vogel wippend op een zilverig bottende
hazelaar. Maar ook op de aangezichten van de andere aanwezigen merkte ik slechts krampachtig onbehagen (een
perfiede Noorderwind besproeide de ontbloote hoofden en
huiverige nekken) en bang ongeduld (een Maartsche bui
steeg somber purger boven den bleeken duinhorizont).
Nu hoorde ik oom Daniel iets vertellen over « Pere
Lachaise... four lacrimatoire...» — «Crematoire,
zeker ? » verbeterde zijn dischgenoot, de bestuurder der
Normaalschool... Oom Daniel keek verbouwereerd, vragend
om hulp, naar zijn vrouw, die rechtover hem zat. Tante
L6ontine deed alsof zij de ongepaste evocatie van haar man
niet hoorde en richtte zich tot den gemeentesecretaris met de
vraag op hoeveel hij het pensioen schatte dat mijn moeder,
als weduwe van een staatsambtenaar zou ontvangen...
« Zoowat, een drieduizend... »
— « Rondkomen kan men, maar breed levee is een ander
paar mouwen... Nu mijn schoonzuster zal wel enkele besparingen kunnen invoeren. Ze heeft maar een klein gezin. Ze
hoeft geen dienstbode weer te houden... »
Ik zag, in verbeelding, tante Uontine, die rechtover ons
huffs woonde, in het spioenspiegeltje afloeren hoe mijn
moeder op straat de vloertapijten zou uitkloppen. Hoe ze,
met een vernederende goedheid, gedurende den grooten
kuisch, zou voorstellen haar meid voor enkele dagen te leenen
« om het grofste werk te verrichten »...
« Jeanne is een energieke vrouw! » loofde oom Daniel. Hij
had bewondering voor zijn zuster die, enkele wren geleden
nog, in zwarte sluiers gehulde, op den arm van een non
steunende gestalte, de kerk was toegetreden, maar nu kordaat
haar plichten van gastvrouw waarnam, zorgde dat de tafelbediening stipt geschiedde en niet aarzelde van haar plaatsi
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op te wippen om in de keuken ter opschudding der lanter-%
fantende dienstboden binnen te snellen.
...« en een struisch vrouwmensch ook!... » voegde hij er
aan toe.
Mijn moeder, ridens inter lacrima s, dankte den
broeder voor het compliment met een stillen glimlach.
Eenheer uit Luik «die tot zijn spijt niet tot
het einde van het banket kon aanblijven»
kwam zich bij ons verontschuldigen. Op dit oogenblik bemerkte hij echter, dat, in strijd met zijn verwachting, de tafeldiener reeds de bourgognewijn uitschonk. Om wat tijd te
winners, verlangde hij van mij « enkele biografische bijzonderheden uit het levers van mijn vader », want hij Wilde « een
necrologie aan de gedachtenis van zijn goeden vriend
wijden. » In waarheid had hij slechts den dag voordien den
naam van mijn vader voor het eerst gehoord uit den mond
van den beheerder eener metaalfabriek die zekere verplichtingen had tegenover mijn vader en zich daarom op de begrafenis liet vertegenwoordigen. Toen de heer nu bemerkte
dat ook zijn glas volgeschonken was, luisterde hij niet verder
meer naar wat ik hem kon mededeelen. « Excusez, je vais
encore serrer quelques mains... » Hij keerde terug naar zijn
plaats, ledigde in een teug het glas en verdween als weggegoocheld...
Vooral den Nieuwjaarsdag, die volgde op waders afsterven,
zouden wij onze vereenzaming voelen. De abonnementen der
kranten en tijdschriften had moeder, ter wille der noodige
besparingen, opgezegd. Ook nieuwjaarskaartjes werden dien
dag bij ons niet besteld, want nu was mijn moeder « als
jongste » verplicht aan haar verwanten het eerst te schrijven.
Wellicht zouden wij den ganschen morgen te vergeefs op de
komst van den briefdrager gewacht hebben, ware hij niet
verplicht geweest Loch even halt te makers aan onze brievenbus. Wij ontvingen inderdaad een prospectusbriefje, waarbij
een Amerikaansche firma haar beste heilwenschen voor het
jaar 1907 aanbood en tevens, met die vrijpostigheid der
641

effectieve publiciteit, aan mijn (overleden) vader, in brutale
vetjes de vraag stelde
Hebt U reeds mijn Achilles rubberhielen
geprobeerd ?...
vraag die ze nog enkele jaren zou herhalen tot dat de dienst,
die haar de gedrukte adresstrookjes bezorgde eens haar
namenlijsten zou nazien.
's Namiddags stelde ik aan mijn moeder voor een partijtje
domino te spelen, opdat ze de vereenzaming niet al te pijnlijk
zou voelen. Feitelijk bereikte ik hierdoor joist het tegenovergestelde resultaat. Vroeger had ik haar steeds het genoegen
geweigerd aan dit « onnoozel » spel deel te nemen. En mijn
voorstel deed moeder nu vooral beseffen, dat haar lot wel
zeer deerniswaardig moest zijn, daar mijn medelijden mij tot
zulke buitengewone bekeering op het gebied der misprezen
gezelschapsspelen vermocht te bewegen.
Reeds gedurende den voorgaanden zomer had ik de sociale
verarming kunnen gewaarworden, die wij door vaders overlijden hadden ondergaan. Eertijds kwamen veel villaeigenaars, bij den aanvang van het seizoen, met het gebruikelijke
« ons eerste bezoek is voor meneer Martijn!... » ons huffs
binnen. Als ik met vader op den zeedijk wandelde, werden
we meestal spoedig vergezeld door een of ander badgast, die
van een cafeterras gesneld kwam. Aldus vernam ik veel
nieuws over intieme aangelegenheden van sours eminente
personen. Zoo kende ik tot de minste clinische bijzonderheden van de kwaal, waaraan de grijze staatsminister B....
Teed en dan later ook gestorven is. Zoo moist ik dat slechts
dank zij de discreet bemiddelende tusschenkomst van mijn
vader, Mgr. Fierens' nichtje, die op avontuur met een Casinotzigaan vertrokken was, naar de ouderlijke mooning had willen terugkeeren.
1k herinner mij in het bijzonder het luxueus salon van
de villa « Le Ressac », waar mevrouw Hoffmann met een
charmante toewijding haar beroemde collectie Saksisch porselein deed bewonderen, terwip haar echtgenoot, een geslepen grondspeculant, aan mijn plichtgestrengen, discreet
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zwijgzamen vader gewichtige bijzonderheden trachtte te ontfutselen over de ontworpen richting van de nieuwe baan
Oostende-Knokke. Mijn vader weerstond, maar later bewees
hij aan de familie Hoffmann een anderen dienst, die, naar
wij dachten, ons hun blijvende vriendschap moest verzekeren.
Monsieur Oscar, de noon van den grondspeculant, had in het
hotel van onzen oom Daniel, een belangrijke aftroggelarij
gepleegd. Het was slechts dank zij de voorspraak van mijn
vader, dat het delicaat geval buiten de gerechtelijke bemoeiing om vereffend werd. Welnu, de bewoners van «Le Ressac»
waren steeds tusschen de eerste badgasten, die naar Borger,
terug kwamen. Toen ik op Paaschdag door het stadspark
wandelde, ontwaarde ik er den jongen heer Oscar op het
tennisplein. Ik groette hem, trouwens niet met het inzicht
daarom een gesprek aan te knoopen of hem mijn gezelschap
op te dringen. Tot mijn groote ergernis bemerkte ik, dat hij
mijn groet volkomen negeerde met bruusk op zij te springer:
krachtinspanning, die heelemaal buiten verhouding stored
met de technische vereischten van het spelt want de tennisbal
Bien hij voorwende te moeten « smashen », bereikte niet eens
het net... En daar zijn medespeelster hem op mijn groet attent
maakte, hoorde ik Monsieur Oscar tusschen de tanden lispelen « j'ne sais pas c'qu'il m'veut, ce coco 11!... » Dien dag
herdoopte ik « Le Ressac » tot « Affrontenburg ».
Enkele dagen nadien bemerkte ik den Luikenaar, «d i e tot
zijn spijt niet tot het einde van het doodenmaal had kunnen aanblijven», in bewondering staan vOOr de uitstalling van een fotograaf waar, op
de verschillende verdiepingen eener vernuftig gebouwde
pyramide van kartonnen plaatdozen en rolfilmbusjes, een
keur van purpere en rote aanminnige baadsters in spannend
zwempakje glimlachten. Ik herinnerde hem voorzichtig aan
het beloofde necrologisch artikel. Hij had het geschreven
(beweerde hij). Het was verschenen « in het meest gezaghebbend industrieel tijdschrift van het land ». Hij had het trouwens in zijn hotelkamer liggen en zou het ons wel bezorgen...,
maar — de heer bekeek zijn horloge — « Sapristi! Tot zijn
grooten spijt, kon hij het nu niet dadelijk doer; want hij
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moest nog enkele verwanten afhalen! » En met een hartelijken
handdruk verliet hij mij, veranderde zijn slentergang in
stormpas en ijlde weg in de richting van het station!...
Doch niet al deze vreemde trekvogels negeerden ons voortaan. Er was daar inderdaad nog de klas der handelaars, die
niet voor hun genoegen naar de kust kwamen, maar om er
« hun brood te verdienen ». Het « Pension Beau-Sejour »
stuurde, zooals vroeger, in de drukke Augustus-dagen, zijn
overtollige gasten naar onze mansardekamers. Onze gebuur,
mejuffer Emerence de Pauw van den bloemenwinkel « La
Pens& », kwam reeds den eersten dag van haar terugkeer te
Borger, een Lange « visite de condoleance » afleggen. Op
meewarigen toon verhaalde ze herinneringen aan mijn vader,
dien zij den eeretitel van « meest comme-il-faut heer van
Borgen » toekende, en plengde een traan in de kop koffie,
die mijn moeder haar aanbood. Doch, mejuffer Emerence's
gemoedstemming was niet uitsluitend elegisch. Haar condoleerend verdriet sloeg weldra om in een galante blijmoedigheid waar ze, mijn physische ontwikkeling bewonderend,
oordeelde « dat het stilaan tijd werd dat meneer Julien naar
de meisjes zou omzien » en reeds op voorhand bij mijn
moeder mijn eventueele avontuurtjes vergoelijkte met het
klassieke « Nietwaar, madame, it faut que jeunesse se
passe?... »
Maar toen ze afscheid Ham — met die gauwdoorschouwde
geslepenheid van den briefwisselaar, die het ware doel van
zijn schrijven in het postscriptum inlascht — vraagde mejuffer Emerence aan mijn moeder nog even « of ze, zooals
vroeger, 's nachts haar voorraad bloemen in onzen kelder
mocht onderbrengen ?... »
Toen ik de pas heropende « Librairie du Littoral » binnentrad, verzekerde de boekenhandelaar Pelgrijn mij, dat « het
overlijden van meneer Martijn een pijnlijk verlies beteekende
voor de wetenschap »; want hij moist dat mijn vader een historische studie over de « Wateringen in Vlaanderen » geschreven had. Doch, onmiddellijk daarna, vatte hij een zwaar, wail
gedrukt, maar duur boek, «Die Seele ist sterblich»
uitgegeven door een obscuur « Wahrheitsverlag », dat, God
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weet om Welke reden, aan een verwoede materialistische
propaganda deed. Pelgrijn trachtte het mij op te sofferen. De
vent scheen er niet bewust van te zijn dat, gezien mijn rouwstemming, het een flater was mij dergelijke lectuur aan te
raden. Maar, zooals gewoonlijk, handelde hij ondoordacht.
Hij was trouwens geen militant atee. Het boek, o iets definitiefs, zooals alleen Duitsche geleerden kunnen schrijven »,
(aldus Pelgrijn), lag nu toevallig in den kring waarvan zijn
arm de radius vormde. Ware de boekhandelaar niet zoo lui
geweest, zoo zou hij zijn trapladdertje opgeklauterd zijn, om
uit het bovenste rek een theosophisch traktaatje te halen en
het mij als : « de louterste poezie » aan te prijzen.
Bij al deze lieden verklaarde het eigenbelang in groote
mate de achting, die zij onze familie bleven schenken. Maar
een voorbeeld van volmaakte onbaatzuchtigheid wil ik bier
aanhalen. Mevrouw Buloz, de directrice van het zomertheater van Borgen, stuurde ons, net gelijk vroeger, gunstkaarten
voor de voorstellingen van haar troep. Van deze vriendelijkheid konden wij trouwens geen gebruik makers, daar « onze
roues nog niet uit was ». Niet dat mijn moeder mij een dergelijke verstrooiing zou misgund hebben; maar zij vreesde
dat tante Leontine — die, alhoewel, naar zij verzekerde, « het
zwart haar niet stond » geen dag te vroeg het rouwgewaad
zou afgelegd hebben — over dergelijke inbreuk op het fatsoen schande zou gesproken hebben.
Vooreerst Teed ik niet erg onder dit verbod, daar ik de
stukken, die men vertoonde : « La Poupee », o Miss Helyett »,
« Les Hirondelles », reeds vroeger had gezien.
Op zekeren avond echter kondigde de oranje plakbrief
«Aube d'Or i en t» aan. 1k kon haast aan het verlangen
niet weerstaan om heimelijk den schouwburg binnen te sluipen; maar toen ik ons huffs buitentrad, bemerkte ik dadelijk
tante Leontine, die op het hotelterras in druk gesprek stond
met enkele gasten. Ik talmde wat in de hoop, dat zij terug
naar binnen zou gaan. De theaterbel rinkelde voor de laatste
maal... Dames in Witte Laken mantels en met lichte sluiers
over het zorgvuldig gekapt haar spoedden zich naar den
schouwburg van mevrouw Buloz. Heeren in smoking, bloots645

hoofds, gooiden hun sigaret over de renaissance balustrade
van de stoep, die zij monter opwipten. Tusschen twee hooge
hotels die de belling naar den dijk flankeerden, toog boven
zee de nyctemerische klaarte van den zomernacht naar het
Noorden, als een stille apotheose, die mij echter niet een
voldoende vergoeding bood voor de « Aube d'Orient », waar
tante Leontine's aanwezigheid, als een sombere engel van een
verboden paradijs, mij van verwijderde.
Dit tooneelstuk (waarvan ik trouwens opzettelijk den titel
wijzigde, daar ik vrees dat een of ander goedwillige lezer,
met de overweging: « He! Is het slechts dat! » me zou schrijven : « Dat ik er niet veel bij verloren heb met de voorstelling van deze idiote prul niet bij to wonen » en me aldus
een zeer lieve illusie ontnemen) heb ik nadien ook nooit vertoond gezien.
Maar het geluk ligt in het verlangen en niet in de bevrediging er van. « Aube d'Orient », die in de werkelijkheid,
wellicht niets anders is dan een banale intrige Welke zich
afspeelt tusschen stoffige schermen en onder de poovere
belichting van enkele Japansche papieren Tampions, verkreeg
in mijn droomen een dramatische spanning die mij, bij mijn
ontwaken, sours in tranen deed lossnikken omdat de ontwikling door de werkelijkheid brutaal afgebroken werd.
Mijn slaap bouwde paleizen duizendmaal s peller dan de
hallen der wereldtentoonstellingen, deed felgekleurde tropische vegetaties bloeien, zooals die bloemen waarvan het
harmonisch ontluiken door een versnelde film onder het oog
wordt gebracht. Meer nog. Terwijl in het theater van
mevrouw Buloz, ik vermoedelijk tusschen een geeuwenden
Engelschman en den « bijzonderen kunstberichtgever » van
« De Zeegalm » zou gezeten hebben, bood mijn droomverbeelding het voordeel aan : dat ik zelve op de planken ging
optreden en de dramatische handeling buiten het zaaltje van
het oude Stadhuis trad. 1k was de persoon, die op het paard
zat van een kermismolen. Het houten beeld werd een leveed
strijdros dat, zijn tuig van rood leder, safieren, opalen, amethysten en blikken spiegeltjes behoudend, mij doorheen het
foorplein voerde, een metrostation inwipte, ziltig schitterende
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tunnelgangen doorrende tot aan een blonde uitmonding van
daglicht. Hier lag een zomersche open vallei, omringd door
lichtglooiende berghellingen, waar zilverschorsige berken
groeiden. Ilc doorschreed de dauwige weide, waarvan de
large rechtstaande grashalmpjes de ongereptheid bewezen,
en kwam aan een vijver. Doorheen het helder water zag ik
de geliefde rustende op den groenen bodem. Maar het was
niet het rampzalig zicht van een verdronkene. Het meisje
had de mysterieuze onvergankelijkheid van Sneeuwwitje in
de glazer kist der kabouters. Hier zou ik blijven voor altijd.
Ik had mij reeds neergevlijd op den rand van het water en
strekte de hand uit naar de onberoerde oppervlakte... die
helaas het marmeren blad van mijn nachttafel was!...
RAYMOND BRULEZ.
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EEN LENTE
0 vroeg begonnen lente over zoveel ontberen
hoe zal ik uw betoovring van mijn voorhoofd weren

waarover goedheid was van rude en koele handen,
en waaraan uw geweld een hete koorts zal brander?
en van mijn mond, die vaak ook onbewust
in zwijgen aan het wijde schouwen heeft berust,
die sat wordt aan uw dauw en warm aan uw wind
en aan uw zon gevoelig als de konen van een kind?
en van mijn handen, bleek van wake en werken
— ze voelen reeds de koelte van uw naderende vlerken —
opdat uw avondzon hun strekken niet verwarre,
als ze aan een sterk gebed een ogenblik verstarren?
en van mijn voeten, in de sneeuw gehard
en ongewend uw bloemen, in uw zand verward,
opdat ze niet begeven aan de lodes last
van een te wild verlangen, mijn te stage gast?
Hoor deze wijze van ontwinterd bloed,
dat in zijn zware slag zijn oude zonde boet.
Uit a Het Tweede Land ».
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JAN VERCAMMEN.

ROMANCE SENTIMENTALE
Nog zie ik 't v6Or mij, helder in de zon
het kleine wegje naast den steepen muur
waarlangs ik opsteeg, als de dag begon,
waarlangs ik daalde in het avonduur.
En waar ik droomde, starend naar den stroom
— een zilvren lichtstreep in den schijn der maan —
die verder vloeide dap mijn oog kon gaan,
achter de bosschen en hun donkren zoom.
Ging zij voorbij ? Ik loop en roep haar aan
en zie opeens de tinnen van 't kasteel
waarheen zij vlucht, een oud, omloofd prieel,
violen spelen en een teeder clavecijn,
ik ben de ridder en wil bij haar zijn,
maar wolken varen voor 't gelaat der maan.
LOUIS DE BOURBON.
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DE MOEDER
« Ilc ben voor u een diep verhaal
dat gij steeds dieper vinden zult,
een lied waarover levenslang
gij dolend u bezinnen zult.
Er was wel bloed en duisternis
en een vuur dat van de wereld is,
maar nu ben ik wit, mij vlekt Been schuld
kom, drink van mij; mijn Borst zwelt rood,
kom, kindje, met uw appelgeurgen mood. »
RENE VERBEECK.
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UIT « KERUBIJN EN MENS »
I
Mijn engel staat
Als een vlam ten horizon
Gloed is zijn gewaad
en zijn aanschijn zon.
Ik weet mijn beeld
Haast hem gelijk
Uit glans geteeld
En ........ slijk.
Ach, arm ekilibrist
Op der kimme lijn
Die 't evenwicht mist
Om een geest to zijn.
Een schaduw viel schuin.
Als een vlek ten horizon
Van een dwaas, die in 't ruim
Een koorddans verzon.
Hij heeft het waagstuk voortgezet
Op de lijn der ewigheid
Als een wijdgespannen net
Hield God de armen uitgespreid.
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II
Een jonge arend stort
Het licht uit.
En waant zijn schaduw bait.
Breekt dwaas
Zijn scherpe schachten
Op het vase aas.
Somber
Dekte de warme Borst
Haar kille omber.
En waar het schelle licht
Zijn schaduw heeft geschetst
Ligt
Een arendjong gekwetst.
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BESTENDIG
Laten wij stil zijn, liefste, en dit uur niet schaden,
waarop verrukt de vleermuis op Naar vlerken beeft,
en waarin eens, o heerlijkst' aller daden,
ons hart zich ritselend uitgesproken heeft.
Laten wij zwijgend aan elkander raden,
de vreugde die het vroom herinneren geeft,
nu het ons droomig drijft op (Nude Paden,
waarboven nog dezelfde vleermuis zweeft,
die ons herkend heeft en is voorgevlogen ,
en ons gewenkt heeft als de laatste keer,
toen wij als kinderen hierhenen togen
en naar elkander ooze roode lippen negen.
Laten wij luist'ren, liefst', op dezen wederkeer,
naar 't hart, dat simmer heeft gezwegen.
PAUL DE VREE.
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Twee belangrijke werken uit ons fonds

Pastoraal Psychiatrie
door H. BLESS R, K. Pr. (Vicarius van de Psychiatrische Inrichting « Voorburg » te Vught), met een inleiding van G. JANSSENS
(Geneesheer-Directeur van de Psychiatrische Inrichting « Voorburg » te Vught). --- Formaat 151/2 '' 231/2 c.M. -- 357 biz. -ingenaaid frs. 70.—, gebonden 85.—.
Van verschillende zijden is de laatste jaren aangedrongen op
een nauwere samenwerking tusschen priester en psychiater. Om
dit te bereiken is eenige kennis van de psychiatrie, van moraalt heologisch standpunt beschouwd noodzakelijk.
De Vicarius van de Psychiatrische inrichting « Voorburg » te
Vught, de Zeer Eerwo. Heer H. Bless, door zijn functie daartoe
uitstekend in staat, heeft met raadpleging van de nieuwste wetenschappelijke werken een handleiding samengesteld.
Naast een helder overzicht van het vele, dat op het gebied van
psychologie en psychopathologie geschreven is, plaatst de schrijver
zijn kritiek, die in de laatste instantie wortelt in de katholieke
levensbeschouwing
Het werk is voorzien van een uitgebreide literatuur-opgave en
register.
.

Katholieke Moraaltheologie
door P. Dr. HERIBERT JONE O.M.CAP; voor Nederland en
België bewerkt naar de vijfde Duitsche uitgave door P. Dr. HUBERTUS VAN GROESSEN O.M.CAP, met aanteekeningen
over Nederlandsch Burgerlijk_ en Strafrecht mede door Mr. Dr.
G. A. H. FEBER en Belgisch Burgerlijk- en Strafrecht door Dr. G.
1.EMAIRL,. 800 bladz. Ingenaaid frs. 95.—. Gebonden
frs. 110.—.
Dit hoek is een bewerking van de veel geprezen c Katholische
Moraltheologie » van den Duitschen Capucijn P. Dr. Heribert
Jone. P. Dr. Hubertus van Groessen bewerkte deze katholieke
moraaltheologie zooveel mogelijk voor Nederland en België. Waar
het te pas kwam werden bij verschillende materies de desbetreffende bepalingen van het Provinciaal Concilie van Utrecht, van
de Synoden der vijf Nederlandsche Bisdommen en van het Provinciaal Concilie van Mechelen aangegeven.
Door de notities over het Nederlandsch en Belgisch Strafrecht
wordt het verband tusschen de Katholieke moraal en het strafrecht
dier beide landen artikelsgewijze aangegeven. Zielzorgers kunnen
er zich gemakkelijk en vlug in moraal-kwesties oriënteeren en
academisch gevormde leeken kunnen zich daardoor zelfstandig een
oplossing verschaffen in de meeste gewetensvragen van het dagelijksch leven.
VERKRIJGBAAR IN DEN BOEKHANDEL EN BIJ

J. J. ROMEN & ZONEN, UITGEVERS, MAASEIJK
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ROUW OM KONINGIN ASTRID
Geen Koningin heeft in zoo korte spanne tijds meer liefde
van haar yolk verworven en verdiend.
Zij is tot ons gekomen en zij is reeds van ons heengegaan;
maar aan de schoonheid van haar beeld in onze herinnering
en veneering hoeft niets meer worden toegevoegd.
Zij had begrepen dat, naast haar man, in Wiens handers
's lands beleid berust, een vorstelijke bescheidenheid haar
voegde, met een goedheid en een minzaamheid, waaraan Been
hart kon wederstaan. En boven alles trof ons volksgemoed
de adel van haar moederschap.
Wij voelen als de roues in eigen huffs, het Iced dat ons
Vorstenhuis opnieuw getroffen heeft.
Aan den Koning, die zijn land in deze dagen een voorbeeld
heeft gegeven van hoogen, smartelijken moed, moge de Heer
troost verleenen en kracht in de mate der beproeving.
DE REDACTIE.
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KONINGIN ASTRID
Waar in deez' nood zoo groot,
Vind 'k voor den wrangen dood
Het woord, om in zoo pijnlijke oogenblikken
Mijn wee om 's Konings rampspoed uit te snikken?
Bij 't schrijnen van een smart,
Waarvoor de ziel verward
Zich plagend vraagt, met niet te smoren klagen
WaarOm zoo weergalooze en gruwbre slagen?
0, acme Vorst, bedroefd
Als pen, en zwaar beproefd,
Zoodat wij huivrend aan Uw wanhoop denken...
Wie kan zulk maatloos leed verzachting schenken?
Zoo onvoorziens een roues
Als ongetroost, heeft nauw
De donkre vleugelveren dichtgevouwen, —
En weerom wachten U de lijkflambouwen.
Wie blijft in zijn gevoel
Voor noodlots slagen koel,
Waar deze een menschenhart, om 't Leven blijde
En welgezind, zoo weergaloos kastijden!
't Geluk had U bedacht
Met al waar 'n mensch naar tracht;
Wie scheen als Gij voor vreugd en heil geschapen,
Een koningskroon om de ongekreukte slapen?
Uw hoogen staat ten spijt,

Hadt Gij zelfs eenzaamheid,
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Der vorsten begeleidster, niet te vreezen
In de Vorstin verdubbelt zich Uw wezen.
Nooit zag men schooner band
Gehecht door menschenhand,
Dan hier, sinds liefdes gouden hoogtij stonde,
Dit eedle Paar omsnoerd hield en gebonden.
Plots, met een schok, een ruk,
Te gruizel 't jong geluk,
Zoo onbezorgd en zonnig pas te voren, —
Heel met een slag verpletterd en verloren.
Doods woordeloos gebaar
Wenkt worst en bedelaar
Naar de eeuwig-onverzetlijke bevelen,
Die van den stervling Been weerspreken velen.
Onze eenge troost is dit
Besef : dat Gods Wil zit
Aare 't stuurwiel van den wrakken levenswagen,
Dien Hij naar 't doel leidt van Zijn welbehagen.
Hij — Albestuurder — meet
Het onomkoombaar Teed
Des menschen in Zijn godlijk mededoogen
Voor ieder naar de maat van zijn vermogen.
Leed beeldt den mensch die 't draagt,
Schoon hij om 't schrijnen klaagt
Van 't ijkmerk. Zwaarste smartlijkheen bevielen
Aileen nog waarlijk koninklijke zielen.
Draagt bloemen tot deez baar;
Ontsteekt het rouwvuur op den kandelaar,
Om 't droef vergaan van dit kortstondig levee,
Ons tot zoo kort geluk en vreugd gegeven.
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Bloemen van stommen roues
Om de doorluchte Vrouw,
Die in Haar bloeitijd doodlijk overrompeld,
Het land zoo diep in leed en tranen dompelt.
Hoe stond Haar klaar gelaat
In 's Konings dageraad,
Als de ochtendster het triomfant verrijzen
Der zon volgt met haar vrome en heldre wijze.
Maar als in 't morgenuur
Dat diamanten vuur
Duikt in de zee der uitgevloeide stralen,
Moest ook deez ster in 't grille klaren dalen. —
Legt rozen, blank en teer,
En orchideeen neer,
Laurier omringd met sneeuw van leliekelken
Geen troostwoord overbloeit dit droef verwelken.
Het eerste en eenge leed
Dat Zij haar Belgen deed,
Die imtnortellen op Haar baarkleed spreiden,
Was dit Haar plots en rampspoedig verscheiden.
Leef in de erinnering
Van 't yolk dat U ontving,
— Als ware een nieuwe lente in 't land ontloken, —
Met open hart en de armen uitgestoken.
En nu, van smart ontzind,
Geen troost of antwoord vindt
Bij 't klaaggeschrei : waarOm van dit schoon leven
Een naam alleen, — niets anders, — is gebleven ?
Een naam die leven zal,
Daar in zijn klaar kristal
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Uw lieflijkheid, thans in den nacht gedoken,
Zijn stralenglans voor immer heeft gebroken. —
Draagt witte bloemen aan
't Is nu voor goed gedaan
Met lentes feest en vreugd, en liefdes luister.
Ons blijft de roues en 't doodsbedroefde duister.
FELIX RUTTEN.

661

MOIRA EN MISDAAD
Hoe de Grieksche tragediedichters ook het overgeerfde
Homeros--geloof mogen gelouterd hebben, toch blijven ze
putten uit de oude bron van het volksgeloof en van de
mythen, waarin de Goden een misselijk spel spelen met den
mensch of onder mekaar, waarin ze afschuwelijke despoten,
geile genieters of sadieke tergers zijn, onrechtvaardig, onverantwoordelijk, blind! « Les plus sinistres criminels de nos
mêlodrames ne seraient que des apprentis a cote de ces maitres
d'horreurs.»AldusAndre Bellessort in «Athênes
et son Thatre» (1). Het klassieke evenwicht van
Winckelman kan bij de Grieksche dramaturgen op de compositie, op de techniek slaan, maar zeker niet op de psychologie van hun personages, die, verre van te gelijken op de
nobele en meestal grootsch kalme figuren van hun plastiek,
veeleer onevenwichtige, ziekelijk troebele en romantische
menschen zijn, die niet zoo ver of staan van Shakespeare's
protagonisten. Goden en stervelingen, die volgens Pindaros
trouwens van dezeffde moeder : de garde zijn, zijn machtswellustelingen en misdadigers, die onbekookt handelen,
verblind door het gevoel, meegesleept door drift, opgejaagd
door wrok of wrack. Wel is er voor den mensch deze verontschuldiging : in den ban te levee van de onverbiddelijke
Moira, en Sophocles last niet na een paar keeren te wijzen
op de immoraliteit en de wreedheid van de goden (2), maar
geilheid en wreedheid waren bij de Grieken Been uitzonderingsverschijnselen, zoodat Euripides in zijn « Iphigenia in
(1) Librairie Academique Perrin. Reeds is dit uitstekende werk over het attische
theater aan zijn 10 e uitgave, en we hoeven hier niet den lof te herhalen hierover
geuit in het Sept.-nummer 1934 van D. W. en Belfort.
(2) In « Philoctetes », en in de « Trachiniai » : « L'avenir, personne ne le connalt,
le present, it fait notre douleur , it fait aussi la honte des dieux. » Cfr. A. Bellesort
p. 105.
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Tauris » reeds schreef : « Je crois que les gees du pays,
sanguinaires eux-mêmes, ont dote leers (Messes de leers cruets
instincts; car je n'admets pas qu'aucun dieu soit mêchant. »
(vertaling Gregoire. Collection Budê), en hij Hecuba tot
Helena laat zeggen : « Les folies impudiques soot toujours
Aphrodite aux yeux des humains. »
Het is waar dat Euripides naar een uitzuivering van het
godsbegrip streefde, en de menschen met hun onbedwongen
hartstochten zelf verantwoordelijk stelde voor hun tegenspoed en ondergang, maar zou ook Sophocles, alhoewel zijn
kunst en zijn geloof meer een waren dan bij de andere dichters, niet naar deze tragische mythen gegrepen hebben, laat
het onbewust zijn, omdat hij daarin projecteeren kon al het
booze dat in den mensch woelt en dreigt, en dat hij onderdrukken of verdringen moet. Men moet Freud niet zijn om
het te beweren. Scheppen is ten alien tijde voor den kunstenaar heel dikwijls het openzetten van een veiligheidsklep, een
vrijlaten van gevreesde neigingen of obsessies. « Das
Shakespeare MOrder schuf, war seine Rettung, dass er nicht
selbst MOrder zu werden brauchte. » meende Hebbel reeds,
en die kon 't weten.
Maar de misdadigers die de tragediedichters schiepen zijn
dan ook geen gewone boosdoeners, maar misdadigers van
groot formaat, met een zeer sterke zielespanning, met een
innerlijke potentie die niet binnen de perken van het menschelijke is te weerhouden, maar die uitbreekt en de
Eeuwigheid tart, geweldigen die niet gedreven willen worden
door God of het Noodlot, maar zelf hun eigen levensgang
willen afteekenen op den achtergrond der Eeuwigheid, die
niet verlost willen worden maar zich zelf verlossen willen,
Gode-gelijk willen worden en zich daarom aan het levee
vergrijpen. Sterke scheppingsdrang en dadendrang bij den
mensch heeft zijn vreeselijke tegenpool in uitzinnige vernielingszucht, maar tot in de sterren reikt geen mensch hoe
overmoedig hij zich ook verheffe, en klein blijft hij hoe hij
het kleine rondom zich ook verniele, en Gods gelaat zal het
zijne niet aanschouwen voor Gods wit werd volbracht, en
hoe hij ook beuke op den muur der Eeuwigheid, hij slaat er
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Been tires in, maar loopt er tegen te pletter, en gaat ten gronde
met dat onvervulbaar verlangen naar verlossing dat het
kenmerk is van alle tragiek.
Zoo schetste Antor Wildgans zijn «Kain»: (vertaling
Wies Moens)
« Doch hij die mens genoemd wordt, hij is 6611,
gelijkend wel op de andren, 66nling toch
die slechts een maal bestaat, gelijk God zelf,
Die, lijk het heet, alleen beschikt over zijn dood.
Doch deze wet, is 't wel een wet, trapt Kan
de weerwolf neer en rijt ze in Harden! God ten spot! »
(3 ° tafereel).
En aan Abel vraagt hij hoe God er uitziet
«Abel: Ik zag hem nooit! Met eigen ogen nooit!
K a in : Hoe tinders dan ? Welk zintuig hebt gij wel
om dus te zien wat zich niet zien en last? »
Ilc wil het roven met deez' vuisten, spreek!
en is den doodslag volbraclit
« 'k Zeg : meer gelijk aan God die 't !even schept,
en weer in scherven houwt! Hij duet 't niet meer,
niet meer alleen! Die daad heb i k volbracht!
.11( Kan, de eerste, des verheug ik mij! »
•

•

•

•

•

•

•

•

« Omgordt uw lender, beukt de poorten in,
verbreekt de duisternis. De mens is God!
(4e tafereel).
Deze Kain, de eerste moordenaar, heeft zijn teeken der
overmoed gedrukt op het hoofd der Kainskinderen tiller
geslachten; het is wat Werner Deubel eens heette : « de metaphysiek van den misdadiger » : « In seinem titanischen Drang,
iiber die Menschenwelt hinaus, duscht ihn der furchtbare
Irrtum, er vermochte auf den Taten der Macht wie auf einem
immer hither in die Wolken sich reckenden Turm endlich
so Koch zu steigen, so gross zu werden, dass er sich zu den
Gittern erhObe. » « Diesem Titanendrange nun, gewaltsam
in die Sphare des Ubermenschlich-GOttlichen zu stossen, kann
beigemischt sein ein furchtbares Ressentiment : Wenn mich
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die Glitter nicht als einen der ihren, sondern als einen erbirmlichen Erdenwurm schufen, so ist ihre gauze Schopfung
nichts went, so will ich Feuer legen an den Ban der Welt und
Lieber mit zugrundegehen, als mir ihren Hohn gef alien
lassen » (1) in de hoop dat God zijn vurig aangezicht zal
later zien.
Dien wrok vinden we ook bij Kain, en ook, zij het doorgaans bedekt, in de Attische tragedie, zoowat de misdaad als
offer om den eigen wil aan de Goden op te dringen. Hierboven wezen we op een paar plaatsen bij Sophocles, waar
dien wrok duidelijk werd geuit. Maar ook Klytaimestra
wrokt tegen de Goden om het offer van haar dochter
Iphigenia, en doodt hun werktuig in den persoon van haar
echtgenoot Agamemnon. Elektra en Orestes wrokken om de
ongestrafte misdaad van Klytaimestra en stellen zich zeff als
rechters en strafuitvoerders aan, hoe Elektra het ook camoufleert : « 't is vroomheid misdaad met misdaad te vergelden » (2), en Orestes schuil gaat achter het orakel van
Apolloon. Bij Sophocles vinden we Orestes meer uitvoerder
van het orakel, maar Elektra is des te koelbloediger in het
aanvuren tot de misdaad. Wrok tegen de Goden en gevoel
het werktuig te zijn in hun harden, of zooals Klytaimestra
even beweert : « Sous la forme de l'epouse de ce mort, c'est
l'antique, l'apre Genie v e n g e u r d'A t r é e, du cruel
amphytrion, qui a paye cette victime, immolant un guerrier
pour verger des enfants, » beide komen voort uit dezelfde
beweegreden : zeff te wilier volbrengen wat de goden verzuimden. Tenslotte is dit usurpatie, gelijk wilier worden aan
de Moira, om uit den noodlotigen kringloop te geraken
waarin het noodlot den mensch last draven, dat misdaad
eischt en om die misdaad straft. In «Die R auber» van
Schiller staan enkele zeer typische uitlatingen van den roover
Karl Moor
« der Gedanke verdient V e r g ö t t e r u n g — RAUBER
und MORDER! » en « Fiirchtet euch nicht vor Tod und
Gefahr, denn iiber uns waltet ein unbeugsames Fatum! »
(1)
(2)

Das Nationaltheater II fg. biz. 99-100.
Aischulos : Doodenoffer.
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(1. Akt. 1 Sz.) en tot Kosinsky die de rooversbende wil komen
vervoegen
« Schon wieder ein Klager wider die Gottheit! »
en hem waarschuwend
« Du trittst hier gleichsam aus dem Kreise der Menschheitentweder musst duein hOherer Mensch sein, oder
du bist ein Teufel. » (3. Akt. 2. Sz.)
Wanhoop, wrok en vernielingszucht
« Es wird alles zugrund gehn. Warum soli dem Menschen
das Gelingen, was er von der Ameise hat, wenn ihm das
fehlschligt, was ihn den GOttern gleich macht ? — Oder ist
hier die Mark seiner Bestimmung ? voegt hij er
vragend bij. (Aanvang 3. Akt. 2 Sz.) — Maar als hij zijn
wader uit den kerker bevrijdt, en zijn broer zal bestraffen,
dan schreeuwt hij als een Orestes
« Das hat euch wohl niemals getraumet, d a s s i h r der
Arm hOherer Majestaten seid ?Der verworrene
Knaul unseres Schicksals ist aufgelOst! Hecate, heute hat eine
unsichtbare Macht unser Handwerk geadelt! Betet an vor
dem, der euch dies erhabene Los gesprochen, der euch hierher
gefiihrt, der euch gewiirdiget hat, die s c h r e c k 1 i c h e n
Engel seines finsten Gerichtes zu sein! »
Bij Shakespeare zouden we heele bladzijden in dien aard
kunnen samenlezen, en in dit verschrikkelijkste der misdadigertragedies «The Cenci» van Shelley zegt de oude
misdadiger Cenci
That done,
«
my soul, which is a scourge, will I resign
Into the hands of him who wielded it;
Be it for its own punisthment or theirs,
He will not ask it of me till the lash
Be broken in its last and deepest
wound;
until its hate be all inflicted.»
(Act IV. Scene I).
en even verder
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«I do not feel as if I were a man,
But like a fiend appointed to chastise
The offences of some unremembered world. »
Bij alle groote misdadigers die de tragediedichters schiepen,
vinden we tenslotte dit verschijnsel, dat wrok en hoogmoed
zich enters op hun dadendrang, en wijl ze in razende Yam
het noodlot denken te ontgaan en macht hoopen door misdaad op misdaad, des te sneller en te zekerder de wenken van
het Fatum volgen, en eindelijk ondergaan. En hoe de stof der
Attische tragedies ook onmiddellijk ontleend mag zijn aan
de levende traditie van het yolk, aan de mythen en het geloof,
in den grond verschillen er de moordenaars, bloedschenders,
echtbrekers en bloedwellustelingen niet van de triestige reeks
helden der latere dramaturgen. Zij zijn alien zeer verwant,
en zelfs de pathetische Oidipoes voltrekt zijn fatale lotsbestemming omdat hij overmoedig en driftig is, den drang volgt
om heerscher te zijn. Er was een zeker middel om aan zijn
noodlot te ontkomen, en daarop wijst A. Bellessort zeer
terecht : n i e t dooden, en Been vrouw huwen, tenzij ze jong
genoeg was om zijn moeder niet te kunnen zijn. Maar op den
troon wil hij, trotsch, niet wijken en slaat zijn vader neer, en
om de macht van het koningschap over Thebai huwt hij zijn
moeder, en terecht mag hem Kreoon verwijten, nadat hij zich
blind stale, maar nog zijn zin wil
« wil niet heer in alles zijn.»
Het is een misdadiger, Rauber Moor, eindelijk die het ijdele
van dit menschelijke streven, op het erode van zijn levers
erkent
« 0, iiber mich Narren, der ich wAhnte, die Welt durch
Greuel zu verschOnern und die Gesetze durch Gesetzlosigkeit
aufrecht zu halters! Ich nannte es Rache und Recht Ich
masste mich an, o Vorsicht, die Scharten defines Schwerts
auszuwetzen und define Parteilichkeiten gutzumachen — aber
— o eitle Kinderei — da steh' ich am Rande eines entsetzlichen Lebens und erfahre nun mit Zahnklappern und Heulen,
dass zwei Menschen wie ich den ganzen Ban der sittlichen
Welt zugrund richten warden. (Slotscene).
Fern. BEKAERT.
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HOMERO'S ODYSSEE
XII' Boek
vertaald door P. C. BOUTENS
(Slot)

Wij al jammerend dan opvoeren de nauwte der zeestraat.
Skylla hier, en Charybdis de godlijke aan de' anderen kant juist
't Ziltige water der zee opslurpte met schrikkelijk dreigen.
Wel, zoo vaak ze uitbraakte, aan een ketel gelijk op een groot vuur,
Ziedde, geheel doorwoeld, zij omhoog, en het schuim in de ruimte
Neersloeg over de toppen der klippen aan beide de kanten.
Maar zoovaak, als nu, 't tilt water der zee ze opslurpte,
Zichtbaar binnen zij werd, al woeling; de rots in de rondte
Schrikkelijk weérgalmhuilde; de bodem eronder aan 't Licht kwam,
Zwart van het slijkige zand — hen vatte de valuwe vrees aan.
Wij haar kant opkeken, in angst steeds dat wij vergingen.
SkyIla greep onderwijl van het ruimige schip uit mijn makkers
Zes man, die met hun handen en lijfskracht waren de besten.
Dan omziend tegelijk naar het snel vaartuig en mijn makkers,
Merkte al boven mijn hoofd ik hun beenen en armen, terwip zij
Werden gelicht in de lucht; zij verhieven hun stemmen en riepen
Mij bij mijn naam, voor het laatst toen, aan, in huns harten
benauwdheid.
Als op een rotstong visscher aan roede van duchtige lengte,
Sturend omlaag ter verlokking der luttele visschen zijn aasvoer,
In zee uitwerpt de' angel uit boom van het weidende koebeest;
Dan krijgt hij beet hij en slaat uit het water zijn spartlenden buit
op — •
Spartelend zoo zij werden naar boven gerukt aan de rots op.
Vlak aan den ingang vrat zij hen op, die sloegen aan 't huilen
En uitstrekten hun armen naar mij in den vreeslijken doodstrijd.
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Dat is 't deerlijkste wel wat ooit met mijn oogen ik aanzag,
Van alwat 'k doorzwoegde, uitvorschend de banen van 't zeeveld.
Toen ontkomen wij waren de rotsen en grimme Kalypso
En Skylla, al spoedig des gods overheerelijk eiland
Maakten wij; schoon, breedbrauwig, de runderen daar zich
bevonden,
Met veel krachtige schapen, van Helios, vorst Hyperioon.
Toen, nog midden op zee, ik hoorde in het donkere vaartuig
't Loeien der rundren terwijl zij op 't veeerf werden gesloten,
En van de schapen 't geblaat; tegelijk ook viel mij tebinnen
't Woord in den geest van den blinden Thebaiischen ziener Teiresias
En van Aizaiische Kirke die herhaaldlijk mij opdroeg
Om 't eiland te vermijden van stervlingverblijdenden Helios.
Toen ik, droevig van hart, 't woord nam in den, kring mijner
makkers
<< Luistert, gezellen, naar woorden van mij, al lijdt gij in rampen,
Opdat mede ik u deel godspraken van ziener Teiresias
En van Aizaiische Kirke die herhaaldlijk mij opdroeg
Om 't eiland te vermijden van stervlingverblijdenden Helios;
Want daar, zei zij, bedreigde de meest afschuwlijke ramp ons.
Maar roeit weg dat eiland Tangs met het donkere vaartuig. >>
Zoo ik sprak; en het eigene hart werd in hen gebroken.
Aanstonds gaf met een gruwelijk woord Eurylochos me antwoord :
<< Wreed gij, Odysseus, zijt, overkrachtig, en nooit in uw leven
Raakt gij vermoeid; wel alles bij u is maaksel van ijzer.
Gij die niet uw gezellen, verzat van vermoeinis en slaapzucht,
Toe wilt staan te betreden het land, waar anders wij konden
Op 't omstroomd eiland ons bereiden een smakelijk nachtmaal,
Maar ons beveelt zonder meer door den schielijken nacht te verdolen
Langs luchtspieglende zee, uit de richting geslagen van 't eiland.
Kinderen zijn van de nachten de hachlijke winden, der schepen
Afbreuk. Hoe toch zou ontkomen men 't gapend verderf, als
Plotseling komt bij geval opzetten een razende windhoos
Van boosblazenden Zuiden- of Westwind, die het gemeenlijkst
Wrakslaan 't schip buiten wil der in almacht heerschende goden?
Maar laat zeker ons geven gehoor aan den donkeren nacht thans,
En dicht blijvend bij 't schip, ons bereiden het maal voor den avond.
669

Scheep weer gaan we in de vroegte, en wij steevnen het ruim van
de zee in. »
Zoo Eurylochos sprak; instemden mijn oovrige makkers.
Toen dan ook zag 'k in, dat daimoon kwaad in den zin had,
En opheffend mijn stem tot hem sprak de gevleugelde woorden :
« Vast, Eurylochos, dwingt gij me, alleen als 'k sta, met u velen.
Maar welaan, thans alien bezweert met een machtigen eed mij :
Als wij van runderen eenige kudde of een menigte schapen
Treffen er aan, laat geen bij geval in zijn booze verdwaasdheid
Een rand slachten of ook een schaap, maar stelt u tevreé met
't Eten der spijse die heeft ons verschaft onsterflijk Kirke. »
Zoo ik sprak; zij daadlijk bezwoeren het als ik hun aangaf.
Maar nadat lien eed zij gezworen en hadden beeindigd,
Legden wij aan in de holte der haven ons steviggebouwd schip
Dicht bij een bron zoet water, en 't schip uit gingen aan land mijn
Makkers, en kundig bereidden zij daarop 't maal voor den avond.
Toen zij aan drank en aan spijs naar genoegen zich hadden
verzadigd,
Dan zij gedachten en gingen beweenen hun dierbare makkers,
Hen die Skylla roof de en verslond uit het ruimige vaartuig.
Over hen onder het weenen de jammervergetele slaap kwam.
Maar toen was op zijn derde de nacht, en de sterren zich neigden,
Deed wolkzaamlaar Zeus oprijzen den wind aan het waaien
Met stormangstigend blazen, en weg onder wolken hij dekte
De aard tegelijk met de zee, en de nacht stak op uit den hemel.
Toen, in de vroegte geboren, verscheen roosvingerige Eoos,
Legden voor anker wij 't schip, dat sleepend een welvende grot in,
Waar reibanen en zetelen schoon van de nymfen wij vonden.
Toen riep ik al man ter vergaadring, en sprak in hun midden :
« Vrienden, op 't snel schip immers in voorraad eten en drinken
Is; oritzien die rundren wij dus, dat nets ons gebeure;
Want dit rundren en kloek kleinvee van een schriklijken god zijn,
Helios, die al ding overschouwt, al dingen beluistert. »
Zoo ik sprak; en in hen ik het manhaft hart overreedde.
Maandlang zonder verpoozen de Zuidwind blies, en nadien ook
Deed geen andre der winden zich voor dan Oosten- of Zuidwind.
Zoolang graanspijs hadden mijn makkers en purperen wijn, zij,
Tuk op behoud van hun leven, zich ver van de runderen hielden.
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Maar Coen weg uit het schip al mondkost eindlijk verteerd was,
En in hun nood zij geregeld verzwerfd uittrokken op jachtbuit,
Visschen, (of vogelen ook, al wat hun in handen geraakte,)
Met kromhakige snoeren, gekweld in hun maag door den honger,
Schreed ik eens van hen weg over 't eiland, dat tot de goden
Bidden ik mocht, of een mij een uitweg wees tot de thuisreis.
Toen dan dwars door het eiland been omgaan ik aan 't yolk was,
Wiesch ik de handen mij rein, en op plek waar schut van den
wind was,
Tot al goden ik bad, die houden verblijf op de' Olympos.
Maar zij stortten verleidlijken slaap op mij neer over de oogleén.
Onder mijn makkers begon Eurylochos euvelen raadslag :
« Luistert, gezellen, naar woorden van mij, al lijdt gij in rampen.
Gruwelijk zijn al wijzen van dood voor de heillooze schepslen,
Maar wel deerlijkst te sterven en 't lot te vervullen van honger.
Doch komt, laat ophalend de beste ons van Helios' rundren,
Ze offren den eeuwigen goon, die 't ruim van den hemel bewonen.
En zijn weder terug wij in Ithaka, 't land onzer vaadren,
Daadlijk wij stichten voor vorst Hyperioon Helios een rijken
Tempel, en wijden wij zullen erin veel kostlijke gaven.
Ms hij in mooglijken toorn om de rundren met steilende horens
't Schip ons verkiest te verdelgen, en de andere goon erin meegaan,
Liever ineens met een gaap naar de golf wil laten ik 't leven
Dan langdurig versmachten in de eenzaamheid van een eiland. >>
Zoo Eurylochos sprak; instemden mijn oovrige makkers.
Dadelijk haalden zij op uit de rundren van Helios de beste,
Vlakbij; want niet ver van het schip met de donkere voorplecht
Liepen te grazen de runderen schoon, breedbrauwig en glanzend.
Om hen maakten ze een kring, en zij richtten 't gebed tot de goden.
Van hooglooverende' eik' teér bladgroen hadden geplukt zij;
Want geen blinkende gerst zij bezaten op 't stevigverdekt schip.
Dan, met het bidden gereed, en het slachten en stroopen der dieren,
Sneden de schenkels zij uit; die stopten zij weg in een vetlaag
Dubbelgevouwen, en schikten het rouw vleesch daarbovenop weer.
Ook geen wijn ter besproeiing zij hadden van 't blakerend offer,
Maar zij 't met water beplengden, en roosterden al de geweiden,
Toen, na 't verteren der schenkels, zij hadden geproefd de geweiden,
Sneden zij 't oovrige aan stukken en prikten het vast aan de speten.
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Toen van mijn oogleen haastte de jammervergetele slaap weg,
En ik op weg mij begaf naar mijn snel vaartuig en den zeekant.
Doch toen 'k al op mijn gang in de buurt van 't gehorende schip was,
Toen van den vettigen walm omringde de lauwige lucht mij.
Luid aan het jammeren ik sloeg, de onsterflijke goden ik aanriep :
o 0 Zeus vader, en de andre onsterflijke zalige goden,
Tot groot onheil wel in den deerloozen slaap gij mij suste.
Achtergebleven, bedachten een sterk stuk ginds mijn gezellen. >>
Snel Lampetia in 't strakke gewaad zongod Hyperioon
Boodschap bracht dat wij om hadden gebracht van zijn rundren.
Dadelijk sprak hij, verbolgen van hart, onder de eeuwige goden :
o Zeus onze vader, en de andre onsterflijke zalige goden,
Wil toch straffen de maats van Odysseus, zoon van Laertes,
Die overmoedig van mij afslachtten de rundren, aan wie ik
Vreugd had, als naar den hemel, den sterrenbevolkten, ik opschreed,
En zoo vaak ik terug uit den hemel naar de aarde mij wendde.
Als voor mijn rundren zij niet aanpassende boete betalen,
Daal in het huis ik van Hades om daar voor de dooden te schijnen. >>
Tot hem, antwoord gevend, de wolkenverzamelaar Zeus sprak :
o Helios, blijf gij toch bier schijnen voor de eeuwige goden
En voor de sterflijke menschen ten graanvruchtakker de aarde.
Van hen tref ik dra met den flonkrenden bliksem het snel schip
En klief klein het temidden van wijnmoerkleurigen zeevloed. >>
Van schoonlokkge Kalypso heb die gehoord ik,
Die zei zelf ze vernomen te hebben van leidsman Hermes.
Doch nadat ik gekomen bij 't schip was, of naar den zeekant,
Ging 'k op hen toe, en hen alzijds schold; toch niet te bedenken
Vonden wij een redmiddel; gedood waren de rundren.
Daadlijk vertoonden de goden mijn yolk schrikwekkende teeknen :
Kruipend bewogen de huiden; aan 't huilen het vleesch om de
speten
Sloeg, braadgaar als rauw, en het klonk als stemmen van rundren.
Zes opvolgende dagen hun maal mijn trouwe gezellen
Deden met buit zich te maken de beste van Helios' rundren.
Maar toen deelde Kronioon Zeus ons den zevenden dag toe,
Toen allengs ook legde de wind zich van 't vlagende razen.
Wij fluks gingen aan boord en wij stevenden 't ruim van de zee in,
Eerst opstellend den mast, en de blinkende zeilen gespannen.
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Toen dat eiland dan uit het oog wij verloren, en nergens
Eenige kust, maar niets dan hemel en zee zich vertoonde,
Toen oprijzen Kronioon deed blauwduistere wolkbui
Boven het ruimige schip, en de zee werd donker eronder.
Niet heel lang doorzette het schip; want zonder verwijl stak
Huilend de Westwind op met zijn krachtige vlagen aan 't razen.
Voor aan den mast afknapte de stagen de wervlende windstoot
Beide, en de mast zelf stortte achterover ('t gezamenlijk tuig in
't Ondergeloopene ruim neértuimelde) en achter op 't vaartuig
Trof hij den kop van den man aan het roer, hem verbrijzelend
de botten
Alle tezaam van den schedel; een duiker gelijk van de plecht of
Sloeg hij, en 't manhaft leven verliet tegelijk het gebeente.
Zeus losdonderde ineenen en keilde zijn bliksem het schip in.
Dat, door den bliksem geslagen van Zeus, schoksidderde in elk deel
En zich vervulde met sulfer; van boord afsloegen mijn makkers.
Zij, zeekraaien gelijk, in de buurt van het donkere vaartuig
Dobberden mee op de golven; de god ontnam hun den thuiskeer.
Maar ik hield door het schip me op de been, tot 't beuken den
scheepswand
Los van den kielbalk brak, die naakt voortdreef op de golven,
En op den balk neérrukte den zwevenden mast. Aan den mast zelf
De achterste staag vasthing, touwwerk uit de huid van een koebeest.
Daarmeé kluisterde ik beide tezamen, de kiel en den mastboom,
Heesch mij erop, dan zwalken ik liet me op de hachlijke winden.
Toen ging liggen de Westwind wel van zijn vlagende razen,
Maar Zuidwind stak dadelijk op, die kommer me in 't hart bracht,
Dat 'k nog eens meemaakte Charybdis de noodlotzaalge.
Nachtlang zwalken ik bleef ; tegelijk met de zon in haar opgang
Kwam ik bij Skylla's klip en het schriklijk gevaar van Charybdis.
Op dien tijd zij slurpte het ziltige water der zee op.
Maar ik hield, in de hoogte gestuwd naar den machtigen vijgboom,
Daar mij geklemd aan vast als vleermuis. Nergens ik kans vond
Stevigen steun met mijn voeten te vinden of hooger te klautren;
Want ver waren de wortlen, en hoog in de lucht zich de takken
Strekten, geweldig en zwaar, en hun schaduwen dekten Charybdis.
'k Hield onwrikbaar vast, totdat zij opnieuw weer mastboom
En kiel uit mocht braken. Zij kwamen mij onder 't verwachten
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Laat; zoo laat als man oprijst van de markt tot zijn nachtmaal,
Die veel veeten beslecht onder rechtstrijdvoerende jongren — :
Zoo laat kwamen de balken te voorschijn weer uit Charybdis.
lk liet los met mijn beenen en armen van boven tot de' afsprong;
Midden in 't kolken ik plompte terzij de geweldige balken;
Daarop heesch ik me, en roeiend mij redde met harden en armen.
Skylla liet niet meet mij de vader van menschen en goden
Vallen in 't oog; want niet ontgaan ik het gapend verderf was.
Vandaar negen der dagen ik ronddreef; 's nacht van den tienden
Spoelden de goden me op 't eiland Ogygia, waar haar verblijf heeft
Menschlijkbespraakte geweldge goden, schoonvlechtge Kalypso.
Zij me opnam, en verplegen mij deed. Waartoe 't u verhalen?
Want reeds gisteren heb ik besproken het hier in de woning
Met u als met uw machtige vrouwe; het zou mij bezwaren
Weer overnieuw te vertellen het reeds omstandig verhaalde. »
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LAUS INFANTIS (')
1
Voor de' een te dwaas, voor de' ander weer te wijs
Bleef hij een kind in deugden en in zonden
En heeft, te onbezorgd om kleed en spijs,
Der dingen glans gezocht en niet huts gronden;
En die geen Bast was in Parijs of Louden
(Zijn jaren klommen en zijn haar werd grijs)
Begon met zoo'n voltooide rust de refs
Alsof zijn oogen reeds de klaarheid vonden
En zijne voeten raakten 't paradijs.
2
In alle dingen vond hij groot behagen;
Hij liep een levee lang haast met een vlag.
En men Bit kind ontwaakte in de Dag,
Wiens heerlijkheid zijn oogen reeds vdorzagen,
Heeft het, daar het glans en bloemen lag,
Rijn groote oogen vragend opgeslagen
Waar is het Licht, dat zooveel glove zag
En waar het land, dat zooveel heil mocht dragen?
3
Gij troft hem midden in zijn zwak,
Want toen uw stem : « Zachaeus » sprak
Viel 't mannetje uit de maan
En 't wonder was gedaan
En tuimelend van zijnen tak
Zag hij u spraakloos aan
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En was voortaan met zak en pak
Zijn meester toegedaan
Z00, die voor u zijn hats haast brak
Heeft u als gast voortaan.
4
Ms ik kom eenmaal voor u staan
Van angst ontzind
En van uw Licht bezweken —
Laat dan een Engel, mij gezind,
In dat uur aldus spreken
Dit kind
Heeft Illes als een kind gedaan,
Blijf gij niet in gebreken
Maar Beef hem een goed teeken
En laat hem bij U binnengaan.
Jac. SCHREURS.

(*) Uit : a Kleine liederen van Dood en Leven » een nieuwe weldra to verschijnen

bundel.
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ALS DE DAGEN LENGEN
Voorspel : 1871 - 1881
(Slot)

Het was Donderdagmiddag.
Vroolijk klauterde Nina naar boven, naar de citadel. De
ordonnans was dezen morgen komen zeggen, dat Nina na
het eten komen moest, en de huishoudster haar alleen mocht
laten gaan. Ze vond het heerlijk, zag den langen prettigen
namiddag voor zich, dacht aan haar vrienden, de krijgsgevangenen, die boven lagers. Ze was met alien goede maatjes,
zoowel met de Franschen als met de Duitschers, iets beter
met de Duitschers misschien, omdat ze die bijna niet verstond en het zoo grappig was door teekens en gebaren to zien
uitleggen, dat ze thuis ook kleine meisjes hadden, net als
Nina, dat ze daar woonden, ver weg, naar het Oosten toe.
Ze hadden zoo'n verlangenden blik in hun oogen als ze dat
uitlegden en ze spraken van « die Heimat » en « die Frau
Mutter », van « Weihnachten » en « Sehnsucht », en ze zongen liedjes waarvan Nina Been woord verstond, maar zachtjes
het refrein meeneuriede. Bij de Franschen was het gewoon,
die spraken van 11-bas en chez nous, a deux pas d'ici in
dezelfde taal die iedereen sprak en ze kregen verschrikkelijk
veel lekkers van de inwoners der stad gestuurd, altijd met de
afzonderlijke vermelding : voor de Fransche krijgsgevangenen. Maar daar Wilde Papa niets van hooren, hij verdeelde
de schatten gelijk tusschen de vijanden en beweerde dat de
onzijdigheid zulks eischte.
Daar was onder de Franschen een Jong ventje, bijna zelf
nog een kind, en dat had haar met gloeiende oogen aangestaard toen zij vertelde van haar bezoek bij den goeverneur
en den namiddag met den Prince Imperial doorgebracht.
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Sommigen maakten eenige hatelijke bemerkingen over den
keizer, die hen zoo heldhaftig naar de nederlaag had gevoerd,
zooals ze smaalden, en er kwamen tranen in de oogen van
den jongen soldaat. Toen Nina wegging vroeg hij of hij haar
hand mocht kussen op de plaats waar de Prins die gekust
had. Nina lachte, stale haar arm uit en toen de lippen haar
even beroerden was het of zij wederom de weemoedige
woorden vemam : « Als ik groot ben, dan kom ik terug om
je te haler, Nina-Ninon-Ninette... » Het jonge geestdriftige
soldaatje was een van haar beste vrienden geworden. Als ze
bij de Franschen vertoefde, dan vertelde hij haar van Napoleon, den eersten keizer. Hij was overtuigd, dat deze, de jonge
pries, dien Nina ontmoet had, op hem zou lijken en Frankrijk sterk en machtig zou maker als weleer. Nina liet hem
maar praten, omdat ze zag dat dit hem plezier deed.
Dan was er nog een uitverkorene under de Duitschers, een
breedgeschouderde, reeds grijzende man, met een zwaren
baard en borstelige wenkbrauwen. Hij ram Nina op zijn knie
en vertelde haar een lang verhaal, altijd hetzelfde, zoo door
gebaren en teekens geillustreerd, dat zij het tenslotte heelemaal begreep.
Hij woonde ver, ver weg, wel wren, dagen en weken loopen
hier vandaan, naar de rijzende zon toe. Daar woonde hij,
midden in een groot bosch, met zijn vrouw en twee kleine
meisjes, juist zulke meisjes als Nina. Zijn vrouw had large
blonde vlechten net als Nina's Mama. Hij kon het niet weer
uithouden van verlangen naar zijn vrouw en zijn kleine
meisjes : over eenige dagen, nu nog niet, maar als de zon zoo
stond en zoo, en de sterren 's nachts girder en daar, en de
maan in het eerste kwartier was of in het laatste, dat begreep
Nina nooit heel goed, dan, hij drukte haar tegen zijn burst,
dan klauterde hij de rotshelling af, heelemaal naar beneden.
Nina schudde telkens angstig het hoof d, het was veel te gevaarlijk, loodrecht stond de rotswand boven de rivier. Hij
glimlachte, wees hoe hij zijn voeten zette en zich aan de
takken der uitwassende struiken vasthield. In zijn land, beduidde hij haar, waren het enkel rotsen en Bergen, veel hooger dan de Ardennen. Nina huiverde, beneden was de rivier.
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Maar hij sloeg dan de armen wijd uit, maakte het gebaar van
zwemmen en als hij aan den overkant was.... Zoo sterk
was zijn uitbeelding, dat Nina hem de levensgevaarlijke
poging zag wagers : als een geit de rotswand afklauteren, als
een karper naar den anderen oever der Maas zwemmen, als
een jachthond door de vlakte van Jambes voortsnellen in den
nacht, zich overdag schuilhoudend in de bosschen totdat hij
de Duitsche grens bereikt had, waar de trein hem mee zou
semen naar het Oosten toe, naar het diepe woud en het
kleine huisje, waarin zijn vrouw woonde met hun beide
meisjes....
De schildwacht salueerde en liet Nina door. Het kind
stapte het plein over, een ongewone opwinding scheen er te
heerschen, eenige officieren liepen heen en weer, de tweede
schildwacht hield haar even staande, maar toen zij haar naam
opgaf, « Nina Gerard, la fille du commandant », klonk er
achter haar een stem Laissez-passer en een oogenblik later
stood zij in het bureau van Papa.
— Het is een onaangename geschiedenis, een hoogst
onaangename geschiedenis, hoorde zij hem op barschen toon.
zeggen. De krijgsgevangenen moeten scherper bewaakt worden, geen enkele mag de citadel weer verlaten, ook niet
overdag, ook niet op eerewoord. Nu er 's nachts een ontsnapt
is zullen meerderen trachten dit voorbeeld te volgen, zulke
gevallen zijn aanstekelijk.
Nina slaakte een juichkreet : ontsnapt! Hij was dos vrij,
hij had het gewaagd, gisterenavond, dezen nacht, en nu vanmorgen, terwijl zij nog in haar bed lag te soezen, was hij al
op weg naar zijn vrouw en zijn twee kleine meisjes.
De officier keerde zich om, Nina's vader zag haar streng
aan.
— Ah, mademoiselle, sprak de luitenant hoffelijk.
Dit woord bracht haar tot de werkelijkheid terug : ze was
hier niet Nina-Ninon-Ninette, zooals bij Mama vroeger en
bij den Franschen Prins, ze was hier niet « Du Liebe Kleine »
zooals bij de Duitsche krijgsgevangenen, ze was : Mademoiselle, la fille du commandant.
— Wie heeft je doorgelaten, vroeg haar vader.
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— Kapitein Delorge beval het Laissez-passer aan den
schildwacht, antwoordde het soldatenkind.
De luitenant salueerde en verliet het vertrek, Nina vloog
op haar vader toe.
— Is hij ontsnapt, is hij vrij, is het gelukt, hebben ze niet
op hem geschoten?
De commandant legde snel zijn hand op haar mond.
— Zwijg Nina, je moogt hier nooit een woord over spreken. Wist je ervan ? Waarom heb je me niets gezegd ?
— Hij heeft twee kleine meisjes net als ik, en ik heb het
portret van zijn vrouw gezien, ze lijkt op Mama. Maar ik
dacht niet dat het mogelijk was, ik dacht nooit dat hij het
zou wagers, dat het zou lukken.
Hij hield haar op armslengte van zich of
— Waarom heb je me niets gezegd ? Heb je er met iemand
anders over gesproken ?
Nina rukte zich los, vouwde beide handjes tegen haar borst.
— Ik had beloofd, dat ik zwijgen zou Papa, hij deed altijd
zoo, met den winger op zijn mond, en dan moest ik hem een
hand geven.
Commandant Gerard glimlachte, de toom was uit zijn oog
geweken.
De dochter van een soldaat die aan een anderen soldaat iets
beloofde, met handslag : het was natuurlijk dat zijn kind
gezwegen had als het graf.
— Die arme drommel, mompelde hij, ik wensch hem geluk.
In elk geval Nina, houd nu verder ook je mondje dicht
tegenover iedereen.
Het jonge meisje stak de laatste hand aan haar toilet. Ze
droeg een rose tafzijden kleed : een nauwspannend lijfje en
een wijden rok met strooken, de tournure versierd met linters
en strikken. Uit de roomkleurige leant, die het vierkante
décolleté omzoomde rees de blanke hals omhoog, te blank
voor een meisje met kastanjebruine krullen, Nina moist wel
dat dit een gebrek was. Ze had de lichte huidskleur harer
blonde moeder, het donkere haar en de grijze oogen van haar
vader. Ze was ook veel te mager en al deed ze zoo haar best
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om goed te eten, het hielp niet. Ze had putten bij het sleutelbeen en de armen waren te schraal, maar in de rote zijden
baljajon leek ze toch een echte dame, bijna zoo'n echte dame
als Mama vroeger was.
Mama hier in Antwerpen, Nina kon zich dien tijd nog
slechts vaag herinneren. Eenige jaren voordat Papa naar
Namen werd overgeplaatst hadden zij hier gewoond, generaal Brialmont bouwde de forten en versterkingen om Antwerpen en Papa was daar werkzaam. Hij was toen nog geen
colonel, zooals nu, hij was men nog majoor.
Terwip. Nina op kostschool was, werd Papa nog eenige
malen overgeplaatst : de officieren van het jonge Belgische
koninkrijk waren het verwisselen van standplaats gewend,
doch nu kwam er toch wat meer rust, vooral bij de hooger
benoemden en zij zouden wel hier blijven, daar Papa door
zijn rheumatisch been genoodzaakt was geworden zijn pensioen aan te vragen.
Al drie jaar was Nina thuis, en het was een aangenaam
ofschoon wel wat eentonig Leven, dat ze leidde. Ze bestuurde
het huishouden, ze hield de kas, ze was vanaf haar zeventienden verjaardag beschouwd en behandeld geworden als
grout mensch, dat was heerlijk. Minder prettig was de overdreven spaarzaamheid van Papa, zijn afkeer van weelde en
ontspanning, zijn strenge levenswijze, de ijzeren tucht, waaraan zij weliswaar van kindsbeen of gewend was geweest,
doch die haar nu als jong meisje drukte.
Toes Mama leefde werden er toch hier te Antwerpen vele
vrienden ontvangen, Mama mocht zooveel mooie kleeren
koopen als ze Wilde, Mama ging naar de opera en naar de
bals in de Groote Harmonie.
— Mama moest haar stand ophouden als off iciersvrouw,
antwoordde Papa dan barsch. Nu is dat niet meer noodig.
.11( ben gepensionneerd en weduwnaar, we behoeven dus
niemand te ontvangen. Fortuin bezitten we niet, het is dus
't beste zooveel mogelijk te spares dan hoef je later geen
armoede te lijden.
In haar hart moest Nina hier om lachen. Ze was een off iciersdochter en alle officiersdochters trouwden immers. Nu
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ja, er bestond wel die bepaling van een verplichten bruidschat, maar Nina wist heel goed, dat Papa volstrekt niet zoo
arm was en zij het dus ook niet zou wezen. Neen, het waren
voorwendsels om thuis te blijven, teruggetrokken te leven,
zich alleen te wijden aan plicht en arbeid, met wat muziek
en schilderkunst als eenige afleiding.
Gelukkig dat ze hier te Antwerpen de oude vrienden uit
Mama's tijd had teruggevonden, bij wie de herinnering harer
moeder sterk voortleefde, en bij wier zoons en dochters Nina
in een prettigen kring van jongelui en jonge meisjes was geraakt, die wat zon in haar leven brachten.
Nina had succes, veel succes, ze wist het zelve heel goed.
Ondanks haar eenvoudige kleeding, ondanks haar neiging
zich op den achtergrond te houden om de anderen niet te
overschaduwen, werd zij op alle soirees, op alle ball, op alle
diners uitgenoodigd, en op al die partijen had zij steeds de
beste dansers en de aardigste cavaliers.
— Papa, het is tijd, waarschuwde Nina terwijl zij den
gouden armband, een erfstuk van Mama, toeknipte. Och hoe
jammer Papa, dat U indertijd Mama's hermelijnen avondmantel hebt weggegeven, die had ik zoo goed kunnen gebruiken nu we naar zoo'n grootsch feest gaan.
De prachtige roodfluweelen avondmantel met hermelijn
gevoerd was in Nina's kinderverbeelding blijven hangen als
een vorstelijke dracht. Zij had er Mama voor het laatst mee
gezien toen zij een kleed droeg van witte leant. 0, hoe mooi
was Mama men geweest, zoo zou Nina nook worden .....
— Wat zou jij met zoo'n mantel doer, dat is Been dracht
voor een jong meisje. Hij was trouwens voor Mama veel te
weelderig, oordeelde Papa kortaf.
Nina glimlachte heimelijk.
— Nu goed, ik zal Uw ouden soldatenjas omslaan.
In de salons van de deftige generaalsvrouw, die de beste
vriendin van Nina's moeder was geweest, verdrong zich een
uitgelezen gezelschap. Het was de groote afscheidsavond, eer
Camille, de jongste noon naar Congo vertrok. Al wat militair
Antwerpen aan schitterende uniformen bevatte was aanwezig met de hooge ambtenaarswereld. Alleen de koopmans682

stand was niet vertegenwoordigd, volgens de heerschende
begrippen, dat een krijger, een advocaat, een geneesheer
aansloot bij den adelstand, de handel echter thuishoorde
achter de toonbank of de winkelruit.
De dochter des huizes kwam ijlings op Nina toe.
— je zit aan het souper niet naast Camille, fluisterde het
meisje gejaagd, maar hij zal toch den eersten dans met jou
doen, al heeft Mama er op tegen. De dochter van generaal....
— 0 natuurlijk, stelde Nina haar gerust, generaalsdochters
hebben den voorrang, staan ver boven die van een majoor of
gepensionneerd luitenant-kolonel! We kennen immers de
graders goed genoeg.
— je neemt het dus niet kwalijk, drong het meisje, met
haar bleeke kopje opgeheven naar Nina, die veel grooter
was. 1k Wilde je gauw waarschuwen, ik was zoo bang dat het
j e teleur zou stellen, je avond misschien zou bederven.
Nina haalde de schouders op. Ze begreep het best, Camille
moest carriêre makers, Binder in den nieuwen Congostaat.
Alle invloeden moesten hier aangewend worden, de machtigen moesten ontzien worden, de jongen had voorspraak
noodig, bescherming misschien in het begin om op te klimmen tot de hoogste rangers, dus was het niet meer dan billijk
dat een jeugdvriendinnetje, bovendien tot de intiemen van
den huize behoorend, waarmede men niet zoozeer rekening
behoefde te houden, op den achtergrond werd geschoven.
Ze danste met een vlasblonden luitenant, die haar onmegelijk stiff vasthield. Ze danste onder de fraaie kristallen
luchters en zag haar rose tafzijden beeld weerkaatst in de vergulde spiegels. Ze danste langs de zware mahoniehouten
canapé's met wijnrood fluweel bekleed, van waar de oude
dames haar door een face-a-main bekeken, ze Bleed langs de
Louis-Philippe-consoles waarop de heeren hun glas neerzetten om haar na te oogen, ze danste, danste, danste met elk
die haar vroeg; haar boekje stond heelemaal volgekrabbeld
met een lijstje names achterop voor de extra-waken.
Het was warm in het salon, er heerschte een opgewekte
stemming. Het levers was nu veilig overal en hood schoone
vooruitzichten. De Fransche republiek hield zich staande, was
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de nederlaag van '70 vlug te boven gekomen. Had men ooit
schitterender wereldtentoonstelling gezien dan die van
Parijs ? Het jonge Duitsche keizerrijk scheen een veiliger
buur te wezen, dan men oorspronkelijk verwacht had; de
beide koninkrijken Belgie en Nederland leefden zoo eensgezind en vriendschappelijk naast elkander, alsof er nooit blued
gevloeid had tusschen deze brave Buren. Orde en rust heerschten alum, de landbouw tierde, de nijverheid bloeide, en nu
was daar bovendien die onafhankelijke Congostaat waar men
de hand van den niet-beminden maar sterkbewonderden
grooten Leopold in voelde, de Congostaat, die een afzetgebied en een rijke toekomst vormen zou voor het overbevolkte
Belgie.
De ouderen praatten, de jongeren dansten, lachten,
schertsten.
— Versta je Vlaamsch Nina-Ninon-Ninette, fluisterde de
noon des huizes in het voorbijgaan haar in het our.
— Ja zeker, een beetje althans.
— De Vlamingen zingen een mooi lied waarin ze telkens
herhalen : Ze zullen hem niet temmen, den fieren Vlaamschen Leeuw. Wel....
In het geroezemoes ging zijn stem verder verloren.
— Wat zullen ze niet temmen of niet hebben, vervolgde
Nina, Coen ze eenige minuten later eindelijk in Camille's
armen werd weggevoerd.
Hij was niet mooi deze jonge verstandige luitenant, met
zijn innemenden glimlach en zijn schitterende oogen, maar
er sprak wilskracht en ondernemingsgeest uit elk zijner
bewegingen.
— Wel Nina-Ninon-Ninette, ze zullen hem niet hebben, al
die generaalsclOchtertjes en baronesjes en gravinnetjes, wier
voorouders al under Godfried van Bouillon ter kruisvaart
togen. je kunt het trouwens aan haar gezichtjes zien, dat ze
uit een erg oude duos komen.
— 1k begrijp je niet, Camille....
— Ik vertrek overmorgen naar Congo, Nina, en over een
paar jaar ben ik daar goeverneur.
— Och kom, verwaande jongen.
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— Je zult zien, dat ze nog eenmaal een stad den naam zullen geven van je nederigen dienaar, die je nu toch eindelijk
vastheeft en je den heeler avond niet weer loslaat, ook niet
voor het souper, ondanks de beschikkingen van mijn heele
familie, van den generalen staf van het Belgisch Leger, en van
den Almanach de Gota. Ze zullen hem niet hebben, den toekomstigen goeverneur van Congo. Nina-Ninon-Ninette, moil
je me beloven op me te wachten, tot ik je kom haler om als
gouverneursvrouw met mij mee te gaan naar het land over
den evenaar ?
Voor de derde maal in haar jong Leven keek Nina Gerard
met haar eerlijke grijze oogen een ondervrager aan om te
antwoorden
— 1k beloof het je, Camille.
Tusschenspel : 1914.
De moeder werd wakker.
Het Licht drong door een trier van het gordijn vaag op
haar kussen en toen zij de oogleden opsloeg zag ze aan de
grijze schemering, dat het nog heel vroeg moest wezen, nog
gees tijd om op te staan.
Warm tegen haar aangedrukt, blozend van slaap, met zijn
vuisten tegen zijn bolletje, lag haar eerste kleinzoon; in de
wieg naast haar, onder het bereik harer hand, rustig ademend
als een bloem sluimerde haar tweede kleinkind.
Ginder ver, zij moist niet juist waar, toefde hun moeder. Die
was over zee getogen spijts mijnen en duikbooten, toen zij
vernam dat haar man uit krijgsgevangenschap ontkomen was.
De een over de Alpen, de andere over den Oceaan wilden
zij trachten een kus te wisselen voor hun beide zoontjes.
Hoe was hij ontsnapt, hoe was hij erin geslaagd te ontvluchten ?
Meer dan veertig jaar geleden had een klein Belgisch
meisje het geheim bewaard van een Duitsch krijgsgevangene,
die ziek werd van verlangen naar de zijnen.
Is dit de eeuwige keerkrans der dingen ? Is er nu, meer
dan veertig jaar later, ergens een mensch in Duitschland ge685

weest, die geweten heeft dat de vader van haar kleinkinderen
het onmogelijke Wilde beproeven om uit het krijgsgevangenkamp los te geraken, en heeft hij dit geheim evenmin verraden als indertijd de kleine Nina?
Zeven malen is de man van haar kind, nu ook haar kind,
gewond, toch is hij niet bezweken toes hij voor Namen lag.
Eenmaal, die tijd is lang voorbij, heeft een jonge verjaagde
prins aan een klein meisje gevraagd : Wil je op mij wachten
Nina-Ninon-Ninette, tot ik terugkom om je te haler, en zij
heeft geantwoord : Ja, als je nooit oorlog maakt.
De jonge prins is gesneuveld ondanks haar kinderlijke
gebeden, bezweken order zeventien verraderlijke assagaisteken der Zoeloe's en vele nachten heeft Nina stil geschreid
om den schooner droom die in rook was vergaan, zonder
dat een troostende moederhand over haar hoofd streek.
Is dit de eeuwige keerkrans der dingen? Is het om haar
stille tranen, dat geen verraderlijke bajonetsteek, geen moordende shrapnell, geen vliegende kogel het leven hebben geroofd van den geliefden man harer lieve dochter, ondanks de
zeven zware wonder die hij bij Namen ontvangen heeft?
Eens trok een jonge luitenant vol ijver en ondernemingsgeest naar Afrika en vroeg aan een meisje in rozenroode
zijde
— Zul je later met me meegaan naar Congo als goeverneursvrouw, Nina-Ninon-Ninette ?
Ginder hebben ze aan een schoone stad den naam gegeven
van den jongen goeverneur, maar de vroolijke luitenant is
nooit weergekeerd; ook hij moest sterven in den bloei zijner
jeugd.
Toen had de Belgische kolonels dochter, door den dood
van al haar beloften ontslagen haar hand gelegd in die van.
den Noorderbuur en was met den eindelijk uitterharte gekozen echtgenoot heengetogen naar het land van veiligheid en
burgerdeugd, waar de luchten blauw zijn en de vlakten
groen, waar het leven gelijkmatig vliedt, zonder strijd en
zonder hartstocht.
Doch ook deze had haar verlaten in de kracht van zijn
leven, was vroeg gestorven evenals Nina's mooie Mama.
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Nu is zij Moeder, Moedertjelief, Grootmama en de kleine
stamelt heel gebrekkig 0-ma..... Niemand noemt haar ooit
meer bij een anderen naam : zij is al bijna een oude vrouw.
Toch is ze heel rijk. Twee dochters, een schoonzoon, twee
kleinkinderen....
Heel Europa staat te vlam en te paard, te vuur en te zwaard.
Waaraan denken de kleine meisjes nu? Zijn er nu ook nog
hier of elders kleine Nina-Ninon-Ninettes, die niets van den
oorlog willen weten ?
Och ja, ze zijn overal. In Frankrijk en in Duitschland, in
Engeland en in Oostenrijk, in Belgie en in Nederland, maar
de wereld luistert niet naar hen, zij luistert naar de bevelen
van jonge luitenanten en oude generaals, zij hongert van
broodnijd en versmacht van gouddorst, zip vergaat van
afgunst. Het kanon davert, de lucht is verpest, de kathedralen
branders en niet alleen bij Namen zijn de rivieren rood van
bloed.....
Maar bier, in de lage landen, vloeit de stroom toch weer
rustig, zuiver blauw tusschen groene weilanden tot aan de
grijze zee, die moorddadig vol ligt, vol mijnen en duikbooten.
Zal haar dochter terugkeeren van diem gevaarlijken tocht,
zal haar schoonzoon voor den tweeden keer den dood ontsnappen, of zal ze geen van beiden ooit weenier en zullen hors
twee kleine zoontjes geen andere moeder kennen dan Oma ?
Naspel : 1934.
De oude vrouw sloot de oogen.
Het leven was goed voor haar geweest ze was bereid
het te verlaten. Daar is een tijd van komen, daar is een tijd
van gaan.
Aan de overzijde van het graf zoo zij zooveel geliefden
terug vinden : haar ouden wader en haar jonge moeder, haar
goeden man en vele vrienden uit haar lang leven, veel trouwe
vrienden vanuit haar jeugd reeds. Een bleeke knaap, die eens
haar hand gekust had toes zij nog een kind was, en die ge687

sneuveld was in Afrika. En Camille, de vroolijke luitenant,
die zoo goed bij haar paste, in Antwerpen toen zij een jong
meisje was. Het is zoo beschikt geweest, dat zij steeds heeft
moeten verliezen wat haar het dierbaarst was, als kind, als
meisje, als vrouw.
Toch was het leven goed voor haar, en barmhartig. Als
moeder had zij nooit geleden. Allen, die uit haar geboren
waren, had zij behouden : haar beide dochters, den geliefden
man van haar kind, haar zoo dierbaar als een eigen zoon, en
al haar kleinkinderen.
Niets had zij moeten afstaan ondanks oorlog en geweld,
ondanks ziekte en gevaar. 0, dat zij gaan mocht eer haar
moederhart iets of moest geven, dat zij gaan mocht met alien
om haar heen. Zij is te oud of afscheid te nemen en weer
achter te blijven, en weer opnieuw te wachten en te hopen
op een terugkomst. Dat was goed als kind, als meisje, als
vrouw, nu is ze te oud.
De zon lag over het grasveld en door de bladeren van den
kastanjeboom Bleed sours een straal over haar harden. Girder
aan den zoom van den tuin vloeide de Maas, waarlangs ze
als kind gespeeld had in Namen. In Namen waar zij den
eersten oorlog had meegemaakt, in Namen waar haar zoon
gewond was in den tweeden, den grooten wereldoorlog.
Iemand kwam uit de veranda op haar toe, de oude vrouw
Wilde de oogen opener, maar ze was te vermoeid. Bijna
onhoorbaar naderde een lichte gestalte. Het kiezel knerpte
niet order haar voet, en geruischloos zweefde ze reader over
het grasveld.
Wie was dit nu, was het haar jonge moeder, of was zij het
zelve, of was het een van haar dochters ?
Hoe goed was het leven voor haar geweest, ondanks zijn
harde slagen, hoe vredig en voldaan ging zij heen.
Iemand was nu heel dicht bij haar genaderd, wie was het?
— Nina-Ninon-Ninette..... Nina-Ninon-Ninette.....
Drie wezens hadden haar zoo genoemd, voor de anderen
was zij alleen maar Nina geweest, of vrouwlief, of moeder.
— Nina-Ninon-Ninette.... Nina-Ninon-Ninette, riepen
luide stemmen links en rechts. De stem van een mooie vrouw,
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de stem van een bleeken knaap, de stem van een jongen man.
— Wie ben je ? vroeg de oude vrouw. Wie zijn jullie ?
— Nina-Ninon-Ninette, Nina-Ninon-Ninette, herhaalden
de stemmen om haar been.
De oude vrouw opende de oogen.
In haar schoot ligt de brief van haar kleinzoon.
Hij schrijft trotsch en opgewekt, moedig en vol toekomstplannen. Hij heeft een schitterende betrekking . in Congo
gekregen, en over twee jaar keert hij terug om zijn verloofde
te halen. Morgen komt hij afscheid van haar nemen, en dan
moet Oma beloven dat ze op zijn bruiloft nog even fiksch:
en gezond zal wezen als nu.
Hij gaat dus heen en zij zal weer beloven te wachten. Daar
ligt een halve eeuw tusschen, dat een jongen, dien zij liefhad
naar Congo trok om er te blijven. Zal zij opnieuw de kracht
hebben om te wachten tot een andere jongen, dien zij nog
meer lief heeft, want hij is het kind van haar kind, terugkeen om haar oud hart te verblijden.
De zon glinstert over het kiezel van de tuinpaden, over de
halmen van het grasveld, over de golven van de Maas.
Nina-Ninon-Ninette....
Leeft een mensch heel zijn leven voort met diep in zijn hart
dezelfde herinneringen, tot aan het einde toe?
Neen, zij mag nog niet heengaan naar het betere land,
altijd opnieuw zal zij moeten beloven te wachten op een
geliefd wezen.
Hier zit zij nu in den ouden lommerrijken tuin aan de
oevers van de Maas, maar hier is deze niet speelsch en dartel
als in het bergland harer jeugd, hier stroomt ze breed uitgedeind, rustig en gelijkmatig door de lage landen naar zee toe,
om te monden in den eeuwigen oceaan.
Vloeit zoo ook tenslotte ons leven, breed uitgedeind na
volbrachten loop, in den oceaan der eeuwigheid ?
STEPHANIE CLAES-VETTER.
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RUSTIG LIED
Onder het raam, in de aarde, die sporen
die me dierbaar zijn.
Toes hij kwam, wie zond hem weg? Ili zond hem weg;
het deed geen pijn.
Het deed geen pijn; maar iets is verdwenen
of dood in mij.
Mijn gedachten staan, als soldaten gehoorzaam,
in rechte rij.
Op een nacht valt de sneeuw, maakt de aarde wit, maakt de
aarde rein.
De randen van mijn oogen does pijn;
het komt door de slaap, het komt door de sneeuw, het komt
door die sporen
die niet to vinden weer zijn.
Februari 1934.
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Gabrielle DEMEDTS.

DE KOUSEBAND
De bruiloft liep van 'n leien dakje. Op het raadhuis waren
ze geweest en bij de pastoor : Raymonde Comet en Paul
Louvard, met een hele sleep van opgedirkte en feest-in-hethoofd-hebbende familieleden en genodigden.
Feest was het, zomers weer, bruiloft : het mooiste dat een
mess in zijn levee kan meemaken aan eten en drinkers en
pret. Ze liepen door het dorp en lieten zich bewonderen —
leder had een lach en een plagend spottend woord, de braid
vooral moest het ontgelden met de jonge man die naast haar
liep in lompe stag — waar had-ie de cooed vandaan gehaald
om verliefd te worden ? — hij struikelde bijna over zijn
eigen verlegenheid gelijk een kalkoense haan over zijn
slepende vleugels wanneer hij zich opblaast.
En nu gingen ze aan tafel.
Het leek wel een machine-hal waar een rij motoren stond
te draaien en met orde te snorren — zó aten ze, zó dronken
ze, met zoveel orde en regelmaat. Het grog om de grootste
honger weg te eten.
Er was overvloed. De Bakker speelde voor kok deze dag
en bracht de fijnste glimmendste lekkernijen op tafel; zevén
buurvrouwen en werksters hielpen hem : druk, roodhoofdig,
zweterig, feestelik gezind. Ze aten en dronken tegen de
anderen op onder 't tafeldienen door :Kier een hap en daar
'n slok, het kon immers nog lang dares voordat ze hue
geregelde beurt kregen.
De gasten zaten aan een large op schragen gemaakte tafel
in de koer van de Comets. Vlaggende versieringen hinges
langs de oude mares, guirlandes, gemaakte rozen, klimop;
confetti spikkelde veelkleurig op de grond en borate serpentines rolden rood om de menses d'r voeten gelijk krullen
in een timmermans Winkel op 't drukst van de dag.
Na een tijd van dat gestadig eten waren er die wat stevig691

heid in de maag begonnen te voelen, die de rug tegen de
stoelleuning zetten en eens opgewekt rondkeken met een
woord in deze of gene richting. Dat gold meestal een meisje
of een kameraad : een knipoogje, een glimlachje, 'n aardigheidje-van-niets als : « jij ook op de bruiloft ? Ik dacht dat
jij niet van zulke dingen hield ? » « En of! » riep dan meestal
kortaf de aangesprokene; of er kwam een antwoord te fang
om op te noemen, waarom een mens wel van meisjes en
bruiloften hield.
Zoals bij elke trouwerij bevonden zich op dit bruiloftsfeest ook bruidsmeisjes en jonkers.
Een van die bruidsjonkers, die de held van de dag zou
worden, heette Andre Hardy.
De held van de dag, dat wil zeggen : hij kreeg of-en-toe
een betekenis-vol knipoogje van een kameraad. Dan keek
Andre met een stugge trek om de mond op z'n bord en at
door. Hij leek hanger te hebben, hij at van alles wat er op
tafel kwam en bleef aanhoudend bezig boven zijn bord.
Doch het ogenblik scheen aangebroken, dat hij moest gaan
doen, wat hem te doen stond. Lands wijs is nu eenmaal lands
eer, al is het nog zo'n rare wijs. Andre Hardy had als bruidsjonker de opdracht om op het geschikte ogenblik onder tafel
te kruipen en tot de bruid zijn weg te vinden — hij moest
haar de kousebanden van de knieen nemen en ze boven tafel
brengen. Die werden dan in stukjes geknipt met de nodige
vreugde-kreten er bij, ieder genodigde kreeg een lintje —
een gedachtenis aan die bruiloft...
De bruid zelf stale het de manners in het knoopsgat met
een kus er bij en de bruigom spelde het de dames op 't
corsage, ook al met 'n zoenige lieflikheid.
Lands wijs, lands eer. Er kan bij gelachen worden en raar
gedaan en je loopt later door het dorp met een lintje, waaraan
eenieder kan zien dat je wat meegemaakt hebt wat een ander
deze dag niet meegemaakt heeft. Lopen er niet veel zo in
de wereld met een lintje, en kan je daaraan niet zien dat ze
meer waard zijn dan een ander?
Maar het kritieke oogenblik was gekomen en Andre Hardy
boog zijn rood verlegen hoofd boven zijn bord.
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— De kouseband, Andre! waarschuwde 'n buurman.
— De kouseband, Andre, fluisterde 'n overbuur.
Hij schudde kortaf neen, en dook in elkaar. Hij was altijd
een eigenaardige jongen geweest deze Andre. Inkennig en
niet al te graag lachend, sours brutaal en dan weer in z'n
schulp gekropen — vandaag een groet gevend en morgen
misschien je voorbij lopend of hij je niet kende. De binnenvetter werd hij genoemd. Ook noemde men hem huisjes-slak
en de winter-kikker, de snoek, de paardevijg. De snoek werd
hij gescholden niet zo zeer om zijn woordkarigheid of verlegenheid — dan wel omdat hij wager was en een beetje
langwerpig geel-achtig hol plat gezicht had, waarin 'n paar
ronde ogen en uitpuilende lippen bij grate witte tanden —
een force glinsterende rij — in 't kort : iets bij snoek af. De
lui die scheldnamen geven weten het wel — al ben je ook
wens, ze vinden altijd wel een dier om je wee te slaan.
Paardevijg werd hij genoemd omdat hij als jongen de gewoonte had een anloopje te nemen, op zo'n wegversiering
te springers en er over heen te glijden.
Hoe, ook, Andre schudde deze dag neen en Wilde niet
onder tafel om de befaamde kouseband-lintjes te zoeken.
Aller ogen kwamen op hem neer : vragend, verwonderd,
geergerd — tot die van de bruid toe. Ze had een kersebloemen-kleurig lint om 'r been gebonden, lang, ruim, royaal
met 'n strik : ieder van haar genodigden een stukje gunnend,
zooals 't hoort.
De beste vriend van Andre : Jean Dubois, die met 'm in
hetzelfde garnizoen gelegen had en moist wat-ie aan 'm had,
kwam naar 'm toe.
— je moet 'r de kouseband afnemen, Andre! Verduiveld!
Iedereen wacht er op.
— Neen! bromde Andre. Neen!
Hij schudde koppig « neen » en bleef zitten waar-ie zat.
Toen kroop, met 'n verwensing in de richting van Andre
Hardy, een dikke oom, die bekend stond als 'n Due bambocheur, maar volgens zijn beweren erg hechtte aan plaatselike
gebruiken, onder tafel.
De bruid zag het en kreeg afwisselende kleur : rood, wit,
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paars, vaal, gallig, bleek, gee]. — ze Wilde wel zo opstaan en
weglopen. Ze vond die oom griezelig en was beslist niet van
'm gediend.
Alle gasten waren geergerd, ieder keek wenkbrauw-fronsend naar Andre Hardy.
Dan stond de jongen, tweet op z'n voorhoofd, vaal van
gelaat, de damp vloog van z'n haren af; hij liep heftig bij
de feestende gasten vandaan, zijn lichaam schokkend met 'n
beweging van peen er in.
In geen maanden tag men Andre Hardy meer op straat.
In 't begin zeiden de mensen spottend : hij is weg, het is zijn
tijd! De winter-kikker zit in de modder.
Zelfs zijn beste vrienden deden geen moeite om hem te
vinden. « Die niet wil die niet zal » zeiden ze tegen elkaar als
ze zondags hun eigen weg gingen.
Maar na een jaar van twaalf maanden kwam er kennis in
het nabije dorp en Jean Dubois zette z'n gedachten op de
kameraad Andre « die wel dood leek ».
Hij ging naar de Hardy's en vertelde moeder Hardy wat
hij op 't hart had — hij Wilde met Andre weer eens net als
vroeger de wijde wereld in, het zou 'm goed doen. Hij was
toch niet ziek. Wat had-ie ?
Moeder Hardygaf een heel relaas in korte vlugge zinnen
— Na die bruiloft van die Raymonde met Paul Louvard
is-ie dezelfde niet meer. Hij is Coen-ie thuis kwam in bed
gekropen en doet niks meer dan op bed liggen en z'n rug
naar 't licht draaien. En ziek is-ie niet, zou je zeggen, hij is
niet êcht ziek. Hij eet wat je 'm voorzet, maar zegt er geen
boe of ba bij. Overdags komt-ie niet meer buiten, alleen 's
nachts loopt-ie nog wel 's road. lk weet het ook niet meer.
Het oude vrouwtje schudde het hoofd, ze was al jaren
weduwe, haar kleine boerderij dreef ze met haar dochter en
daggelder.
Die dag van de kermis kreeg Jean Dubois Andre uit zijn
schulp! Zijn lang niet gedragen kleren kwamen te voorschijn, hij waste en schoor zich, hij gaf zich gewonnen.
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jean en Andre trokken tegen den avond Haar de kermis,
kameraadschappelik, zonder veel achterdocht, zonder veel
woorden om het rare verleden, joist een jaar terug.
Op de kermis ging alles zooals het op 'n kermis gaat. Ze
dronken een glaasje bier bier en 'n glaasje daar; ze werden
spraakzaam en moedig en liepen de kramen en tentjes fangs,
ze hakten koek en hapten lachend in zo'n stuk-geslagen koek,
ze lieten een groot bord voor bun geld draaien en wonnen
alweer koek. Ze klommen op 'n paardje in de draaimolen,
ze schoten van dit, ze deden van dat. Andre kon wel huilen
van geluk en vrijheid.
— 1k ben er over heen, Jean, ik ben er over been.
Jean vroeg niet eens waar hij over heen was. Hij begreep
hem niet. Is het niet heel gewoon dat iemand op 'n kermis
dingen zegt die je niet begrijpt ?
En ze lieten zich wegen, ze lieten zich wiegen in een zweefmolen, ze sloegen op het hoofd van jut en daarna was de
hele kermis niet veel weer dan een danstent. Daar opeens
ontdekte Jean bij de ingang van de danstent vlak bij de
hoekkraam een te-denken-gevend instrument. Een spiegel
met een wijzer er over die staan kon blijven op verschillende vakken. Trek uw horoscoop, stond er boven —
wees verzekerd van uw toekomst, ken de lief de van uw Leven,
ken de lach en het geluk.
— Donders, riep Jean uit, dit is werk voor ons!
En niet dour kostte de grap. Een kwartje, vijf stuivers.
Ze bekeken hun gezichten in de spiegel en grinnikten vats
heb ik jou daar. Ze waren eigenlijk verlegen. 'n Aanminnelike juffer in nauw-sluitend rood tricot hield de wijzer
boven de spiegel vast — zij had de toekomst in 'r handen.
« Kijk in de spiegel » stond er to lezen, « alvorens ge uw
toekomst wilt weten ».
Ze keken vanzelf in de spiegel en lachten zich tranen in
de ogee. Was het niet leak? Een mens z'n witte handen
blonken en zijn zondagse pak met nieuwe strik kwam op z'n
voordeligst uit.
Een kermis was toch heel wat anders dan 'n gewone doorde-weekse dag dat je in stof en tweet stale en zwaar werk —
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wat anders dan je een jaar fang in 't donker opsluiten omdat
je op 'n bruiloft verlegen wordt...
En de opschriften!
Jean Dubois las ze allemaal hardop en lachend. Andre
Hardy trok 'ngezicht van 66n en al verbazing maar toch in
stemming van kermis en vrijheid. Konden er zoveel dingen
met 'n mens gebeuren ? Een paar vrienden en kennissen
kwamen er bij te staan — jongens met hun meisjes en meisjes
zelfs zonder jongens. De horoscoop trok opeens alle y aandacht. Er werd ook niet weinig reclame voor gemaakt door
de man van de koektent, Wiens eigendom hij was. Als er
iemand voor stond, wees hij altijd de klant die bij hem koek
kocht in die richting met 'n : A alweer een die nog niet weet
waar 'm de schoen wringt. Dadelik weet-ie alles — z'n hele
toekomst, met z'n aanstaande er bij >>.
— Daar gaat voor vijf stuivers, jongens, riep Jean Dubois,
let op allemaal.
Hij wierp het geld in de gleuf en de rooie juffer met de
wijzer draaide Tangs de Spiegel en zette haar lanspunt op 'n
plaatje. # Zij denkt aan u, ze blijft u trouw, ze is van u met
al haar geld. »
Daar stond het.
Jean Dubois zwaaide wild met z'n armen en sprong op als
een jonge bok.
— Dat is het! Dat is het! Ik heb het altijd wel gedacht.
De jongelui om hem heen klapten in de harden, allemaal,
behalve Andre Hardy.
— Nou jij, .Andre, nou jij, kwam hij, als de drukste pret
om zijn gelukkige toekomst wat voorbij raakte.
— Ik...? weifelde Andre.
Zijn gelaat bewoog onrustig; vreemde galsterige strepen
begonnen er door te vlammen.
— Ik...?
— Ja natuurlik, vooruit, nou jip stonden de anderen.
— Nee! gromde hij.
— Vooruit jong, riep er 66n uit de koppel. Het is deze
keer...
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Maar de roeper slikte zijn woorden in. « Het is deze
keer Been kouseband » had hij willen zeggen.
— Nee! schokte Andre.
Hij stond stag, trok de schouders onwillig terzijde uit —
en ging.
— Andre! riep Jean Dubois.
— Nee!
Hij keek niet op of om; hij ging. In de richting van het
eigen dorp. De ogen van alle menses op zich. Niet weer dan
vijf zes paar ogen misschien, maar hij dacht ze nu eenmaal
alles in de wereld. Hij ging.
— Laat 'm stikken! riep Jean Dubois woedend. Is-ie gek ?
Waar heeft-ie nu opeens weer 'n kouseband gezien?
De jongelui gierden het uit en een van de meisjes, een
brutaaltje, riep hoog en fel Andre achterna
— Struikel niet, Andre, daar ligt 'n kouseband.
— Laat 'm stikken! herhaalde Jean Dubois, en lachte met
de anderen zolang als ze hem nakeken.
Andre Hardy stikte.
Hij kwam thuis en sloot zich op. Het oude levee begon,
mensen-schuw, dag-schuw. Men kon niets met hem beginnen.
Wie zich met hem bemoeide kreeg de dingen die niet aarden nagelvast waren naar zijn hoofd; hij deed als een razende,
hij leek door een dolle hoed gebeten.
Jaren gingen.
Zijn zuster trouwde met Jean Dubois. Hij bleef die hij
was. Hij werd het huffs uitgezet en belandde in een schuur.
Maar zijn moeder kwam, zolang hij leefde, voor hem op en
bracht hem eten en stro.
Eten en stro. Maar eten in een houten nap, want hij wierp
alle breekbare dingen stuk tegen den muur.
In het stro legerde hij zich als een job-op-de-mesthoop.
Voor het venster, of liever, voor een grote opening in het
kot waar hij hokte, had men stro en planken gedaan opdat
het daglicht niet kon rakes.
Zijn hares groeiden, zijn baard. Hij droeg de baard tot
op z'n middel en de hares tot op z'n heupen. Jaren lang.
Een enkele keer, als het to erg werd, trad zijn zwager Jean
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Dubois tegen de avond met 'n lantaren binnen en 'n mestgreep — hij dreef de ongelukkige Haar buiten met 'n paar
rake slagen van z'n instrument en mestte het kot uit — alsof
hij zijn varkenshok of zijn kalver-stal order hander nam. —
en wierp een paar bossen schoon strooi voor de verandering
binnen.
Jaren gingen. Daglicht zag hij niet meer en geen mensen.
Nieuwsgierig alleen bleek-ie. Hij volgde de gesprekken
die buiten gehouden werden door het gehorige strooi voor
de opening... hij wist Welke dag het was en de hoeveelste van
de maand.
Als de moeder het eten bracht gromde-n-ie als een kwade
hood. Dat was geen boosheid van hem, maar een uiting van
vriendelikheid. Dan kon ze een woord tegen hem zeggen en
gaf hij antwoord. Dan kon ze vragen bijvoorbeeld : « de
hoeveelste hebben we vandaag? » of « hoe is 't eigenlik,
hebben we woensdag of donderdag? Is het morgen nieuwe
maan of overmorgen ? » Hij wist alles, de dag, de datum, de
nieuwe maan — ja het uur van de dag of nacht, zonder
mankeren.
En sours een enkele maal deed hij een vraag. « Heeft Pierre
Fouquet zijn huffs later schilderen ? Is madame Renard genezen van haar longontsteking ? Is de bruin nog kreupel?
Hebben jullie de haver al gemaaid ? »
Het duurde jaren, het duurde zondig veel jaren.
De moeder stied. Het liet hem koud — hij gromde bij
het bericht dat Jean Dubois hem bracht met 'n nap eten.
Het bleef bij het oude. Zijn haar bleef haar en zijn baard
'n baard, kleren had hij niet meer — alleen maar wat lappen
en todden, waarin hij legerde tusschen drek en stro.
Twee en zestig jaar werd Andre Hardy oud, toen gaf hij
het op; hij lag op 'n wintermorgen dood in eigen vuil en
narigheid.
De mensen beweerden gestorven van de kou.
Niemand die hem beklaagde, niemand die hem kende.
Maar de kerkklok luidde voor hem. De koster die de klok
luidt over alles wat in het dorp leeft en dood gaat, stond er
bij to lachen
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— Eindelik is-ie waar-ie thuis hoort : in het donker! Voor
hem heeft de zon niet geschenen — biem-bam — biem-bam
— donker en sneer. En dat allemaal om de kouseband van
't ouwe grootje Cornet, op wie hij een oogje had toen ze
duizend weken oud was — biem-bam — biem-bam.
KEES MEEKEL.
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KWATRIJNEN
I
Soros zie ik in elk gelaat het doodenhoofd
het harde masker, bloedeloos, waar omheen
Been kleur meer valt, een schaduwlooze steep
die aan het licht niet meer, aan het graf nog niet gelooft.

II
Hier is de werkelijkheid van een van mijne droomen,
Bit hoog kasteel, waar zacht de avondwind om speelt,
de groote zaal, 't klavier, en voor het raam de toppen van de
boomen
en aan jouw schoot de kleine jongen, die ik was en Bien jij
streelt.
III

Is het groot heelal, dat zonder grens of zoom
de wereld schijnt, waarin wij zijn geschapen
God's rustbed slechts, waarop Hij ligt to slapen
en alles wat wij zijn niets anders Ban Zijn Broom?
Louis DE BOURBON
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AANTEEKENINGEN UIT EEN BEIERSCH DAGBOEK
De Duitschers vonden het mooie woord Heimatpflege.
II zou niet weten, hoe dit weer te geven in ooze eigen taal,
waarin ook zelfs het Duitsche Heimat onvertaalbaar is,
wanneer men ten minste geen genoegen neemt met het Bilderdijksch bakermat.
Wijst dit ontbreken van het eerste woord noodzakelijk op
een te kort in ons gevoelsleven, en het ontbreken van het
ander op een traagheid, een onverschilligheid, waarvoor geen
verontschuldigingen bestaan ?
Na den oorlog is in alle Germaansche landen de liefde tot
de Heimat weer opgebloeid en met een verwonderlijke toewijding heeft de jeugd vooral, — maar niet de jeugd alleen,
— zich aldaar weer toegelegd op de vereering van joist
datgene, dat een vorig geslacht te veel over het hoofd had
gezien : de eigen landstreek, het thuis-land, den moedergrond.
Dit was de reactie bij het ontwaken uit den roes in 1918,
toes er een schielijk einde kwam aan het gebral van : « das
Vaterland Boll grosser sein ». Men had de engere Heimat te
veel vergeten om het Rijk, en als algemeen idool een Germania aanbeden, trotsch op kroon en zwaard. Joist de oorlog
bevrijdde de Duitsche jeugd uit de benauwenis der kazerne,
op het oogenblik dat ook de studenten zich begonnen te
verzetten tegen het Leven in de kroeg. Deze jeugd was weer
eens genezen van den waanzin, die bestond in de blinde
vereering van het jonkerdom. Plotseling was men weer blijde,
jong te kunnen zijn, en frisch. Waar zooveel waan wend
afgelegd, kon van Heimatcultuur gerept worden als van een
uitzicht op nieuwe levenswaarden en nieuwe levensvreugde.
Dit was als een specialiseering van het eeuwig « terug tot de
natuur »,_ dat telkens de leuze van een geknechte menschheid
geweest is na elk van Naar benauwende droomen.
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Terug tot de natuur, met name tot de waardeering en
vereering van de eigen omgeving, van den rijken bodem met
zijn beken en bosschen, van den gewijden grond der geboorte
met zijn merkteekenen en overleveringen, — terug tot bet
volksleven, de volkskunst en de volkscultuur. Juist waar men
zich door den nood gedwongen zag tot eenvoudiger levee,
lag het voor de hand dat de hervonden landelijkheid, dat de
primitieve vormen van het bestaan, een aantrekkingskracht
gingen uitoefenen als reactie op de verafgoding van het
pseudo-voorname, het valsch-romantische, en heel het pathos
van een opgeschroefd hoera-patriotisme.
Ook met haar nog nieuwe en zoo krachtig gewekte sportieve belangstellitig, greep deze jeugd naar alles wat haar
bevrijding aanzegde uit de bedomptheid en bedorvenheid der
atmosfeer, en een mogelijkheid schiep om in zuiverder lucht
weer vrijer te ademen. Dat de geboden vrijheid misbruikt
werd en het mooie,gezonde streven ontaarden ging in ongezonde lichaamsverafgoding, veroordeelt daarom het streven
zelf nog niet. De jeugd van toen wilde om den triomf der
vliegmachine toch niet geheel vergeten, dat ook de ziel haar
vleugels heeft. Zou deze ziel dan alleen maar antenne zijn
voor een gemechaniseerde muziek ? Neen, zij wilde zelf ook
weer zinger. Naar buiten, heette het voortaan, en de sport
zelf, die ook de natuur zocht, werd mede een factor der
bevrijding tegenover de obsessie der machine.
Alles duidt nu op den nieuwen koers. De jongens rukken
het stijve boordje of voor den lossen Shillerkraag; zij werpen
de pet weg en stroopen de kousen neer over de knieen. Bij
den uittocht naar het land semen zij stok en rugzak op, met
kooktoestel en vouwtent. Met zware spijkerschoenen tijgen
zij de nieuwe ontroeringen te gemoet, en hue voetsporen
teekenen zij van oord tot oord met de wonderlijk-groeiende
jeugdherbergen.
Twee stroomingen gingen hier naast elkaar en vloeiden
'weldra samen in dezelfde bedding : men wilde het eigene
weer betrachten, beveiligen en uitbouwen, — het eigen dorp
en de eigen landstreek, — en men wilde de heele natuur weer
lievend omvademen, alle dorpen en alle landstreken leeren
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kennen in de nauwste en meest ongedwongen aanraking
daarmee. Hand aan hand volgden in deze beweging zoowel
de wetenschappelijke belangstelling, die zich liefdevol tot de
volkscultuur wendde, als de uitbouw der volkscultuur zelf
in ontluikende, landelijke musea, — de herleving zoowel van
de oude volksfeesten als de hernieuwing van het landspel.
Oude feestelijke gebruiken werden weer in eere hersteld,
landsdrachten vertoond, volksdansen voorgedragen : dit alles
in navolging van de enkele bevoorrechte plaatsen in de
schaduw der Alpen, waar zulke folkloristische verrukkingen
nog behoorden tot de schoone werkelijkheid van het daagsch
bestaan.
De aansporing tot Volkstumforschung, die het Oostenrijksch ministerie gaf bij gelegenheid van het Volkstumcongres te Weenen in 1929, werd zelfs voor de theologische
Faculteit te Salzburg een vingerwijzing voor de oprichting
van een Instituut voor Volkskunde.
*
**

Wanneer begrip voor Heimatpflege ook tot ons mocht
doordringen, zou men dan niet overal puin vinden en deerlijk
verval?
Wij hebben den ouden rommel opgeruimd, toen de
moderne verlichting over ons kwam. De Boer hing zijn oude
bullen aan den spijker; de arbeider werd met gesteven hemd
en manchetten een meneer. Een beetje kinderspel mocht
blijven, meer niet. In den Elzas bleef de mooie kleedij ten
minste nog opgespaard voor de processiedagen. Hoe belachelijk zou men nu in de oude landsdracht zijn op een boerenbruiloft. Met de oude dracht verhuisden de bonte volksdansen
Haar het tooneel, en lieten het leven van dorp en volkswijk
kleurloos vergrauwen. Komt er thans nog iets voor den dag
van het overleefde volksvermaak, van het vergeten volksleven
dat zoo blij en kleurig zijn bloemen vlocht door het dorre
proza van de jaargetijden, dan lijkt het ons nu een beminnelijke maskerade, een kunstmatig in elkaar genet vertoon
theater, waarnaar het yolk, dat eenmaal speler was van dit
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spel en dichter-componist van deze poezie, nu zelf met
gapenden mond staat te kijken. Het yolk werd toeschouwer
vol bevreemding en zonder begrip, sinds het niet meer weet
en voelt wat uit zijn hart is opgebloeid in vroeger dagen.
Tot ooze verontschuldiging geven wij de schuld aan de
toenemende industrie, die boeren tot fabrieksarbeiders heeft
omgevormd, en aan den wassenden stroom der vreemdelingen, wier schouderophalen wij niet konden velen. Maar
waren wij niet blij, om het oude weg te kunnen werpen, alsof
het een last was, of een belachelijk narrenpak ?
Soms heeft men van strijkijzerpolitiek gesproken : maar
was het hier niet aangebracht om te spreken van strijkijzerbeschaving? Terwijl de gescheurde gildevaandels verrafelden,
dreunde de wereld onder den stag van den nieuwen tijd. Voor
nieuwe weldaden die hij bracht, heeft hij oude schoonheid
vernietigd.
*
**

Maar te midden van alle woelingen rondom, bij het
wentelen der tijden en het keeren der gedachten, bij het rijzen
en vallen van wat ons in de laatste eeuw heeft ontroerd en
geschokt, bij den vloed der vernieuwingen en het ebben van
alle overleefde overleveringen, is midden in Europa ten
minste een yolk volkomen trouw gebleven aan zijn verleden
en aan zich zelf : het Bajuvarische der Beiersche Alpen. Met
een taaiheid die heldhaftig moet heeten, met een koppigheid
die meer dan gewonen moed veronderstelt, met een volharding die bewondering afdwingt, bleef dit zijn taal en acrd
niet alleen trouw, maar bleef het ook zijn kleur behouden,
zijn uiterlijk, zijn levenswijze, zijn rationale dracht, met al
de gewoonten en gebruiken, die het sinds eeuwen een eigen
stempel hebben opgedrukt.
Iedereen kept de operette-namaak van den Beierschen
« Buam »; voor het eerst de werkelijkheid te zien, is verrast
staan, vooral wanneer die kleurige en feestelijke-zwierige
werkelijkheid zich daarbij dan op straat vertoont in een stad,
waar alle folkloristische verblijding voor goed gedoofd is,
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en men vraagt zich af, of dit ernst is bij een man die om het
daagsche brood moet zwoegen, en Been praalzieke Hansworsterij ?
Fliegende Batter en Simplicissimus hebben het costuum
bekend gemaakt in spotprenten, waarop de Elzasser Hansi
zich kon inspireeren voor de zijne. Wanneer de kaasbleeke,
magere spillebeenen van een Berlijnschen Herr Mayer of
Muller te voorschijn komen uit de korte leeren broek van
den Hooglander, waarin zij nu eenmaal niet passen, wordt
bet1 geheel lichtelijk tot een paskwil. Doch parodieen zijn
goedkoope aardigheden. Men weer nu eenmaal dat er tusschen
Pruisen en Beieren een kloof is, die zelf door het Hitlerianisme niet werd overbrugd.
Hoe anders werkt die dracht in het landschap waar zij
thuis hoort, als knoestige en bruinverbrande knieen boven de
korte kuitenwarmers te voorschijn komen, en breede schouders het bontgeruite of groene jak dragen, met de knoopen
van hertshoorn en de leeren bretels die over de Borst worden
saamgehouden. De breede leeren gordel, met zilver doorspikkeld, en de rammelende horlogeketting vol daalders en
tanden van wild, in zilver gevat, passen alleen maar bij een
breede, forsche gestalte, evenals de hoed, of die puntig of
road is, en dan breed gerand, getooid met wapperenden
gemsbaard, met veeren van korhoen of Bier, of met de witte
pluim van een arend, en al naar het voorkomt gesierd met
Alpenrozen of rosmarijn, en zelfs met een tuiltje van eerst
geplukte, Wilde aardbeien.
Deze dracht wordt kalmer naar het Allgaii toe; zij is pralend
en ijdel vooral bij Berchtesgaden. Zelfs bejaarden geeft zij
lets jeugdigs. Even feestelijk als bij het feest, is zij praktisch
bij den bérgsport, koel en frisch bij den zomerbrand en den
arbeid, wanneer zij vereenvoudigd wordt tot de leeren broek
met de bretels zonder meer. Maar bij den dans viert ze haar
hoogtij, met al het rinkelend sieraad en heel haar verlokkende
kleurigheid. De « Buam » danst met zijn hoed op het hoof d.
Maar dan het « Dirndl. » Wanneer het Beiersch hooglandmeisje ten dans gaat, is het gesierd als een Meialtaar. Zwart
het keurslijf, bont de rok, blauw de zijden voorschoot en het
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franjig schouderdoekje, dat op de keurs gespeld wordt en
den hals vrijlaat. Zilveren halssnoeren worden gesloten met
gouden slot, en een gouden sierspeld met bonte stee pen houdt
de vlechten saam, die als een krans rondom het hoofd liggen.
Ook het Dirndl rinkelt van zilver, munten en kettingen; en
een vracht van levende bloemen bloeit uit het keursje omhoog.
Nooit zonder bloemen. Dit yolk speelt met bloemen dat
het een lust is. Het huis in de Beiersche bergen, met zijn
balkons, met zijn omgangen fangs de verdiepingen, getooid
met slingerplanten en afhangers, is als een bloemenkorf van
groote afmetingen. Zijn er de kerkhoven ook niet als bloementuinen, zonder beangstiging en zonder roues?
De Beier steekt een versche bloem aan den hoed wanneer
hij naar de hoogmis gaat, en het meisje communiceert er met
een roos aan den boezem. Op Sacramentsdag draagt elke
ongehuwde den maagdenkrans in het haar, waarmee zij zich
tooit op den trouwdag. Waar een verloofde in huis is, wordt
drie weken voor de bruiloft de deur met kransen omslingerd.
De dorpen met hun beschilderde huizen zijn er als opengeslagen prentenboeken. Een bedelaar bedelt er met een bloem
aan de mats; de jager komt er thuis met bloemen aan zijn
weitasch; de arbeider keen er van zijn arbeid terug met
bloemen om zijn hoed. Wie de eerste steenprimels vond, wie
de eerste « Almrausch », nevelrozen, meebrengt van de
bergen, is trotsch als een pries. Op Sacramentsdag wordt de
monstrans in de kerk zelfs gesierd met een bloemkrans, en
de soldaten die aan de processie to Salzburg deelnemen,
dragen eikenloof aan hun helm.
Daarbij hebben die bloemen hun beteekenis. De bruidswerver draagt seringen; rosmarijn beduidt feest. Alpenrozen
zijn er voor de verliefden, en Meiklokjes voor den Communiedag. Gentiaan op een graf is een groet van de bergen voor
een die ze liefhad.
**

Bloemen, — levensvreugde : het Beiersche hooglandsbestaan is niets anders da p dat. Dit levee gonst van muziek
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en viert zijn hoogste vreugde uit in den volksdans. Geen huffs
zonder citer of gitaar, Been dorpskerk zonder vierstemmig
zangkoor. Bij groote feesten spelen er snaarinstrumenten en
trompetten, liefst een volledig orkest. Voor dit land was de
Barok dan ook de uitgelezen stijl, die er nog altijd in eere is.
« Het bestaan — een feest » moet de leuze van dit yolk heeten,
dat zijn zondagen al op zaterdag begirt en niets versmaadt
van 's levers goede Bingen. Het drinker hoort er tot het
bestaan, als ademen en minnen; vegetariers kent het niet. Aar
alle vensters wordt er 's nachts gelispeld en geliebeld, en het
donker is er zwoel van erotiek, als een maannacht te Sevilla.
Drinker en zinger, dansen en minnen : het hoogtepunt
bereikt dit ruischende leven in het bloeiend seizoen der
langste dagen en korte nachten, wanneer het vee naar de
hooge bergweiden gedreven is, waar de meisjes het hoeden
en de jongens in hun vrije dagen hen gezelschap komen
houden met spel en tang : een uitbundigheid van levensuitbarsting waartegen de duizenden kruisen en kapelletjes van
het land niet het geringste vermogen, omdat er nu eenmaal
de spreuk geldt voor alien : « Auf der Alin da gibes kein'
Siind ».
Hoogtepunten in dit feestelijk leven van dit lustig bergvolk, zijn z'n feestdagen, grootere en kleinere vreugdedagen,
dansfeesten en drinkgelagen, waarbij de pastoor mee aanzit
bij den geschuurden disch, met zijn steenen kroes tusschen
al de andere kroesen, en zijn blozend hoofd laat wiegen op
de defining der muziek. Maar tusschen al die oude kermissen,
.oud haast als de heiligen waarnaar ze genoemd werden, is
de groote Bag van het prijszingen komen opdagen als een
nieuwe ster.
Het is een winding van Chiempauli : die heeft deze dagen
in het leven geroepen. Eerst was hij tooneelspeler bij het
Tegernseeer boerentheater. Dan begon hij belang te stellen
in den volkszang, en toog hij weldra van dorp tot dorp, om
er te verzamelen wat het yolk er nog aan oude liederen zingt.
Eindelijk zei Chiempauli dan tot de menschen, die vertrouwen
in hem stelden en hem geholpen hadden : « komt nu alien
naar een samentreffen en dat ik ga voorbereiden, en brengt
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er alien keen die nog oude liederen zingen, matinee, meisjes,
kinderen, in groepen of afzonderlijk, en zingt daar dan, om
de beurt en om prijs, voor de toehoorders van het heele
land... » En dit eerste prijszingen was aanstonds een groot
volksfeest, dat een gunstig gevolg had. Het bleef in eere.
Te Ruhpolding heb ik het bijgewoond, bij « Fritz am
Sand », een groote boerenherberg in het Bosch. Er was een
geweldige tent opgeslagen, van binnen als een theater ingericht, met een machtig podium, waarop de jury troonde en
de zangers hun liederen kwamen zingen, ook volksgedichten
voordragen, van solo tot dubbel-kwartet. Maar de eigenlijke
keurraad was het toegestroomde yolk, dat nog blijk gaf van
een joist oordeel, waar het de volkskunst betrof; het was er
nog niet vreemd aan geworden.
*
**

Een heel nieuw feestelijk volksvermaak als dit muziekfeest,
kon des te gemakkelijker ingevoerd worden in een land, waar
de oudere feesten nog zoo veelvuldig in twang zijn. En
hiertoe behooren allereerst de liturgische ritten.
Dit zijn processies met paarden, bonte ruiterstoeten, georganiseerd en gehouden met een vroom, godsdienstig doel,
als beeweg of bidgang, om voomamelijk den zegen van een
bepaalden heilige of te smeeken over landbouw en veestapel.
Belgie heeft een dergelijk gebruik bewaard te Hackendoom
in het Brabantsche, bij Thienen; het middelpunt van dit feest
vormt er een oude kerk, waaraan Christus zelf met zijn
Apostelen zoo gemetseld hebben volgens de legende. De
processie die zich van hieruit naar een kleinen heuvel beweegt,
een half our verder in het landschap gelegen, wordt door een
kleine honderd ruiters van de plaats zelf en van het omliggende omringd, en wel in durenden galop.
Hoe eigenaardig dit tafereel er ook zij, het mist kleur en
staatsie naast de Beiersche paardenprocessies. Hierbij vormen
de ruiters geen eerewacht in gestrekten draf, maar makers zij
zelf de processie uit, of biddende voetgangers ze dan volgen
als te Ruhpolding, of niet zooals te TOlz. Wie in den stoet
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meerijdt, steekt zich zelf in de kleurige landsdracht, en tuigt
zijn ros zoo fleurig op als het maar kan, met kunstig
gevlochten maven, doorstrengeld met bloemen en lint, met
pluimen en girlanden, tot een lust van bonten praal. Feestwagens gaan ook mee, muziekkapellen op versierde karren,
praalwagens die beelden uit de heiligenlevens voorstellen;
en ten slotte volgt de geestelijkheid, met koster en koorknapen, alien te paard in groot ornaat, met kruis en kandelaar, de paarden zelf eerbiedig bij den toom geleid door
voetknechten.
Het is een grootsch gezicht in zijn wemelende verven, in
onze dagen al meer en meer een ongewoon tafereel, zooveel
paarden in pronk en pracht. Zwaar en sterk, zooals de grond
ze vergt voor den arbeid, op den vetten bodem der valleien,
schrijden ze in rijen voorbij, al reeds om hun monumentaliteit
bewonderenswaardig; tot een wel zeldzame merkwaardigheid
kan het geheel stijgen door het aantal der deelnemenden,
wanneer er zooveel mee gemoeid zijn als te Stein aan de
Traun op Sint Jorisdag, waar ik er vijfhonderd geteld heb.
De Pinksterrit te KOtzing bepaalt zich dan weer niet tot
een ruiterstoet alleen. Hierbij wordt ook een jonkman uit het
dorp om zijn verdiensten geeerd, en wel door het recht dat
hem wordt toegekend, om zich een pinksterbruid te kiezen.
Een pinksterbruiloft, een dansfeest vol zwier en jolijt, besluit
dan het prachtig feest.
Maar het tbppunt van het Beiersche, hooglandsche yolksleven is het Gouwfeest of « Trachtenfest ». Ook dit is geen
oude overlevering, maar een nieuw ingevoerd gebruik. Doch
het heele yolk heeft daarnaar gegrepen met begeerige handers.
Het kostte geen moeite om het ingang te doers vinden. Het
was welkom als iets dat komen moest, een belijdenis en een
protest, een kleurbekennen op een oogenblik, dat het
nationale in kleur en worm, in dracht en gebruik, dreigde
verloren te gaan. En het ontstond zoo natuurlijk en van-zelf,
dat men van het eigenlijk ontstaan daarvan niets weet, niets
kan vertellen.
Dit costumenfeest, — hoogtijdig der nationale kleederdrachten van heel Beieren, dat tot een nationale betooging
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uitgroeit om de twee jaar, telkens in een andere Beiersche
stall, — heeft zijn ruggegraat in het bestaan der « Trachtenvereine » : in ieder dorp van het hoogland, waar de oude
landsdracht nog leeft, bestaat een vereeniging, die jongens
en meisjes omvat, en die de instandhouding ten doel heeft
van zoowel de kleedij als den dans in den ouden stijl, van al
de oude gebruiken. De leden daarvan dragen het rationale
costuum vooropgesteld niet allêen bij de feesten, maar ook,
de jongens vooral, in het daagsche !even; en bij elk bizonder
gebeuren in het dorp treedt de kring op den voorgrond en
drukt zoo mogelijk den nationalen stempel op het voorval,
of dat een kerkelijke processie zij, of een feest tot bevordering
van het vreemdelingenverkeer, dat met tooneelspelen inzet
en met een danspartij besluit.
Het groote Trachtenfest zeff is nu eenvoudig het samenkomen van al de Trachtenvereine van het land; en de specifieke Beiersche clubs van het heele Rijk zenden er hun
vertegenwoordigers heen. Dergelijke feesten worden in den
loop van den zomer ook voor kleinere gebieden, enkele
gouwen, uitgeschreven, maar zijn dan minder belangrijk en
minder druk bezocht. Doch het groote Costumenfeest dat ik
to Rosenheim beleefde, overtrof alle voorstelling en spot met
alle beschrijving. Door het geronk der menigte, die de
boordevolle straten vulde, ontplooide zich een stoet van weer
dan dertig duizend deelnemers, met over de vijfhonderd
vlaggen. leder, man of vrouw, verscheen in de eigen kleurige
landsdracht, getooid met een juichende uitbundigheid van
levende bloemen. Naar de duizenden aankwamen met hun
extra-treinen, werden ze opgesteld tot het vormen van den
stoet, die het eerste hoofdmoment van het feest uitmaakte.
Zoo ging het geleidelijk in geregelden marsch naar het feestterrein, een ontzagelijke weide, waar in de open lucht, aan
een versierd altaar, een stille heilige Mis gelezen werd,
begeleid met choraalmuziek. De priester preekte hierbij over
de ontroerende trouw van het yolk, dat hangt aan het oude,
kleedij en gebruiken, zinnebeelden van de trouw aan den
geest van het voorgeslacht. Dan trok de geweldige stoet naar
het stadje terug. Hier pronkten de huizen met kransen en
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vlaggen. Het regende bloemen uit de open vensters. Kransen
van eikenloof werden over den stoet uitgeworpen, en de
Jansen der banieren vingen deze op. Het koper van tallooze
fanfare's schetterde en de toeschouwers juichten. De stroom
van bont gewemel trok en trok, alsof de regenboog door de
straten wandelde. Daar zag men niet alleen de verscheidenheid van den dag van heden, in kleur en worm en snit. Ook
kleederen van voorheen, van alle denkbare soorten, waren
uit de oude kisten to voorschijn gehaald, galacostuums uit
de pruikenperiode en staatsiegewaden uit den Biedermeyertijd, jassen en hoeden uit de dagen van Andreas Hofer; want
Tirol en Salzburg hadden zich bij de Beieren aangesloten voor
deze grootsche openbaring van volkspracht en volkspoezie.
Er sloeg wel een zoo dronkenmakende vreugde uit dit
kleurenfestijn omhoog, omdat het yolk zich, met alles wat
het eigen is, in dit schitterend tafereel weerkaatst zag als in
een Spiegel.
*
**

Wat is dit : volksdracht, nationale kleedij ?
Is dit zoo maar een fantasie, een maskerade, een spelen met
lappen en kleuren en dingen, — een spel voor groote
menschen?
Is dit een zich verkleeden als voor een carnaval, een zich
opdirken met vreemdsoortigheid, en misschien dus een
gestoethaspel met narrenpakken ?
Het volkscostuum van vroeger dagen is gedacht als een
herkenningsteeken. Ook is het een schakel en een band
tusschen land en volk, tusschen yolk en bodem. Wanneer wij
in ons burgerpak, in ons dwazelijk, uniform colbertje, over
straat gaan, buiten onze streek en ons gewest, zijn we daar
menschen zonder meer, eenvoudig vreemdelingen. Verder
niets. Laat een Schotsche hooglander hier wandelen in zijn
wapperend rokje, bont, met de groote beugeltasch, laat een
Spaansche hier verschijnen met mantilla en haarkam, dan
komt ons vol eerbied, vol bewondering, den naam van het
land hunner herkomst op de lippen.
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Of ik een bepaald costuum nu al mooi vied, of niet mooi
vied, duet er niet toe. Wanneer de Friezin haar trotschen
hoofdtooi laat schitteren, of de Zeeuwsche haar bloedkoraal,
haar spiegels en spelden laat glanzen, onder de gesteven kant
van de ronde of vierkant geplooide muts, dan getuigen die
aldus voor de streek van hun geboorte; en in dit getuigenis
kan een fierheid liggen die eerbied afdwingt, een toewijding
die ontroert. Zij belijden voor hun streek en herkomst, daar
kleed en opschik herkenningsteekens zijn. Daarmee geven
de dragers iets te kennen : niet alleen maar hun saamhoorigheid met gewest en dorpsgenooten, maar ook hun trouw aan
dat gewest, hun toebehooren tot die streek. Het is een belijdenis die een liefdeverklaring in zich besluit. Zoodat dit
uiterlijk belijden van de plaats der afkomst, — de Zeeuwsche
getuigt met de worm van haar muts zelfs voor haar godsdienst, — dit in het oogloopend vooropstellen van de streek
waar zij thuis zijn, een ontroerend kleur-bekennen wordt,
een akte van vaderlandsliefde.
En hiervandaan de afwisseling en verscheidenheid in de
volksdrachten, wijl ieder dorp zijn eigen kenteeken aannam,
ieder dorpeling trotsch was op dat bizonder verschil.
De moderne cultuur heeft dezen luister nu wel voor goed
van ons afgenomen. De « chapja » der Ardennen en de
Hollandsche klompen handhaven zich uit praktische oogmerken, maar zelfs de Elzasser vlinderstrik niet weer uit
esthetische overwegingen. De kleurige nationale opschik
zocht een laatste toevlucht in het ballet, waar hij zijn
bestemming verliest als een opgeprikte vlinder; om nog
levende nationale kleedijschoonheid te vinden, moet men
opstijgen tot het hooge Scandinavia, of afdalen tot Hongarije
en de diepe Balkanlanden. In midden Europa is alleen de
Beier werkelijk trouw gebleven aan dit oud en echt, heuglijk
volksbezit. Dank niet dat hij buiten de landspalen anders
gaan zou dan « in der Tracht », een uitdrukking waaruit een
feestelijke weergalm klinkt : in zijn groaner jas en zijn
kuitenkousen, de leeren broek en de bloote knieen, met al
zijn rinkelend kettingzilver en de bos met veeren aan zijn
dophoedje. « I bin halt a Bayer ».
712

Het feest te Rosenheim dat 's morgens met de ontbinding
van den optocht besloot, had 's middags zijn glansrijke voortzetting. Alsdan stapte de nationale dans op het feestelijk
verhoog.
In de tuinen der groote Wirtschaften en Bierkeller waren
muziektenten opgeslagen en tribunes voor de dansers. Elk van
de deelnemende « Trachtervereine » uit die honderden van
dorpen moist, volgens het opgesteld programma, waar het
moest optreden voor den dans, met twee of meer Hummers.
Er werd hierbij niet om prijzen gedanst, en alleen maar Haar
roem gedongen : elk danste om de vreugd van het vertoon,
om den goeden naam van zijn woonplaats. Er werden alleen
nationale dansen uitgevoerd, en er werd uitsluitend daarbij
in groepen gedanst. De dansen zelf waren uitvoeringen, te
voren met zorg voorbereid in den kring. Van een bal dus Been
sprake.
Vooral « Kroondansen » en « Schuhplatlers » werden
hierbij uitgevoerd. De eerste is een snort quadrille, voor acht
of twaalf parer, waarbij elk danspaar een bonte, bloemige
reep draagt, die alle samen ten slotte een kroonfiguur vormen.
De Schuhplatler, op het rythme van den Landler, wordt
eigenlijk door de jongemannen alleen gedanst, vier tegen
over elkaar, los van elkander, elk met den hoed op het hoofd;
in een stiller kring tollen de meisjes om deze groep heen, met
de harden in de heupen, wervelend en draaiend. De danser
zelf wordt hierbij als een klinkend en rinkelend instrument.
Bij het huppelend springer, rammelen de daalders aan de
kettingen, waiver de veeren op den hoed, terwijl de voeten
stamper en de joodlers kraaien; maar onderwijl slaat de
danser te&ens,( en in streng rythme, met de vlakke hand
beurtelings op voetzool, dijbeen en knie, en op de linker, zoo
dat het geluid ketst en knalt, waarbij de leeren broek doelmatig meehelpt. Heel de figuur van den man is in levende
beweging. Daarbij wordt die dans noch dol, noch uitgelaten.
Hij is aan strenge stijlvolheid gebonden en daardoor in toom
gehouden, kerngezond, krachtig en mannelijk. Het is een
weergalooze uitdrukking van levensblijheid, zooals de forsche
gestalte, op de golf van het rythme geheven, gebeeldhouwde
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klank wordt en zich oplost in muziek. Lijn die geluid wordt,
plastiek die zingt.
Het is volkskunst in de prachtigste openbaring.
En zoo werd daar gedanst van middag tot avond, onafgebroken, op de feestelijke stellages niet alleen, maar ook in
de kleine kroegen en op straat, zonder ophouden, zonder
vermoeienis, zonder wanklank, door al die bloemige paren,
door al die levensblijde menschen, geestdriftige patriotten,
in dat versierde stadje, dat gonsde als een bijenkorf en
mischte van muziek : een ruischend feest, een wemeling van
bloeiende schoonheid, een vuurwerk van levende kleuren,
een sprookje en een droom, — en tevens een dankbare en
gelukkige hymne op Heimat en Leven.
Let wel : een feest dat niets kostte; want de schoonheid
hiervan lag in den eindeloozen kleurenbloei der costuums,
waarin de duizenden verschenen, hun « tracht », hun eigen,
doodgewone landsdracht, zondagskleedij. En wat er als
vertoon geboden werd, wat er te zien was, gaven de deelnemers zelf te zien, vertoonden zij elkander onderling : die
girlande van bloeiende Jansen, dat wemelend spel van kleuren
en groepen, dat vlinderend bloemgestrooi, dat zich door den
zomerdag heenslingerde tot een krans, onder de zonnestralen
en de wapperende banieren, van uur tot uur, tot de schemering daalde, tot de nacht inzette.
Niets bij dit feest was niet uit het yolk zelf voortgekomen.
Organisatie alleen was noodig geweest om den toover te doen
ontbloeien tot looter schoonheid; en deze schoonheid werd
het yolk zelf tot vreugde.
*
**

Dat joist het yolk der Beiersche bergen zoo trouw bleef aan
het verleden, is niet alleen uit zijn aangeboren card en inborst
verklaarbaar. Zoo het innerlijk al de kracht bezat om aan den
nivelleerenden invloed van de beschaving te weerstaan, zoo
werd deze toch vooral onder buiten hem liggende oorzaken
ontwikkeld.
Dit terug te willen brengen tot romantischen gevoelsaard
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zou nalef zijn ten overdoen van een yolk, dat in heel veel
opzichten zoo weinig romantisch is als het Beiersche. Het
grondakkoord van zijn wezen en het leidmotief waarop het
zijn bestaan borduurt, is levenslust, — is Existenzbejahung;
hetgeen men door de woorden « gezond realisme » wel het
meest nabijkomt.
Zijn voeding verraadt alreeds zijn aard. In de zoete wijnlanden vindt men weer verfijning. De Bajuvaar die van
vleesch en bier houdt, is grof en zwaar, is vierkant-ronduit
en van een oerkrachtige zinnelijkheid. Hij blijft bij de
werkelijkheid, loopt geen vreemden achtema, kept geen
vreemde goden en zweert bij zich zelf. De ware aard verraadt
zich in de oude gewoonten, als die van het uitoefenen der
rechtspraak op eigen gelegenheid, — een schuldige werd door
zijn dorpsgenooten van het bed gelicht, — en ook het geliefde
« Raufen and Rangein », vechtersvermaak, half spel en half
strijd.
De psyche van den Alpenlander, waarbij de karikatuur het
beeld verworven heeft, moet ingewikkelder zijn dan de eerste
indruk doet vermoeden, wanneer men alleen al bedenkt, dat
voor 'dit yolk toch de natuur ten slotte alles is : het eeuwig
feest in de wisselende strofen der seizoenen; het groote
prentenboek, waarbij de verbeeldingspoezie overbodig werd
en het volkslied lucht gaf aan de ontroering, zoodat die
natuur zelf de groote sage werd van zijn zomer- en winterdagen : een tijdelooze tang die onbewust door de luisterende
zielen heentrekt.
Kan teerheid, fijnheid dit yolk vreemd zijn, ondanks zijn
krachtige hardheid, wanneer men ziet hoe de menschen er
met bloemen spelen en in huizen woven die als bloemenmanden zijn ? Het bezit een groot kleurgevoel en een zuiveren
smack. Zijn liefde voor zwier en feest zou al een poetischen
trek verraden, zoo er podium en okzaal niet waren om to
bewijzen, dat kunstenaarsbloed hier voorhanden is. Daarvan
zegt de naam Oberammergau alleen al genoeg, wanneer ook
houtsnijkunst en violenbouw niet getuigden van verfijnde
vaardigheden.
Men verbaast zich dan ook over de teerheid, waarmee dit
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yolk zijn Wittelsbachers aanhangt, waaronder het den waanzinnigen Ludwig II blijft verafgoden als een tooverprins
deze had zijn bergen lief. En zou het Ludwig Ganghofer
aanhangen, Wiens Beiersche helden waarachtig niet vrij zijn
van sentimentaliteit, wanneer diens schilderijen van de yolksziel niet eenigermate beantwoordden aan de werkelijkheid,
of aan het volksideaal?
Dat de Hooglander verrukt is van zijn land, heeft wel
vooral zijn grond in het feit, dat het landschap het hem
ingeboren sportief instinkt overal zulk een veelzijdige bevrediging schenkt, of hij dan vooral skier, klimmer of zwemmer
is. Deze gehechtheid aan den eigen bodem werd echter eerst
de groote kracht, die de lokale kleur kon redden, toen er een
politieke factor ging meespelen, die misschien zelf nog
belangrijker was. Per slot is het niet het hart geweest dat hier
het pleit won, maar het hoofd, niet alleen de liefde, maar
vooral de koppige trots. Het was zijn onafhankelijkheidszin,
zijn fierheid op eigen acrd en wezen tegenover de vreemde
invloeden van buitenaf, dat den Beier sterk maakte in zijn
nationaal zelfbewustzijn, ook op folkloristisch gebied.
Hoe sterker Beieren het staatkundig overwicht der Pruisen
ging duchten, Binds Bismarck optrad, hoe meer het ging
hechten aan alles wat het een eigen merkteeken gaf. Zoo
leidde de politiek tot bezinning, en deze tot bewustwording.
De tegenstelling moest scherp in het oog vallen, zooals zij
nog altijd geformuleerd blijft in de twee namen MunchenBerlijn. Twee werelden, opponenten uit rassenverschil. Het
Beiersch nationalisme is voor Been Bering gedeelte terug to
brengen tot Pruisenhaat.
Toen de klemtoon op dit verschil viel, was de Beiersche
folklore voor ondergang gered.
Bij dit zelfbewustzijn, dezen onafhankelijkszin, die in zich
wel zeer sterke factoren zijn, voegde de Katholieke Kerk in
dit uitgesproken Roomsche land dan nog Naar even uitgesproken conservatieve kracht als derde hefboom.
Het Protestantisme dat « verlichting » bracht, heeft altijd
tegenovergestelde strekkingen gehuldigd.
De volkscultuur, die uit de middeleeuwen stamt, zoo
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doordeesemd met Roomsche gevoelens, en vaak zelf een
voortzetting van de liturgie buiten de kerk, op straat, vond
bij het Katholicisme Been tegenwerking, tenzij het ontaardde.
Waar dit Beiersch nationaal streven nu front maakte tegen
een protestantsch Berlijn, kon dit bij den priester rekenen
op steun. En zoo groepeerde zich een « Trachtenfest » als dat
to Rosenheim al van zelf rondom kazuifel en antependium.
Felix RUTTEN.
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KRONIE KEN
I
BEELDENDE KUNSTEN
Tentoonstelling van oude kunst te Antwerpen (1)
Deze tentoonstelling vereenigde eenige uitgelezen schilderijen, tapijten en beeldhouwwerken, in de stad overgebleven
uit de rijke constcamers der Antwerpsche patricierswoningen.
Ze was als een naglans van de tentoonstelling der vlaamsche
Kunst in 1930, en oogstte een even schitterenden bijval. Wat
oud is krijgt wijding, en het was schoon werk. Het ware
verloren moeite het te willen opsommen, want haast heel de
scala van tijdperken en scholen was er vertegenwoordigd;
trouwens vele deter stukken kreeg men ook te bewonderen
in 1930, of hangers in het Antwerpsch museum. Enkele
stukken die troffers — weet men steeds waarom ? — moeten
toch aangestipt.
Daar hadt ge het bravoure stuk van Reymerswael, de
H. Hieronumus; een waaghalzerij van rood; het uitgemergeld
gelaat van den boetenden geleerde last door 't verstorven vel
de koorden lezen van spieren en peters; de handers titters vol
knobbeljicht; uitbundig behandelde nature morte van boeken
en schriftbehoorten. Vol durf en van heel fijn koloriet.
Scorel met eene Aanbidding der Herders typeerde het tijdperk der italianiseering; overalpijnsche elementen; spijts alles
duikt het noordsch temperament op; delikate kleur. Het
laatste avondmaal van Van Noon staat eveneens op den
drempel der nieuwere tijden; voor schikking en typeering
(b.v. St Jan rustend aan het hart van Christus) zijn er nog
reminiscenties aan de middeleeuwen, toch hoort men parmentelijk het nieuwe geluid.
(1) Door de samenstelling van het feestnummer, kon deze kroniek niet vroeger
worden geplaatst.
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De aanbidding der herders door Baldung Grien was zeker
niet godsdienstig; maar Welke sterke kolorist toont hij zich
hier; en hoe plezant blikt de roode rug van St Jozef als een
rots in 't midden van het paneel, dat ten andere heel doorzinderd is van 't jolijt dat de kunstenaar heeft beleefd
aan 't uitbeelden van dit nachtlijk tooneel met zijn heimelijke diepten. Haast vlak ernaast hing een Pieta uit de school
van Avignon met hooggespannen godsdienstig gevoel.
Stippen we nog tot memorie aan, buiten zooveel voortreffelijke doeken, het kerkinterieur van Utrecht door Neefs, de
kraaiende haan door d'Hondecoeter, de zoogenaamde P. De
Hoogh, en als type van verhalende schilderkunst, de Mis van
St Gregorius.
Toch ging, mij dunkt, de groote belangstelling naar de
portretten uit en naar de stillevens; naar de Heda's met hun
rustige structuur en hun kalm warm en voornaam koloriet;
naar de schitterende en zwierige bloemenstukken van
D. Seghers, naar de groote stukken van Snijders, en de kleine
stillevens, geschilderd soms door onbekenden, soms door
kunstenaars Wier naam onbekend aandoet; een deter heet
de Stomme, en hij legs een waarlijk welsprekende getuigenis
of van zijn vaardigheid. Wat hebben onze oude meesters
deugd beleefd aan den glans, de gladheid of korreligheid
van zijde of lijnwaad, aan de molligheid van een tafeltapijt
(een tapijt redt weer dan een tableau der na-rubeniaansche
school), aan visch en gevogelte, aan fruit en wijnglas; de daad
en de aard der materie is er; 't zijn en blijven gewone dingen,
niet uit het levensverband gerukt, maar omhangen met een fijn
licht, met een nobele voornaamheid, dat ze van doodgewone
dingen opbloesemen tot dingen van schoonheid. De voorwerpen moeten niet uit hun midden gerukt; de eene of andere
eigenaardigheid mag niet, onderlijnd en aangedikt, groeien
tot iets storends, dat verwondert en verbijstert.
En dan die heerlijke portretten! Men heeft het portret den
toetssteen genoemd van den schilder. In alle geval bekende
Vincent Van Gogh : nu weet ik waar Daumier die onfeilbare
zekerheid van trek heeft gehaald : iederen dag schilderde of
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teekende hij een portret, zoo niet dat van een ander, dan het
zijne.
In de eerezaal hing er, als nopend tot vergelijking, een
glorierijke trits familiegroepen door Pourbus, door Cornelis
De Vos en door Frans Floris. In de familie Van Gindertael
door P. Pourbus, schieten de figuren der ouders krachtig,
lenig, ten voeten uit geschilderd, op tegen een fonds dat de
geschiedenis van Adam en Eva voorstelt; ze staan ietwat stiff
in den feestdos, maar vol levenslust en levensmoed, zeffbewustheid en onderling vertrouwen. De hander zijn uitbundig
geschilderd, enplooien in een ietwat voornaam doende
gemaniereerdhea Onderaan de lieve groep der twee kinderen. Pourbus heeft er zijn profijt uitgetrokken dat een pijler
of de stijl eener deur achter de figuur aangebracht, deze rechthoudt en doet uitspringen, en volt zoo heel het raam van zijn
tableau. Het koloreet is gedempt, om de zwarte vlekken der
kleedij niet to later uitvallen.
Van Cornelis De Vos hing er uit de collectie baron Gendebien een familiegroep bestaande uit ouders en vier kinderen;
eene harmonie van zwart (ouders) en groen (kinderen) tegen
gedempte roode kleur van tafeltapijt. Er ging een groote
bekoring van uit om wille van de rustige stilte van dees
huisgezin en zijn eenvormig maar zeker geluk : De Vos is
nooit ingewikkeld voor samenstelling; hier liggen de lijnen
der groepeering in 't oog springend; twee driehoeken
bestaande elk uit een der ouders met twee kinderen; eenige
dwarslijnen tot verbinding; de twee kinderen wan de twee
uithoeken van het tafereel hebben identiek dezelfde hooding
en gebaar; de vier overige werken ook twee en twee in
dezelfde richting. De schilder heeft klaarblijkend gestreefd
naar rustig evenwicht en naar monumentaliteit.
En dan hadt ge de prachtige familiegroep Van Berchem
door Frans Floris: (Mr. Caroly kaapte over ettelijke jaren deze
schilderij weg op een verkoopdag v6Or den neus der officieelen tegen eene bijna fabelachtige som). Hoe sprankelt hier
het lever; hoeveel Tosser bewegen de personen en hoeveel
zwieriger is de arabesk der teekening; hoewel ook hier de
bouw van het tableau vast ineenklinkt : twee buigende lijnen.
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elk van vier figuren, als men voor linkschen groep het portret
aan den want mederekent, draaiend elk rond een middenfiguur; eene groote dwarslijn van andermaal vier figuren
(guitaarspeler en makker en twee kinderen) wordt gekruist
door andere dwarslijn van naar elkander strekkende handen.
Het portret is hier minder statisch, weer handelend; het
zweemt wel wat naar anecdote. De vrouw aan het clavecimbel
slaat het akkoord aan, de huisvader stemt de guitaar; een man
legt de twee handen op de schouders eener vrouw, een ander
zingt een noot voor een groep van twee vrouwen. 't Zal een
lied wezen van verlangen : een Jong paar ziet verlangend en
reeds ontroerd uit; twee nude vrouwen monkelen. Deze
linkerzijde van het tableau zou beslist te min zijn aan handeling, en het doek doen omklinken Tangs de rechterzijde, ware
daar niet niet de overheerlijke groep der kinderkopjes. Zoo
klinkt alles ineen; schoon werk last die ontleding toe, hoe
ver ze dan ook buiten de bedoeling van den meester ligge.
Men staat hier voor een dier doeken, waaruit ge, gelijk waar,
een vierkante lap kunt uitsnijden, en in een kader zetten; het
zal ineen zitten, heeft zijn schoonheid en is bewerkt. 1k vraag
mij of hoe Floris, hij moge dan Floris heeten, het aangedurfd
heeft in 't juiste midden van het tableau, in een kring van
figuren, een ijlte te laten, en daar eene hand te schilderen,
niets dan een groote hand, fel afstekend tegen het venijnig
geel van het klankberd der guitaar. 'k Weet wel, deze hand
leidt de handeling in, is de spil er van, en het psychologisch
moment van wat er hier geschieden gaat, maar 't is toch een
schilderkunstig en koloristisch waagstuk, en ook een Floris
zou het dour bekoopen, ware die gele plek de uitlooper en
de dominante niet van de borate malsche sappigheid van ooft
en van den warmers gloed van een rood tafeltapijt, vlak
eronder.
Tentoonstellingen als deze wekken bij bezoekers en ook
wel bij kunstenaars, naar ik vermeen, een zeker heimwee.
Naar hun raseigen en vaderlandsch geloof in de werkelijkheid der oogen, in de schoonheid der realiteit; naar hun
eenvoudige onbekommerde levensopvatting te schilderen om
te schilderen, Gods water over Gods akker te laten loopen,
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zonder zich te stores aan de menigvuldige theorieen, die met
de zuurstof van hun sociaal of philosophisch systeem den
inwendigen droom afbijten tot een geraamte zonder vel noch
vleesch, tot een dor schema, dat alle verband tusschen natuur
en kunst miskent. Heimwee ook naar hun eerlijk en deugdelijk metier en ambacht, weer aanleeren een doek of paneel
voor te bereiden, en de kleuren, zijn eigen kleuren, zijn rood,
zijn blauw, te leeren mengelen, geen slaaf meer te wezen van
chemische apparaten wier nawerking men niet kept.
Tentoonstellingen als deze verzoenen ons met oude tijden,
die men op den tocht naar nieuwe werelden, hooghartig uit
het gedacht had verbannen. Waar de oude wereld met zijn
miseries en zijn problema's ons weer te pakken kreeg, ontzinkt
ook de trots van weer of alles te moeten hernieuwen, ook
in de kunst. De kunstenaars zijn deemoediger, en erkennen
dat de mensch ongeveer blijft wat hij was en blijven zal : een
wezen vol kleinheid en hebbelijkheden, maar ook een wezen
met de grootheid van zijn menschelijk hart : « Klop op uw
hart en luister naar den toon, die opklimt uit het diepste van
uw wezen. Is deze klank, hoezeer gedempt, niet schoon ? »
Deze schoonheid hebben ze als opnieuw ontdekt; de toover
van de machine en de toover van de natuur hebben uit; het
menschelijk gedoe, het menscheijk gelaat, het zieleleven van
den mensch staan weer als hoogste duel, als uiteindelijk duel
in de betrachting der kunstenaars. En geen iibermensch, of
geen exemplaar van 't menschengeslacht speciaal stukgereden
onder tram of trein, maar de doorsnee-mensch.
Gaan we niet naar een nieuw humanisme ? De handeling,
de daad van den mensch verdringt in den roman de natuurbeschrijving; te alien karate rijzen bekommerde stemmen op
over de geestelijke behoeften der menschen; Erasmus staat
plots in aller belangstelling; Thomas Moms wordt heilig
verklaard; de barok-kunst de lang versmade is gerehabiliteerd; en in de Barok speelt toch de mensch de hoofdrol, barok
is gedoopt en verkerstend humanisme; er is ten andere
tusschen Baroktijd en onze tijd meer overeenstemming dan
men wel bekennen wil. En zelfs dat zoo gehoond individualisme, waartegen zooveel pijlen werden afgeschoten, en dat er
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met tremolo-stem werd bijgesleurd te rechte en te onrechte als
men, eens ab ovo al de kwalen van dezen tijd in hunnen
oorsprong Wilde ontvouwen, lijkt ons heel wat minder
schrikwekkend en boeman; sinds alles samenklist in vereenigingen en bonder, voortjaagt order strijdleuzen en op het
commando van slagwoorden, bemerkt men maar eerst wat
kuddegeest van panurgus-schapen er over de wereld heerscht,
en voelt men behoefte aan individualiteiten, die durven
denken en ingaan tegen de sleur. In alle geval, kunst is
berechtigd individualisme.
Sta het nieuwe humanisme, als het er komt, in het teeken
van de edelhartige getrouwheid aan de Kerk, en van het
onverwoestbaar optimisme van den H. Moms.
J. HALLEZ.
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II
PROZIEKRONIEK
HET AVONTUUR
(naar aanleiding van a De Minnaars D
door Rene Verbeeck. Uitgave Steenlandt,
Kortirijk).

Rene Verbeeck behoort tot het ras der roekelooze avonturiers die zich te weer hebben geteld tegen de ongebonden
vormeloosheid en den zwendel in buiten-poaische leuzen die
de naoorlogsche poezie kenmerkte.
Hartstochtelijk en met een uiterst verscherpte helderheid
van gevoel en gedachte treedt deze dichter naar voren in
zijn laatsten dichtbundel « De Minnaars » waarin hij gestalte
moist te geven aan een brutaal vernieuwde, wijsgeerige levensinhoud. Er werd ons, jongste dichters, meermalen verweten
dat onze poezie gees inhoud heeft, dat zij teert op de sonore
krachten van het woord (alsof deze krachten de lyrische
aktiviteit niet bepaalden) en dat wij het gevoels- en gedachteleven zooniet regeeren, dan toch slechts in onbewaakte
ogenblikken doorbreken laten. Werd daar bij een mijner
gedichten niet gesproken van een verzilverd notedopje
waaraan de kern ontbrak ?
De kritiek verontruste zich niet larger; bij Rene Verbeeck
breekt een brutaal vernieuwde inhoud weer helder en
vanzelfsprekend door.
Deze nieuwe bundel beteekent de jonge, triumf ante
verovering van het lever; juichend neemt de dichter bezit
van de aarde, hij is een kracht die de wereld vernieuwen kan.
Nog herinnert zich zijn bloed de zachte weemoed van moat
hem eenmaal medelijdend is ontvallen; nog staat naast hem
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die hinde, wier trouw hij over den dood herwon. Maar hij
zegent de hand die de ringen brak omdat hij nog genaken
mocht haar, wie de witte vlam voor eeuwig rein ging slaan.
Op de puinen deter verdroomde melancholie bouwt Rene
Verbeeck een nieuwe wereld op. De elementen die hij daartoe
aanwendt zijn de liefde voor de vrouw en voor de natuur,
beiden de afstraling van Gods heerlijkheid. Hij voelt zich
een met de natuur, het is of hij leeft als een boom, als een
bloem. Zijn werk is doortrokken van deze intimiteit die mij
altijd weer herinnert aan de arduinen kilte der Ardennen.
En joist dat maakt zijn werk zoo zuiver, zoo natuurlijk-zuiver,
als vanzelfsprekend gegroeid uit dit organisch levee. Het hart
dat naast hem klopt maakt hem niet dronken, het verleidt
hem niet tot rethorisch romantisme, het maakt hem eerder
stil zooals deze arduinen dorpen zeff, ongedwongen zingende,
ongedwongen sprekende voor de geliefde en voor zichzelf.
Op een wonderlijke wijze weet hij deze twee elementen, de
liefde voor de vrouw en voor de natuur, door zijn verscherpte
helderheid van gevoel en verbeelding te bezielen en te
versmelten, ja, te transformeeren naar dat wonderbare paradijs
dat wij het rijk van kinderen en van dichters zullen noemen.
Yang mij de rear' en de vogels in uw oog
en het geheim van hunnen hoogen diepen tocht,
al waar mijn hart aan hangt, wat mijnen greep ontvloog;
uw oogen zijn de bloemen van uw heerlijk land,
waar zonder heimwee Been van wederkeert. II( zoek
nog steeds onz' blauwe refs aan morgens zilveren rand,
o vouw de blauwe Ardennen van uw oogen open.

Voor dezen dichter is de vrouw niet het onbegrijpelijk en
noodlottig wezen, de raadselachtige slang, de donkere oorsprong van zonde en kwaad, het sluipend vergif dat in den
mensch de geest vernietigd, peen, zij is hem een Spiegel
waarin natuur en bloed en ziel een werden en zweven door
de gebieden van werkelijkheid en droom
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zoodat geen oog meet scheidt
het licht der zon van het wonder licht
dat staat te glanzen achter uw gezicht.

Hij heeft de vrouw en de natuur gezuiverd en herschapen
(wij hadden hen vergiftigd, hun oorsprong vergeten) hij
voert hen terug tot hun Goddelijk beginsel, zoo zelfs, dat het
lichaam — die zware bloem der ballingschap — weer bloeit
in 't rijk waaruit het stamde. Door de vrouw keen hij koninklijk naar het Paradijs terug. Hij verloochent daarom zijn
mensch-zijn niet, integendeel, hij wordt zuiverder en grooter
en als mensch en als dichter. De natuurlijke instinkten tricht
hij niet of te leiden naar de, voor zoo weinigen slechts bereikbare, tuinen der mystiek. Hij kan geen Engel zijn, hij moet
door de wereld gaan, hij wil alle vreugden dragen maar
overwinnend ook de zeven zwaarden van de smart, tot niets
meer wankelt in dit leemen hart.
des levens reis moet ver en diep
en hoog belanden — maar 't begin
er van ligt aan een dronken mond,
o witte schuit, gazelle, gezellin!

Wij zouden kunnen zeggen dat Rene Verbeeck zijn
gedichten « bouwt » uit stukken Leven, wat echter niet
beteekent dat deze gedichten zorgvuldig berekende gedichten
zouden zijn; al neemt ook het verstandelijk element daarin
een ruime plaats in.
Zijn eerder contemplatieve dan lyrische natuur zocht en
vond een kompromis tusschen het prosodische en het vrije
vers. Zoo ontstond een streng-gekoncentreerde vorm die,
alhoewel voornamelijk op het rythme — slechts zelden op
de sonoriteit — gebaseerd, de welluidende bekoorlijkheid van
het rijm niet versmaadt. De vele sours gewaagde oversprongen
breken het rythmisch élan niet, zij verhoogen vaak de poetische vlucht.
Er kan bij Rene Verbeeck bezwaarlijk van een avontuurlijke
vormvernieuwing worden gesproken, bij hem wordt de
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modemiteit bepaald door de zakelijke directheid van het
woord dat hij gebruikt in een nieuw verband, waarin hij
nieuwe klanken te ontlokken weet en door de verscherpte
helderheid van gevoel en gedachte, van een levensinhoud dus
die hij transformeert en ordent en begeesterend bezielt.
Ik ben de man die u sinds eeuwen zocht,
gij zijt mijn weergevonden Eurydice;
in deze wereld waar dit lied vreemd klinkt
onder de dieren en de menschen
staat gij, mijn aangebeden beeld,
zoo plots van mijne ziel doorschoten
en algeheel mijn ziel doorvlammend
dat w'in elkaars herinnering herboren
weergevonden zijn en onder 't huwen zelf
ons lijf, die zware bloem der ballingschap,
weer bloeit in 't land waaruit wij stammen.

De poezie van Rene Verbeeck is de openbaring van een
felle en vurige jeugd, van een primitieve kracht, van een drift
die wij in de Vlaamsche poezie al te zelden ontmoeten. Ik
weet het wel, daar dreigt reeds het gevaar van een verblindend
pathos, van een al te overwegende gedachteninhoud misschien, wat geeft het, de bundel De Minnaars, de sterkste en
de gaafste der jongste jaren, biedt schoonheid genoeg om van
een definitieve, wellicht de poezie-vernieuwende, aanwinst
te gewagen.
Pieter G. BUCKINX.
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III
KRONIEK UIT HOLLAND
DE NIET-TOEGEKENDE PRIJS
Het jaarlijksche spiegelgevecht, dat in elken voorzomer
geleverd wordt tusschen de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde eenerzijds en anderzijds de Nederlandsche letterkundigen (voorop de jongeren als belanghebbenden, achteraan de ouderen als toeschouwers voorzoover zij niet in de
« jury » zetelen) dit jaarlijksche tournooi is dan ditmaal in
een werkelijken strijd overgegaan. Een strijd, die in de
gelederen der Maatschappij zelf reeds vOeir Juni begonnen,
thans in Augustus nog niet afgeloopen is en reeds het hoofd
van menig vroed man aan zijn functie in voornoemde Maatschappij ontrukte.
Het ging alweer, om in Holland de traditie getrouw te
blijven, om de knikkers en wel in dit geval om de knikkers,
die de duizend ongedevalueerde guldens van den Van der
Hoogt-prijs vormen. Deze prijs, Haar den schenker wijlen den
heer C. W. van der Hoogt genoemd, is door hem destijds
ingesteld als voortzetting van den Prijs ter Aanmoediging,
die vanwege de « Haagsche Post » in 1921 was uitgeloofd en
jaarlijks werd toegekend, totdat in 1924 ter jaarvergadering
van de Maatschappij werd vernomen, dat deze prijs niet
kon gehandhaafd; wat voor den heer van der Hoogt aanleiding was uit eigen middelen het noodige beschikbaar te
stellen, ter uitloving in de toekomst « tot wederopzeggens ».
Het bestuur van de Maatschappij, dat den prijs toe te wijzen
had, liet zich daarbij voorlichten door een « Commissie
voor Schoone Letteren » en het is tusschen Bestuur en
Commissie dat zich dit jaar een oneenigheid voordeed, die
zich al aandikkend uitzette tot den in de jaarvergadering op
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12 Juni jl. ontbranden strijd. In het kort ontwikkelde een en
an er zich als volgt, Haar uit de verslagen van verschillende
aanwezigen te reconstrueeren valt : De Commissie voor
Schoone Letteren had als gewoonlijk zich van den plicht
gekweten om « eene met redenen omkleedde schriftelijke
voordracht tot toekenning van den prijs te richten tot het
Bestuur » zooals de officieele formule luidt. Zij had daartoe
in den loop van het jaar de noodige boeken gelezen van
verschillende Nederlandsche auteurs (of zij alle boeken en
dichtbundels gelezen heeft en speciaal van jongeren, dus van
hen die voor aanmoediging en niet voor belooning in aanmerking komen, vermeldt het verslag niet) en op een vijftiental boeken haar aandacht meer bijzonder gericht. Onder
deze keurgarve bevonden zich de roman « Bint » van Dr. F.
Bordewijk en den verzenbundel « Porta Nigra » van Mr. H.
Marsman. Eerstgenoemde achtte men reeds te zijn op een
leeftijd, waarop men moeilijk meer een aanmoedigingsprijs
aan iemand kan toekennen. Met Marsman schijnt dat niet het
geval te zijn geweest, althans de Commissie besloot hem als
schrijver van « Porta Nigra » (uitgegeven door « De Gemeenschap » te Utrecht) en om zijn verdere poetische verdiensten
(Marsman is wel jurist, maar houdt er geen rechtskundige
practijk op na, zoodat hij zich gansch en al aan de literatuur
wijdt) voor toekenning van den prijs voor te dragen. Het
bestuur der Maatschappij deelde anderhalve maand voor de
jaarvergadering aan de Commissie mede, dat het er bezwaar
tegen had, den prijs aan Marsman te geven, omdat hij zich
eens (in 1931) te buiten was gegaan aan een felle critiek op
een besluit van het bestuur der Maatschappij, wen het namelijk in dat jaar op voorstel der toenmalige Commissie den
prijs had toegekend aan Arthur van Schendel.
Het bestuur verzocht daarbij aan de Commissie om een
nieuwe voordracht ter advies in te dienen, hetgeen deze deed
door met klem van redenen het eerstgegeven advies te handhacen en dat opnieuw aan het bestuur toe te zenden. Tijdens
de jaarvergadering werd door het bestuur, dat op dit punt
ook zelf niet eensgezind was, medegedeeld dat de prijs niet
zou worden toegekend en een met spoed ingediende motie
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van eenige leden als protest tegen deze beslissing werd met
een stem boven de meerderheid verworpen. Marsman kreeg
voor zijn « Porta Nigra » en verdere poetische verdiensten
Been duizend gulden.
Reeds staande de vergadering bedankten men twee leden
van de Commissie der Schoone Letteren voor hun functie in
dat orgaan. Twee dagen later bedankte de voorzitter van het
bestuur ook voor zijn zetel. Een door de voornaamste Nederlandsche kunstenaars en intellectueelen onderteekend adres
werd enkele weken later aan de dagbladpers ter publicatie
toegezonden; daarin sprak men er algemeen zijn verbazing
over uit, dat de prijs niet aan den voorgedragene was toegekend en de onderteekenaars gaven als hun meening te kennen,
dat bet bestuur der Maatschappij zich had laten Leiden bij
zijn besluit, « op onverantwoordelijke wijze » zelfs, door niet
ter take doende gevoelens.
Very olgens besloot het geheele overig zijnde bestuur Haar
aanleiding van den uitslag der stemming, ook al van zijn
mandaat afstand te doers; zoodat men werkelijk van een
« rollen der hoofden » mag spreken. Het liet deze offerdaad
vergezeld gaan van een uitvoerige verdediging van zijn
besluit en kondigde een buitengewone vergadering in
September a.s. In deze vergadering, die den 2lsten van die
maand gehouden zou worden, te « klokke veertien » zooals er
positief biistaat, zou men een nieuw bestuur gaan kiezen en
bij voorbaat kon men waarschijnlijk wel eenigszins nagaan,
hoe dit nieuwe bestuur over een herziening van het niettoekenningsbesluit dacht, want de leden werden verzocht
tevoren hun meening over de gestie van het (afgetreden)
bestuur ter kennis ervan te brengen.
Zoo zal de strijd dos in vollen omvang en nu beslissend
nogb maals de belangstelling van gansch letterlievend Holland
komen opvorderen. Er is over den afloop waarlijk weinig te
voorspellen(1). Er is natuurlijk nu wel meer propaganda voor
(1) Intusschen heeft de vergadering plaats gehad. Er werd een commissie van
vijf leden benoemd om aan de Wet der Maatschappij aan te brengen wijzigingen
voor te stellen. De demissionnaire bestuurs- en commissieleden zullen aanblijven
tot na de wetswijziging de nieuwe verkiezing zal hebben plaats gehad. Red.
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den heer Marsman gemaakt, dan ooit voor eenigen prijswinner tevoren. Maar de houding van het bestuur dat « flavordering en preventie » in een klap voorstond, kan toch nog wel
eenige bekoring voor een bepaalde categorie leden hebben.
Er is van deze plaats alleen gelegenheid een algemeen overzicht te geven, geen voorkeur uit te spreken.
Besluiten doen wij dan ook slechts met de nog niet aan de
orde gesteld zijnde vraag : als de Commissie voor Schoone
Letteren nu eens niet den heer Marsman had willen doen
lauweren, hoe zou dan ooit de nu reeds vier jaar lang gebelgde
IVIaatschappij gewroken zijn geworden ? Hoe had zij zich dan
van den blaam kunnen zuiveren : door Marsman te zijn
beleedigd ?
Zij zou ongewroken zijn gebleven tot in een nog grijzeren
ouderdom dan zij reeds bezit. Als zij zich dan nu eens gedroeg
als in geenen deele te zijn beleedigd!
Er zou van zulk een daad opvoedende kracht uitgaan!
A. J. D. VAN OOSTEN.
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Boek bespreking
DANIEL SARGENT : Thomas Moor e. (Cll. « Les Iles »). Traduction de
Maurice Rouneau. 1 vol. in-8 de 349 p. 4 illustrations. — Desclee de Brouwer
et Cie. Paris. — 22 frs. beiges.
Het beste boek misschien, over den grooten Engelschen humanist. Te Londen
geboren in 1478, studeerde hij in de rechten, en weldra beroemd door zijn talent,
zijn welsprekendheid, zijn uitmuntende doorzicht, en niet minder door zijn blijden
humor, zijn levenslust, zijn beminnelijk karakter. Van top tot teen, een man der
wereld, daarbij, met Erasmus, zijn vriend, de fijnste humanist van die eeuw, die
zoovele fijne geesten kende ; maar daarnevens, een diep geloovig katholiek, die nooit
zijn gebeden of zijn vroegmis verzuimde, wat ook zijn bezigheden mochten zijn, die
een haren boetekleed onder zijn rijk gewaad droeg, en zijn leven heelemaal aan zijn
geloof aanpaste. Hij toonde het, men hij als kanselier van Hendrik VIII op eens
voor het dilemna stond : of wel tegen zijn geweten een onrechtvaardigen eed
afleggen, ofwel de ongenade van den koning oploopen en deze met zijn leven
boeten. Geen oogenblik aarzelde hij : zijn zieleheil was hem duurbaarder dan
's konings gunst.
Heerlijke figuur, die in dit schoon boek uitstekend tot zijn recht komt. Buitengewoon aantrekkelijk ook is het hoofdstuk gewijd aan zijn huisgezin, aan dat
gastvrije huis waar niet alleen talrijke familieleden in onderlinge blijde genegenheid
samen leefden, maar ook nog menige vrienden en kennissen maanden of zelfs jaren
een aangenaam verblijf vonden.
Niet genoeg kunnen we dit boek aanbevelen.
L. D.
OSWALD SPENGLER : Annees decisives. L'Allemagne et le
Developpement du Mond e. Traduit de l'allemand par Rala Hadekel. —
Mercure de France. - 15 fr.
Volgens schrijver is Duitschland het echte centrum der wereld, niet alleen
terwille van zijn Egging aan het uiteinde van Azie — nu, onder politiek oogpunt,
het gewichtigste werelddeel — maar vooral omdat de Duitschers een Jong volk
zijn, vol dynamische kracht, in staat om de ingewikkelde problema's van het
« devenir mondial » diep aan te voelen, te formuleeren en op te lossen ; terwij1 de
andere volkeren meestal reeds te oud zijn om iets anders dan een vagen weerstand
te kunnen bieden. De Duitschers hebben bij uitstek hetgeen hij « !'esprit prussien »
noemt, d.i. de krachtdadige, opbouwende geest, die geen hinderpalen kent. Maar
Duitschland — en de wereld — verkeeren in gevaar.
Van waar kan de redding komen ? Om het antwoord te vonden, bestudeert
schrijver den politieken toestand, wijdt uit over nationalisme en romantisme in
politiek, over den bedriegelijken vrede 1871-1914, over de groote mogendheden
en de groote oorlogen, over de wereldomwenteling zoowel der blanket volkeren
als der gekleurde volkeren. Zeer interessante vergelijkingen weet hij te makers
tusschen den huidigen toestand en de gebeurtenissen ten tijde der Gracchen in
het oude Rome. Over het Marxisme is hij niet aan te spreken. Dikwijls komt
hij tot dezelfde gevolgtrekkingen als Gonzague de Reynold in zijn prachtig bock
« L'Europe Tragique », maar hij gaat minder diep, daar voor hem het bovennatuurlijke niet schijnt te bestaan.
Toch doet zijn boek veel vragen oprijzen, en verdient het gelezen te worden.
L. D.
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C. E. AMEYE : Pour le Pa tr imoin e. — Editions Jos. Vermaut,
Courtrai. Paris.
Veva Vaenkins voelt zich als een vreemdelinge in haar eigen land. Haar voogd,
een egoistisch jonggezel heeft haar in buitenlandsche kostscholen laten opvoeden4
Doch, meer dan zij het zelf weet, met alle vezels van haar wezen, is zij aan
haar land gehecht, hierin aangemoedigd door Mev. Brandt en haar zoon Bernard,
vrienden van wijlen haar ouders, die het Brakenveld bewonen, een landgoed dat
aan dat van haar oom grenst, Binder in Vlaanderen, niet ver van de Fransche grens.
Als de oorlog uitbreekt, neemt Bernard dienst in het leger, haar oom vlucht naar
het buitenland, en Veva helpt Mev. Brandt om het hoofd aan den vijand te
bieden. Weldra sterft Mev. Brandt, en Veva blijft heelemaal alleen, een twintig-i
jarig meisje, om de twee eigendommen tegen de Duitschers te beschermen, hierin
geholpen door den ouden wildstrooper Leboucq. Wanneer Bernard eindelijk terugkomt, blind en uitgeput van krachten, is alles vernield en verwoest. Alles, behalve
de hoop, de vaste wil om een nieuw leven op de puinen te bouwen, en de liefde
die haar zegevierend lied in hun hart zingt.
Een zeer schoone roman, stevig ineengezet, met goed getypeerde personages, en
zoo boeiend dat men het in een adem uitleest.
L. D.
PAUL CLAUDEL : S a I u t a la B e 1 g i q u e. Uitgever Georges Thone, Luik.

Toen Claudel zijn eerste officieel bezoek aan Antwerpen bracht, sprak hij
een rede uit die tot het schoonste behoort wat over deze stad is gezegd. De nobele
Loon van zijn woord, de zeldzame kracht van synthese en suggestie die hem eigen
zijn slaagden er in het van ouds vertrouwde plots een luister bij te zetten ons
onbekend. C. Huysmans droeg er zorg voor deze rede op het materiaal van het
Plantin museum te doen drukken : het werd zelden waardiger gebruikt.
De uitgever van dit boek heeft de vier voornaamste redevoeringen die Claudel
in Belgie , tijdens zijn aanwezigheid als ambassadeur, uitsprak, bijeengebracht. Eene
werd uitgesproken te Luik, twee zijn gericht aan de Belgische letterkundigen, de
vierde is de Antwerpsche rede die ik als de beste en grootste beschouw. In elk
dier speeches zijn elementen van blijvende waarde ; felle flitsen der verbeelding,
of kalme blijken van diep inzicht naast de gewone hoffelijkheden die niet meer
dan tijdelijk en locaal belang bezitten.
Het boekje is met veel zorg gedrukt maar die zorg heeft al te groote
inspanning gevergd : de mooie letter, de elegante bladspiegel worth telkens bedorven door een enorm rood cijfer dat op komt aankondigen dat we op bladz. 9
of 10 zijn. Wat wordt de fantaisie hinderlijk als ze zonder gracie beweegt.
Vooraan heeft de uitgever een reproductie geplaatst van een teekening door
Albert Servaes. Met al mijn vriendschap voor den teekenaar ben ik er niet in
geslaagd in deze zwarte vlek eenig aesthetisch genot te putten. Vaag vermoed ik
dat het de fatale rots van Marche-les-Dames verbeeldt.
M. G.
STUN STREUVELS : Russische Novelle n. (M. Prischwin, S. SsergejewZensky, M. Gorkif). — Uitg. De Regenboog, Antwerpen.

Daar is iets dat in al deze russische verhalen ons hart mee neemt op avontuur :
dit is, achter de uiterlijke en uitgesproken realiteit der dingen, het onvatbare
geheim, de ruimte die door gees grenzen wordt afgebakend. Het leven en het
spel van aarde en hemel en duistere diepten.
Dr. L. D. S.
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INHOUD VAN TIJDSCHRIFTEN
DE VLAAMSCHE GIDS (Augustus). — Dr. Paul De Smaele : De Universiteit
in het nationaal-socialistische Duitschland. — Dr. J. Van Tichelen : De Grondslag
van het economisch Herstel (slot). — t Leo Van Riel : In het koele Lommer. —
Wim Vaerewyck : Vier gedichten. — Jan Peeters : Een Vers voor groote Kinderen.
— Piet Schepens : Skandinaafsche Kroniek. — Dr. J. P. : Boekbeschouwing. —
Nieuwe Uitgaven.
LA REVUE GENERALE (mai). — E. de la Vallee Poussin : Autorite et
Dictature. — Emmanuel Gaillard : Na sima na mboula (apras la pluie). —
Cte de Liedekerke : Saint Thomas d'Aquin et les problames ecotiomiques d'aujourd'hui (suite et fin). — Bernard de Meester : Marguerite d'Autriche. — Ernest
Melot : l'Evolution du regime parlementaire : lettre de M. Henri Pirenne, etude
de M. Rene Pinon. — Henri Davignon : Les souvenirs d'enfance. Le Pays sans
ombre. — Germaine Sneyers : Revue litteraire : Daniel-Rops ou de l'inquietude a
la reconstruction. — Fernand Baudhuin : Sur les couses et les effets de la devaluation. — Auguste Melot : Chronique de politique exterieure. —. Revue bibliographique.
LA NUOVA ANTOLOGIA (1 Marzo). — Giuseppe Tucci : I segni di Roma
nell'India e nell'Estremo Oriente. — Manlio Dazzi : Giorni di contumacia (II).
— Niliacus : L'Etiopia di oggi. —i Luigi Messedaglia : Due pionieri italiani in
Africa : Messedaglia ed Emiliani (luglio-dicembre 1879). — Diego Valeri : Rialto.
— Guido Po : Sbarchi clandestine dei « MAS » sulla costa nemica. — Virgilio
Guzzi :. Pittura alla II Quadriennale. — Lina Gasparini : Massimiliano d'Austria,
ultimo Governatore del Lombardo-Veneto, nei suoi ricordi (fine).
LA NUOVA ANTOLOGIA (16 marzo). — Giosue Carducci : Il Canto basco
di Roncisvalle e la Canzone di Rolando - Traduzioni inedite con una notizia di
Goffredo Coppola. — Alessandro Sapelli : Ricordi di un vecchio soldato d'Africa :
1887-1896 (I). — Bruno Biagi : I nuovi sviluppi dell'ordinamento corporativo. —
Alessandro Luzio : Come fu composta l'« Aida » (con nuovi documenti verdiani).
— Piero Operti : Il flit. — Giulo Bertoni : La piii antica redazione della K Secchia
rapita ». — Manlio Dazzi : Giorni di contumacia (fine). — Mario Menghini :
Ferdinando Lassalle in Italia. — Virgilio Guzzi :. Scultura alla II Quadriennale.
LA NUOVA ANTOLOGIA (1 Aprile). — Arrigo Solmi : La « Monarchia »
di Dante. — Principe di Stahrenberg : L'Austria non divers mai una provincia
prussiana. — Armando Meoni : La Cintola (I). — Luigi Federzoni : Giosue Garducci
nella scuola. — Salvatore di Giacomo : La stessa voce - Frammento drammatico.
— Alessandro Sapelli : Ricordi di un vecchio soldato d'Africa (II). — Fausto
Bianchi : Destino di Modena. — Roso di San Secondo : II poso di Sparanzetta. —
Egilberto Martire : P. Ugo Bassi fuori della sua leggenda (con documenti inediti).

734

LA NUOVA ANTOLOGIA (16 Aprile). — Francesco Pastonchi : Compianto
sull'ulivo. — Luigi Aldrovandi : Al principio della guerra mondiale (giugnonovembre 1914). — Armando Meoni : La cintola (II). — Antonio Baldini : Parole
d'occasione per it XXI aprile. — XXX : Gli stranieri in Abissinia. — Arturo
Farinelli : Lettera aperta a Ernesto Gimenez Caballero. — Ferdinando Carlesi :
Traducendo it « Don Chisciotte ». — Giuseppe Adami : Nascita di Turandot. —
Alessandro Sapelli : Ricordi di un vecchio soldato d'Africa (fine). — Corrado
Alvaro : I quaranta anni del cinema.
BOEKENGIDS (Mei). — Paul Hardy : Een zwerver. — A. den Doolaard :
Van Menschen en Boeken. — Boekbesprekingen.
DE GEMEENSCHAP (April). — A. J. D. Van Oosten : Aan den vooravond.
— Anton van Duinkerken : Over Emiel Erens. — Jo de Wit : Doorzongen eenzaamheid ; Wedergeboorte. — Dr. L. G. J. Verberne : De afscheiding van 1934. —
J. C. Bloem : Bevrijding. — R. De Vos : Verteedering. — Pierre Kemp :. Kleine
gedichten. — Louis De Bourbon : Het doodenhuis. — Vic. Reinders : Symbolum.
— A. Campaert : Vormen. — Willem Nieuwenhuis : « In Holland staat een huis ».
— J. Engelman : Voor den Spiegel; De legende; De ontmoeting. — M. Mok :
Unio mystica. — F. ph. A. Tellegen :, Wijsheid en practijk. — Kroniek.
DE GIDS (April). — Stemmen uit de redactie : Minimum en maximum. —
S. E. van Praag : De zonderlinge van Boulevard Brand-Witlock. — J. J. van
Geuns : Zomernacht. — J. Campaert : Starting all over again. — H. C. Kool : Na
de verhuizing. — Ir. E. C. Abendanon : Eerlijk geld. — Dr. E. J. Dijksterhuis :
Prae-Helleensche wiskunde. — Dr. Plantenga :. Vlaanderen en Italie. — A. Van
Duinkerken : Kroniek der Nederlandsche Letteren. — Undique carmina sonant. —
J. W. F. Werumeus Buning : Dramatische kroniek. — Binnenlandsch overzicht. —
Buitenlandsch overzicht. — Bibliographie.
DE GIDS (Mei). — Stemmen uit de redactie. — Siegfied E. van Praag : De
zonderling van Boulevard Brand-Whitlock. — J. J. Van Geuns : Zomernacht. —
Jan Campert : Starting all over again. — Halbo C. Kool : Na de verhuizing. —
Ir. E. C. Abendanon : Eerlijk geld (slot). — Dr. E. J. Diksterhuis . Prae-Helleensche
wiskunde. — Dr. Ir. J. H. Plantenga : Vlaanderen en Italie. — Anton van Duinkerken : Kroniek der Nederlandsche letteren; Undique carmina sonant. — J. W. F.
Werumeus Buning : Dramatische kroniek. — Binnenlandsch overzicht. — Buitenlandsch overzicht. — Bibliographie.
FORUM (April). — Raymond Brulez : De filosoof op den ring. — Frits
Francken : Levenskroniek van oom Maurits. — Marcel Matthijs : Mur Italien. —
Gerard Walschap : Genezing door Aspirine. — G. W. K. : de keerzijde. — Dr.
M. R. J. Binkgreve en Dr. V. W. D. Schenk : Taalverklaring. — Victor E. v.
Vriesland : Avondlijk tweegesprek tusschen den dichter en de harmonica. — Jan
Engelman : Verwachting van Paschen. — S. Vestdijk : Parc aux cerfs. — Hendrik
de Vries : Invernal. — Matth. Giroldi : Common sense; Aestheet. — S. Vestdijk :
Else BOhler, Duitsch dienstmeisje. — M. t. b. Panopticum.
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FORUM (Mei). — M. ter Braak : Het instinct der intlectueelen. — J. C.
Noordstar : Laat geluk. — N. van der Schaaf : De schoone nacht. — M. Girondi :
Zero. — S. Vestdijk : Else Baler, Duitsch dienstmeisje. — F. De Pillecijn De
schaduw. — R. Verbeek : Februarie. — M. Gijsen : A. van Dijk. — N. A. Drojine :
0 smartelijk jaar. — P. G. Bukinx : Kleine Ballade. — M. Lamberty : Bespiegelingen na den K Swing ». — R. Brulez : De welvertinte spiegel; De keerzijde. —
J. Engelman Redactie. — Vier reproducties nr. de werken van A. van Dijk.
DE NIEUWE GIDS (Juli). — Willem Kloos : Na mijn zeer pleizirig terugzien
van de Amsterdamsche Universiteit waar ik in 1884 Litt. Hum. cand. worden mocht.
— Karel Damme : Ik ben zoo gelukkig. — G. D. Lutke Meyer : Het leven van
een groot Utopist. — H. H. J. Maas : De psyche van de vrouw in de litteratuur
van alle tijden. — Fred Batten : Het land van herkomst. — Frans Erens : Invallen.
— Helene Swarth : Verzen. — Willem Kloos : Binnengedachten. — Dr. Willem
Kloos Een zeer genietbaar bock van Elisabeth Augustin. — Maandelijksch Overzicht. — Maurits Wagenvoort : Buitenlandsch Overzicht. — Jeanne Kloos-Reyneke
van Stuwe Feiten en FantasieEn. — Max Kijzer : Bibliographic.
DE NIEUWE GIDS (Augustus). — Karel Damme : Ik ben zoo gelukkig. —
Maurits Wagenvoort : Hollandsch Smyrna, dertig jaar geleden. — Frans Erens :
Invallen. — Willem Eges : Vergunning. — Helene Swarth : Verzen. — Bob Stempels : Verzen. — Willem Kloos : Binnengedachten. — Dr. Willem Kloos : Dr. H.
Gerversman over zijn Zwitsersche reis. — Maandelijksch Overzicht. — Maurits
Wagenvoort : Buitenlandsch Overzicht. — Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe : Feiten
en Fantasieen. — Max Kijzer Bibliographic. — Bericht.
LEVEN EN WERKEN (Juli-Augustus). — E. C. Knappert : Machiavelli. —
Dr. Jan Romein Grondstoffen en Politick (Staal). — Dr. H. Gerversman : Humanistische Volksopvoeding. — Hermien Van der Heide : Jane Addams 1860-1935. —
Th. Jan Van Kasteel : De historic, de film en het heden. — G. Van Oorschot :
Keesje van de Vijver. — Eduard Coenraads : Dr. L. Simons als letterkundige. —
F. De Quai : Verzen. W. Smit-Van der Wall : Nachtelijke Waakster. — Mr. G.
J. Salm : Het uitdijend Heelal. — Herman Middendorp : Overpeinzing. — Woordtm
en Begrippen. — Boeken van dezen tijd.
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Twee belangrijke werken uit ons fonds

Pastoraal Psychiatrie
door H. BLESS R. K. Pr. (Vicarius van de Psychiatrische Inrichting « Voorburg » te Vught), met een inleiding van G. JANSSENS
(Geneesheer-Directeur van de Psychiatrische Inrichting « Voorburg » te Vught) . — Formaat 151/2 X 231/2 c.M. — 357 blz. —
Ingenaaid frs. 70.—, gebonden 85.—.
Van verschillende zijden is de laatste jaren aangedrongen op
een nauwere samenwerking tusschen priester en psychiater. Om
dit te bereiken is eenige kennis van de psychiatrie, van moraaltheologisch standpunt beschouwd noodzakelijk.
De Vicarius van de Psychiatrische inrichting « Voorburg » te
Vught, de Zeer Eerw. Heer H. Bless, door zijn functie daartoe
uitstekend in staat, heeft met raadpleging van de nieuwste wetenschappelijke werken een handleiding samengesteld.
Naast een helder overzicht van het vele, dat op het gebied van
psychologie en psychopathologie geschreven is, plaatst de schrijver
zijn kritiek, die in de laatste instantie wortelt in de katholieke
levensbeschouwing.
Het werk is voorzien van een uitgebreide literatuur-opgave en
register.
.

Katholieke Moraaltheologie
door P. Dr. HERIBERT JONE O.M.CAP; voor Nederland en
België bewerkt naar de vijfde Duitsche uitgave door P. Dr. HUBERTUS VAN GROESSEN O.M.CAP, met aanteekeningen
over Nederlandsch Burgerlijk- en Strafrecht mede door Mr. Dr.
G. A. H. FEBER en Belgisch Burgerlijk- en Strafrecht door Dr. G.
LEMAIRE. — ± 800 bladz. Ingenaaid frs. 95.—. Gebonden
frs. 110.
Dit boek is een bewerking van de veel geprezen « Katholische
Moraltheologie » van den Duitschen Capucijn P. Dr. Heribert
Jone. P. Dr. Hubertus van Groessen bewerkte deze katholieke
moraaltheologie zooveel mogelijk voor Nederland en België. Waar
het te pas kwam werden bij verschillende materies de desbetreffende bepalingen van het Provinciaal Concilie van Utrecht, van
de Synoden der vijf Nederlandsche Bisdommen en van het Provinciaal Concilie van Mechelen aangegeven.
Door de notities over het Nederlandsch en Belgisch Strafrecht
wordt het verband tusschen de Katholieke moraal en het strafrecht
dier beide landen artikelsgewijze aangegeven. Zielzorgers kunnen
er zich gemakkelijk en vlug in moraal-kwesties oriënteeren en
academisch gevormde leeken kunnen zich daardoor zelfstandig een
oplossing verschaffen in de meeste gewetensvragen van het dagelijksch leven.
VERKRIJGBAAR IN DEN BOEKHANDEL EN BIJ
J. J.
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CONGO-LIJN
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TENERIFFE* - LOBITO* - BANANA* - BOMA MATADI en terug
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Gediplomeerde geneesheeren en verpleegsters aan boord.
*Enkel voor Passagiers.

LIJN OP OOST-AFRIKA
Maandelijksche afvaarten. — Snelvervoer van koopwaren voor Belgisch
Congo, langs het Suez-kanaal en de Oost-Afrikaansche kust.
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Voor vervoer, reizen en inlichtingen zich te wenden tot de Agenten
Beheerders :

AGENCE MARITIME INTERNATIONALE, S. A.
Ste-Kathelijnevest, 61, ANTWERPEN
Telegram-Adres : c A G E N M A R I N », ANTWERPEN
Telefoon : N rs 218.90 (10 lijnen) , 219.10 (10 lijnen)
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JEAN-ARTHUR RIMBAUD EN ABESSYNIE
Velen zullen nog bij de verbinding van deze twee namen
— de naam van een welgekend fransch dichter en de naam
van een tot voor kort nog vrijwel onbekende negerstaat —
als voor een raadsel staan, terwijl voor anderen nog altijd de
naam Abessynie herinneringen oproept aan die eigenaardige
figuur, die aan den ingang staat der moderne fransche litteratuur, die een misschien niet zeer nawijsbaren, maar daarom
niet minder sterken invloed heeft uitgeoefend op tijdgenooten
en, vooral ook, op na hem komende geslachten, in meer dan
een land.
Thans heeft ieder oogen en ooren open voor Sir William
Rickett, die door zijn « eerste » vrouw voor een genie wordt
gehouden ofschoon zij niet weet wat hij uitvoert. Voor
Chertok, die tot nog toe in een waas van geheimzinnigheid
is gehuld gebleven, maar waarvan te eeniger tijd ongetwijfeld
eveneens de genialiteit zal worden ontdekt —door zijn eerste,
tweede of derde vrouw.
En toch, wat hebben deze heeren met dit verre, onherbergzame land te maken, dat nu plots in ieders aandacht staat,
omdat Mussolini er zijn begeerigen blik op heeft geworpen ?
Nagenoeg niets. Deze heeren zijn speculanten, het zijn de
simpele knechten van de grootmachten der Internationale
haute finance, die door hun opdrachtgevers, deels misschien
ook voor eigen rekening, links en rechts contracten sluiten
Welke nu eens een strop dan een boffer blijken.
De kunst is maar, meer boffers dan stroppen te maken.
Het is bekend dat met name de heer Rickett nauwelijks
eenige dagen in Addis Abeba heeft vertoefd om aldaar zijn
beroemd — of zoo men wil — berucht-geworden contract of
te sluiten. Hij heeft er gelogeerd in een der modem-ingerichte
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hotels die de bekende metropolitische namen dragen
L'Europe-Imperial-Atlantic.
Hoe anders was er het verblijf van Jean-Arthur Rimbaud,
die 6,6k naar Abessynie kwam om er geld te verdienen, maar
die gedreven werd door een geheel anderen drang.
Bij Rimbaud was het de onbevredigbare honger naar
eeuwigheid, die honger die hij gemeen had met alle waarlijkgrooten deter wereld.
Gemeen met den dichter die zegt
Je sais que la douleur est la noblesse unique
oil ne mordront jamais la terre et les enfers
et gull faut pour tresser ma couronne mystique
imposer tous les temps et tous les univers.
Gemeen ook met den heilige die weet dat zijn hart niet
rusten zal voordat het rust in God.
Deze honger dreef Rimbaud over de aarde, hij dreef hem
weg uit het kleine geboortedorp in de Ardennen, hij dreef
hem voort zijn geheele levee lang, dat eindigde — veel te
vroeg — in een benauwd hospitaal van Marseille.
Hij was nog geen 16 jaar oud, toes hij den eersten maal
uit Charleville wegvluchtte. Nog geen 16 jaar, maar niet dan
nadat hij alle eerste prijzen had weggehaald in het stadscollege, niet date nadat hij zijn leermeesters had overbluft
door uitingen van een absoluut wonderbaarlijke intelligentie.
Niet dan nadat hij in de onrustige eenzaamheid van zijn
jongelingsnachten de eerste verzen had geschreven van zijn
eenige beroemd geworden dichtbundel : Les Illuminations.
Niet dan nadat hij de bleeke schoonheid had ontdekt van
Ophelia
0 pale Ophelia, belle comme la neige.
Toen kon hij het in Charleville niet meer uithouden. Hij
Wilde de visioenen, die niet hadden opgehouden zijn begeerige verbeelding te bezoeken, gaan vinden in de groote
onbekende wereld. Drie maal gaat hij te voet naar Parijs —
driemaal keert hij terug, uit armoede, uit teleurstelling.
Driemaal in 8 maanden.
Maar zijn onrust is niet voorbij. Hij is niet genezen van
zijn ongeneeslijke koorts. Na zijn laatste terugkeer werpt zijn
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hartstocht zich eerst goed op de litteratuur. En met welk een
geweld, met welk een onrust. Hij wil alles vernieuwen, hij
wil het woord ontbolsteren, hij wil de poezie ontdoen van
haar conventioneele vormelijkheid.
« Niets », roept hij uit, « is er in poezie tot stand gebracht
sinds de oude Grieken. »
Hij is op zoek, als een verbitterde, vereenzaamde alchemist,
naar de sleutelformule waarmee hij het Onzegbare in
woorden zal bedwingen, hij wil een « voyant » worden,
een magiér. In dezen tijd is het dat hij, ruim 16 jaar, het
gedicht schrijft dat bekend staat als een der schoonste uit de
fransche litteratuur : Le Bateau lyre.
En opnieuw vertrekt hij naafi Parijs, doch nu niet zonder
Joel.
De mare van zijn genie heeft zich in de hoofdstad verspreid.
De Parijsche jongeren roepen hem. Dan begint het leven met
Verlaine. Verlaine die — ofschoon 10 jaar ouder — geen
weerstand had tegen Rimbaud's meesleepend genie. Verlaine
die zijn vriend volgde, met achterlating van zijn vrouw : naar
Arras, naar Charleville, naar Brussel, naar Londen.
Het is een leven vol onbevredigd verlangen, een leven dat
zich volt met twijfelachtig ersatz voor den schoonheidsdroom
die beide dichters bezielt, doch daarom joist een leven dat den
kloof tusschen werkelijkheid en ideaal met den dag verbreedt.
Wekenlang zwerven zij van kroeg naar kroeg, door Houndsditch en Whitechapel — een sombere, zwijgende zwerftocht,
onderbroken slechts door nu en dan een oponthoud aan de
haven bij Woolwich, waar zij urenlang starers over de
geteerde dokken, naar de schepen uit verre, zonniger Ianden,
schepen met vreemde, avontuurlijke namen.
Rimbaud's drift is sterker dan de vermoeienis die dit leven
wekt, maar Verlaine's zenuwgestel raakt geschokt. De vriendschap der beide dichters begint to wankelen. Rimbaud's
sarcasme spot met de « chagrin idiot » van den overprikkelden
Verlaine en zoo eindigt het eerste Londensche avontuur met
de tragi-comische scene in Great College street 8 op een
J unimorgen. Verlaine komt thuis met een haring en een flesch
olie en wordt door Rimbaud bespot. Verlaine wordt driftig,
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gooit zijn vriend het glibberige haringlijf in het gezicht en
verdwijnt. Maar dat is eerst het begin. De groote reactie van
Verlaine's verziekte zenuwen speelt zich of in Brussel, eenige
weken later, waar le pauvre Lelian op den jongen vriend het
noodlottig revolverschot lost.
Na dit drama trekt Rimbaud zich terug bij zijn moeder,
op de boerderij te Roche. Maar ook voor hem is dit alles te
Teel geweest. Een zenuwcrisis breekt uit. « Verlaine, Verlaine », snikt hij. Het is het eenige woord dat hij zeggen kan.
Hij sluit zich op in een zolderkamer, in een koortsroes
schrijft hij de laatste bladzijden van « Une saison en enfer. »
Hij heeft er het recht toe : zoo iemand, dan heeft h i j de
hel der garde doorkruist.
Maar nu is het ook genoeg.
Hij heeft zijn litteraire revolutie beeindigd. Achttien jaar
oud, werpt hij pen en papier van zich; zijn oeuvre is voltooid
de wereldlitteratuur zal in de nakomende jaren rekening
moeten houden met Jean-Arthur Rimbaud en diens magisch
symbolisme.
Voor hem zelf heeft dat alles thans afgedaan.
Point de cantiques : tenir le pas gagne, heeft hij geschreven
en de laatste zin, dien hij den dichter in hem laat voltooien
il me sera loisible de posseder la verite dans une line et un
corps.
'**
*
Point de cantiques, geen woordmagie weer : Jean-Arthur
Rimbaud gaat op zoei naar het leven. Maar waar is het Leven?
Waar is de werkelijkheid dier kleurrijke platen van Epinal;
ergens moet toch de substantie zijn van die Oostersche pracht,
die in de spiegels van zijn jongste droomen weerkaatste ?
En weer vertrekt Rimbaud, maar nu weet hij, wat hij wil.
Geen chimêres, geen cantiques, hij wil o posseler la verite. »
Ergens zal hij haar vinden en zij zal schooner zijn dan de
bleeke schoonheid van Ophelia.
Maar tusschen nu en zijn geluk, tusschen nu en de ware
Ophelia zal een leven liggen, hard en eenzaam en vol zwaren
arbeid.
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Ook dit weet hij. En hij vertrekt : Parijs, Louden, Stuttgart.
Maar nu geen kroegen, geen bedwelming. Den jongen
dichter Germain Nouveau, die, aangetrokken door zijn genie,
zich bij Rimbaud wil aansluiten; Paul Verlaine, die, uit de
gevangenis ontslagen, de oude vriendschap wil hervatten, hij
stoot ze af. Point de cantiques!
En hij trekt verder : Milaan, Brindisi, Marseille. De groote
wegen, de havens, hij werkt en hij wacht.
Ergens moet hij haar vinden, la verite dans une ame et un
corps. Waarom niet in Indie, waarvan hij platen ke pt, met
wuivende palm-boomers, met blauwe bergmeren, met witte
droomhuizen.
Rimbaud teekent in Harderwijk een 6-jarig dienstcontract
van het Nederlandsche koloniale leger.
Den 23sten Juli 1876 komt hij aan in de haven van Batavia.
Maar is dit het Oosten ? Kan hij hier vinden wat hij zoekt,
gevangen in het dwanghuis van tucht en discipline ?
Heeft hij hiervoor met alles gebroken, alle ontberingen
doorstaan ?
Hij deserteert. Terug naar Europa. Liverpool, Bordeaux,
Charleville. En opnieuw vertrekt hij : Weenen, Hamburg,
Kopenhagen, Stockholm, Marseille.
Altijd weer Marseille, de haven, de verre, vreemde schepen.
Eindelijk doet hij den sprong : einde 1878 gaat hij scheep
naar Alexandrie.
En eindelijk ook wil het lot hem begunstigen : hij krijgt
een betrekking.
Als tolk en opzichter op het eiland Cyprus. Want hij wil
geld verdienen.
Niet om het geld zelf, maar om den weg naar het duel to
vergemakkelijken.
En hier wint hij de eerste stee pen van zijn kapitaal : in
enkele maanden spaart hij 400 francs op.
Maar flu heeft Cyprus afgedaan.
De mode zee : Djeddah, Souakim, Massaoea, Hodeida.
Dan Aden, het geblakerde, drooggebrande Aden.
« Geen boom », schrijft hij, « geen grassprietje, geen druppel zoet water. Aden is een gedoofde krater. »
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Maar niets kan hem weerhouden. Hij wordt employe van
de firma Viannay, Mazeran, Bardey et Cie. Hij handelt in
koffie.
Het lot blijft hem gunstig, zijn werkgever stuurt hem naar
Harrar. Ziedaar zijn nieuwe vaderland : Somali, woest en
verlaten. Hij is de eerste Europeaan die doordringt in de
woestijnen van Ethiopie. Maar hij blijft niet in Harrar. Hij
wil verder. Zoeken en vinden.
Zaken doen, goed, maar hij kan beiden ineens.
Hij moet verder doordringen, hij wil de fats morgana's
zien, de geheimen kennen, diep in het binnenland van
Abessynie. Eens Wilde hij het Ongezegde vastleggen in
woorden, nu wil hij het Ongeziene aanschouwen van aangezicht tot aangezicht.
La verite dans une 'came et un corps!
In 1883 leidt Rimbaud zijn eerste karavaan : over de hoogvlakte van Boebassa, Tangs de oevers van de Erer naar de
Wabi-rivier en vandaar naar het binnenland van Ogaden.
Na maanden komt de expeditie behouden in Harrar terug.
Zijn kameelen brengen ivoor, huiden van neushoorns en
crocodillen.
Rimbaud, alleen met zijn bediende, den Greek Sottiro, was
verder doorgedrongen in de woestenijen van Abessynie dan
ooit een Europeaan voor hem.
Eerst 15 jaar later zouden de blanken, voetje voor voetje,
het gebied exploreeren, dat Rimbaud bij zijn eerste expeditie
had doorkruist.
Maar het is niet genoeg.
Na twee jaar rust hij een nieuwe expeditie uit.
Met enkele duizenden geweren zal hij zijn karavaan naar
Ankober leiden, de residentie van Menelik, toen nog vazal
van den Abessynschen Negus.
Wat een gevaren moet hij trotseeren, wat een ontberingen
doorstaan.
Twee helpers sterven vlak voor het vertrek, hij wordt
gewaarschuwd voor de roofzuchtige stammen der Dankali's.
Maar niets weerhoudt hem. Tenir le pas gagne! heeft hij
geschreven. Welnu, hij vertrekt.
742

Na een onbeschrijfelijken tocht, vol vreeselijke gevaren,
vol uitputting en vermoeienis, komt hij eindelijk, na drie
maanden, in Ankober.
Maar de koning is er niet, hij is vertrokken naar Addis
Abeba.
Zal Rimbaud het opgeven ?
Neen, hij gaat Menelik na, zijn karavaan zet koers naar de
nieuwe hoofdstad.
Nieuwe vermoeienissen, nieuwe ontberingen.
Eindelijk staat Rimbaud voor den zwarten koning.
Een historisch moment, een beteekenisvol tableau.
Jean-Arthur Rimbaud, ?enfant-poke, Wiens werk op dat
oogenblik reeds een heftige furore maakt in de Parijsche
litteraire cenacles, Rimbaud, de avonturier van den geest, en
Menelik, onverschrokken krijger, groot-conquistador van
Oost-Afrika.
Misschien heeft de dichter de beteekenis van dat oogenblik
begrepen; Menelik begreep Naar zeker niet.
Hij kijkt slechts vol begeerte naar de opgestapelde schatten
zijden kleeren, mechanische toestellen, zonneschermen, snuisternijen. Hij wil maar een gedeelte betalen. En Rimbaud is
niet de man om to marchandeeren. Na een maandenlange,
moeilijke terugtocht, komt hij in Harrar aan. Zijn tweede
expeditie is een financieele mislukking geweest.
**

Maar nu zal Rimbaud de fortuin dwingen.
De firma Bardey is gefailleerd, hij begirt zelf een negotie
in Harrar.
Hij wordt de eigenaar van een groote factorij, die na
eenigen tijd groote winsten afwerpt.
Zoo leeft hij 3 jaren order de inboorlingen, die hem
vereeren als een heilige, hem, den geboren renegaat.
Maar dit alles is nog slechts middel. Zijn kapitaal groeit.
Weldra zal zijn eerste wensch zijn vervuld : avoir quelques
milliers de francs de rente!
Dan pas zal hij vrij zijn, dan pas, zonder de eeuwige zorg
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voor het levensonderhoud, zal zijn eigenlijke zwerftocht
beginners : la verite!
In dezen tijd wordt de fransche haven Djiboeti gesticht,
in dezen tijd ontbrandt de strijd tusschen Menelik en den
Negus van Abessyni, een strijd die Menelik op den Croon
van Ethiopie zal brengen.
Nieuwe vruchtbare handelsgelegenheden doers zich voor
de factorij van Harrar breidt zich uit tot een machtig bedrijf.
Jean-Arthur Rimbaud is een kapitalist : hij bezit 50.000 francs.
Zal hij naar Frankrijk terugkeeren ? Nog niet, tenir le pas.
Maar Jean-Arthur Rimbaud kan de zon niet verhinderen
to schijnen. Hij kan niet verhinderen dat zij hem, den voortvluchtige, die vreeselijke ziekte in het lichaam Brandt,
waarvan Been genezing mogelijk is : kanker.
Begin 1891 openbaren zich de eerste verschijnselen. Maar
Rimbaud werkt verder. Wat moet er worden van zijn factorij,
wanneer hij versaagt? Maar de ziekte dwingt hem op een
rustbed, hij kan zijn aangevreten been niet meer bewegen.
Vanaf het rustbed dirigeert hij zijn handelszaak. Zijn boeken
liggen onder zijn bereik, het bed staat tuschen kas en venster.
Zoo gaat het weken. Maar tenslotte kan hij de pijn niet meer
verdragen. Hij moet vertrekken. Zestien inboorlingen dragen
hem onder verschroeiende hitte over de hooge plateaux naar
Zeila. Hij is uitgeput, verlamd. Een stoomschip brengt hem
naar Aden.
Na « treize fours de douleur » arriveert, hij in Marseille,
rilrend van koorts.
Den volgenden dag wordt zijn been geamputeerd. Maar
het is telaat. De ziekte heeft zich in zijn lichaam voortgezet.
Nog onderneemt hij de reis naar Charleville, zijn geboorteplaats. Maar hij komt er aan in den herfst. Hij rilt. Is dit nu
het erode van zijn droomen, het resultant van 15 Lange jaren
ontbering ? Maar waar is dan Ophelia, waar is dan « la viritê
dans une ame et un corps? »
Nog eenmaal ontvlucht hij het ouderlijk huffs. Maar hij
komt niet verder dan Marseille. De ziekte dwingt hem
opnieuw naar het hospitaal. Hij is wanhopig, hij vloekt
rexistance d'un cul de jatte. Hij ijlt.
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Maar dan, opeens, verheldert zijn gelaat.
Heeft hij opnieuw het visioen gehad dat hij eens, in zijn
jeugd, heeft beschreven
Elle est retrouvee!
Quoi? l'eternite!
Kan het zijn dat hij de waarheid nabij is « possedee dans
une ame et un corps? »
De godloochenaar, de renegaat, de spotter die Paul
Verlaine in een buitenwijk van Stuttgart naar de keel vloog
omdat deze hem bekeeren wou — hij, Jean-Arthur Rimbaud,
de sardonische intellectualist, die Verlaine's bekeeringsverzen
uit Sagesse « ces salet6s, ces grossiêretes » — to Roche in
het riool wierp — hij neemt zijn zuster Isabelle bij de hand
en fluistert
— Geloof jij ?
- Ja, antwoordt zij, ik geloof, men moet gelooven.
— Maak alles klaar in de kamer, zegt hij dan, ik wil de
sacramenten.
Hij biecht en als de priester de ziekenkamer verlaat zegt
deze tegen Isabelle met ontroerde stem : « Wat heb je me toch
gezegd, mijn kind ? Je broer gelooft wê . l en ik heb zelfs
nimmer zulk een geloof gezien.
La Write! de laatste zin uit « Une saison en enfer » — hij
heeft haar gevonden. Na al zijn zwerftochten, na alle vermoeienis en ontbering heeft hij haar gevonden.
En nu kan hij verder gaan, hij, kan aansluiten bij dien
laatsten zin van zijn laatste boek. En hij dicht. Niet met papier
en pen, hij spreekt in gedichten.
— Allah Kerim, Allah Kerim! En een vloed van prachtige
regels, vol van geheimzinnige bekoring, vol van Oostersche
magie, vermengd met christelijke aspiratie.
Isabelle is verlamd. Zij zou dit willen vasthouden, dit willen
opschrijven, maar zij kan niet.
Doch eensklaps roept hij uit
— .11c moet vertrekken, schrijf op, dezen brief aan den
scheepskapitein : « zeg mij op welk uur ik aan boord moet
zijn? »
De ongeneeslijke zwerver : partir!
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Den volgenden dag antwoordde GA de groote kapitein
vandaag.
En Rimbaud scheepte in voor de eeuwige refs.
L. DE BOURBON.

HET ONVOORZIENE EINDE
Hij wuift wanhopig met de harden
zijn afscheid aan het oude land
en glijdt langsheen d koele warden
van water. — In de avendkrant
zal elk in kleine letters lezen
de rede van die plotse dood. —
Zacht is het water Haar zijn mond gerezen
dat hij niet larger weerstand hood,
maar traag over het harde lever
vol dankbaarheid de ogee sloot,
nu dat hij wenenloos werd uitgedreven
fangs 't wiegen in een zachte schoot.
Frans BUYLE.
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« DEMOCRACY »
Engeland is het land van 't origineel denken, van de diepe
waardeering des levees. Wil er men zich van overtuigen,
dan is het genoeg een Newman te noemen, van wien de groote
mathematicus en geleerde, Paul Mansion, beweerde dat het
lezen zijner schriften alleen de moeite loonde om Engelsch
te leeren.
Engeland bezit thans weer een dier oorspronkelijke geesten,
de nog betrekkelijk jonge decker Christopher Dawson,
Oxford-man, bekeerde, zooals Newman, en die werk op werk
uitgaf van verbazende eruditie, gepaard aan diepte van doorzicht. II( kan er niet aan denken zulk uitgestrekt arbeidsveld
te overzien. De noodige competentie ontbreekt mij daartoe.
Wij hopen trouwens in ons tijdschrift Dawson's werk door
een bevoegde pen te zien behandelen. Maar intusschen zou
ik de aandacht willen vestiges op een van 's schrijvers ideeen
die mij bijzonder sympathiek is : zijn opvatting van de democratie.
Niet alleen in zijne omvangrijke boeken heeft Dawson
zijne gedachten ontwikkeld; ook in korte, bondige essays,
zooals in : The 'Modern Dilemma, waarin hij beurtelings
onderzoekt : I. De Europeesche traditie. II. De afwisselende
krachten. III. Democratie. IV. Wetenschap. V. Godsdienst.
In den godsdienst ziet de schrijver de kroon, den bloei en
ook den grond van heel het menschelijk bestaan. En troostend
is het na te gaan met welk een wijdte van begrip, met welk
een gezag van kennis, deze echte geleerde zelfs in de oudheid
en bij niet-christene volkeren een godsdienstigen ondergrond,
een religieuze traditie opspeurt. Deze wereldkennis stelt hem
in staat als met zienersblik, ook de christene eeuwen te overschouwen, — hij doet daarbij denken aan Joseph de Maistre,
aan Godefroid Kurth, — en in 't hedendaagsche de groote
stroomingen, te ontdekken : het failliet van 't materialisme,
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van 't liberalisme, van 't kapitalisme. Ook met Berdjaef, met
Gonzagne de Reynold is zijn geest verwant en hij komt
ongeveer tot dezelfde conclusie.
Hier wil ik mij bepalen tot zijn studie over democratie.
Maar daartoe moet ik toch het raam aangeven zijner algemeene beschouwing. Al Dawson's boeken zijn gewijd aan
't probleem van de cultuur, vooral van de Westersche of
Europeesche cultuur. Deze cultuur wortelt voor hem in den
christelijken godsdienst en in de hellenistische beschaving.
Wat Europa een maakt is deze traditie die zelfs de landen van
de Katholieke Kerk afgescheurd nog doordringt.
Democratie is een vrucht van deze dubbele traditie.
Wat heeft men niet road en met dit woord geschermd!
Hoe verschillend en hoe verkeerd heeft men democratie
opgevat!
De eenen, de reactionnairen, zien er in de negatie van alle
beschaving, een miskennen van al de fijnere gaven van den
geest, kunst of wetenschap, om alleen de grove instincten der
massa te bevredigen. De anderen, de dwepers, schrijven er
aan toe een soort mirakuleuze macht om alle ellende te
lenigen, en uit te roeien.
Het zijn de volgelingen van Rousseau, die de menschelijke
natuur onverdorven achtte en alles verwachtte van een uit
zich zelf groeiend progres. Zij denken dat alles goed zal gaan,
eens dat het gezag in de harden berusten zal van de massa,
en dat koningen en regeerders gevallen zullen zijn.
Beide opvattingen zijn verkeerd. « In waarheid is democratie noch de vijand der cultuur, noch het heil tegen al de
tamper van het menschdom...
« De basis der democratie is 't begrip van de openbare wet
en van de burgerrechten Welke Europa van Griekenland en
Rome erfde. Dit was bijna algeheel afwezig in de Oostersche
volksgemeenschappen, hoe gevorderd ook hunne beschaving
was. Bij gevolg is niet de fundamentale tegenstelling tusschen
democratie en aristocratie, maar tusschen burgerschap en
despotisme. In het Oosten is het individu niets, de Staat alles.
« In 't Wester integendeel behoudt de mensch zijn rechten,
zelfs tegenover den Staat. Heel de geschiedenis van Europa
748

is de geschiedenis van 't opeischen deter rechten en de vaststelling der menschelijke vrijheid, zoowel door standen en
gemeenschappen als door enkelingen.
« Dus, hoe paradoxaal het moge klinken, had het democratisch ideaal zijn oorsprong in een aristocratisch beginsel.
Want, Westersche democratie is in wezen aristocratie
voor alien.
« ...De Grieksche democratie was Been proletariaat; zij
vond haren oorsprong in een uitbreiding tot de massa van
de burgerrechten die te voren naijverig werden opgeeischt
door een klein getal patriciers. Athenen, de grootste der
Grieksche democraties, was in wezen een der meest aristocratische gemeenschappen die ooit bestaan hebben.
«— ...De karakteristiek van de democratie is het erkennen
van de waardigheid en de rechten van den individueelen
burger. De politieke rechten der democratie veronderstellen
de moreele rechten van de menschheid. » — En hieruit kan
men besluiten hoe de christelijke openbaring de rechts- en
vrijheidsbegrippen in de hand werkte. — « Indien het humanisme de Westersche samenleving niet bezield had met
geestdrift voor sociale gerechtigheid en bescherming van alle
zwakken en verdrukten, dan zou de hedendaagsche democratie nooit tot stand gekomen zijn. » Nooit ook zonder
de bezieling van het christen geloof.
Wat doet het deugd deze klare woorden te vernemen uit
den mond van een twintigste-eeuwiger, van een zoo door en
door ontwikkeld man, die al de wegen der oudheid
navorschte, al de vormen van zoo verschillende beschavingen
Egypte, China, Indie. Dankbaar klinken zij vooral in het oor
van iemand die zich den strijd herinnert van een Godefroid
Kurth, en Dr. Schaepman in den tijd van den grooten Leo
XIII, toes Mgr. Doutreloux, de bisschop van Luik, de
democratische beweging grondvestte en leven gaf aan heel
de sociale actie, door de congresses van Luik. Schaepman,
met zijn fiere leuze : Cr ed o, p u g n o, zou vol vreugde
Dawson's spreuk onderteekend hebben : « Democratie is
aristocratie voor alien; zij is nivelleering naar omhoog, niet
naar beneden. »
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Voor het communistische Rusland heeft Dawson vlammend-wrakende woorden : « — Bolshevism is a popular
version of Tsarism. » Zeker is het dat zonder het verpletterende absolutisme, de gruwelen van het hedendaagsche
bolchevisme nooit mogelijk waren geweest.
Wat Dawson beweert voor den aristocratischen oorsprong
der democratie, brengt mij in den geest een opmerking van.
Schaepman, ten tijde van Leo XIII en van zijn ijveren voor
de democratie. « Vergis u niet, zegde hij, Rome blijft toch
de groote aristocratic. » — Dat spreekt van zelf : een eeuwenoude historische macht moet aristocratische tradities hooghouden. Bij al, zijn aristocratie en democratie niet overeen
te brengen ? Zeer wel, volgens Dawson, die de noodzakelijkheid eener elite erkent en niet blind blijft voor de moeilijkheden op den weg der democratie.
« Hoe zeer men ook het democratisch ideaal de voorkeur
geeft — dit geldt althans voor Westersche geesten — toch
moet men erkennen dat het veel moeilijker te verwezenlijken
is dan het ideaal van den absolutes Staat. »
Het groot bezwaar komt niet uit de politick, maar uit de
economic. Politieke rechten worden zonder moeite toegekend;
maar waar het er op aankomt economische voordeelen te
vergunnen, begint de moeilijkheid.
Vrijheid is niet de groote struikelsteen, maar wel gelijkheid.
« Zou volledige economische gelijkheid anders te bereiken
zijn dan door Staatssocialisme ? leder tot het uiterste gedreven
systeem van socialisme brengt zooals in Rusland, tot de
opperheerschappij van den Staat, met al de gevaren van een
terugkeer tot het despotisme en het negeeren van de rechten
van den enkeling. »
Dat springs in 't oog. En het despotisme van de massa is
niet minder te duchten, niet minder gruwelijk dan dit van
den alleen-heerscher. Alle revoluties hebben het bewezen.
Door Christus alleen werd de vrijheid, tegelijk met de
waarheid, in de wereld gebracht. De mensch zoekt, ten alien
tijde, zijn medemensch in banden te slaan, te onderjukken.
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Eeuwig is de strijd tusschen het geestelijke en het stoff elijke. Enkel door de wet van het sacrificie kon het evenwicht
hersteld worden. En Christus aan 't Kruis is het voorbeeld
van 't sacrificie.
Al is economische gelijkheid moeilijk te bereiken, toch
moet men er naar streven : « — Economische democratie
beteekent capitalisme voor alien : zij beteekent uitbreiding
tot elken burger van het bezitsrecht veeleer dan afschaffing
van 't bijzonder bezitsrecht ten voordeele van den Staat. —»
Zooals het in 't communistische Rusland toegaat.
Maar gemakkelijker is het negatief te werken door absolutisme, 't zij van de massa, 't zij van een despoot : «— Feitelijk is het een lichtere task het negatief ideaal te bereiken
van een dood peil in gelijke verslaving dan het positief ideaal
van gelijkheid in vrijheid en volheid van levee. »
Maar Dawson geeft zijn ideaal van democratie daarvoor
niet op, en herhaalt « Democratie is aristocratie voor alien;
een nivelleering in de hoogte, niet in de laagte. De wensch
van den echten democraat is niet tot gelijkheid te komen door
verlaging van den cultureelen standaard in de maatschappij,
door het terugdrijven van het individu tot een armzaligen
levensstand; zijn wensch gaat integendeel naar het rijkste
en volst mogelijke levee. De utopia van den communist
ruimt Been plaats in voor een Wordsworth of een Beethoven.
De kunstenaar zoowel als de ingenieur of de bureaucraat is
de ootmoedige dienaar van de economische machien. Maar
in de utopia van den democraat is de Staat de dienaar, niet de
absolute meester van de menschelijke personaliteit. Het
individueel genie vindt er de grootst mogelijke ontwikkeling,
want een Mozart verrijkt weer het wezenlijk bezit der samenleving dan honderd millionairs of politieke bemoeiers. »
De laatste zin klinkt bijzonder aangenaam in ooze oor.
Dawson voegt
er nog aan toe : « Al wat de democraat in
naam der gelijkheid vraagt, is dat niemand zou verhinderd
worden door gelijk welic economisch of sociaal voorrecht,
zijn eigen genie te ontwikkelen of de werken van der anderen
genie te genieten.
« Elke maatschappij heeft een élite noodig; maar de
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vraag is Welke é 1 i t e. In een despotische maatschappij, gelijk
de Communistische Partij in Rusland, de latere Roomsche
bureaucratie, of de priesters en bedienaars van het aloude
Oostersche despotisme, is die élite de knecht van den
Staat... Maar in een in een typisch burgerlijke maatschappij,
zij weze ook democratisch of aristocratisch, is de élite niet
gebonden aan den dienst van den Staat. Vrije menschen zijn
het die 't eigen leven mogen leven en de eigen persoonlijkheid
ontwikkelen in de voordeeligste omstandigheden.
« Het eenig verschil tusschen aristocratie en democratie ligt
Merin dat in 't eerste geval de élite een erfelijken stand
vormt die politieke macht en sociaal voorrecht tracht te
monopolizeeren, terwip. in 't tweede die keurbende de leiders
zijn hunner medeburgers, een cultureelen standaard voor de
gemeenschap zoeken te stellen en hue voorrechten gebruiken
tot verrijking van 't gemeen sociaal leven.
Democratic is dan Been goed in zich zelf en, gelijk alle
taken, kon zij ontaard worden.
« Het groot gebrek der moderne democratie zoowel van
de kapitalistische als van de socialistische — is dat zij voor
Joel aan de samenleving stelt economische welvaart en
daarin het persoonlijk geluk aanschouwt. ...Onze aristocratie
is een aristocratie van geldmakers en ons democratisch ideaal
is niets anders dan iedereen meer geld te verschaffen. Doch
het levensideaal is niet een economische standaard; het is
een leveed iets; de kwestie is niet voor hoeveel men leeft,
maar hoe men leeft. Zooals iemand die een huis koopt,
niet daarbij de familie en vrienden en betrekkingen meekoopt
— al wat het leven uitmaakte van degenen die in dat huis
woonden — zoo kunnen twee menschen in 't bezit zijn
van 't zelfde bedrag geld en geheel andere levensidealen
hebben. »
Alles hangt of van de levensbeschouwing.
« De economische opvatting van 't leven stelt geld gelijk
met voldoening... De christelijke opvatting van 't leven,
integendeel, schuift het economische op de tweede plaats.
Eerst het Rijk Gods gezocht, en al het overige zal ons
geworden. Dit is niet zoo onzinnig als het schijnt, want... de
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kwalen der hedendaagsche maatschappij komen niet voort
uit arm.oede, ooze maatschappij is waarschijnlijk rijker, meer
welvarend dan gelijk Welke andere in vroegere tijden. Waar
de wereld heden ten dage Hood aan heeft is sociale aanpassing. Wij moeten de voorkeur geven aan menschelijke en
geestelijke goederen boven de stoffelijke en economische. »
Dat is het vitaal probleem der democratie. Zelfs nietgeloovigen beginners dat in te zien.
« Een door en door sceptisch en modernist als Bertrand
Russell is er even van overtuigd als wij dat de modeme
samenleving naar den ondergang spelt, zoo zij voortgaat
macht en economisch gezag boven de geestelijke goederen
te stellen...
« De nieuwe maatschappij die oprijst op de basis van
louter economische en wetenschappelijke technologie is een
maatschappij die « niet overeen te brengen is met het
« nastreven van de waarheid, van de liefde, van de kunst... »
Indien niet-geloovigen dat begrijpen, hoeveel meer een
geest als die van Dawson die overal naar het geestelijke
vorscht ? Hij mag dan wel besluiten
« Democratie in laatste instantie berust op een geestelijke
gemeenschap. Zij ontstond in het Westen, omdat de Europeesche maatschappij op godsdienstigen grondvest berustte.
Zelfs voor de gewone mensch politieke rechten verworven
had, bezat hij een echte soort van geestelijk burgerrecht door
zijn lidmaatschap van de algemeene christelijke maatschappij.
Dit was het fundamenteele burgerschap en in vergelijking
daarmee was het lid-zijn van den Staat slechts een secondaire
en betrekkelijke zaak. De Staat, bij gevolg, was niet de
absolute meester van het lot van den enkeling. Hij kon hem
niet gebruiken als een louter werktuig tot het bereiken van
zijn doeleinden. Want iedere mensch, zelfs de armste en
zwakste, behoorde enkel ten deele aan den Staat. Zijn personaliteit was vrij en bezat een absoluut geestelijke waardigheid, weergaloos verhevener dan war ook, in economisch of
politiek opzicht. De Staat bestond voor den mensch, niet de
mensch voor den Staat. »
Dat is de echte democratie, van de christelijke beschaving
753

in het politiek leven.
Welke worm van democratie zal ooze tijd verkiezen ? Want
zij staat voor de keus « tusschen godsdienstige of tijdelijke
idealen, tusschen de geestelijke of de materialistische levensbeschouwing. De nieuwe krachten van wetenschap en stoffelijke organizatie hebben den modernen mensch en den
modernen Staat in bezit gesteld met een kracht en een macht
die ver uitreikt boven al wat het menschdom tot hiertoe had
gekend. Die krachten kunnen even wel voor de vernieling
als voor de schepping, voor den dood als voor het leven, voor
de glorie van God of voor Satans dienst, gebruikt worden.
De negentiende eeuw zag het probleem niet in de oogen...
Zij had geen levensprogramma; zij overzag het leven niet in
zijn geheel. Zij behield den godsdienst voor den Zondag en
de cultuur voor de opperklassen. Wij echter zijn tot de overtuiging gekomen dat die individualistische en gesectioneerde
oplossing geen oplossing is. Ofwel moeten godsdienst en
geestelijke cultuur heel het leven bezielen, ofwel zullen zij
geheel uit het sociaal leven verbannen worden. Ofwel wordt
de materialistische levensbeschouwing aanvaard, die de
aanbidding van de machien en het absolutisme der massabeschaving de voorkeur geeft boven de idealen van den
christen en de tradities van het humanisme, of anders moeten
wij terugkeeren tot de geestelijke grondvesten op dewelke de
Europeesche beschaving werd gebouwd en de nieuw-ontdekte
stoffelijke krachten zoeken dienstbaar te waken aan den geest.
Waarom zouden de idealen van de Europeesche wetenschap,
van de democratie en van de humanitaire traditie door de
nieuwe krachten te niet gedaan worden? Er is geen reden om
het te gelooven. Maar indien wij die idealen willen behouden,
dan is er iets rpeer noodig dan een vaag idealisme steunend
op persoonlijke wenschen. Dan dient het bestaan erkend te
worden van een objectieve geestelijke orde, hooger staande
dan de sfeer der politiek of der economies dan dient teruggekeerd tot de godsdienstige levensbeschouwing. »
Op deze gewichtige woorden sluit Christopher Dawson
zijn betoog.
Zondag, 30 Juni 1935.
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M. E. BELPAIRE.

NACHTLAGER
op vuur'ge paardjes rijden de Bojaren
den zilv'ren cirkel rand, die 't maanlicht spreidde
achter het dorp, over de kale heide,
waar zij in 't tentenkamp gelagerd waren.
En alle zijn zij koningen en csaren,
die trotsch voor hunne regimenten rijden
verloren ridders uit vergane tijden,
maar met het vuur van gansche heldenscharen.
Voor hen, Heer, last het langer, langer nachten,
hun droom is nog niet uit en voor zij sterven
moeten zij Lang achter hun heimwee zwerven.
Zoo velen zijn er, die hun lot verachten,
maar Been herkent hen als de late erven
van vrijgevocht'nen, die hun koning wachten.
Alex CAMPAERT.
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TOEN 1K HAAR WEER ONTMOETTE...
Wij zijn de Schelde afgevaren en steken nu in voile zee.
Bet is tegen valavond en ik sta gansch alleen op het voordek
van het schip. Ik weet niet wat er mij zoo eenzaam heeft
naartoe gedreven; maar het verheugt mij toch dat ik er ben,
want ik heb den ganschen nanoen doorgebracht in de bar en
er te veel gedronken, met het gevolg dat ik nu wat hoofdpijn
heb. Hier is het rustig. Een lichte bries waait koel door mijn
haren en tegen mijn slapen, en na enkele malen met voile
longen de zeelucht te hebben ingeademd voel ik mij reeds
verkwikt. Er speelt nog wat zon over de golven. Somwijlen
ruischt uit de rookzaal een zachte vlaag van muziek op mij
aan, of hoor ik, als van heel ver, het gekende rinkellachen
van eenige jonge dames die zich opgezet gevoelen met het
gezelschap van enkele universiteitsstudenten die hun het hof
maker. Dezen namiddag, toen zij samen de bar kwamen
binnengestormd, en in speelsch geplaag zich allerhande
vrijpostigheden veroorloofden, werkte hun uitgelatenheid
aanstekelijk op mij; maar nu kan ik zelfs hun gelach niet
.weer verdragen.
De zee heeft mij heimziek en weemoedig gemaakt. II( buig
mij diep over de leaning van het schip, mijn oogen volgen
droomerig het ziedende schuim dat wegspoelt langs de
warden, en ik weet niet hoe lang ik daar reeds sta, wanneer
iemand vertrouwelijk de hand op mijn schouder legs en zegt
« Dag Hendrik. »
Ik kijk verrast om, ik kan mijn oogen niet gelooven
« 116.1ene », zucht ik en ik reik haar de hand. Meer kan ik
niet uitbrengen. Haar aanwezigheid hier is mij als een
verschijning en ik laat dit voldoende blijken; maar zij schijnt
mijn verbazing niet te begrijpen en vraagt of zij mij dan
werkelijk zoo verrast?
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« Natuurlijk; verwondert u dat soms ? »
Zij knikt bevestigend.
« Waarom ? » vraag ik.
« Omdat gij mij reeds tweemaal op het wandeldek zijt
voorbijgegaan. »
« Ilc? »
« ja, gij, Hendrik. »
Dit zeggende kijkt zij mij strak in de oogen als om mij
te doorboren; maar onmiddellijk daarna buigt zij het hoofd.
Er hangt treurnis over haar en zij schijnt scherpzinnig over
iets na te denken. Ik herwin mijn kalmte en bevestig nadrukkelijk dat ik haar niet gezien heb, maar zij antwoordt niet
en blijft daar in dezelfde houding staan.
« Hendrik! » zucht zij dan, en haar blik is een smeeking.
Ik meen haar volkomen te begrijpen. Reeds word ik week
van verteedering, en het is maar een schuchterheid die mij
weerhoudt haar op mijn beurt vertrouwelijk de hand op den
schouder te leggen. Nu blijf ik schijnbaar onberoerd en
vraag wat er is.
« Niets! » zegt zij.
« Niets? »
« Neen; wil mij verontschuldigen dat ik u kwam storen.
Goeden avond, Hendrik. »
Zij keert zich om en gaat. Zij draagt het hoofd rechtop en
er is iets beslists in haar gang. Ik wil haar toeroepen, ik wil
haar naloopen; maar ik blijf stow en beweegloos. Als ik haar
zie verdwijnen word ik onzeggelijk weemoedig. 1k voel dat
ik misschien zal moeten schreien en snel naar mijn kajuit.
Ik heb niet geschreid; maar ik ben den ganschen nacht
onrustig geweest. Eerst tegen den morgen kon ik wat inslapen;
maar reeds ben ik terug ontwaakt en lig ik te denken aan
Helene. 1k heb vroeger, toen ik nog studeerde aan de hoogeschool te Brussel waar zij woonde en werkzaam was in een
Bankinrichting, een ernstige liefdesverhouding met haar
gehad. Deze werd echter door mij verbroken na een maandenlangen en hardnekkigen strijd met mijn wader, die zich
onverbiddellijk verzette tegen een huwelijk waardoor ik mijn
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adellijken naam, — en volgens hem ook mijn plicht zou
verloochenen. Ik deed dit korten tijd nadat mijn zuster stierf,
in de dagen dat ik hem gebroken zag van smart en hij bedenkelijk te dubben liep.
Daar zijn nu twee jaren over heengegaan. Ik heb Helene
sindsdien niet weer gezien; maar ik heb nog dikwijls aan haar
gedacht, zelfs sinds mijn verloving met Margaretha de Rocq.
Ik voedde de hoop haar met den tijd wel te zullen vergeten;
maar sinds gisteren avond is zij geheel terug in mij komen
opleven. Mijn gedachten hebben zich dezen nacht Been
oogenblik van haar afgewend en een geweldige tweestriid
heeft mij voortdurend in spanning gehouden. Nu gevoel ik
mij rustig, zelfs gelukkig. Mijn kajuit hangt vol zon : veel
donne en large stralen waarin stofjes wemelen als duizend
ijverige vingeren die spelen met de gouden draden van een
Broom. Helene... Ik fluister haar naam, ik herhaal hem
honderden malen met een siddering van vreugde in mijn
bloed. Ik word week en warm van allerlei spontaan opwellende verwachtingen die ik in mijn verbeelding reeds als in
werkelijkheid beleef, en mij zouden doer jubelen! Het
interesseert mij nu nog slechts te weten of Helene alleen is,
ofwel in gezelschap vertoeft, en Ban in welk gezelschap!
Want indien ook haar ouders moesten aan boord zijn, lijkt
het geval hopeloos en wordt deze gansche reis mij ongetwijfeld een moreele foltering. Deze onzekerheid bedaart
eenigszins mijn geestdrift; maar jaagt mij het bed uit. Ik kleed
mij aan en ga ontbijten. Dan klim ik aan dek; maar Helene
is er nog niet. Ik wil hier op haar wachten.
Het weer is nog even zacht als gisteren; de zee is echter
woeliger geworden en wij schommelen zelfs tamelijk fel.
Enkele dametjes, die dat vooralsnog prettig vinden, hebben
zich verzameld op het voordek; zij giechelen en krijschen en
roepen « Hoep! » telkens wanneer de boot steigert. Eenige
passagiers blijven genoeglijk op hen toezien; maar mijn
belangstelling kunnen zij onmogelijk opwekken. Ik knoop
een gesprek aan met een ouden notaris die revers mij aan
tafel zit, en mij gisteren vertelde dat hij reeds voor de vijfde
maal naar Noorwegen reist. Op mijn vraag Welke indrukken
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hem het levendigst zijn bijgebleven, begirt hij zijn bewondering te luchten over de chaotische pracht der Bergen en
over de heerlijke fjorden, die hij, met een overvloed van
woorden en gebaren, zoo nauwkeurig mogelijk tracht te
beschrijven. Hij heeft blijkbaar Been andere bedoeling dan
mij aangenaam te kunnen zijn; maar niettemin voel ik mij
gauw door hem verveeld; weldra kijk ik hem zelfs niet meer
aan. Mijn blikken keeren links en rechts, alsof iets mij daar
gestadig boeit; maar er boeit mij niets, ik zoek slechts naar
Helene. 1k hoop haar elk oogenblik op het wandeldek te zien
verschijnen; maar zij komt niet. Zij komt nog niet en de
spanning maakt mij steeds zenuwachtiger. Ik begin te
gelooven dat zij misschien onopgemerkt naar het bovendek
is geklommen en dat gedacht laat mij niet meer los. 1k kan
den ouden notaris, die juist zinnens is een landkaart uit zijn
zak te halen om mij zijn uitleggingen duidelijker te maker,
niet larger aandacht veinzen, en vraag hem dat hij mij zou
willen verontschuldigen, ik loop even mijn cigarettes halen
en ben dra terug. 1k daal de trapper af naar de kajuiten, alsof
het mij ernst is; maar klim aan den anderen kart van 't schip,
Tangs den verboden trap der kommandobrug, onmiddellijk
naar het bovendek.
Mk is Helene! Zij is alleen. Zij rust in een ligstoel in de
zon, en schijnt te slapen. Het is mij gisteren niet opgevallen
hoe zij vermagerd is; maar nu treft mij zulks onmiddellijk.
Ik nader haar zachtjes en blijf haar aankijken. Misschien voelt
ze de koelte van mijn schaduw die over haar valt, want zij
opent de oogen, — moede oogen die niet verhelderen als zij
mij toeblikken, en kruist zich dan haastig de beenen, — haar
kleed werkt zich wat omhoog.
Bijna fluisterend beantwoordt zij mijn groet. Even desk ik
er aan haar te vragen of het mij toegelaten is revers haar
plaats te semen; maar het feit dat zij mij gisteren avond terug
is komen opzoeken verstout mij, en daar zit ik reeds. Zij keert
haar hoofd naar mij toe, — een stood kijkt zij mij aan, oh,
die blik! Hij is scherp, hij wordt zacht, hij wordt onuitsprekelijk droef; dan slaat zij bliksemsnel de oogen neer en Wendt
weer haar hoofd af.
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Ik moet iets zeggen; maar wat? Ik vraag dan toch maar
of ik haar stoor. Zij antwoordt niet; zij rimpelt bedenkelijk
het voorhoofd.
Ik heb allerhande gewaarwordingen die ik doorheen de
verteedering die wart in mijn blued niet weer kan onderscheiden. Ik wil Helene iets toefluisteren waar zij zich niet
aan verwacht; ik wil mijn harden naar haar toebewegen voor
een passielooze streeling; ik wil mij over haar heenbuigen
en haar zoenen, een zoen die een smeeken en een getuigen is
en wat weerhoudt mij zulks te doer! Ach, ik zit daar met
ingehouden adem te beven van ontroering, er wringt een krop
in mijn keel en liefst van al nog zou ik willen schreien! Maar
als ik mijn speeksel heb doorgezwelgd ontsnapt mij een zucht.
Mijn beklemming wijkt en eindelijk zeg ik
« Ik heb den ganschen nacht aan u gedacht, Helêne. »
« Zóó! » antwoordt zij spottend.
« 1k weet niet of het toeval is of wat dat ors samen op deze
boot brengt.
Zij verroert niet.
« Zijt gij hier alleen, Helêne ? »
« Ja. »
« Ja ? » vraag ik, en de blijdschap duet mijn stem klimmen.
Dit maakt blijkbaar een verkeerden indruk op haar, want
onmiddellijk ziet zij mij verbaasd en wantrouwig aan. Ik haast
mij echter om haar gerust te stllen en zeg dat ik dit maar
alleen weten Wilde om....
Ik zwijg plots; ik neem haar hand, ik wil mijn oogen in
de hare later stralen en woordeloos haar alles doer begrijpen;
maar zij gedoogt niet dat ik haar aanraak, en haar hoofd
achterover werpend, ontwijkt zij mijn blikken. Zij staart
schuin omhoog naar de lucht en dringt er op aan dat ik mij
zou uitspreken; maar haar aanhoudende stugheid heeft mij
wat ontredderd.
« Ach, zeg ik, waarom veinzen, Helene? Wees eerlijk als
ik en zooals gij het gisteren waart! »
Zij antwoordt niet; zij perst de lippen saam en haar aangezicht wordt hard en bleek. Een moeizaam slikken, een snel
opsnuiven van wat lucht : dat is een gedempte snik.
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« Helêne! » zucht ik, en ik buig mij naar haar toe. Ik meen
haar te hebben vermurwd.
Maar zij staat op; reeds druipen de tranen over haar
wangen
« Als ik naar u toekwam moist ik niet dat gij verloofd waart,
zegt zij; maar men zag ik uw ring! »
Zij gaat heen; weer zie ik haar heengaan. Ik zie niets anders
dan dat en zit daar als versteend. Als ik het bruisen der zee
hoor maakt het mij akelig.
Na een ontzenuwende worsteling tegen wanhoop en leed;
na een laatste, bovenmenschelijke poging tot zelfbeheersching, ben ik naar mijn kajuit gevlucht. 1k heb er mijn
verlovingsring ergens neergeworpen en ben schreiend en
krachteloos neergevallen op mijn bed. Nu lig ik hier, — hoe
lang reeds weet ik zelf niet, en word weer mijzelf. 1k ben als
iemand die uit een bezwijming stilaan tot het bewustzijn
terugkeert en het bruisen der zee, dat hij vergeten was, weer
aanruischen en langzaam groeien hoort tot het vertrouwd
geluid dat hier bestendig het stamper der machines verzacht.
Het zweept mij niet op, het maakt mij niet akelig noch wanhopend gelijk daarstraks, ik boor het maar alleen. Het is gees
berusting die over mij is gekomen, slechts een rustigheid.
II( denk kalm na over hetgeen er gebeurd is, en moat mij zoo
teleurstellend heeft toegeschenen lijkt het mij nu minder en
zelfs heelemaal niet weer. Het is duidelijk, — God, maar dit
was het -toch ook daarstraks! — dat alles slechts berust op een
misrekening van mij, waarom moest ik dan zoo wanhópend
schreien ? Het was verkeerd mij onvoorwaardelijk te verheugen in de veronderstelling dat het liefde was die Helene
gisteren op het voordek naar mij toedreef; ik had ook moeten
overwegen, — en ooze tweejarige scheiding was daartoe een
voldoende reden, dat zij te goeder trouw kon hebben gehandeld. Nu is het gebleken dat zij dit deed; dat is alles. Ik
begrijp thans volkomen waarom zij gisteren avond zoo beslist
heenging, — het was dus niet om reden van mijne stugheid,
en ook haar hooding van dezen morgen, die bepaald werd
door leed en wantrouwen kan ik geheel verrechtvaardigen.
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Zij zag geen ernst in mijn toenadering, slechts een flirt, en
hoe durft hij mij wat liefde veinzen, de schaamtelooze, heeft
zij gedacht, hij zit daar met zijn verlovingsring aan. Maax
ik zou toch even oneerlijk zijn geweest indien ik hem had
uitgedaan! Ach, die ring! Voor haar beteekende hij alles, voor
mij niets meer, en ik zou haar dit immers gezegd hebben
indien zij niet zoo onmiddellijk was heengegaan alsof het
tusschen ons nooit meer kon goed komen. Voor wie bemint
is er geen oogenblik zoo smartvol als dit van scheiden, geen
oogenblik waarop zoo onstuimig en bedwelmend de liefde
in u opslaat, en wellicht nam ik ook Helene's heegaan te
tragisch op en ligt (Bar de reden mijner opwinding. Ilc weet
het niet. 1k weet niets duidelijker dan dat mijn liefde is afgewogen en de tweestrijd, die dezen nacht in mij gewoeld heeft,
onherroepelijk beslecht is. Wat ik mij als plicht heb laten
voorhouden en twee jaren als dusdanig heb willen aanzien,
— zij het ook gedeeltelijk uit medelijden met mijn vader,
grijnst mij nu toe als een lafheid, een dwaasheid, waarvoor
geen verontschuldigingen Belden, slechts verwijten. Harde
verwijten richt ik mij toe; maar als ik denk aan de vastberadenheid waarmee ik mijn verlovingsring heb afgeworpen,
werkt zich een stilly vreugde doorheen mijn zelfverbittering.
Nu ik mijn ring daar op den grond zie liggen, is het alsof hij
mij nooit heeft toebehoord. Niets zou mij kunnen bewegen
hem ooit terug aan te steken. Niets, herhaal ik. Ik zeg dit
luidop en zoo beslist alsof er iets van de toomelooze kracht
der zee in mij is gevaren; maar het is slechts mijn liefde voor
Helene die in mij bruist. God, kon zij hooren wat ik zei en
ook 66n oogenblik mijn binnenste gevoelen, zij zou zich in
vertrouwen en in grenzeloos geluk weer aan mij overgeven!
Dit denk ik en terwijl spring ik recht. 1k zoek pen en papier
in mijn reiskoffer en schrijf aan Margaretha de Rocq. 1k hoef
niet na te denken, ik hoef niet naar mijn woorden te zoeken;
zelfs mijn hand licht ik niet op. Al wat ik te zeggen heb staat
daar klaar en duidelijk in enkele regels die ik zelfvoldaan
herlees. Dan steek ik den brief onder omslag, raap mijn
verlovingsring op en berg beiden in mijn binnenzak. 1k zal
Helene den brief laten posten en mijn ring mag zij in zee
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werpen. Reeds heb ik de deur mijner kajuit geopend om haar
te gaan opzoeken, wanneer ik mij weerhouden voel door de
vrees dat mijn beslistheid misschien den indruk wekken zal
van lichtzinnigheid of overhaasting. Ik vrees dit des te meer
omdat ik destijds mijn verloving met Helene op een gelijkaardige wijze verbrak, en, na een oogenblik te hebben nagedacht, zet ik mij terug neer op mijn bed. Ik wil wachten tot
dezen avond; maar hoe zal ik mij dezen nanoen tegenover
haar gedragen ? Ik tracht zulks te bepalen. Even later
schetteren de trompetten voor het middagmaal.
Ik .stap door de eetzaal zonder links of rechts te kijken, mij,n
hoofd eenigszins gebogen om aan Helene, Wiens blik ik op
mij meen te voelen, te laten blijken dat mij iets drukt. Aan
tafel zit ik met mijn rug naar haar. Reeds geruimen tijd eet ik
zwijgzaam voort, wanneer de oude notaris zich opeens naar
mij toebuigt en zegt dat hij mij dezen voormiddag nog overal
gezocht heeft.
<< Mij ? » vraag ik verwonderd.
Hij knikt, en nu herinner ik mij weer ons gesprek van dezen
morgen. Ik verzoek hem mij te willen verontschuldigen omdat
ik niet terugkeerde; ik werd weerhouden, zeg ik.
« Oh, mask u daarover gees zorgen! antwoordt hij. Ik heb
intusschen gansch onze reis met rood potlood uitgestippeld,
en indien het u nog interesseert zal ik u straks mijn kaart eens
toonen. »
« Ja. » zeg ik.

Ik zeg dit natuurlijk uit beleefdheid en met de hoop dat die

oude mij voorloopig zal gerust laten; maar hij praat meer
dan hij eet en na elk gerecht tikt hij vertrouwelijk met zijn
winger op mijn arm en herbegint over wat nieuws. Ik luister
niet naar hem, hoe zou ik het kunnen? Al mijn gedachten zijn
bij Helene. Ik tik zenuwachtig met mijn vingeren op de tafel,
ik speel met mijn work, ik wensch dien ouden sufferd wel
honderd mijlen ver; maar ofwel merkt hij niet We verschrikkelijk hij mij verveelt, ofwel stoort hij zich daar gewoonweg
niet aati. Dit duurt alzoo voort tot bij het einde van 't middagmaal en dan haalt hij, verdomd, nog zijn kaart te voorschijn.
Hij ontplooit ze langzaam, hij zet zijn bril op, hij neemt een
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potlood en wijst
« Kijk eens hied » zegt hij.
Ik werp een vluchtigen blik op de roode lijn die hij, langsheen de groote fjorden, van Antwerpen Haar Trondjhem heeft
gestippeld; maar zijn gepraat kan ik werkelijk niet Langer
aanhooren, het tergt mij. Ik rol haastig mijn serviette op en
verwijder mij zonder 66n woord.
De heete zon van den nanoen heeft bijna alle passagiers
aan dek gelokt; ook Helene. Zij was er reeds toes ik uit de
bar kwam, waar ik na het middagmaal eenigen tijd heb doorgebracht. Zij kuierde rond op het bovendek en ik heb er haar
onopgemerkt gadegeslagen tot zij zich neervlijde in een
ligstoel; dan heb ik op het wandeldek een plaats gezocht
waar ik moist dat zij mij zien kon, en bier zit ik nu, schuin
voor haar.
Ik heb mij uitgestrekt in mijn ligstoel en neem zorg om
mijn rechterhand steeds goed zichtbaar te houden voor haar,
zonder nochtans te laten blijken dat ik dit willekeurig doe.
Ik laat er mijn hoofd in rusten, en strijk er nu en dan mee
over mijn hares gelijk iemand die diepzinnig nadenkt; ik leg
ze op mijn knie, ik doe alles om er haar aandacht op te
trekken, want ik wensch haar te laten opmerken dat ik mijn
verlovingsring niet meer draag.
1k geef er mij ten voile rekenschap van dat in dezen
wensch, zoo hij vervuld wordt, een waagstuk besloten ligt.
Indies Helene zoo nalef mocht zijn te gelooven dat ik bier
toevallig onder haar oogen kwam neerzitten, kan het afdoen
van mijn ring misschien reeds Belden als een woordelooze
verklaring van mijn voornemen; maar in het ander geval,
wanneer zij vermoeden zou dat ik opzettelijk deze plaats heb
uitgekozen, — zooals het werkelijk gebeurd is, — zal zij,
miens inziens, niet zuinig zijn met haar verdenkingen. Van
een waagstuk hoopt men echter altijd het beste, en ik doe
dat eveneens.
1k heb een gewaarwording alsof Helene voortdurend op
mij neerblikt en al mijn bewegingen gadeslaat. Ieder oogenblik desk ik dat zij het reeds kan gezien hebben, en gevoel
ik lust om haar aan te kijken en den glimlach op te vangen
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dien ik meen op haar wezen te zullen zien spelen. Ik doe dit
echter niet; misschien zal zij niet kunnen weerstaan aan den
drang om naar mij toe te komen en onverwacht haar hand
op mijn schouder willen leggen : Hendrik, nu is alles weer
goed.
Maar ik wacht vruchteloos op haar.
Wanneer ik daar reeds geruimen tijd gezeten ben, begint
het groepje van studenten en jonge dames, dat gisteren zoo'n
herrie maakte, achter mij ballonnetjes te schieten. Ongeveer
alle twee minuten knalt er een geweerschot door de lucht,
en wanneer dit niet gevolgd is van een uitbundig schaterlachen, — teeken dat iemand misschoot, — zie ik telkens een
rood ballonnetje boven mijn hoofd den hemel indrijven.
Enkele passagiers voor mij, die zich blijkbaar aan dit vermaak
interesseeren, hebben van in den beginne dun stoel omgedraaid, wat aanstekelijk, maar steeds zonder gevolg op mij
heeft ingewerkt. Thans desk ik er beslist aan dit ook te doen,
— natuurlijk niet uit belangstelling; maar om, naar Helene
toegekeerd, mij te kunnen vergewissen van den indruk dien ik
op haar meen gemaakt te hebben. Ik hoop namelijk dat zij
nog steeds op het bovendek zal vertoeven, ofschoon het feit
dat zij niet naar mij is toegekomen, daarover eenige aarzeling
heeft doen ontstaan. Eindelijk keer ik dan toch mijn stoel om.
Ik doe het zonder op te kijken, tusschen twee schoten in; maar
na den eerstvolgenden kraal hef ik mijn blikken zoekend in
de lucht : zij keeren links en rechts en verstarren op het
bovendek. Helene zit daar in gezelschap van een bejaarden
beer die uitermate vriendelijk tegenover haar blijkt te zijn en,
naar ik veronderstel, haar een serie foto's toont waarover hij
druk te praten heeft, en die zij de eene na de andere vluchtig
bekijkt, zonder naar zijn uitleg te luisteren. De oude glimlacht
voortdurend. Hij doet mij onwillekeurig denken aan mijn
sufferigen notaris die mij dezen middag tot last was, en mij
dunkt is het ook bij den eersten aanblik duidelijk aan Helene
te merken dat die oude haar verveelt. God weet hoe onbeschaamd en met Welke bedoelingen hij daar is komen neerzitten !
Ik kijk Helene steeds gespannen aan. 1k hoop ieder
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oogenblik dat zij haar hoofd naar mij zal toekeeren en met
een glimlach in haar oogen mij tevreden toeknikken : het is
goed gedaan met uw ring; maar het schijnt mij reeds een
eeuwigheid dat ik daarop wacht en nog heeft zij niet een
vluchtigen blik op mij geworpen. Misschien zal zij dat
eindelijk nu doer, want de oude bergt zijn foto's weg. Zij
doet het nog niet; zij kijkt op haar uurwerk en dan weer naar
hem. Wellicht vroeg hij hoe laat het reeds is en heeft zij dit
nu gezegd, want ik zie hem als verrast de wenkbrauwen
fronsen en onmiddellijk opspringen en heengaan. Zij volgt
hem een stond met de oogen; dan strekt zij zich gemakkelijk
uit in haar ligstoel, kruist de armen over haar Borst en schijnt
te willen slapen. Ik word ijskoud en sla mijn blikken neer.
Wat moet ik denken ? Het lijkt mij totaal uitgesloten dat
Helene mij van den ganschen nanoen niet zou hehben
opgemerkt, — zelfs niet indien de oude haar den ganschen
tijd mocht verstrooid hebben, en ik kan dus nog slechts
veronderstellen, — andere mogelijkheden zie ik niet in, —
dat zij Been aandacht gehad heeft voor mijn ring, of dat zij
mij verdenkt hem met huichelachtige bedoelingen en om haar
te misleiden te hebben afgedaan. In het eerste geval meen ik
haar houding te kunnen begrijpen als een volharden in de
stugheid van dezen morgen; anders is het misgrijpen en afkeer
dat zij laten blijken wil.
Ik geloof in dit laatste; ik moist vooraf dat ik mij hieraan
kon verwachten en toch drukt het mij terneer als de bitterste
ontgoocheling. Maar ik tracht de ontmoediging te overwinnen. Ik overwin ze langzaam door een betrouwvolle hoop
in de ontmoeting van dezen avond wanneer ik oog in oog met
Helene zal kunnen spreken, haar van den ernst mijner
bedoeligen overtuigen en elk argwaan wegnemen.
Het knallen der geweerschoten en het schaterlachen duurt
gestadig voort; ik zit daar met mijn blikken op de tippen
mijner schoenen; maar na een wij1 zoeken mijn oogen weer
de opstijgende ballonnetjes en het bovendek. Helene blijft er
steeds onbeweeglijk uitgestrekt in haar ligstoel en reeds
schijnt het mij toe dat zij werkelijk slaapt wanneer zij zich
plots overeind zet en op mij neerblikt. Ik wil glimlachen,
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ik wil rechtstaan en haar iets gaan toeroepen; maar haar blik
verlamt mij : hij is een verwijt, hij brandt op mij als op een
ellendeling, en alvorens ik ook maar iets heb kunnen doen
heeft zij reeds het hoofd terug afgewend en zie ik haar heengaan. Eerst wanneer zij verdwenen is doorvaart mij een Wilde
kracht die mij doet opspringen. Schoten knallen boven mijn
hoofd en ik gevoel mij roezig als een Jager. 1k zoek Helene
en wind haar op het the dansant op het wandeldek. Zij danst
niet, zij is misschien de eenige dame die daar afgezonderd
neerzit bij een tafeltje, en zonder dat zij mij heeft zien
toetreden vat ik plaats rechtover haar. Zij kijkt mij verrast
aan; maar terstond wordt haar blik weer meedoogenloos
scherp. Ik zeg dat ik haar wil spreken.
« Gij wilt mij tergen! », antwoordt zij en er vallen puttekens in haar wangen alsof zij zich op de tanden bijt.
Ik neem deze woorden onmiddellijk als een verwijt om de
geveinsdheid waarvan zij mij verdenkt ik hoef daar nu niet
weer aan te twijfelen.
« Gij bedriegt u, Helene », zeg ik; « mijn bedoelingen zijn
ernstiger dan gij denkt en ik wou u, even order vier oogen,
daarvan overtuigen. Kom, laten wij ons afzonderen. »
Ik neem haar bij de hand om haar te verzoeken mee te gaan;
zij maakt ze onmiddellijk terug los
« Ik wensch dat ge mij met rust laat! zegt zij. Gij weet dat
ge tusschen ons alles hebt uitgemaakt! »
« Helêne! »
« Waarom wilt ge dan herbeginnen ? »
« Het is niet te laat om het weer goed te maker! »
« Dat kin niet meer! »
« Dat kan wel, Helene! »
Zij lacht gedempt, het is een grijnslachen. Dan zegt hij
cynisch-koud
« Unmaal heb ik dat ook gedacht, — gisteren avond; maar
het was dwaas, woordeloos dwaas, en al even uitzinnig er
verdriet om te maker. Nu ben ik dat te boven en ik verzoek
u nogmaals mij verder met rust te laten! »
« Maar ik liet u toch verstaan, Helene, dat het volkomen
ernst is met mijn ring, hoe kunt gij dan nog dwaas noemen
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hetgeen gij deedt. »
Zij kijkt mij begrijpeloos aan, — God! zij heeft dus niet
gemerkt dat ik mijn ring heb afgedaan! — en nog op het
zelfde oogenblik haal ik hem te voorschijn, samen met mijn
brief aan Margaretha de Rocq.
« Zie en lees, Helene! »
Ik ben gespannen van verwachting. Zij neemt den brief,
zij leest, — haar oogen worden vuur en tranen, en reeds vouwt
zij hem weer toe, peen! zij. verfrommelt hem! Ik duizel, ik
voel mij breken als dun hout.
« HeMile... »
Zij schudt wanhopend het hoofd tusschen haar twee
vuisten
« Het kin niet meer, zegt zij; nooit meer! II heb u dezen
morgen maar misleid en indien gij moist... Ach, gij maakt mij
gek! »
Zij werpt den brief op de tale! en verwijdert zich. Voor de
derde maal zie ik haar heengaan en 1 kan slechts zuchten...
II( ben als iemand die, na een oogenblik, — een eindeloos
oogenblik van huiver en hoop, een slingering waagde over
een bergkloof; maar geen houvast vond waar hij het berekend
had en als een steep in de diepten is gestort. Gij hoort nog
een gedempte schrei, meer niet.
Weer sta ik aan dek. Het is een avond zonder maan noch
sterren : een sombere donkerte boven het rusteloos woelen
van het oneindige water. Sinds het gebeurde van dezen
nanoen, en nadat mijn ontsteltenis eenigszins geluwd was,
heb ik nog geen oogenblik opgehouden naar Helene te
zoeken. Ik ben reeds overal geweest, tot zelfs in haar kajuit
die ik eindelijk vond na in twee scheepsgangen al de names
der passagiers beurtelings te hebben gelezen. 1k had gehoopt
Helene op het avondmaal te zien en haar daarna aan den
uitgang der eetzaal te kunnen afwachten; maar dit mocht al
evenmin gelukken. Val was zij er toen ik de zaal binnentrad,
— ik kan niet zeggen hoe Helene er uitzag, want zij had juist
het hoofd afgewend naar haar tafelgenoot (het is de oude
die nevens haar aan dek zat) en stale hem zijn dasspeld op, —
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maar toen ik enkele oogenblikken voor het nagerecht van

tafel opstond, was zij reeds verdwenen. De oude zat daar nog.
Ilc heb mij onmiddellijk naar haar kajuit begeven en nu
andermaal geheel het schip doorloopen; maar alles tevergeefs.
1k zou graag willen aannemen dat wij malkaar steeds misloopen hebben; maar ik kin het niet, —het lijkt mij trouwens
ook onmogelijk. Een vermoeden, grof en afschuwelijk, houdt
mij nog steeds bezig. Het ontstond in mij wanneer ik daarstraks de eetzaal binnentrad en Helene doende zag met die
dasspeld. Toen ik echter later van tafel opstond en merkte
dat zij alleen was weggegaan, heb ik er mij, — zeer ten
onrechte wellicht, voor een tijd van bevrijd gevoeld. Daarna
is het weer in mij opgekefd; thans beheerscht het gansch
mijn denken en laat ik het maar bekennen, daareven, toen ik
het schip doorliep, ook vruchteloos naar den oude te hebben
gezocht. Ach, ware ik van Helene's kajuit maar onmiddellijk
terug naar de eetzaal gesneld, ik zou er hem kunnen afgewacht
hebben om hem daarna te achtervolgen! Maar anderzijds hoef
ik deze onbedachtzaamheid, — of goede trouw, hoe moet ik
het heeten ? — weer niet te betreuren, want indien ik dan
werkelijk mijn verdenking voor waarheid houd kan ik Helene
gemakkelijk terugvinden, waarom doe ik het dan niet? Het
is Been aarzeling die mij weerhoudt; integendeel; deze argwaan ontsluiert mij nog veel geheimzinnigs, en wordt er des
te branderder om. Hij maakt het mij duidelijk waarom Helene
niet antwoordde toen ik haar dezen morgen vroeg of het
slechts looter toeval was dat ons samenbracht op deze reis,
en ik meen eveneens te begrijpen wat haar wantrouwige bilk
beteekende, wanneer ik, nadat zij gezegd had hier alleen te
zijn, hierover spontaan mijn vreugde luchtte. Niets wordt er
mij echter zoo zeer door opgehelderd als haar woorden en
gansch hare hooding van dezen nanoen, en ik vind het
geenszins nog betreurenswaardig niet op klaarheid te hebben
aangedrongen over datgene waarover zij zich niet volledig
uitsprak. Ongetwijfeld Wilde zij then bedekt zeggen wat ik
thans vermoed, en is dit ook, ten overstaan mijner liefdesverklaring, de reden waarom ik haar zou gek waken. Helene...
1k kan een Tilling van walg voor al het lage waarvan ik
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haar verdenk, — haar die ik steeds gekend heb als eerlijk en
oprecht! — niet scheiden van een lichte huivering om een
gevoelen van schuld dat in mij opleeft. En joist dit gevoelen
te willen onderdrukken doet mij de vlammende argwaan die
ik koester, minder gegrond achten. Ik hecht weldra geen
verdenkingen meer vast aan haar aanwezigheid op deze boot,
en wat betreft de reden waarom zij meent dat het tusschen
ons niet meer kan goed worden, veronderstel ik dat het
misschien maar een nietigheid is die zij in haar eigen oogen
angstvallig opdreef tot iets heel ergs, tot iets wanhopends.
Waarom zou dat niet kunnen ?
Dit lijkt mij tenslotte niet onmogelijker dan dat de oude
onmiddellijk het avondmaal zou zijn te bed gegaan, of dat
het geval met die dasspeld slechts een gedienstigheid was van
Helene. Misschien had zij gezien dat de oude ze ging
verliezen; hij zelf kon ze niet goed opspelden, — hoe
onhandig is een oud man met zulke dingen en zonder spiegel!
— en dan heeft zij het maar zelf gedaan. In denzelfden
gedachtengang kan ik ook haar aanwezigheid op het dek, in
gezelschap van haar tafelgenoot, als zeer gewoon beschouwen
en trachten te gelooven dat ik haar dezen avond steeds zou
misloopen hebben, of dat zij zich bevindt op eenige plaats
van het schip die ik niet ken, en waar ik dos ook niet geweest
ben.
Maar wat baten mij eigenlijk deze geruststellingen ? Zij
baten mij tot niets, integendeel; zij makes alles raadselachtiger dan het mij toescheen. Ach, niets is zoo ondragelijk dan
twijfels; liever de ontstellendste zekerheid! Die kan u breken,
— dat is een geweldige pijn; maar twijfels knagen u langzaam op.
II( Ian niet larger aan dek blijven; een toomelooze onrust
stuwt mij voort; maar waarheen ? Ik kom terecht in de bar
en drink er twee whisky-soda. Ik drink er nog een, en ik ben
beslist. Ik wil mij van mijn vermoedens vergewissen en begeef
mij, sidderend van verwachting, naar Helêne's kajuit. In den
scheepsgang ontmoet ik den ouden notaris die mij slechts
nauwelijks groet, en dit verscherpt nog den indruk, reeds
door zijn zwijgzaamheid op het avondmaal op mij gemaakt,
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dat hij mijn onfatsoenlijkheid van dezen middag laken wil.
Maar het zij zoo! Reeds desk ik niet weer aan hem en enkele
oogenblikken later sta ik voor Helene's kajuit; ik open ze,
maar tref er haar niet aan. Het valt mij echter onmiddellijk
op dat zij er geweest is, want op haar bed ligt het blauwe
kleed dat zij den ganschen dag en ook nog op het avondmaal
droeg. Zouden wij malkaar dan toch kunnen misloopen
hebben ? Het zal dra blijken. Ik ga naar de kajuit links van
de hare en lees er den naam eener passagierster. Ik snel naar
deze van links : Monsieur C. de Hertogh. Een zenuwachtige
blik om te zien of mij niemand gadeslaat en reeds druk ik
mijn oor tegen de deur en luister. Ik hoor een man praten,
ik hoor glazen rinkelen, ik hoor — God, Welke duizeling
bevangt mij! — ik hoor de stem van Helene en alle twijfels
lossen zich terstond in mij op. Ik grijp het handvat der deur,
— ik meende hier misschien neer te stuiken, maar nauwelijks
keel ik het in mijn harden of reeds heb ik gevoeld dat de
deur gesloten is en ben ik krachtig geworden. Ik wil met een
geweld van knie en vuisten de deur opener of ze inbeuken;
maar ik bezin mij oogenblikkelijk, — er komen ook juist
passagiers door den gang en ik klop. Het is stil in de kajuit
en ik wacht. Mijn hart bonst en in mijn toegekenepen vuisten
voel ik de nagelen in mijn vleesch. Ik klop nogmaals, ik hoor
een stap, het aftrekken der schuif, — er isgeen stond voorbijgegaan! — en reeds staat hij viciOr mij in de half opene deur,
de oude!
Ik zeg niets, ik laat hem geen tijd om iets te vragen; mijn
harden klemmen zich rand zijn hals en met an snok plof ik
hem achterwaarts ten gronde. Zie zoo, meneer de Bankbestuurder!
STAF WEYTS.
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VOLKS LIED
De meiskes van Brabant die dansen niet meer,
nochtans zijn zij edel geboren.
Ai meiskes, herneem uwen adel weer,
en dans er den prachtigen dans van weleer
en zing dat gans Dietsland het bore!
De vrouwen van Brabant die spinners niet meer,
die doen nu gans andre dingen.
Hoe willen wij nu van der vrouwen eer,
0 edele Brabantse vrouw van weleer!
hoe kunnen we hear prijzende zingen.
De manners van Brabant die weven niet meer,
die hebben Been brood om to eten.
Geen eten ailaas! en o God onzen Heer,
nu kennen z'het goed werk der handen niet meer,
nu zijn ze hun handen vergeten.
De jongens van Brabant die vechten niet meer,
die koen waren eertijds en strijcibaar,
de jongens van Brabant hun ruggers doen zeer,
hoe kregen ze slagen keer op keer,
de kerels wat zijn we nu leidbaar.
De torens van Brabant die zingen niet meer,
zij hebben hun stemmen verloren.
Wij hunkeren naar 't hoge lied zo zeer,
en Brabant den Hertog! were di weer!
Sa, were di! land uitverkoren.
Luc. VAN HOEK.
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DE STAD

(1)

door PAUL CLAUDEL
(Vert. U. van de Voorde)

Op langs verschillende zijden Isidore de Besmes en Cceuvre.
BESME

Wie is daar ?
CCEUVRE

Isidore de Besme, ik groet u.
BESME

Wees welkom, Cceuvre, in mijn gesloten tuin.
CCEUVRE

Zoodra ik er in treed, bezit ik,
Besme, dezen tuin, meer dan gij hem bezit,
Met zijn boomers en zijn rotsen en terrassen
En zijn bloemengeur zwevend boven den gear van het
gebladerte,
Hij beslaat een zekere plaats in de schaduw, zooals een poeem
ondergedompeld in de gedachte.
Zooals een ruiker in een diepe vaas geplaatst
Noodt deze tuin die baadt in den nacht, me er door to dringen
uit.
Wat is, na 't bar gewoel
Der Stad in het onmeedoogend licht, deze schaduw zacht aan
mijn bezeerde oogen : o duisternissen, wat is uw toegang
vol van troost!
(1) Zie het begin in het Juli-Augustusnummer.
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BESME

Hebt gij er ook een smart te verdrinken ?
CCEUVRE

't Is waar; ja, Besme, ik denk dat ge 't juist voor hebt, ik lijd.
BESME

Zijt gij er niet zeker van?
aEUVRE

Het is een musicus er meer om te doen de harmonieen te
vinden van de moot die hij hoort, dan er de trillingen van
te berekenen.
BESME

Ik beken, Coeuvre, dat gij mij met verwondering vervult.
Voor mij die kundig ben in de Bingen der materie,
Van alle stof die ik tusschen mijn handen grijp, ben ik bereid
de elementen vrij te makers, de eigenschappen en functies
te onderkennen.
En zooals een getal aan de bewerkingen eener eeuwige rekenkunde onderworpen
Weet ik dat geen enkel deel der som die het maakt nutteloos
is of vergeefsch;
En even zoo heeft elk leveed wezen zijn voorgeschreven task
met zijn voorraad energie.
Dit althans is zeker en voldoende.
Maar jij, Coeuvre, wie ben je en waartoe Bien je?
Je bent de potienmaker niet die op zijn stoel klimt om het
publiek te vermaken.
Bij jouw woorden vindt de dwaas geen pret, en de wijze vindt
er geen leering in.
Want aan den eene ontsnapt hem zin en aan den andere
Hun verband in diepe duisternissen als in een steel.
CCEUVRE

0 Besme, om te verstaan wat ik ben en wat ik zed
Is jou andere kunde van doen.
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En om ze te verwerven volstaat het, een ouden bewijsgrond
vergeten, dat je de oogen opent voor wat is.
O Besme, indien dit blad geel wordt,
Dan is 't niet omdat de verstopte eaten verwelken
En het is ook niet opdat het, gevallen, aan den voet van den
boom de zaden en de insecten zou beschutten en voeden.
Het wordt geel om heiliglijk aan 't roode blad ernaast den
samenklank der noodige Hoot te leveren.
Alle dingen zijn tegenwoordig, en tusschen toekomst en
verleden is er samenhang alleen op eenzelfde vlak.
En als je mij vraagt waartoe ik dien, breng je een wanorde
teweeg, vermeng je de denkvormen.
Waartoe dient de kleur van je haar ?
Waartoe dient de orchidee in het hart van het oerwoud, de
safier dien gees mijnwerker uit zijn omhulsel zal halen.
Ongekend van de menschen, ke pt ons het Wezen dat ons
schiep en ons beschouwend ons bewaart,
En heimelijk dragen wij 't ooze tot zijn glorie bij.
BESME

O gij die als de tong in een duister cord verblijft!
Zoo 't waar is, — gelijk aan de aarde 't water ontspringt, —
Dat de natuur op dezelfde wijze ons tusschen de lippen van
den dichter een bron van woorden heeft geopend,
Leg mij dan uit vanwaar deze adem komt door uw mond tot
woorden vervormd.
Want als gij spreekt, — zooals een boom die met elk blad
In de middagstilte trilt, volgt stilaan in ons de vrede aan
't denken op.
Door middel van dezen tang zonder muziek en van dit woord
zonder stem, zijn wij in samenklank met de melodie van
deze wereld.
Je verklaart ons niets, o dichter, maar alle de dingen der
wereld worden ons verklaarbaar door jou.
CCEUVRE

O Besme, ik spreek niet volgens wat ik wil, maar 't inzicht
komt mij in den slaap.
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En ik zou niet kunnen verklaren vanwaar 'k dien adem haal,
de adem wordt gehaald uit mij.
II( verwijd de leegte die 'k in mij heb, ik open den mond,
En, na de lucht ingeademd te hebben, in deze schenking van
zichzelf, waarbij de mensch telken stand 't beeld u i t b 1 a a s t van zijn dood,
Herstel ik een verstaanbaar woord.
En, is 't woord gesproken, weet ik niet wat ik heb gezegd.
BESME

Aldus kom ik er stilaan toe uw leed duidelijk te waken.
Is het niet waar, o Coeuvre, dat ieder woord een antwoord is,
of het uitlokt?
En daarom is 't dat elk ander vers dan 't uwe
Rythme of rijm ,een element vereischt of bevat
Dat buiten 't vers-zelf staat.
CCEUVRE

't Is waar.
BESME

Maar gij,
Wie ondervraagt ge of aan wien antwoordt gij ?
Waar is deze wisseling, deze geheimzinnige ademhaling
waarom gij spreekt?
CCEUVRE

Het is waar, o Besme, en eigenlijk hebt ge mijn kwaal ontdekt.
1k ben door den twijfel omringd en ik onderga de echo met
schrik.
Elk woord is een uitlegging der liefde, maar ofschoon dit hart
er vol aan zij
Wie heeft mij lief, en wie kan zeggen dat ik van hem houd?
Zho 'de wijn dien de eene graag zoet drinkt
Dien de andere in zijn kelder bewaart en waaruit de derde
Een vurigen brandewijn destilleert door de omzetting der
suiker.
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BESME

Aldus houdt ge u eenzaam onder alle menschen, daar gij met
hen geen gemeenschap hebt
Door verband noch woord. 0 Cceuvre, plaats ons liever dezen
wijn op tafel; draag uw deel bij tot het gemeenschappelijk festijn.
Wees onder ons de nuttelooze en de gebanvloekte niet.
CCEUVRE

Gebanvloekt uit welk geloof ?
(Pauze).
BESME

Er zijn geen goden weer en de wind blaast hun door den
mond,
Geen priester vereert nog, het altaar voor den bulk, den
gesternden nacht en de dubbele poort der zon.
In plaats van het idool dat den geur van den wijn en den rook
van het brandoffer
Een houten neus en porseleinen oogen open hield,
Heeft de mensch zichzelf op bet voetstuk gezet.
En de wereld werd hem uitgeleverd in de onmetelijkheid van
haar gran, en wij hebben er spoorwegen aangelegd.
En elkeen, bij den maaltijd, zet zich zijn eigen altaar neer.
En wie zegt ge dat ik, Besme, ben?
CCEUVRE

De houding, de baard, de vlam van het oog verraden
Saturnus, den patroon der ingenieurs en der beboomde
oorden.
Zeker zal niemand u verwijten dat ge onder de menschen
nutteloos waart.
Nieuwe Prometheus, diepe mimicus,
Wijl ge de geheimste bewegingen der natuur nabootsend
doordrongt
Hebt ge ze dienstbaar gemaakt aan der menschen gebruik.
Geen twijfel of eenmaal zet ge de planeten als muildieren
aan het werk,
Pas je de turbinen aan op den golfslag van den Oceaan,
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gebruikt ge de stuwkracht van het plantensap en de
terugkaatsing van het licht
Om ons koren te malen en ons hemd te weven.
BESME

Zoo is 't, Coeuvre, twijfel daar geenszins aan.
En het is een der redenen waarom ge mij met zekerheid de
Vader van de Stad moogt heeten.
Want evenals de watervogels bijeenkomen op het moeras
Of als de werkhuizen zich verdringen langs den loop der
rivieren
Zoo hebben de arbeidsmassa's zich neergezet langs de stroomen van kracht die ik aan de garde ontspringen deed.
Ge hebt te midden van mijn ruin mijn vergaarbakken als
zeeen gezien
Ik heb den dam opgeworpen, ik heb den waterput gemetseld
Want ik ben het
Die de Stad van water voorzie, en haar de beweegkracht geeft
en het licht
En ik sta hier als het drijfrad dat draait om zichzelf en
waaraan de riem bevestigd is,
En waaraan over de gansche Stad de massa der draaibanken,
de zaagtoestellen, der hamers en der molensteenen het
leven puttee komt, rij op rij, verdieping op verdieping,
de wereld der spinnewielen en der weefgetouwen.
0 Coeuvre, je zei daareven dat ik de stuwkracht van de waterbronnen en van het plantensap aan mijn wil zal kunnen
onderwerpen;
Maar deze van den geest is sterker en in de mijne vindt de
gansche Stad
Het beginsel van haar leven en haar bedrijvigheid.
Zie doorheen den nacht, Coeuvre, het oord der menschen
Een licht verspreiden als de moerdijke zee!
Door mij, voor mij strekt de stad der menschen zich rondom
mij uit
Opdat ik de vreugde kenne en opdat ik hem bijstaan zou.
CcEUVRE

ja, Besme.
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BESME

Zoo is 't dat men mij tot een god heeft gemaakt
Hoort ge ? Geen rechterhand door de linkerhand geholpen
Die hier voor mij niet werkt, niet een deter millioenen
hoofden die meermalen aan mijn voet
Dat mij geen huishuur betaalt, niet een deeltje van de stof
Waaruit het werk van den mensch geen goud kan hales
Voor mij.
Want evenals de Zon de gansche wereld in haar stralen vat
Zoo is het prachtig en subtiel goud mij onontbeerlijk voor
Dit alomvattend genot, vergelijkbaar met een inschikkelijkheid des geestes
Waarboven ik verheven ben onder de menschen.
CcEUVRE

Je bent groot, Besme.
BESME
(hevig)

Gave de hemel dat ik niet geboren was!
Of dat ik niet die fatale gave der helderziendheid bezat
Waardoor ik to midden van den maat- en perkeloozen nacht
draag mijn eigen licht!
CcEUVRE

Ach wat?
BESME

Gij kep t ook deze geduldige en geniepige kronkelwegen
Waarlangs een doffe wellust, die stilaan ons innigste verstand
doordringt,
Als de loome geest zich eens verslappen laat, in een oogwenk
onze verbeelding en onzen wil omstrengelt en boeit.
1k voor mij ken een duisterder kwaal, een triester slavernij.
CCEUVRE

De kwaal van den dood, het weten van den dood.
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BESME

Het was terwijl ik werkte en vreedzaam cijfers neerschreef
op 't papier
Dat deze gedachte voor de eerste maal bij mij in als een
sombere bliksem sloeg.
Thans doe ik dit, en straks zal ik iets anders does;
Straks z a 1 ik blij, of z a 1 ik droevig zijn; goed, slecht, gierig,
vrijgevig, geduldig, prikkelbaar
En ik b e n levend, totdat ik het niet weer zal z i j n.
Maar wij1 elk deter adjectieven rust op een blijvend woord,
in hoeverre ben ik zelf bestendig?
Een loomheid overweldigt mij, de ontbinding Scheidt mijn
wingers van de pen
De lust naar 't werk heeft mij, saam met den tin er van,
verlaten en ik blijf beweegloos.
Ilc blijf bestaan, ik denk.
O kon ik maar niet denken!
Door hue behoeften zijn de menschen de eene aan de anderen
onderworpen, verbonden.
Maar ik ben vrij, want rijk; en, rijk, ben ik alleen; en alleen
draag ik alleen den last van gansch den dood, de totale
vervloeking van ieder mensch en ieder wezen dat levend
is.
OZEUVRE

je spreekt van de verholen kwaal. Waartoe te levee ?
— Ilc spear den gear der lelies!
BESME

De perzik is order den tand niet beter dan een raap. De haren
van de vrouw zijn mij als de yacht van een ezel
Ik drink het water van het kil moeras, ik drenk mij aan den
beker van den dood.
Weet dat ik sours des nachts hier kom en rondloop in de stad,
en langs de verlaten straten, te midden van een slapend
yolk, dwaal ik als een verloren man.
O steenen!
O woonstee, doodsch en bespottelijk! o menschelijk oord,
waar de mensch gezorgd heeft alleen te zijn met zichzelf!
0 graf, wat schijnen mij uw wegen hoogst verward!
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De mensch zal niet geraken uit het graf dat hij zich heeft
gebouwd.
(Pauze. — De maan gaat op.)
CCEUVRE

Intusschen trillen boven ons de populieren. De maan gaat op.
Terwip ik mijn wimpers open, en ze sluit, zie ik, beurtelings,
met mijn oogen en in mijn gedachte, het licht-doortogen
heelal.
0 de heerlijkheid der voile zee,
Wanneer de schaduw der groote wolken zich op de glanzende
eenzaamheden maalt.
Gegroet, o Koningin der Nacht!
(Pauze)
BESME

Gegroet, draagster van het licht!
(Pauze)
CCEUVRE

Hulde aan de flonkerende Maan, oog van de glorie!
Gij openbaart, zonder het te vernielen, het mysterie van den
Hemel met zijn eindloosheid.
Want zooals de nieuwe meester van een paleis, die het, een
toorts ter hand, bezoekt
Zoo gaat gij, — en verlicht ze —, dwars door de lege zaal
der Nacht.
En ofschoon gij van andere woningen houdt, alle water
Dat valt, onstuimig,
Of tam onder de blares, males, zagerij, die zich recht houdt
onder het zwenkende oriel;
En gij begunstigt de nieuwe geliefden die, elkaar omhelzend,
Verloren om te scheiden alle macht
En den grazigen stroom, den zwanenrijke.
— Bemis
Dezen tuin in het oord dat niets dan dorheid toont, Diana!
'k Groet u, biedend u niets anders,
(Hij neemt aarde en strooit ze uit)

Met dit plengoffer van aarde. —
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Den wierook geven. Lamp van den Slaap, de nieuwe
bloemen u.
(Lila op)
LALA, tot Coeuvre

Wat is er van u geworden, meester, sinds den tijd dat gij mij
les gaaft in 't latijn?
Want de oogleden half gesloten, luisterdet gij naar mij, wij1
ik, de armen road het boek, de spelen
Uitlei van Lavinia of de metamorphoses der zuster van
Phaeton.
Maar thans zijt gij het die het boek uitlegt dat gij in u hebt
En de wereld, uw school, is uw leerling geworden.
En het is niet de lijster of de nachtegaal die zingt
Maar als een stroom ontspringend aan den mond der aarde
Borrelen de klare woorden als water uit de diepte uwer
gedachte op
En door hen varen wij, als naar een boon, naar u toe.
CCEUVRE

1k weet wel, meisje, dat gij lachen en spotters kunt.
Waarachtig, ik beken dat ik langs de strafes deter stad een
voorwerp ben naar verwondering en smaad.
Want Welke is mijn plaats under de menschen ? van Welk
geheel ben ik het deel? en buiten mijn eigen zelf
Waartoe is dit geeigend wat ik eigenlijk ben?
Daareven hebt gij mij beschuldigd, Besme, en gij hebt mij
overtuigd.
LALA

Is het waar, 0 Cceuvre ?
CCEUVRE

Het is niets wat ik vroeger dacht.
Heel jong, wanneer ik opeens de bloem voelde bloeien en dat
mijn gedachte als een tuin was waar men binnengaat
Om to zien wat er sinds den vorigen dag is gegroeid, dan
dacht ik
Dat dit alles mij behoorde, en dit ik zou molten doers zooals
de boerin
782

Die gaat zien en kiezen wat zij 's Zaterdags naar de markt zal
kunnen dragen.
Het gevogelte en de eieren, en de boter, en het ooft, en de
groenten en de bloemen.
Wat een goddelijke samenspraak, zoo dacht ik, zal ik houden
met de menschen!
LALA

Welnu?
CCEUVRE

Want toenmaals dacht ik, meisje,
Dat er niets is in onszelf dat niet kan worden meegedeeld.
En indien het woord een spijze is, zoo werd allerhand voedsel
ons gegeven.
Want er is spits die de mensch zelf
Vervaardigt, zooals het brood, en rauwe, en andere die men
kooken moet.
Nog andere is er die men maalt en kauwt, andere waarbij de
tong alleen haar werk verricht;
En andere zooals de melk, en andere
Die vanzelf smelt in den mond, zooals boter en suiker.
En ik, aangezet door een inwendige stem, ik Wilde aan de
wereld een woord voorstellen, oploosbaar en wonderzoet
Ten einde als een diepe maag de gedachtenis en het verstand
to verzadigen als een lip-gezoomden mond met zijn
tanden.
Zoo is 't dat ik, eertijds, wij1 ik een vizioen deed rijzen uit
mijn hart, rondloopend of gezeten, het vertelde aan
mezelf,
En hemel en aarde aanriep, en deze wereld waar ik was toegelaten, totdat over de natuur de nacht
Zich spreidde als de schaduw van een boom.
En het boek waarin ik heb gestudeerd was in mijn harden
van gees meester, en gansch in blijdschap gehuld
bekommerde ik mij om de vrouwen niet.
Thans echter als de eik van Zeus vol van den profetischen
wind en die de aarde
Niet kan verlaten waarin hij zit met duizend wortels vast
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Thans verroer ik mij niet weer en mijn geruisch wordt niet
gehoord.
En ik wacht steeds te vergeefs. Ik word oud in mijn beiden
en de stilte
Is niet te vergelijken aan de vergetelheid waarin ik ben.
En derhalve, overbodig in het leven, voel ik mijn geblaarte
niet vreemd aan den dood.
LALA

0 dwaze mensch, waarom van dood gesproken als ge leeft?
en wat weet ge, zeg, of ge sterven zult?
Ik voor mij ben blij en het leven is mij genoeg.
Want de zon is den menschen gegeven voor den dag en de
maan is hue gegeven voor den nacht.
En zie de maan is vol, schitterend ten midden van den hemel
als een roos!
Gegroet, o Maan! barrevoets, in de stilte van middernacht,
zal ik voor je dansen als een witte pauw!
Want in de lente verlicht ge bloemen en in den herfst de
peren die bij honderden hangen langs de muren.
En, Mijnheer de Besme, behoort u deze heele fain?
BESME

Die is van mij. Het is het gras, waarin ik mij als een glimworm heb teruggetrokken.
LALA

Gij zult mij volstrekt dezen tuin moeten schenken. Want ge
weet dat ik met uw broeder ga trouwen? Daareven
werden wij het eens.
BESME

Doet hij eindelijk die dwaasheid?
LALA

Deze dwaasheid?
BESME

Het is het katje dat met een zonnestraal speelt!
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Dat mij dit ongeluk niet overkome dat ik aldus beheerscht
word door dit kind, een vrouw
Die wisselt als de beweging van het oog!
Want Lambert heeft Been andere gedachte in zich dan dit
verlangen;
En zoo ik hem zeg, Zot, wat moet jij met een vrouw aanvangen
op jou leeftijd?
Dan antwoord hij niets, maar buigt geniepig 't hoofd, en
glimlacht slecht.
LALA

Maar is 't voor mij dan niet recht dat ik gelukkig ben vermits
er iemand is die van mij houdt?
Jawel! en dat, wip 'k vrouw ben,
Door het feit mijner aanwezigheid, waar ook mijn voeten mij
voeren
1k de vreugde draag en de liefde breng!
En zie, daar blijft mijn jeugd niet vergeefs en ik liet het
iemand toe dat hij mij name bij de hand.
Maar terwij1 ik nog vrij ben en alleen, zal ik veel rondwaren,
als een vogel die bij plotse phrases zingt.
Wat woorden van een pure lip
Zal ik verwisselen tegen dezen nacht waarin ik ademhaal?
en door 't accent van Welke stem
Vervang ik den droom van den slaap?
II( waak als alien sluimeren! En terwip ze, niet Langer in
't bezit hunner vermogens
In slaap gedompeld zijn, buitenshuis
Verlicht de zon der Nacht deze aarde.
Zeg mij, Cceuvre, wat ik zeggen moet, want ik heb lief en
word bemind.
Wat zou ik lovers dat den slaap
Die met een duisteren slag onzen weerstand breekt?
CcEUVRE

Heil u!
LALA

Heil dit nand waarop ik sta, den hemel! de wereld van de
sterren,
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Die zich voor ons onthult als een stad waarvan men de lichten
ziet uit zee, heil den wateren,
Hun die ontwellen aan den bodem en heil den wijden schoot
der zee
Heil deter duisternissen die het sneeuwig licht
Verheelt als in haar sluier een braid.
Alles zij geloofd!
CEUVRE

Alles zij geloofd!
LALA

Lof dezen nacht under alle nachten!
CCEUVRE

Ik zal mijn handen heffen in de klaarte van den nacht.
LALA

Ik zal mijn handen heffen in de klaarte van den nacht!
CCEUVRE

Gegroet, gij teeken! Gegroet, Gelaat! Ik zal u lover, o Maan...
LALA

...Omdat gij daar zijt, stralende!
0 gij die over nacht getuigt van de ton die gij ziet!
CCEUVRE

Omdat, o Stappen door de eeuwige woonsteden heen, zooals
een vrouw
Die men niet zien kan over dag, gij ons bezoekt tegen 't uur
van den slaap, vol glans en gloor,
Of verholen, totdat we 's avonds weer uw teeken zien in de
lucht.
LALA

Gegroet, lamp!
COUVRE

Gebenedijd, o gij, die, als ge uw reis begirt, ons meldt
Dat de dag is voorbij; de tijd van slapen is weer daar.
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Gij ontkluistert de slaven, gij verlost de echtbreuk van haar
schande
En den arme van zijn Hood, en de gierigheid opent de handen
als een klein kind.
Alle oog is geloken en alle mond is toe; er zijn Been manner
meer, noch vrouwen, noch meesters, noch geleerden;
maar men legt zich heel zachtjes op den buik.
De mensch slaapt; hangend in de vloeibare diepten slaapt de
visch. Hij slaapt.
Maar drie sluimeringen zijn er die 'k benijd : den laatsten
slaap
Van den zieke die zelfs niet larger lijdt, en den sluimer van
den onschuldig veroordeelde, en de rust
Der vrouw die haar vrucht draagt in haar schoot.
LALA

Gezegend zij de klaarte van den dag, gezegend zij de schaduw
van den nacht!
0 Maan, inzicht en aureool van wat slaapt en van wat niet
slaapt ook : de wildstrooper op loer
En de noon die bij zijn stervende moeder waakt en die op den
muur tegenover de schaduw bekijkt van het kruisraam en
van de takken,
En de jongeling met het jonge meisje, die, gedurende het bal
op het kasteel, zich in een vensternis teruggetrokken
hebben (ze zien van boven het dorp verscholen in de
diepte der vallei)
En de reiziger die, thuiskomend te middernacht, den Witten
muur ziet van zijn huffs, en zijn wijngaard met zijn
rozelaar
En de bruid, o Co2uvre, die haar woord heeft gegeven en het
niet meer terugnemen kan.
Maar gij, waarom trouwt ge niet?
CcEUVRE

Wat is het voordeel van gehuwd te zijn, Lala ?
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LALA

Ge zult zien en uw vrouw
Bezitten in den plooi van je arm, en in uw uitgestrekte harden
Uw kinderen en de kinderen van uw kinderen, meisjes en
jongentjes.
CcEUVRE

Moet ik huwen, Besme ?
BESME

Ik weet niet. 't Heeft geen belang.
CcEUVRE

Is er een ander voordeel?
LALA

Ge zult niet larger alleen zijn; maar met jou voor altijd de
toegewijde,
Iemand met jou voor altijd en die zich nooit terug weer trekt,
uw vrouw.
CCEUVRE

Welke vrouw zou mij kunnen liefhebben, mij?
LALA

Veel vrouwen, Coeuvre, zouden je kunnen liefhebben;
Maar jij, jij hebt geen hart dat bemint.
CcEUVRE

Iedereen zegt het en ik antwoord geen.
LALA

Maar dat is waar, Co2uvre.
Waarom doet ge niet wat anderen doers, gehoor gevend aan
de stem der natuur ? want het is niet goed, alleen to zijn.
CcEUVRE

Wat weet jij van de natuur ? Voor mij
Is dit niet de raad dien de natuur mij heeft gegeven, de Lente
vol glorie en als in de zegevierende zon tezamen openspringen
Het gras, de bloem en het blad!
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Dat ik ga tot een jong meisje en eenige vrouw
En dat ik haar huw en bezit van haar neem.
Want dit is het wat men liefde noemt : het levend lichaam
der vrouw en de man vindt in haar de rust.
Maar de liefde die ik heb opgevat
Rust niet in de rust en ze kent er geen
Dit is niet de raad die mij gegeven werd!
Maar als een dier in den schoot der garde, als een losgelaten
paard dat een menschenkreet slaakt naar de zon,
Wanneer, de oogen openend voor de eerste maal, ik de wereld
in de frischheid van haar blad
In een sublieme verhouding zag verschijnen, met de orde van
haar wetten en de samenstelling hater beweging, en in
de diepte van haar fondament
Als een man die aanbidt en als een vrouw die bewondert,
strekte ik de handers uit,
En als een Spiegel van zuiver goud die het beeld weerkaatst
van het gansche vuur dat hem bestraalt
Zoo brandde ik van een verlangen aan mijn vizioen gelijk,
en, hakend naar het beginsel en de oorzaak, Wilde ik zien
en hebben!
En wat deze andere dwaze liefde betreft, als iemand zich ziet
afgewezen of verraden
Gaat hij zich duiken en denkt steeds aan hetzelfde ding
Hij weet niet wat men hem zegt en to onpas is hij stilzwijgend
Zoo ook met mij, zoo dwaal ik Tangs de wegen als een radelooze alleen,
En rasp de steepen op en stukken hout en ga, en denk; dying
ik in 't woud, dan kom ik er vdiOr den avond niet weer
uit.
En is iemand mijn vriend, ben ik slechts een dubbelzinnige
vriend.
Maar de gehuwde man, die lest niet, en heeft hij tijd, dan
praat hij van zijn geburen : en het brood deelend met de
zijnen, eet hij zijn deel en kauwt met zelfvoldoening.
LALA

Misprijs ons niet, o Cceuvre!
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CCEUVRE

Iic misprijs niemand.
Maar ik ben als een die een stroom heeft doorgewaad en
terwijl hij 't water uitspuwt, vat hij voet aan den overkant.
En niemand verstaat wat hij vertelt en hijzelf, naar mate hij
praat, vergeet.
Maar de streek is leeg, noch menschen, noch dieren, noch
gerucht.
En wellicht is het goed dat de menschen niet hooren : want
onder het luisteren zouden zij misschien allen arbeid
staken
En zich niet larger huizen bouwen en er de deur in plaatsen
met bedrevenheid.
1k echter zal mijn onderneming gansch alleen volbrengen.
1k zal mij in beweging zetten als een olifant die 's morgens
op zoek naar een wade gaat op marsch
En zoo zal ik vooruitgaan en waar ik eenmaal sterf zal men
mijn lijk niet ontdekken.
LALA

Ik voor mij ben bang alleen to zijn. Mocht ik nooit alleen
zijn, ik!
(Lambert op)

(Slot volgt.)
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KLEINE GEDICHTEN
door

A. W. GRAULS

OCTOBER
De dreef bevreemdt met al die gouden franjes.
De zon verwelkt in gelen en oranjes.
Een merel kan zijn wijsje niet weer vinden.
En kindren slaan met stokken naar kastanjes.
HOORN
Vaag over 't avondbosch blaast ergens traag een horen,
melankoliek en stil blijf ik er naar staan hooren.
Het schemert overal. De hooge hemel valt.
Wat Leven heet en Licht loopt eens in dood verloren.
HERFST
De horizon zal dag aan dag versmallen.
Ik hoor een jachtgeweer twee schoten knallen.
De wind plukt langzaam alle blares af.
Ik voel mijn eigen dagen vallen, vallen.
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WEERKLANK
Mijn lieve broeder, hef uw stem niet al te donker,
in moeders oogen lei veelal een blij geflonker,
ik kom, ik kom, ben ik dan wit ver weg geweest,
uw hart, mijn hart, een pijn, twee sterren in het donker.
HOOP
Het regent weer op 't winterland daarbuiten,
de regeit spoelt langs boomers en langs ruiten,
aan 't raam, waar 'k gister nog wanhopig stood,
sta ik vandaag een zachte wigs te fluiten.
ZIEKTE
De sterren spelen rood de yolk maan,
de auto's snorren langs de drukke baan,
ik, huivrend achter 't toee raam gezeten
voel traag mijn bloed verdorren en vergaan.
KOORTS
Hoe ben ik in dit vreemd gedroom beland?
Is hier de grens en daar de overkant?
De angst verdwijnt, er komt een suizend zingers,
dat lokt de ziel als naar haar vaderland.
NOOD
De nacht is angst en nood en pijn,
de werklijkheid verjoeg den schijn,
ik moist niet dat zoo koud de sterren
en hard het maanlicht konden zijn.
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Kroniek uit Holland
BOEKENFONDSEN IN HET NOORDEN
Er is een merkwaardige achterstand in het Hollandsche
boeken- en bibliotheek-wezen ten aanzien van Vlaanderen en
wel op het gebied van de verspreiding van het goedkoope,
goede boek. Feitelijk moeten we hier de reserve waken : waar
het de katholieke uitgeverij betreft. Want de meer of minder
geestelijk-neutrale « Maatschappij voor Goede en Goedkoope
Lectuur » bestaat al geruimen tijd; terwip ook het bijna unieke
geval zich voordoet, dat enkele protestantsche uitgevers
groote en zeer door huts lezers gewaardeerde « bibliotheekfondsen » hebben, waarmee wel niet altijd de cultuur zeer
gediend wordt, doch toch voorzeker een behoorlijk pak
lectuur tegen hebbelijkeprijzen per jaar wordt afgeleverd,
lectuur voor de geheele familie daarenboven!
Dit mist men in katholiek milieu; dit mist men ten aanzien
van Vlaanderen te erger, wanneer men vergelijkt wat daar
het « Davidsfonds » is en duet met zijn om-en-de-bij tachtigduizend abonnementen. Katholiek Holland schijnt op dit
punt minder gecultiveerd; buiten een literaire elite en een
kring van eenigszins ontwikkelden, studenten en onderwijzers
leest men er geen boeken van eigen stam. Vertaalde buitenlandsche ontspanningslectuur van een sows bijna ziekelijke
onbeduidendheid vormen den hoofdschotel van wat de
katholieke familie gewend is te lezen. Teveel is men misschien
afgeschrikt door hoogerhandsche vermaningen tegen wat
slechte lectuur heette, omdat deze alleen nieuwer was, dan
waarmee men te dier hoogte opgevoed, althans opgegroeid
was. Veel meer kwaad dan goed wordt veroorzaakt door een
dergelijke al te primitieve beschermingslust, die immers het
boek van den jongere en den bepaald infamen schrijver over
een kam scheert en aldus aan het eerste de leans ontneemt om
in een oplaag van eenige beteekenis te verschijnen. Buitendien
sterft de leeslust bij de eeuwige herhaling in de toegelaten
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lectuur, van eeuwig dezelfde uitgesleten braafheidsproblemen
of van domme verlovings- en huwelijksgeschiedenissen.
Waarlijk : de woestijn bloeit in 't Noorden nog lang niet als
een roos.
Er zijn nobele pogingen gedaan; zelfs worden er nog
gedaan. Enkele jaren geleden begon de uitgeverij « Pax » te
's Gravenhage met « Ons Eigen Bibliotheek », waarin men
zich bij inteekening voor een kwartje in de week jaarlijks een
handvol boeken kon verwerven. De opzet was beter bedoeld
dan vaorbereid en helaas tot ondergang gedoemd door
factoren, die niet alle aan gebrek aan belangstelling geweten
konden worden. Ook reeds jaren bestaat het zgn. « Poirtersfonds » dat zich speciaal in Brabant wijdt aan de verspreiding
van de goede, goedkoope lectuur. Reeds verschenen in dit
fonds werken van jongere dichters en schrijvers, waaronder
van den bekenden Pierre Kemp. Het fonds bereikte echter bij
stukken niet, wat het bedoelt. De algemeene aandacht en
medewerking van de katholieke huisgezinnen heeft het niet
en dat is zeker niet de schuld van de uitgevers; zeker aok niet
te wijten aan de nog te hooge prijzen, want deze zijn waarlijk
wel te besteden. Misschien komt er iets bij van de bekende
Noordelijke eigenschap, waardoor men uit dwaze hooghartigheid iets dat goedkoop is, met den neus in den wind voorbijgaat.
Van jonger datum is de paging door de uitgeverij « 't Center » te 's Gravenhage ondernomen, om speciaal dichtbundels
van jongeren tegen uiterst lagers prijs in den handel te
brengen. Een eerste uitgave, in 't vorig jaar verschenen, werd
reeds een aanvankelijk success er blijven echter vele tegenwerpingen, vooral van de zijde van den boekhandel te
overwinnen. Blijkbaar ziet de verkooper liever een enkelen
klant in zijn zaak, die een boek van zes gulden koopt, dan
tiers klanten, die een bundel van zestig cent meenemen en
tienmaal weer kans geven am nog iets te verkoopen plus
tienmaal een recommandatie voor de zaak uitzetten order hun
kennissen. Hier is kennelijk een verkeerde handels-mentaliteit
te hervormen.
Merkwaardig genoeg om deze hier te vermelden, was de
794

« verantwoording » die 't Center gaf bij de verschijning van
den eersten Foedkoopen gedichtenbundel (een boekje van
vijftig bladzijden voor zestig cent!)
« Men is Haar wij meenen op den verkeerden weg, aldus
deze uitgever, wanneer de prijzen van dichtbundels in ongenaakbare hoogten geraken, zoodat zij den lezer in het algemeen van den koop afschrikken. Dit geldt vooral in dezen
« tijd der nooden », nu menigeen de middelen mist om op
normale wijze in zijn levensonderhoud te voorzien. Doch niet
alleen om redenen, veroorzaakt door den toestand van het
oogenblik, verkozen wij deze methode tot verspreiding van
dit boek en van eventueel volgend werk der jongeren. Het
standpunt van degenen, die slechts heil verwachten van
« dare » uitgaven, is niet alleen het onze niet, maar wij achten
het volledig funest voor de ontwikkeling der verhoudingen,
waarin het boek ten aanzien van de cultuur, speciaal waar het
betreft de pazie, komt te verkeeren. De zoo hoog opgevoerde
prijzen sluiten op den dour den toegang tot den boekwinkel
en daarmede tot de poezie in het bijzonder, hermetisch of
voor het publiek, dat op zichzelf niet onwillig is om nieuw
werk van zijn dichters aan te schaffen. Het boek wordt, zelfs
bij den aller-individueelsten opzet, tenslotte geschreven en
gedrukt om « onder de menschen » te komen. Dit meenen wij
te mogen en te moeten bevorderen, voor zoover er practisch
behoefte aan blijkt te bestaan. Immers niet ieder zal belangstelling gevoelen voor poetisch werk, zelfs niet bij de goedkoopste uitgave er van. Maar wij willen dan toch ieder, die
er wel interesse voor bezit (en dat zijn er onder 't Hollandsche
en Vlaamsche publiek nog vele tienduizenden) in staat
stellen, zich de nieuwste werken van jonge letterkundigen uit
den eigen stain aan te schaffen. »
De nieuwste onderneming op het terrein der boekenfondsen
is die, Welke men met de stichting van het te Rotterdam
zetelende « Thijmfonds » beoogt. In het ruim verspreide
prospectus wordt aangaande het doel van dit fonds het
volgende medegedeeld
« Het Thijmfonds wil het katholieke Huisgezin veroveren
voor het katholieke boek onzer katholieke schrijvers!
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Wij zeggen : « voor het katholieke boek », d.i. het boek,
dat vanuit de volheid van ons katholicisme overtuigend
geschreven 'is. Het moet litterair hoogstaand en cultureel
vormend zijn en binnen het bereik van ooze katholieke
huisgezinnen gebracht worden. Om dit doel te bereiken wil
het Thijmfonds voor een minimalen prijs jaarlijks voor de
aangesloten leden 12 degelijke, aan de gezonde cultuurnormen
beantwoordende boeken brengen en wel : drie romans, een
dichtbundel, een Kerstboek, een sociale studie, een bundel
letterkundige essays, een heiligenleven, een biographie, een
boek over land- en volkenkunde, een boek over actueele
wereldpolitiek, en een novellenbundel. De wetenschappelijke-, letterkundige- en cultureel-vormende inhoud en
uitvoering van de boeken, wordt gewaarborgd door een
Redactieraad en een Commissie van aanbeveling en critiek,
die er voor waken zullen, dat de gezonde katholieke cultureele
normen worden gaerbiedigd, en door een gezonde contrOle
willen verhinderen, dat men het Thijmfonds zelve zou
exploiteeren voor de bears, ten koste van de katholieke
geestescultuur.
Na een .uitgebreide beschouwing van den toestand en de
mogelijkheden, die het fonds ziet, besluit de aanbeveling met
een verklaring, die wij joist in het verband van deze kroniek
van zeer groot gewicht achten, omdat daarin duidelijk wordt
uitgesproken, wat men als noodzakelijk gevoelt. Het heet
daarin
« Tenslotte meenen wij, dat bij den gezonden zakelijken
opzet, waarop het Thijmfonds Bogen mag, ook de ideeele
doelstelling een groote kans van slagen heeft. Deze kans steekt
vooral in het allerwege groeiend besef, dat wij aan het bezit
der waarheid verplicht zijn om er uit alle krachten naar te
streven de voornaamste cultuurposten voor het Katholicisme
te veroveren. Wij veroverden het dagblad en de radio — wij
strijden voor het bezit van een katholiek tooneel en vechten
fel om de film. En waar het Thijmfonds zich inzet om de
allersterkste cultuurpost : het boek — te bezetten, zouden wij
ons sterk moeten vergissen, als dit atom in den laude bij alien,
wien het cultureel levenspeil onzer katholieke volksgemeen796

schap ter harte gaat, Been sterken weerklank vond, die zich
uitspreekt in daadwerkelijke help. De katholieke schrijvers
zullen zich anderzijds allerminst onbetuigd laten. »
Bij een zoo doelbewusten opzet kan het bijna niet waders,
of dit fonds zal slagen. Er blijft dan voor katholiek Holland
nog maar 66n wensch over : dat degenen, die nu gescheiden
van elkaar te werk Haan, elkaar de hand mogen reiken om te
komen tot een unificatie, Welke wan de Hollandsche boekenfondsen een krachtig voortbestaan kan waarborgen. Dan is
een eerlijken en nobelen wedloop met het Davidsfonds
mogelijk : een wedloop om den honderdduizendsten abonne!
Voorloopig heeft Vlaanderen nog een goeden, verdienden
voorsprong en wij misgunnen het dien niet, wanneer wij
ernaast wenschen, dat het Noorden spoedig zijn belang leere
behartigen.
A. J. D. VAN OOSTEN.
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MUZIEKKRONIEK
« Verhandelingen van het Muziekcongres », gehouden te
Antwerpen op 15 en 16 Augustus 1934, ter gelegenheid van
het eeuwfeest der geboorte van Peter Benoit.
Uitg. Vlaamsche Muziekcongressen. Antwerpen 1935.
Prof. Dr. FL VAN DER MUEREN : « Benoit man van
zijn

yolk. Davidsfonds n. 253. 1935.

Een overzicht van het muziek-kultureel gebeuren rond de
Benoit-viering van verleden jaar is thans, op of stand, aan de
hand van twee boeken, in meer dan een opzicht zeer leerrijk :
het verslagboek van het Congres, 128 bladzijden zwaar, voor
welks verzorgde uitvoering de actieve secretaris, J. Horemans,
alle eer verdient; en dan, Van der Mueren's Benoit. Als de
galm der feest-uitvoeringen van 's meesters werk lang
verstierf, blijven deze boekdeelen voor hem getuigen.
Er is inderdaad bij de Benoit-viering iets gebeurd. Het
congres vereenigde vierhonderd deelnemers en besloot tot
bestendiging van zijn bureel met het oog op het houden van
tweejaarlijksche muziekcongressen, hoofdzakelijk aan de
Vlaamsche muziekwetenschap gewijd. Door hardnekkige
volharding en door het aanmoedigen van geleidelijk loskomende belangstelling, kan bier een beweging groeien, die
inderdaad vele slapenden zal wakker schudden. De hoopvolle
vermelding « n. 1 der Reeks » op den omslag van het verslagboek, blijft dan zeker geen doode letter.
De lezingen op het congres bestreken den ruimen gezichteinder van onze nationale muziekkultuur — practische vragen
als het behoud van Benoit's geest in zijn Conservatorium, niet
uitgesloten. Voor dit laatste werd, op voorstel van Ontrop,
een motie gestemd, en den minister voorgelegd. Het antwoord van minister Hiernaux verklaart dat de Vlaamsche
geest van Benoit's school thans volkomen veilig staat « nu de
taalwet aan het Vlaamsche yolk veel ernstiger waarborgen
biedt dan Welk reglement ook ». De groote zegen der taalwetten is ons inderdaad bekend. We doen dus best in de
gestemde motie vooral een teeken van Vlaamsche levenskracht
te ontwaren.
Musicologisch werden buiten opstellen, over de zestiende
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eeuw en de polyphonistentijd vooral bijdragen gelezen over
Benoit zeff : zijn betrekkingen met Em. Hiel, met Fr. Liszt,
met E. Tinel; een bespreking van zijn minder bekende lyrische
drama's, van zijn muziekhandschriften; de moeilijkheden
waarmee de uitgave van zijne muziek te strijden heeft. Maar
het was te verwachten dat de kernvraag van het congres zou
liggen rond het probleem « Benoit en wij ». De opstellen van
Prof. Ch. Van den Borren, van D. Dille en K. Albert golden
dan ook als de feiten van den dag. L. Ontrop's betoog, na een
grootsch-aangelegde hulde aan Benoit, kwam immers neer op
een wensch Haar historische situeering van den meester, de
nu reeds grootendeels tot mythe verwazigde held, Wiens
figuur nog steeds niet in het objectieve licht der historische
waarheid werd geplaatst. Het geheele probleem van de
« nationalistische muziek » werd duidelijk gesteld. Van den
Borren wees op historische gevallen van nationalisme zonder
rasbewustzijn door de eeuwen heen, die duidelijk aantoonden
dat de rationale scholen der vorige eeuw, « niets anders zijn
dan opportuniteitsscheppingen, gebonden aan het toeval van
het oogenblik », die de groote verdienste bezitten, dat zij dg
lucht zuiverden, natuur en lever terugbrachten in een wereld
van doode conventie. Wanneer hij zich afvraagt of dit ook
niet zonder de locale middelen van folklore en volkslied
mogelijk was, dan moeten wij voor Benoit althans verklaren,
dat, historisch gezien, het onmogelijk was in zijn tijd Vlaanderen muzikaal bewust te maker zonder de bezieling en de
motieven van de Vlaamsche beweging.
K. Albert had het bladzijden lang over « kultische muziek
en profane muziek », overgoten met een vrij sterken gear van
« Weltanschauung », theorieen, ab ova uitgesponnen, die
gees garde aan den dijk brengen. Maar de laatste bladzijde
vergoedt dit alles om de duidelijkheid waarmee het echte
probleem werd gesteld. Zij is het citeeren waard
« Le prelude a l'aprês-midi d'un faune » is een meesterwerk.
Tevens is het een der meest typische fransche werken, die in
de laatste periode geschreven werden. Onderstel dat Debussy
het werk niet schreef, maar dat ik er morgen mee voor den
dag kwam. Zou de waarde van het werk daardoor vermin799

deren ? Natuurlijk niet. 1k zou een meesterwerk geschapen
hebben : een Fransch meesterwerk. Maar u voelt natuurlijk
dadelijk dat ik, als Vlaming, en zelfs in de gewaagde onderstelling dat ik even geniaal ware als Debussy! nooit Le prelude
a l'aprês-midi d'un faune schrijven zou. Wel kan ik, nu het
werk bestaat, den stijl en de techniek ervan copieeren, maar
dat zal altijd copie, dus tweederangs muziek blijven.
« En nu ziet u zelf, dat het niet noodig is systemen en
recepten uit te denken om Vlaamsche muziek te schrijven.
Laat ons eenvoudig w e r k e n. Is het werk slecht, dan heeft
het weinig belang of het Vlaamsch of Kongoleesch is, is het
werk goed, dan kan ik als Vlaming niet anders dan een
Vlaamsch werk voortgebracht hebben, en zoo dit werk afwijkt
van de conceptie die wij van « Vlaamsche » muziek hebben,
dan is het de conceptie die moet gewijzigd worden en niet
het werk.
Daarom tot slot deze dubbele opdracht aan den Vlaamschen
toondichter
eenvoudig maar echt Vlaming zijn
en goede muziek schrijven.
Niemand was bevoegder dan D. Dille om te spreken over
« Peter Benoit en de nieuwe muziek >>, dd. de muziek der
laatste 25 jaar, die hij grondig kept. Zijn doordachte, hoewel
ietwat zwaartillende uiteenzetting, toont hoe onze huidige
muzikale schepping totaal aan Benoit's schrijfwijze vreemd
is gebleven, terwijl zijn kultureel programma voor de
muzikale ontwikkeling van Vlaanderen weer zeer actueel is
geworden. o Bewust of onbewust vinden het eenheidsplan en
de geest van Benoit, met de noodige korrektieven, de groote
instemming der nieuwe toondichters en hun energieke
bereidheid tot verderbouw. »
En dat blijft tenslotte toch hoofdzaak. Ooze componisten
zouden hun eigen graf graven, als ze zich buiten de Europeesche stroomingen hielden. Vlaming zijn, en goede muziek
schrijven. Anderzijds moeten we het tempo bijhouden,
waarmee de muziek onder al hare vormen — omroep, klankfilm en gramofoon — ons alley dagelijksch leven bestormt.
Vermogen we niet dezen vloed te beheerschen, en Vlaanderen
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Haar den geest van Benoit muzikaal op te leiden, ja, dan is er
weldra voor de « Vlaamsche » muziek geen plaats weer onder
de zon.
Intusschen moge de bemoedigende balans in dit congresboek verworven, een forsche stuwkracht verleenen tot
voortzetting van muziekkultureelen arbeid. Als om de twee
jaar een som werk kan geleverd worden als deze, dan staat
het goed met de muziek in Vlaanderen. Het denkbeeld werd
geofferd van een inlijving der muziekcongressen in het raam
der tweejaarlijksche VI. wetenschappelijke congresses. Het
voordeel zou bestaan in de sterkere organisatie en propaganda, en het verbroederen met een ruimer intellectueel
publiek. Maar de nadeelen wegen veel zwaarder : immers de
belangstellenden van het muziekcongres vormen nog altijd
— hoe spijtig ook — een afzonderlijk publiek dat zich
ternauwernood inlaat met andere vakken en omgekeerd staan
onze intellectueelen nog altijd jammerlijk vreemd tegenover
de muziek. Anderzijds kan een muziekcongres niet vruchtbaar
werken zonder talrijke uitvoeringen van Vlaamsche meesters.
Men zal dus best does — al is het samengaan ook in beginsel
gewenscht — met althans voor de eerstvolgende jaren, de
muziekcongressen op eigen hand te houden.
Het zal niet overbodig heeten, er op te wijzen dat ook het
buitenland Benoit heeft herdacht. Lector Dr. M. van de
Kerckhove gaf in het wintersemester 1934-35 aan de
Berlijnsche Universiteit een leergang (wekelijks 1 1/2 uur)'
over « Das flamische Lied and der Nationalkomponist Peter
Benoit. Vortrage in der Fremdsprache mit Gesangenlagen. »
Hebben wij hierin wel het voorbeeld gegeven ?
*
**

Prof. Dr. Flor. Van der Mueren's Benoit (Davidsfonds)
(Volksreeks n. 253) is een warm betoog voor den meester
als man van zijn vol k. Het boek is werkelijk met
veel geestdrift geschreven, en men voelt de ware devotie die
de schrijver zijn held toedraagt nog best wellicht in het deel
dat de levensschets — geen lang uitgesponnen biografie —
bevat. Schematisch werd het boek gebouwd als volgt : leven801

strijd voor de bevordering van het VI. Conservatorium —
nationalisme en muzikale beteekenis — kultureele beteekenis.
De nadruk wordt gelegd, heel het boek door, op Benoit als
Vlaming. Daardoor komt in een scherp licht staan : zijn
bekeering tot de Vlaamsche gedachte onder invloed van Hiel
vooral; zijn geniale eisch tot vervlaamsching van het Conservatorium; zijn kultureel plan ten voordeele van de Germaansche muziek, en de strijd tegen de Fransche en Italiaansche;
zijn hardnekkige weerstand tegen Antwerpsche kuiperijen;
kort, zijn onverschrokken nationaal streven. En het is goed,
dit duidelijk te onderstreepen. Deze houding van Benoit
schijnt ons de eenig mogelijke voor dien tijd : zonder inschakeling in de Vlaamsche beweging, was een muziek-kultureele
opbeuring van ons yolk onbegonnen werk. Benoit heeft juist
gezien. Verder lezen wij beschouwingen over het goed recht
van het muzikaal nationalisme, en de verklaring van Benoit's
geringen weerklank in Europa. Hier heeft schrijver o.i.
grootendeels gelijk met de oorzaak te leggen bij de afzijdigheid der openbare besturen en der groote pers. Gretry werd
op staatskosten . uitgegeven : in esthetisch oogpunt, een
onvruchtbare daad. Benoit, die het heele yolk naar het hart
heeft gesproken, wordt moeizaam gepubliceerd door een
privaat fonds! (1)
Maar buiten Benoit als Vlaming, hoezeer die zijde ook de
volste belichting overwaard is, rees bij dit eeuwfeest de
gestalte van Benoit als musicus. En hier heeft ons Van der
Mueren's boek onvoldaan gelaten.
De uitspraak : « Wij geven steeds graag Benoit's kunst
cadeau voor de apostolische « daad » : de wekroep die
't muzikale Vlaanderen heeft wakker geroepen (bl. 106) —
standpunt dat de indeeling van het boek heeft bepaald —
staat niet boven alle tegenspraak verheven. Een vluchtige
waardeering vinden we in verklaringen als deze, die Benoit
noemt : « zoo groot als alle Franschen vOOr Debussy, en als
alle Duitschers tusschen Beethoven en Wagner » (bl. 115).
(1) In verband hiermede werd door L. Ontrop terecht gevraagd, dat ook Benoit's
theoretische en polemische schriften, om hun historisch belang, zouden herdrukt
worden.
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Een oordeel, waarbij Berlioz en Schumann en Mendelssohn
in de minderheid worden gesteld, eischt wel een woord
toelichting. De bespreking van het werk zelf valt intusschen
zeer bondig uit. Bruto genomen, zegt schrijver : « we makes
eerlijk rekening en schrijven de verliezen af. 1k wil veertig
procent van de Benoitkunst voorloopig aan kant laten »
(bl. 108). Verder komt het nader onderzoek neer op een
« wandelen langsheen het werk, en aanwijzen terloops van
treffende bladzijden » (bl. 111).
En hier ligt de leemte. Gees oogenblik was beter gekozen,
en geen man was beter bevoegd dan Prof. Van der Mueren,
om grondig de Benoitkunst onder de lens te semen. De
lezer wenscht nu eens te vernemen wat hij aan Benoit heeft;
hij leest van « grootsche muzikale frescos », maar dieper gaat
het niet. Welke is de techniek van Benoit ? Zijn vaardigheid
in het orkestreeren, zijn kunst van begeleiden, zijn behandeling van den zangstijl, zijn gebruik van het unisono, zijn
dramatische kracht, zijn verwerking van het volkslied ? Had
hij geen oorspronkelijke opvatting van het oratorio ? Hoe staat
hij hierin tegenover zijn tijd ? En op welk materiaal componeert hij ? Wat te denken over zijn librettos ? Kan men
verzwijgen, dat bepaalde teksten, met name De Rhijn, volstrekt niet door den beugel kunnen ? — Benoit's waarde voor
de kamermuziek : liederen, klavierwerken; voor de godsdienstige : Te Deum, de beide misses ? Langs vragen als deze
kon men tot een blijvende waardebepaling komen van deze
muziek, die door haar objectiviteit het genot van het beluisteren aanzienlijk zou verhoogen.
Ten slotte, de warme toon van het boek, de gloedvolle
bezieling waarmee het werd geschreven, heeft ook een
schaduwzijde : als zij kapittels achtereen wordt volgehouden,
vermoeit deze spanning den lezer, en schaadt zij het klaar
begrip. Ook werden sommige voorstellingen, me dunkt, wat
hoog aangeslagen.
Het boek van Prof. Van der Mueren beantwoordt volkomen aan zijn titel : Benoit man van zijn yolk; het spijt ons,
dat Benoit, de musicus, in de schaduw werd gehouden.
Dr. Rene LENAERTS.
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Boekbespreking
PAUL KELLER : Dr o o m e n zijn b e d r o g. Een sprookje voor groote
menschen. Bewerkt door Geert Schoonen. N. V. Uitgeversmij. Fideritas, Amsterdam.
Pr. 50 fr.
Sla er maar eens een stet duitsche literatuurgeschiedenissen op na, en u zult
zien dat de waarde van Paul Keller's werk systematisch worth genegeerd of
verkleind. P. Keller wordt blijkbaar, naar den zin, van vele critici en literatuurhistorici
te veel en te graag gelezen door zijn yolk. Maar het succes van een boek is
evenmin een bewijs van ontwaarde of minderwaardigheid, als het succes kan
gelden als maatstaf van de artistieke waarde van een boek. P. Keller is een van
de gemoedelijkste, hartelijkste en boeiendste moderne vertellers geweest van heel
Duitschland. Hij heeft dit sprookje geheeten een « Humoristische roman vol levensblijheid, licht en geluk », en dit is het ook. En de teekeningen van Jo Spier zijn
V. v. L.

zeer mooi.

KAREL VAN DE WOESTUNE : De N i e u w e E sop e t. Teekepingen van
Josef Cantre. — Pr. 1.50 fl.
De recensent van de N. R. C. had gelijk : « nergens misschien heeft deze
(K. V. d. Woestijne) zich uitgesproken op een wijze, welke zoo duidelijk en
direct inzicht gaf in den aard van zijn vermogen. » Heel het werk van Van de
Woestijne is niets anders geweest dan zelfbelijdenis, maar deze kernen : geestig,
bitter en bijtend of van een spelende ironie, zijn voor de buitenwereld van menschen
en dingen wat de « Substata » waren uit zijn persoonlijke beleving en belijdenis.
Dr. V.
DR. ALFRED ADLER e. a. : Het moeilijke kin d. — Wereldbbl. 1934.
Van de twintig opvoedkundige studies die het boek bevat, is slechts de eerste,
15 bldz., van Adler zelf ; de negentien overige zijn van negentien verschillende
schrijvers en handelen over het vreesachtige, het tegenstribbelende, het domme, het
sexueel vroegrijpe, het verwende kind, enz. Het zijn vertalingen eener serie Praktische Handboekjes over « Schwer erziebare Kinder » uitgegeven door medewerkers
van Adler en het zijn dus Adler's ideal over de Individual Psychologie die het bock
doorweven.
Is nu het boek bedoeld als een reeks casuistische bijdragen om te bewijzen dat
er met Adler's individueel psychologische opvoedingsmethode veel goeds kan bereikt
worden, dan is het met vrucht te lezen. We zijn er allen van °vertu
. igd dat kinderen
leiden en opvoeden zeer vele en zeer groote gaven vergt, en dat een of twee echte
opvoeders per school voor die school een schoon bezit is. We weten daarbij ook
dat vele kindergebreken maar een reactie zijn op fouten allerlei van ouders en
opvoeders, Beoogt het boek ons daarvan voorbeelden voor oogen te leggen, dan
bereikt het zijn doel.
Herleiden we het niet tot dit opzet en lezen we het door als een geheel, dan
geeft de veralgemeening die door de onvermijdelijke herhalingen ontstaat een indruk
van wanhoop over de praktische opvoedingsmogelijkheid van het kind : opvoeden
wordt een hopeloos iets. Loopen er nog wel zoo'n perfekte menschen op deze
wereld rond dan dat hun karakter, hun spreken of zwijgen, hun manier van werken
of uitrusten, hun hoedanigheden zoowel als hun gebreken iets anders kunnen bereiken
dan gebreken? En hoe is het mogelijk dat er nog andere kinderen zijn dan
4 moeilijke? D
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In elk geval, buiten Adler geen zaligheid, want (bl. 265) « alle pedagogische
richtlijnen voor en buiten Adler zijn wegwijzers zonder richtingspijl. » Of nu Adler
in het opvoedkundig princiep van de individualiseering bij elke foutbehandeling
werkelijk een revolutie brengt zoo groot als de pretentie van zijn school, is een
vraag waarop meer onderlegde opvoedkundigen het antwoord zullen bediscussieeren.
Dat alles neemt echter niet weg dat het boek met nut zal gelezen worden door
ouders en opvoeders.
J. L.
HENDRIK DE VRIES : Stormf akk el s. — Schrift 11 van Jhrg. 9 der

V. B.

— Het Kompas. Mechelen.
Met drie gedichten uit dezen bundel, handhaaft De Vries de faam van zijn
dichterschap. Het is wel wat weinig koren tusschen het vele kaf. Het groote gevaar
dat dezen dichter steeds bedreigde, kreeg bier zijn uitwerking. De Vries vervalt
tot een rhetorische verhevigings- en vergrootingswoede, die alles ongenietbaar maakt.
Beelden, opsommingen, woorden, woorden, het een al geweldiger dan het andere
en zoo zelden een oogenblik van echtheid en poEtische bezieling.

A. D.

HENRI VAN BOOVEN : D e P o r o c h a. — Wereldbibliotheek. Amsterdam.
De porocha is de jacht na de eerste September-sneeuwval in Rusland. Een novelle
over liefde en heimwee : het Russische meisje dat uitweek om haar minnaar te volgen,
kan het in den vreemde niet uithouden en keert naar het vaderland terug. De eerste
bladzijden zijn zuiver en schoon geschreven. Verder gelukt de schrijver er niet meer
in, om de hoogte van zijn aanzet weer te benaderen.
A. D.
WILHELMINA SMIT-V. D. WAL : V e r z e n. — Van Dishoeck, Bussum. — 1934.
Een bundel gedichten zooals er reeds zooveel zijn. Zonder bepaald slecht te
wezen, toch onbelangrijk. Tam, mak en gelikt, maar nooit een flits van een oorspronkelijk leven, nooit het bewijs van een werkelijke bezieling.
A. D.
DR. J. LANGOHR : Le Nord-Est de la province de L lege et
le Canton d'Eupe n, Brugge, Excelsior 1932, XXIV — 685 blz,
De ondertitel van dit reusachtig werk luidt als volgt : « Terre beige flamande
superficiellement allemandisee et romanisee. Etude historique et linguistique. » Het
veelzijdige belichten van het grondgegeven in dit boek verwerkt, moet belangstelling
wekken niet alleen bij filologen en historici, maar bij ieder ontwikkeld lezer. Het
gaat om een uiterst nauwkeurig onderzoek van de geschiedkundige en taalkundige
wording van een streek — Dr. Langohr's geboortestreek — waar duitsche en fransche
invloeden kruisen op een terrein dat nochtans grondelijk Vlaamsch is. Alwie zich
met Vlaamsche volkskunde moeien wil, zal bier heel wat stof vinden tot beter
begrijpen der volkspsyche op taalgrensgebieden. Het overvloedig aangebracht
materiaal geeft een ietwat schoolboekachtig voorkomen aan het werk ; bij een eerste
opzicht schrikt men of voor de tallooze indeelingen en onderindeelingen van het
geheel : bij nader toezien echter bewondert men den gang van duidelijkheid en
ordelijkheid door Dr. Langohr aan deze studie gegeven. Schrijver dringt evenwel
geen conclusies op : bij veronderstelt een verstandigen lezer die zelf reageert op
wat hem voorgebracht wordt. Voorwaar staan we hier voor een « opus herculeum »
van geduld en nauwgezetheid. Ons hindert wel een beetje dat deze belangwekkende
gegevens in het fransch aangediend worden. Wij veronderstellen echter dat
Dr. Langohr hierbij het intellectueel publiek van de betrokken streek op het oog
had, zoodat we hem ongemengd met zijn praestatie kunnen geluk wenschen, en
den lezer aanzetten om met aandacht de wondere toestanden na te gaan in dezen
taalkundigen driehoek.
P. S.
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EMMANUEL HIEL : Volledige dichtwerken in zes deelen. Uitg. A. Hessens,
uitgever, Brussel.
Zeker begrijpen we deze piaeitsvolle daad van Mw. Laura Bataille, Hiel's
dochter ; en wij waardeeren dit gebaar. Maar ik ben er van overtuigd dat een
kleine en meer oordeelkundige keuze den litterairen naam van E. Hiel beter zou
hebben gediend.
Prof. A. SCHELLINCKX, M.S.C. : B e a u r in g. Uitg. J. J. Romen en Zonen,
Roermond, Maaseik. Pr. 0,90 gld.
Tusschen de overdadige literatuur die over de gebeurtenissen van Beauring
verschenen zijn, onderscheidt zich deze studie, die een poging is naar een bovennatuurlijke verklaring, door haar rustige objectiviteit en onvooringenomenheid en
haar gereserveerden toon, die zeker beantwoordt aan den geest der H. Kerk, die
geen haast heeft, en aan den tijd en den hemel ongehinderd hun werk laten doen.
Dr. J. NAT : Geschiedenis van het Oude Oosten tot de
6 e eeuw voor C h r is t u s. Uitg. Wereldbibliotheek, A'dam.
Er is, zooals de schrijver terecht laat opmerken, een totale ommekeer geschied
tijdens deze laatste decennia, in het begrip dat we ons maker moeten van de
eigenlijke « Oudheid ». De ontdekkingen zijn zooveelvuldig en zoo verrassend geweest, dat geheel onze wetenschap der oudheid diende herzien te worden. Nu
zal het wel nog een tijdje duren voor dit nieuwe inzicht ook in geheel ons
onderwijs zal doorgedrongen zijn, maar intusschen moge dit systematisch en rijk
V.
geillustreerde werk, vooral bij de leeraars vele lezers vinden.
Dr. L. BENDER, 0. P.: Huwelijk en Huwelijksbeletselen in
de K a t h o 1. K e r k. Uitg. J. Romen en Zonen, Maeseyck. Pr. 15 fr.
Pater Bender heeft de uitstekende artikelen die hij over dit onderwerp publiceerde in « Het Schild » bijeengebracht ; en hij heeft wel gedaan. Want al is dit
boek bestemd voor ieder ontwikkelde katholiek, ik ben zoo vrij het ook aan de
geestelijken met aandrang ter lezing aan te bevelen, opdat hunne onderrichtingen
en sermoenen steeds aan de letter en den geest van het kerkelijk recht zouden
beantwoorden. Wat o.m. in dit boek over de ontbindbaarheid of de onontbindbaarheid van het huwelijk wordt voorgehouden stemt geheel overeen met wat Kan.
Leclef onlangs voor de Conference du Jeune Barreau te Antwerpen heeft gezegd.
G. V. L.
HENRI DE ZIEGLER : Vie de 1'Empereur Frederic II de Hoh e n s t a u f e n. (Coll. Les Lettres et l'Histoire). — Editions R. A. Correa, Paris.
Pr. 18 fr.
Een wondere verschijning, die vorst uit de 13 e eeuw, die als een Oostersch
tyran leefde en regeerde, en toch zoo modern aandoet door zijn politiek positivisme,
en zoo actueel door zijn opvatting van staat en gezag. Hij droomde van een
verbond der Europeesche staten, maar van een sterk ingericht verbond, luisterend
naar zijn almachtig gezag. Keizer van Duitschland en Koning van Sicilie, trachtte
hij eenheid in zijn staten te brengen. En, zoo niet aan Duitschland, dan toch aan
Sicilie wist hij een volledig stelsel van wetten te geven, die nu nog bewondering
afdwingt, en waaraan menig andere vorst gedachten heeft ontleend. Hij steunde
heelemaal op het Romeinsche Rijk, waarvan hij zich als de wettige erfgenaam
beschouwde. Schrijver bekent dat hij voor zijn held niet onpartijdig staat. Hij is
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verblind door zijn wonderbaar vernuft, zijn buitengewone gaven, zijn genie, zijn
zonderlinge bekoorlijkheid, en ziet de schaduwkanten niet, die toch van gewichv
waren ! Natuurlijk neemt hij, in den ergen strijd tusschen Frederic II en dui
Pauselijken Stoel, partij voor den eerste. Misschien waren alle pausen van alle schuld
niet vrij te spreken, maar het blijft dat de keizer een vrijdenker was, die de Kerk
tot een politiek instrument van zijn almacht droomde te maken. En dan hoe komt
schrijver er toe hem — en dat herhaaldelijk — met Franciscus van Assisi te
vergelijken !
Toch is dit boek zeer interessant om lezen, want deze 13 e eeuwsche keizer is
L. D.
wel een der veelzijdigste figuren der geschiedenis.
CHARLES D'YDEWALLE : Vienne et le Destin des Habsbourg S.
(Coll. Essais et Memoires). — Nouvelle Societe d'Editions. Bruxelles. — 18 frs.

belges.
Een twaalftal hoofdstukken waarin schrijver ons het karakter beschrijft van
Weenen, de enorme hoofdstad van een land dat nog maar een 6 millioen bewoners
telt, en van haar pittoreske, boat gemengde bevolking. Vervolgens geeft hij een
kort overzicht van de geschiedenis der Habsburgers, van de eerste hertogen van
Oostenrijk en de eerste Keizers af, tot aan Napoleon II : Dan komen Franz Jozef
en zijn tijd, en de verdere lotgevallen der zoo tragisch beproefde keizerlijke
familie aan de beurt, om te eindigen met de moord op Dolfuss bedreven, en de
kansen van Aartshertog Otto tot den troon zijner voorouders.
Het boek van een man der wereld en tevens van een journalist, zwierig en
geestig, brillant en oppervlakkig, met bier en daar een dieperen klank, een vasteren
toets. Maar zooals het is, is het echt boeiend om lezen. Een bock om op reis mee
te nemen.

L. D.

PIERRE JOURDA : Stendhal. L'Homme et l'Oeuvr e. — Desclee de
Brouwer. Paris. — 25 frs. beiges.
Veel werd er reeds geschreven over dengene die van zichzelf getuigde dat hij
slechts rond 1935 zou begrepen worden. Ook heeft schrijver voor doel gehad,
naar aanleiding van al die vroeger verschenen levensbeschrijvingen en kritieken, een
soort « Guide Stendhalien » op te stellen, ten bate van dezen die op de hoogte
verlangen te komen van al hetgeen het leven en het werk van den grooten Franschen
schrijver betreft. Stap voor stap volgt hij Henri Beyle door heel zijn veel bewogen
leven, zijn politieke loopbaan, zijn moeilijke letterkundige carrare. Stendhal, diti
nu als een der grootste romanschrijvers van Frankrijk en zelfs van de wereld geldt,
ontmoette tijdens zijn leven slechts onverschilligheid en miskenning. Hij was te
zeer vooruit op zijn tijd, te nuchter en bitter, te eenvoudig in zijn taal, om aan
de lezers uit den tijd van het romantisme te behagen. Zijn boeken, waarvan verschillige onvoltooid bleven brachten noch waardeering, noch de mogelijkheid om
van zijn pen te leven, doel en hoop van heel zijn leven. Slechts zijn « Chartreuse
de Parme » werd nog al gunstig onthaald : doch het kwam te laat. Henri Beyle
lag op zijn sterfbed.
Het boek van Pierre Jourda is zeer interessant, en waard gelezen te worden.

L. D.
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MAXIMIN DELACHE : Un Frere de Richelieu inconnu, Chartreux, Primat des Gaules, Cardinal, Ambassadeur. Documents
ineclits. — 1 vol. in-8 de 555 p. 10 hors-texte. — Desclee de Brouwer, Paris, 28 fr.
Alphonse de Richelieu, broer van den grooten minister van Louis XIII, werd
tegen zijn wensch in, na 23 jaren het Leven van een nederigen Kartuizer geleid
te hebben, Aartsbisschop van Lyons benoemd, en tot het Kardinalaat verheven; Hij
was een man van uitnemende goedheid, van verstand en doorzicht, van diep geloof.
Betrokken in de bijzonderste gebeurtenissen der loopbaan van zijn broer Armand,
wist hij als geimproviseerd ambassadeur, merkelijke diensten te bewijzen, en menig
onverhoopten uitslag te bekomen, dank aan zijn oprechtheid, aan zijn eerlijkheid en
rechtvaardigheid. Zijn gedachten wist hij tegen wie ook te verdedigen. Gunst of
eerbewijzen hadden geen vat op zijn nederigheid of op zijn vroomheid. Zijn onverschilligheid tegenover rijkdom of aanzien dienden velen tot voorbeeld, alsook
de liefderijkheid waarmee hij de pestlijders verzorgde, gedurende de erge pestepidemie, die Lyons gedurende eenige maanden teisterde. Iedereen vluchtte, maar
hij bleef op zijn post. Hij stierf in armoede. Met recht kon men van hem zeggen :
« Personne n'a moms aime la vie, moms redoute la mort et n'a brave plus saintement
Tune et l'autre ».
L. D.

Zakspiegel historiael. Uit. De Standaard.
We zouden aan De Standaard den raad willen geven : houd Rijkaard Lod.
Bauer, alias Lods, alias R.... in eere ; want deze korte krabbels over de gebeurtenissen
van den dag, in Vlaanderen en de verdere wereld, getuigen van een zuivere geestigheid
en voorname ironie. Een te zeldzame eigenschap in Vlaanderen, dat nog te veel
belust is op onelegant gemopper en boert.
Dr. V.
RI JKAARD LOD. BAUER :

ALBERT KUYLE : A 1 a r m. Ingeleid door A. Van Duinkerken. Uitg. Vox
Romana, Schiedam.
Hagel smelt zoodra de zon er over gaat, maar de hagel die Kuyle in deze
korte krabbels en kantteekeningen naar het hoofd van zijn slachtoffers gooit is
van hardere stof en treft scherper zijn doel. A. Van Duinkerken heeft dit werk
van Kuyle met zijn nijdige strijdvaardigheid, zijne soms onrechtvaardige verbetenheid en ongetemde ironie voldoende gekarakteriseerd in de inleiding, zoodat
Dr. V.
we verdere kritiek overbodig achten.

Het nieuwe Nederlandsche proza in novellen. Verzameld
door H. Godthelp en A. F. Mirande. Deel II. Uitg. J. B. Wolters, Groningen.
Prijs ing. 1 gl., geb. 1.25 gl.
Er zijn novellen van Marc. Emants, L. Couperus, Ary Prins, A. Van Oordt,
Arth. Van Schendel, F. V. Toussaint van Boelaere, J. Israel De Haan, G. Walschap,
Beb Vuyck, L. de Bourbon, P. Korthuys.
HERMAN VAN DE GrrscHoTEL : Met de voetjes onder taf el. —
Gelegenheidsdichtjes, liedjes en voordrachten voor Eerste Communiefeesten, Bruiloften, Bieravonden, Mosselsoupers en Volksbanketten, enz. enz. Te bestellen bij den
schrijver Herman Verbruggen, Turnhoutschebaan 109, Schilde. Prijs 12.50 fr.
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W. L. M. VAN LEEUWEN : Naturalisme en Romantiek. Uitgave
J. B. Wolters. Ing. 3.90 fl., geb. 4.50 fl.
We zullen bet nogmaals in cijfers duidelijk maken, want deze meneer Van
Leeuwen gaat ermee voort Vlaanderen te behandelen met het superioriteitsgevoel
van een perfekten hollandschen « schoolmeester » :
De beschouwingen over « Naturalisme in proza en kritiek » en « van naturalisme
naar romantiek » beslaan 45 bladzijden, waarvan er een wordt « gewijd » aan
Vlaanderen....
En ter illustratie dezer beschouwingen worden uittreksels gegeven uit het werk
van 38 nederlandsche schrijvers; nl. 31 Hollanders en 7 Vlamingen, waaronder echter
Cyriel Buysse, vertegenwoordiger van het naturalisme in Vlaanderen, niet te
vinden is....
Er worden....
maar dit moge volstaan.
Ik wilde alleen nog weten met welk recht of met wiens toelating de Neer
Van Leeuwen het werk der Vlamingen, die zich alle tegen de spelling Marchant
A. V. C.
hebben uitgesproken, in ge-marchandeerde spelling heeft omgezet.
I Jslandsche Godensage n, bewerkt door Stijn Streuvels. — Amsterdam,
L. J. Veen. 173 bl., ingen. f. 2.40, geb. f. 3.25.
Streuvels, die sedert lang de oudere Germaansche letterkunde aan 't verkennen
is, heeft den schat van poezie ontdekt welke vervat is in de Uslandsche Edda's.
Poezie van massale schoonheid, met Asen en Goden als personen, met het heelal
als plaats, verhalen van wraak en sluwheid, niet zonder grimmigen humor, maar
steeds van heroische kracht. Die verhalen vertelt Streuvels na, in den hem eigen
klaren, stevigen stijl, den stijl der gezonde grooten. Het heeft geen zin ze met den
oorspronkelijken tekst te vergelijken om na te gaan of de oververtelling getrouw is.
Hier wordt in eenvoudige, breede halen verteld van de Asenburcht, van Loki, van
Thor en zijn wederwaardigheden bij Utgard-Loki, van Baldrs dood...; het verpoost
na het lezen van veel kleine literatuur en we zijn hem dankbaar dat hij die oude
grootsche schoonheid opnieuw in ons bereik gebracht heeft.
Dr. T. D.
Luc INDESTEGE : A n d i o e n o r a. — 1935. Maaseik, Van der Donck-Robijns.
- 171 bl., 12 f.
L. Indestege heeft zijn eerste sporen verdiend door een algemeen geprezen
uitgave van het beste uit den bundel refreinen van den rederijker J. van Styevoort,
en vooral door een bundel delicate verzen « Vale dicere. »
Hier komt hij zich aanmelden met drie novellen : Andioenora, Het Meisje en
de Ring, Boemnolleken, alle drie min of meer verwant met de folklore of de
geschiedenis van zijn geboortestreek. Andioenora is het zuiverst : er gaat van dit
proza een vreemde en pakkende bekoring uit; er wordt een geheimzinnige en toch
reeele atmosfeer geweven, waaraan men niet ontkomt.
Indestege heeft inderdaad deze benijdenswaardige eigenschap in wat hij schrijft :
met zeer persoonlijke middelen weet hij een stemming te verwekken. Dien eigen
klank verneemt men het best wanneer hij de natuur in zijn verhaal vlecht. Het
zieleleven van zijn personen zou er bij winnen indien het soberder verwoord werd :
het breekt soms den toover.
Even vast van schriftuur en zuiver van weergave is het tweede verhaal : Het
Meisje en de Ring, dat echter wat dun van inhoud is, terwijl het derde, op het
randje van het romantisch-macabere, toch weer diezelfde draden van beroezende
bekoring om den lezer spant.
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Het zou jammer zijn dat de schrijver, na deze proeve (die enkel voor Volwassenen bestemd is), zijn gaven niet verder ontwikkelde. « Andioenora » voorspelt
een prozaist van waarde.
Dr. T. D.
RENn LAURET : Le Theatre allemand d'auj ourd'hui. — 256

p.

— Gallimard 1934. 18 fr. fr.
De schrijver verklaart in gin inleiding de meeste vertooningen te hebben
bijgewoond te Berlijn van 1924 tot 1533. Zijn indrukken gaf hij weer in verschillende Fransche tijdschriften, doch hij vond het verkieslijker al die verslagen te
verwerken tot een geheel, met weglating van het minder belangrijke, dan wel ze
gewoonweg te bundelen. Daarin heeft hij ongetwijfeld gelijk, al vinden we het
spijtig dat hij bij het uitzijgen juist de minder bekende aspecten van het Berlijnsche
theater door de mazen heeft laten glippen. Thans brengt het boekje maar weinig
nieuws voor wie zich zelfs maar matig voor het Duitsche tooneel interesseerde.
Moeten we echter de schrijver gelooven dan zijn de laatsten in Frankrijk zelfs
rani nantes, en in dit geval zal het boekje daar toch heel wat inzicht geven. Het is
trouwens buitengewoon knap geschreven, en de Neer Lauret is niet alleen uitstekend
op de hoogte van het Duitsche tooneel, maar heeft bovendien een zeldzaam juist
inzicht in het wezen van het theater. Uitlatingen als deze die volgen getuigen
daarvoor : « L'effet theatral repose avant tout sur la sensibilite, un spectateur
admettra difficilement qu'en entrant dans une salle it doive renoncer a toute emotion. »
Tooneel moet niet trachten te bewijzen met feiten en cijfers, noch met redeneering.
— En verder, over den aard van de tooneelontroering : o Le public exigea toujours
de voir l'innocence rehabilitee et le crime puni. » Graag schimpt men daarop, omdat
men in het tooneel « problemen » en « literatuur » zoekt, maar het sociologisch feit :
de noodzakelijke verbondenheid met het publiek (die lebendige Substanz des
Theaters, beet J. Bab het), over het hoofd ziet.
Een kenmerk, waardoor het werkje van Lauret zich gunstig onderscheidt van
andere, is de stage zorg van den schrijver om steeds te wijzen op de speciale
« Einstellung » op het tooneel van den Duitscher en van den Franschman, waardoor
de eerste het Fransche tooneel, de tweede het Duitsche minder geniet. Hij vat zelfs
al zijn opmerkingen samen in een laatste hoofdstuk : Theatre Francais et Theatre
Allemand, dat voortreffelijk geschreven is, en zonder vooringenomenheid, zonder
dat chauvinisme dat bij vele Franschen hindert.
Na een inleiding over het naturalisme, volgen drie hoofdstukken gewijd aan
de drie markantste figuren, die als voorloopers van het expressionnisme beschouwd
worden : Wedekind, Sternheim en Kaiser. De geheimzinnige figuren van dezen
laatste brengt hem wel Bens op een dwaalspoor : zoo is zijn symboolverklaring
van de koraal uit «Die K or alle» : « signifie(nt) que dans notre monde
capitaliste et micanique it n'y a plus d'individus, mais- seulement des numeros, qui
peuvent etre &hang& l'un contre l'autre » totaal ongegrond. Het is toch duidelijk
dat de koraal slechts symbool is voor het verlangde vegeteerende leven van rust
(Lauret haalt het trouwens zelf aan een paar regels verder), en tegenover zijn
gissing omtrent het ontstaan en de beteekenis van «von M o r g e n s b i s Mitt e r n a c h t» zouden we Kaiser's eigen verklaring willen stellen gepubliceerd in
Svenska Da gbladet (zie D. W. en B. 1934, biz. 109). In Hst. 4 tot 6 gaat
het over het expressionnisme, het nieuwe theater (na 1925) en het politieke theater
(vooral van Piscator) welk kapittel we reeds laten in « Europe » van 15/10/33,
p. 276-295. Twee hoofdstukken waarvan we veel verhoopten, maar die dan toch
wat poover uitvielen, zijn deze gewijd aan Reinhardt en de regisseurs, en aan het
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tooneelleven te Berlijn. Bevreemdend is het ook naast de vele bladzijden besteed
aan de Volksbiihne, geen woord gerept te zien over de Biihnenvolksbund, en acteurs
als Gustaf Griindgen, Max Hansen, Waldau, Lucie Mannheim onvermeldd te vinden,
waar, toch mindere goden werden behandeld ? Een zonderlinge wanverhouding ook
bij het behandelen van de kritiek Diebold, Polgar, Jhering (Ihering schrijft hij)
moeten het met een vijftiental lijnen stellen, Alfred Kerr krijgt bijna twaalf bladzijden, en Julius Bab, Eulenberg, Max Krell en a. komen niet aan de beurt. Kerr
lijkt de criticus naar zijn zin te zijn, maar wordt het Hst. daardoor niet veeleer
een oratio pro domo ? — We missen er ook ongaarne enkele bladzijden over de
tooneeltijdschriften, die in Duitschland toch een niet onaardige rol hebben vervuld.
Met deze critische opmerkingen willen we echter niets afdingen op de waarde
van wat er wel wordt geboden, want we moeten tenslotte toch rekening houden met
het bepaalde opzet van den auteur, die een inleiding wou schrijven voor den
Fianschman.
Fern. BEKAERT.
RICHARD BILLINGER : S t i l l e Gast e. — KomOdie.

5 Bilder. — S. Tischer

Verlag. Berlin 1934.
De « stille Gaste » zijn de geesten van een ouden graaf, zijn jonge vrouw en
een jongen Venetiaan, waarvan de laatste twee stierven door de schuld van den
eerste, en lie slechts verlost zullen worden indien in hun kasteeltje een werkelijk
liefdespaar verblijft. Een rijk Weensch bruidspaar, op doortocht, hoort van de
geschiedenis, en huurt het slot, dat nu toebehoort aan een rijke slachtersweduwe,
echter maar zoolang tot ze opnieuw mocht trouwen. In dit geval zou het slot
eigendom worden van haar dochter Hedwig. Noch de kokette Weensche, noch haar
zonderlinge baron, maar Hedwig, en de slachtersknecht Lorenz die bijna bezweek
onder de bekoring van de vreemde rijke juffer maar bijtijds terug naar Hedwig
keerde, verlossen de geesten door hun oprechte liefde. Hedwig's moeder ook brengt
een offer : laat de erfenis aan haar dochter over en huwt haar gebuur.
Het stuk speelt in twee werelden, die der werkelijkheid, en die van het sprookje,
maar zoo innig met mekaar versmolten dat het alleen realiteit lijkt, omweven door
het broze teere waas der werkelijke liefde. De dichter Billinger heeft zonder zwaarwichtige problematiek, maar speelsch en met volledige aanvaarding der tooneelconventie, dat eene geval tot een algemeene waarheid verheven : ware liefde moet
kunnen offers brengen. De baron, de kokin en een rare, in het dorp verblijvende
vrouw zorgen voor de komische noot.
F. BEKAERT.
HUGH WALPOLE : Captain N i c h o l a s, — 423 bldz. 1935. Tauchnitz,
Mk. 2,80.
Op een leute-avond komt de joviale philister met zijn buitennissige dochter
uit de lucht gevallen tot jolijt van de heele families Doch al gauw ontpopt hij zich
tot een echten moeial die zoo wat op iedereen een funesten invloed zal uitoefenen.
Man en vrouw twisten over hem, de kinderen worden door zijn wijsheid tot daden
van onafhankelijkheid gedreven en ook zijn ongetrouwde zuster en erg devote

broeder komen onder zijn verkeerden invloed. Zijn zuster Fanny is echter de ware
heldin van het boek want door haar krijgen we een voorsmaak van de algeheele
ontreddering en zij vecht met hand en tand tegen de naderende catastrophe. Londen
vormt een schitterenden achtergrond `voor dezen roman in den traditioneelen vorm
geschreven. Wie gewend is geraakt aan de jongste romans in Engeland zal het
misschien jammer vinden dat de behandeling van deze karakters op zoo'n gewone
manier gebeurt. Doch juist het feit dat we heelemaal geen intrige gewaar worden en
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alles zoo ongewoon geleidelijk verloopt en dat elke uiting van het een of ander
karakter uit het verhaal Licht werpt op de neven- of hoofdfiguren, wijst erop dat we
in Walpole een romanschrijver hebben van het echte soort en we zijn ervan overtuigd
dat zijn boeken nog lang zullen gelezen worden nadat zooveel hypermoderne, die
nu furore maken, vergeten zullen zijn.
Dr. Raph. KREEMERS.
STEPHEN MCKENNA : The undiscovered country. — 269 bldz. 1935.

Tauchnitz. Mk.

1,80.

Deze roman is een echte familie-saga met een levendige schildering van 't leven
in Engeland van het einde der periode van Victoria tot op onze dagen. Hij is een
soort autobiographie van een vrouw die in haar jeugd haar eigen planners vaarwel
heeft moeten zeggen om naar den zin van haar ouders te trouwen en daarom het
besluit genomen had dat haar eigen kinderen uit liefde en zonder berekening huwen
zouden. Doch de sloisom is dat de ouders die vrijheid geven evenzeer te veroordeelen zij als die welke de vrijheid aan banden leggen. Geld is wel niet alles, doch
liefde is ook niet alles ! De heldin keert midden in haar leven terug naar haar
eerste liefde doch verkiest per slot van rekening rechtsomkeer te maken naar de
« undiscovered country », de vriendschap van haar echtgenoot. Het boek leest vlot
en de aristocratische afkomst van den schrijver was een waarborg voor ongemeen
scherpe en juiste weergave van de middens van het « high life ». Doch het boek
deelt tevens in de euvels van deze menschen : het is zonder veel diepgang, oppervlakkig en laat moraliter een voozen nasmaak. Voorbehouden.
Dr. Raph. KREEMERS.
E. M. DELAFIELD : Gay L i f e. — 275 bldz. 1935. Tauchnitz. Mk. 1,80.
Den titel van dezen roman beschouwe men liefst als een parodie. Want het
vlinderachtig bestaan van al de « holiday-makers » aan de Azuren Kust moge oogenschijnlijk nog zoo vermakelijk zijn, er gebeuren in de veertien dagen die bier in
het lang en het breed worden uitgerafeld zooveel dingen dat we er eerder om
huiveren dan glimlachen kunnen. De schrijfster is uiterst scherp in haar satire, haar
sarcasme kwetst de teederste gevoelens terwijl er van den anderen kant tevens,
vooral waar het gaat over de « seamy side » van de samenleving, bladzijden in
voorkomen van echt gezonden humor. Treurspel en blijspel wisselen elkaar wel of
doch het tragische doet de balans naar zijn kant overhellen. Toch is de heele
aanklacht tegen onze moderne beschaving in zoo'n meesleependen stijl geschreven
dat we het boek niet loslaten vO6r het bittere einde. Een bezwaar maken we ook
tegen het overdadig aanwenden van fransch door den tekst. Zoowel om het milieu
als om bepaalde schilderitigen van toestanden is voorbehoud gewenscht.
Dr. Raph. KREEMERS.
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INHOUD VAN TIJDSCHRIFTEN
DE NIEUWE GIDS (September). — Karel Damme : 1k ben zoo gelukkig. —
Maurits Wagenvoort : Hollandsch Smyrna, dertig jaar geleden. — H. H. J. Maas :
De psyche van de vrouw in de litteratuur van alle tijden. — Frans Erens : Invallen.
— Willem Eges : Mijn nicht Edith. — Hahne Swarth : Herfst. — Willem Kloos :
Binnengedachten. — Willem Kloos : Dr. J. H. Leopold. — Max Kijzer :. Kameraadschap. — Maandelijksch Overzicht. — Maurits Wagenvoort : Buitenlandsch Overzicht. — Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe : Feiten en Fantasieen. — Max Kijzer :
Bibliographie. — Bericht.
DE VLAAMSCHE GIDS (September). — De Redactie : Bij den dood van
Koningin Astrid. — t Leo Van Riel : Robert Schumann. — A. De Geest : Drie
Gedichten. — A. De Geest : Poes, Sprinkhaan en Hoen. — Ernest W. Schmidt :
Tooneelkroniek. — Dr. C. Debaive : Antwerpen, het Boek- en Bibliotheekwezen
en het Lectuur-Repertorium van het A. S. K. B. — H. Van Tichelen : Boekbeschouwing, enz.
DE GEMEENSCHAP (Juli-Augustus). — W. Nieuwenhuis t : De kunst der
journalistiek. — Alex Campaert : Maria zingt. — A. J. D. Van Oosten :. Stratosfeer.
— Felix Rutten : De dooden. — Criton : Historie en mythe. — A. J. D. Van Oosten :
Schepen op 8 Juli. — Emile Erens : De pastoor Van Ars, — Henri V. D. Burght :
De Gregoriaansche kwestie. — Kronieken.
BOEKENGIDS (Juni). — P. Hardy : Vier van beteekenis. — F. Crols : Reis
rood de wereld. — Pandit Istrali. — E. Van der Hallen : Het Epos van Vlaanderens
Tragik. — Van Menschen en Boeken. — Boekbesprekingen.

BOEKENGIDS (Juli-Augustus). — E. Van der Hallen :, Een boodschap uit
Duitschland. — D. De Pauw : G. K. Chesterton.— Nieuws uit het Noorden. —
Em. Janssen : Zegen der goedheid. — Van Menschen en Boeken. — Uitslag der
Examens voor bibliothecarissen. — Boekbespreking.
KULTUURLEVEN nr. 3. — Mag. A. Van Hove : Over Anthropomorphismen
in Godgeleerdheid en Wijsbegeerte. — D. M. De Petter, 0. P. : Naar een Neothomistische Wetenschapsleer. ---: F. M. Lauwers : Voor of tegen Knuvelder. —
V. Marres : Over nieuwe katholieke kerkbouw. — R. De Vos : Van de Woestijne :
Mensch en Dichter. — M. C. Schroons : Richard Strauss zeventig jaar. — K. Luyten :,
Filmoverzicht. — St. Axters : Schets van een geschiedenis der Nederlandsche
Scholastieke vaktaal. — Dr. J. Sassen, 0. P. : De kunst in de Kerkgeschiedenis. —
Boekenoverzicht.
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HOCHLAND (Juni). — Die Uberwindung des Liberalismus : Von Professor
Dr. Ernst Michel. — Der Nachbar : Gedicht von Hans Friedrich Blunck. — Von
religiOser Volkskunst : Von Professor Dr. Hans Karlinger. — In der Stiftskirche zu
Melk. : Gedicht von Paul Thun-Hohenstein. — Der Major : Von Ruth Schaumann.
— Juni : Gedicht von Paul Thun-Hohenstein. — Leopardi und Pascal : Von Professor Dr. Hans Rheinfelder. — « Autarkie » der Sprache ? : Von Dr. Friedrich
M. Reifferscheidt. — Kritik.
HOCHLAND (Mei). — Die Krisis des spaten Liberalismus : Von Professor
Dr. Ernst Michel. — Die heilige Jungfrau, verglichen mit der Luft, die wir atmen :
Hymnus von Gerard Manley Hopkins. — Frankreich und die panarabische Bewegung : Von Dr. Rudolf Friedmann. — Der Major : Roman von Ruth Schaumann.
— Gerard Manley Hopkins und seine Dichtung : Von Irene Behn. — Kritik.
HOCHLAND (Juli). — England und das Empire : Von Dr. A. Graf Montgelas.
— Hellos Botschaft : Von Karl Pfleger. — Geduld (Friihjahr 1849) : Gedicht von
Emanuel Geibel. — Nachdenkliche Bemerkungen zu einem Tagebuch : Von Dr.
Richard Redler. — Der Major : Roman von Ruth Schaumann. — Grodek (1914
vor November) : Gedicht von Georg Trakl. — Die kaiserliche Frau Maria Theresia :
Von Ortrud Stumpfe. — Auf den Tod der Kaiserin (Dezember 1780) : Gedicht
von Matthias Claudius. — Kritik.
HOCHLAND (September). — Uber den christlichen Sinn der Geschichte :
Von Theodor Haeczer. — Das misslungene Christentum : Von Konrad Zoller. —
Du bist... : Gedicht von Willy Arndt. — Abschaffung des Christentums in England :
Von Jonathan Swift. — Der grosse Fisch : Von Richard Seewald. — Julius MeierGraefe, Interpret des letsten Aktes : Von Rudolf Muller-Erb. — Ewiger Anfang :
Gedicht von Willy Arndt. — Der Major : Roman von Ruth Schaumann, — Neue
Lander in —eltwirtschaft und Weltpolitik : Von Prof. Dr. Paul Mombert. — Kritik.
HOCHLAND (Augustus). — Miihlers « Athanasius » : Von Prof. Dr. Engelbert
Krebs. — Lope de Vega : Von Dr. Irene Behn. — Drei Sonette des Lope de Vega.
— Heraklit bei den Deutschen : — Von Prof. Dr. Franz Josef Brecht. — Der Major :
Roman von Ruth Schaumann. — Di chly Schwyz ? : Von Georg Sebastian Huber. —
Kritik.
DE GIDS (Augustus 1935). — J. A. Daman : Het Verhaal van een Schipbreukeling op de Javazee, 1751. — J. Slauerhoff : Twee Verzen. — Jan Campert :
Voorjaar. — P. Van Schilfgaarde : Het wezen der Ziel. — J. B. Manger Jr. :
Thorbecke's geschiedphilosofisch werk. — Erik Hornstrom : Justus van Effen en
Zweden. — Mr. J. Bierens de Haan : De veranderde Wereld (slot). — Dr. A. Van
Loon : Stemmen van schrijvers. — Anthonie Doncker :. Parabel van macht en schoonheid. — Anton van Duinkerken : Herman Gorter over de groote dichters; Herman
Gorter : de groote dichters. — Cort van der Linden : Binnenlandsch Overzicht. —
Buitenlandsch Overzicht. — Bibliografie.
FORUM (Juni 1935). — B. de Corte : De Ruiters. — R. Berghen : Het jeugdavontuur van Leo Furkins. — J. Vercammen : Nog een dag met Eric. — F. de
Pillecijn : De schaduw. — A. Helman :) De verdwenen cristen. — S. Vestdijk :
Gedichten. — G. Gerdes : Kinetikom. — H. De Vries : Adagio's. — M. Giroldi :
Oude vrouw. — S. Vestdijk : Else Baler, duitsche dienstmeisje.
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FORUM (Augustus 1935). — A. Demedts : De Paarden. — Redactie : Eindelijk :
More Brains. — P. De Vree : Overgave en rust. — R. Herreman :. Vaarwel aan
de Jeugd. — R. Berghen : Het jeugdavontuur met Leo Furkins. — De keerzijde :
G. W. — J. Romein : Het dialect van de vooruitgang. — E. Hoornik : Sterilisatie.
— F. C. Terborgh : Maria Concepcion. — T. De Groot : Stilleven in café. —
R. Escher : The man Who kept his form. — S. Vestdijk : Else Miler, duitsch
dienstmeisje. — Panopticum : S. V., M. t. B.
DE GEMEENSCHAP (Juni 1935). — A. Van Duinkerken : De Brochure van
Mr. Marchant. — H. B. Cool : Ballade van de Longobarden. — T. Schlichting :
Thomas More, de Heilige van het humanisme. — K. van Doorne : Kort gebed. —
E. Hoornik : Lilliputter. — H. Van Merlet : Vadertje Basilius, — A. Campaert :
De Heilige. — L. De Bourbon : P. Josine. — J. Campert : Lof van Walcheren. —
P. Vlemminx : Het goor. — C. De Graaff : De Zoogende. — A. J. D. Van Oosten :
Peter Kiirten.
DER GRAL (Juli 1935). — Zwischen Nacht und Tag. — J. Renhardt : Mond
uber der Stadt. — Francis Thompson : Das Gottesreich. — Sigurd Trier : Sonnenuntergang in Rom. — Richard v. Schauka : Andre Gide. — Jozef Lodenstein : Peter
Bauer und die « Gotteswiese ». — Elizabeth Schneider : Mireille Duponey. — Paul
Wilhelm v. Keppler : Das Gemutsleben des Freiburger Munsterturmes. — Von der
Liebe und Freundschaft. — Auf der Gralwarte. — Kleinere Beitrage. — Kleine
Anzeigen.
DER GRAL (Jnui 1935). — Veni Creator Spiritus. — Oskar Katann : Das
Kunstmarchen. — Werner Oellers : Untergang des Geistes ? — Peter Bauer : Sommermotiv. — Dr. Anton Hilckman : Antonio Felicio dos Santos. — Dr. Friedrich
Sacher : Lied des Einsiedlers bei Tag und Nacht, — Leo Spahl : Hans Carossa. —
Kaporgel : Gedanken im Tessin. — Dr. Friedrich Sacher : Liebeslied. — Max
Rieple : Der Wind. — Auf der Gralwarte. — Kleiner Beitrage. — Kleine Anzeigen.
— Hinweise.
DE GIDS (Juli 1935). — Stemmen uit de Redactie. — Prinses Turandot : Een
Chinoiserie in vijf acten. Vrij bewerkt naar het tragi-comische sprookje van Carlo
Gozzi, door Jan Engelman (slot). — Ballade van den merel, door J. W. F. Werumeus
Buning. — Prae-Helleensche wiskunde, door Dr. E. J. Dyksterhuis (slot). — Ignazio
Guidi, 31 Juli 1844-18 April 1935, door Dr. C. Snouck Hurgronje. — Devaluatie,
door Th. Ligthart. — De veranderde Wereld, door Mr. J. Bierens-De Haan (I). —
Binnenlandsch Overzicht.
NUOVA ANTOLOGIA (1 Maggio). — Giovanni Papini : Dino Compagni. —
Maurizio Maresengo : Russia 1915-1917 - Dal diario di un addetto militare (I).
— Alberto Theodoli : Distribuzione e funzionamento dei Mandati. — Armando
Meoni : Interpretazione di Napoli. — Massimo Mila : Bellini, cen'anni dopo. —
Augusto Sandoni : Due monumenti : Walter e Dante.
NUOVA ANTOLOGIA (16 Maggio). — Dino Grandi : Giorgio V nel giubilea
del suo Regno. — Antonio Mordini : Il partito repubblicano nel 1857 - (Con una
notizia di Piero Misciattelli). — Nino Barbantini : La Mostra di Tiziano. — Maurizio
Marsengo : Russia 1915-1917 - Dal dario di un addetto militare - (fine). — Armando
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Meoni : La Cintola (IV). — Pietro De Francisci : Dopo it convegno di Stresa.
Vittorio G. Rossi : Estremadura. — Ezio Flori : Esperimenti di magnetismo in casa
Manzoni.
NUOVA ANTOLOGIA (1 Giugno). — Giosue Carducci : Epigramma. —
XXX : La politica di Stresa. — Filippo Crispolti : Pio X, nel centenario dalla
nascita. — G. G. Romei Longhena : Ricordi della Corte di Abdul Hamid. — Vittorio
Cian :. Teofilo Folengo e Pasquino. — Armando Meoni : La Cintola (V). —
Giuseppe De Luca : Tommaso Moro « Beato Martire ». — Giuseppe Adami : Ricordi
pucciniani : La principessa crudele. — Francesco Tommasini : La conferenza di
Algeciras e I'Italia.
NUOVA ANTOLOGIA 16 Giugno). — Giacomo Venezian : Proposta a Giosue
Carducci per la fondazione della Societ y Nazionale « Dante Alighieri » (1888). —
Goffredo Corpola : L'Orazio di Carducci. — Francesco S. Grazioli : L'apoteosi di
Carducci. — Romolo Tritonj : Evoluzione e involuzione dell'Impero britannico. —
Adolfo Venturi : La gloria del Correggio. — Giuseppe Tallarico : Vita degli aranci.
— Piero Misciattelli : La morte del Duca d'Enghien - Con una letters inedita di
Giuseppe Bonaparte. — Armando Meoni : La Cintola (fine). — Giovanni Natali :
II Conte Francesco Rangone e la sua « Cronaca del Risorgimento ». — Leo Longansei :
Vecchio sport (a prposito della Mostra Nazionale di Milano).
LA REVUE GENERALE (15 juillet). — Jean Tousseul : La Complainte (nouvelle). — Jean de Failon : Le flechissement du front de Stresa. — Camille Melloy :
L'autre vie. — Carlo Bronne : L'escorte Mosane ou le dernier voyage de Mme De
Brinvilliers. — Jean de Beucken : Autour d'Annette et Lubin. — Arnold de Kerchove : Instantanes Yougoslaves. — Notre enquete : Germaine Sneyers : Y a-t-il un
milieu beige ? Reponse d'un musicien. — Emile Leeman : Jeunesse desemparee. —
Charles d'Ydewalle : Borinage. — Henri Davignon : Grandes heures. — Fernand
Baudhuin : Le budget apras la devaluation. — Revne bibliographique.
LA REVUE GENERALE (15 aoilt). — Maurice Dullaert : Un procas politique
en 1852. Le « Bulletin Francais ». — Pierre Nothomb : A la recherche de l'Autriche.
— Guido Milanesi :. La traversee de la mort (nouvelle). — J. de Bivort de la
Saud& : Le leninisme et la revolution mondiale. — D.-J. D'Orbaix : Ogives (poême).
— Jacques Biebuyck : Tulia (conte). — Germaine Sneyers : Jacques Riviare ou les
limites de l'intelligence. — Fernand Baudhuin : Avant la stabilisation de la monnaie.
— Henri Davignon : Le centenaire du Prince de Ligne et la litterature d'amateur.
— Les Cinq : Personnalites et personnages : Le chevalier Lagasse De Locht. —
Revue bibliographique.
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Twee belangrijke werken uit ons fonds

Pas t oraal Psychia t rie
door H. BLESS R. K. Pr. (Vicarius van de Psychiatrische Inrichting e Voorburg » te Vught), met een inleiding van G. JANSSENS
(Geneesheer-Directeur van de Psychiatrische Inrichting a Voorburg » te Vught) . — Formaat 151/2 X 231/2 c.M. — 357 blz. —
Ingenaaid frs. 70.—, gebonden 85. .
Van verschillende zijden is de laatste jaren aangedrongen op
een nauwere samenwerking tusschen priester en psychiater. Om
dit te bereiken is eenige kennis van de psychiatrie, van moraaltheologisch standpunt beschouwd noodzakelijk.
De Vicarius van de Psychiatrische inrichting « Voorburg » te
Vught, de Zeer Eerw. Heer H. Bless, door zijn functie daartoe
uitstekend in staat, heeft met raadpleging van de nieuwste wetenschappelijke werken een handleiding samengesteld.
Naast een helder overzicht van het vele, dat op het gebied van
psychologie en psychopathologie geschreven is, plaatst de schrijver
zijn kritiek, die in de laatste instantie wortelt in de katholieke
levensbeschouwing.
Het werk is voorzien van een uitgebreide literatuur-opgave en
register.
—

Ka t holieke Moraaltheologie
door P. Dr. HERIBERT JONE O.M.CAP; voor Nederland en
België bewerkt naar de vijfde Duitsche uitgave door P. Dr. HUBERTUS VAN GROESSEN O.M.CAP, met aanteekeningen
over Nederlandsch Burgerlijk- en Strafrecht mede door Mr. Dr.
G. A. H. FEBER en Belgisch Burgerlijk- en Strafrecht door Dr. G.
LEMAIRE. — ± 800 bladz. Ingenaaid frs. 95.—. Gebonden
frs. 110.—.
Dit boek is een bewerking van de veel geprezen r Katholische
Moraltheologie » van den Duitschen Capucijn P. Dr. Heribert
Jone. P. Dr. Hubertus van Groessen bewerkte deze katholieke
moraaltheologie zooveel mogelijk voor Nederland en België. Waar
het te pas kwam werden bij verschillende materies de desbetreffende bepalingen van het Provinciaal Concilie van Utrecht, van
de Synoden der vijf Nederlandsche Bisdommen en van het Provinciaal Concilie van Mechelen aangegeven.
Door de notities over het Nederlandsch en Belgisch Strafrecht
wordt het verband tusschen de Katholieke moraal en het s tr afrecht
dier beide landen artikelsgewijze aangegeven. Zielzorgers kunnen
er zich gemakkelijk en vlug in moraal-kwesties oriënteeren en
academisch gevormde leeken kunnen zich daardoor zelfstandig een
oplossing verschaffen in de meeste gewetensvragen van het dagelijksch leven.
VERKRIJGBAAR IN DEN BOEKHANDEL EN BIJ

J. J. ROMEN & ZONEN, UITGEVERS, MAASEIJK

Compagnie Maritime Beige
Naamloon Vennootschap
Maatschappelijke Zetel: Ste-Kathelijnevest, 61, Antwerpen
Telegram-Adres :« C 0 M A R BE L », ANTWERPEN

CONGO-LIJN
SPOED POSTDIENST TUSSCHEN
A NTWERPEN EN CONGO
via

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

'

Gediplomeerde geneesheeren en verpleegsters aan boord.

*Enkel voor Passagiers.

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

'

OLIJN OP NEW-YORK

'

Postdienst. Ieder 14 dagen.

OLIJN OP LA PLATA
Twee-maandelijksche postdienst.

OLIJN OP BRAZILIE
Twee-maandelijksche postdienst.

LIJN OP LOBITO
Maandelijksche postdienst naar Angola.

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

OLIJN OP HET VERRE OOSTEN
Maandelijksche postdienst (China en Japan).
QAI deze schepen hebben beperkte inrichtingen voor kabienpassagiers
en enkele voor reizigers 3e klas.
Voor ve rv oer, reizen en inlichtingen zich te wenden tot de Agenten
Beheerders :
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Ste-Kathelijnevest, 61, ANTWERPEN
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