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DE VLAAMSCHE BEWEGING EN HET BEGRIP VOLK
door MAX LAMBERTY
Naar aanleiding van L. Picard's « GESCHIEDENIS VAN DE

VLAAMSCHE EN GROOT-NEDERLANDSCHE BEWEGING

».

De historici mogen de dichters en romanschrijvers benijden. De woorden van Keats << A thing of beauty is a joy for
ever >>, zijn niet voor hen geschreven. Een gedicht, een roman,
kunnen een definitieve waarde hebben en na eeuwen nog
bewonderd worden. Het werk van den geschiedschrijver is
slechts zelden << a thing of beauty >> en schier nooit < a joy for
ever >>. Het is bovendien altijd voorloopig. De geschiedschrijver zoekt immers niet het schoone, maar het ware. En het
ware, de werkeli j kheid, is zoo omvattend, zoo ri j k, zoo verscheiden, dat Been mensch het in al zijn uitzichten kan overzien. Om het heden te kunnen beoordeelen vragen de
voorzichtigen dat het reeds verleden zou geworden zijn. En
wanneer het er dan om gaat het verleden te beoordeelen, ja
zelfs maar te kennen, dan stelt men al dadelijk vast dat de
onzekerheid toeneemt naarmate men verder zoekt. Ieder jaar
komen enkele tientallen monographieen ons bewijzen dat de
inlichtingen waarover wij vroeger beschikten, verkeerd of
onvolledig waren en dus moeten worden herzien.
Daarbij komt nog dat de persoonlijkheid van den geschiedschrijver niet zonder invloed is op de richting van zijn
onderzoek en op zijn interpretatie van de feiten.
Een beschrijving van het verleden is dus altijd blootgesteld
aan een dubbel gevaar : eenerzijds de onvolledig gekende
objectiviteit, anderzijds de subjectiviteit van hem die ze beschrijf t.
Het is daarom dat de werken der historici zoo vaak aanleiding geven tot polemiek. Het is daarom ook dat ieder
3

historisch werk moet beschouwd worden als een voorloopige
bijdrage tot het voorloopig kennen van een verleden dat geen
menschenverstand ooit in zijn geheelen omvang met al zijn
bijzonderheden en zijn schakeeringen kan vatten.
Deze overwegingen kwamen eens te meer in mij op bij
het lezen van Leo Picard's u G e s c h i e d e n i s van d e
Vlaamsche en Groot-•Nederlandsche Beweging>> (1).
Dit nieuw algemeen historisch overzicht van de Vlaamsche
Beweging neemt plaats naast deze van Hamelius, Paul Fredericq, Dosfel, Basse, Elias en anderen. Het maakt het werk van
de voorgangers niet overbodig. Noch ook dat van de nakomelingen.
Dat ook deze geschiedenis haar leemten heeft is vanzelfsprekend. Anderen hebben er reeds op gewezen (2). Dat zij
haar verdienste heeft is even vanzelfsprekend. En vooreerst
is het geen geringe verdienste zulke taak aan te vatten, de
aandacht op dit vak van ons verleden te vestigen, de vraagstukken te belichten.
De erkenning van deze verdienste wil echter niet zeggen
dat wij zonder meer de opvattingen van Picard kunnen bijtreden.
Op vele plaatsen is hij zeer subjectief. Wij zullen het hem
evenwel niet al te kwalijk nemen als essayist te werk te gaan.
Hij verwittigt ons zelf, wanneer hij vooraan schrijft dat «elk
boek slechts element is van een meer dan individueele visie
op het verleden. >> Ook Prof. Gerretson trouwens, die het
boek inleidt, noemt het een essay.
We zullen dan ook niet, zooals anderen het reeds deden,
al _ de punten opsommen waar de auteur te kort kwam. Al
wie maar eenigszins op de hoogte is van de geschiedenis der
Vlaamsche Beweging zal wel dadelijk zelf de noodige scheidingslijn trekken tusschen het subjectieve en het objectieve
in Picard's uiteenzetting.

(1) Uitgave << De Sikkel >, Antwerpen, fr. 45,-.
(2) O.m. de h. J. Blancquaert in het maandschrift « A u 1 a >>, Febr. 1938.
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op} een punt wil ik reader inngaan. Ten 'eerste omdat het den
grondslag van het werk "^raakt. Ten tweede omdat het belang
,

heeft voor de verklaring van het ontstaan der Vlaamsche
Beweging.
Het zal zelfs de niet-ingewi j den getrof f en hebben dat
Picard een geschiedenis der Vlaamsche e n G r o o t - N e derlandsche Beweging schrijvenwil.
De Vlaamsche Beweging en het streven naar Groot-Nederland zijn niet een en dezelfde zaak. Picard kan het tegenovergestelde niet bewijzen. De bladzijden waar hij over
Groot-Nederland handelt toonen het op afdoende wijze aan.
Zeker hebben vele flaminganten niet alle, men denke
maar even aan West-Vlaanderen af en toe, in de verleden
eeuw, de splitsing van het Koninkrijk der Nederlanden in
1831, betreurd. Zeker hebben sommigen ik zou voorbeelden uit mijn eigen familie kunnen aanhalen zich af en toe
onthouden wanneer het er op aan kwam de verjaring der
oprichting van het Belgische Koninkrijk to vieren. Stellig
vonden de flaminganten in Holland een rijk cultureel H i n ende voorbeelden en een groot argument,
t e r 1 a n d, treffende
namelijk in den stri j d voor de Vlaamsche hoogeschool. Stellig werd, in 1895, in Vlaanderen, een A 1 g e m e e n N e d e r1 a n d s c h V e r b o n d opgericht : dat gaf de stri j dend.e
flaminganten het gevoel dat zij heel wat meer waren in de
wereld dan de minachtende tegenstanders wilden toegeven.
Het blijft echter eep felt dat het pas in deze eeuw is dat een
openlijk streven naar Groot-Nederland tot uiting kwam, een
streven dat gedragen werd door een minderheid. Het blijft
eveneens een feit dat de Vlaamsche Beweging, in de vorige
eeuw, in de eerste plaats dacht aan de ontplooiing van het
eigen Vlaamsche wezen, aan het Vlaamsch verleden, aan de
Vlaamsche literatuur, en niet aan den Staat, niet aan de leus
E e n v o 1 k, e e n S t a a t, de leus der hedendaagsche
Vlaamsche nationalisten en der Groot-Nederlanders, de leus
die ook deze ; s van Picard.
Picard voelt zelf wel dat er een onderscheid moet gemaakt
worden. Hid wil immers een geschiedenis van de Vlaamsche
en Groot-Nederlandsche Beweging, dus de geschiedenis van
5

een dubbele beweging schrijven, die hij zich wel wacht, al-

thans in Naar benaming, tot een enkele beweging te herleiden.
Dat Picard echter toch, van of het eerste deel van zijn geschiedenis, gelijktijdig de Vlaamsche Beweging en het streven
naar Groot-Nederland behandelt, is wellicht te verklaren
door de opvatting die ten grondslag ligt aan zijn werk.
a=
a=

Deze grondleggende opvatting verdient een langer commentaar. Zij werpt de vraag op van den oorsprong der
Vlaamsche Beweging. Zij is dus van belang voor de verklaring van het verschijnsel dat Picard beschrijven wil.
De oorsprong van de Vlaamsche Beweging knoopt Picard
vast aan het ontstaan en den groei van het begrip v o 1 k.
Is werkelijk in het ontstaan en den groei van het begrip
v o 1 k, het uitgangspunt van de . Vlaamsche Beweging te
vinden? Wordt aldus de Vlaamsche Beweging juist gesitueerd ? Is meteen het diepere wezen van de Vlaamsche Beweging blootgelegd ?
Het begrip v o 1 k is zoo oud als de menschheid zelf. Het
is ontstaan toen er een naam gevonden werd om een bepaald
deel der werkelijkheid van de overige deelen te onders:.heiden.
Het begrip v o 1 k is een sociologisch begrip. Het v o I k
bestaat uit een min of meer groot getal, menschen die samen
een min of meer uitgebreid gebied bewonen, op een zelfde
afstamming kunnen wijzen, dezelfde taal spreken, dezelfde
waarden erkennen, dezelfde zeden in acht nemen, met elkander betrekkingen onderhouden en, min of meer, gehoorzamen
aan een zelfde leiding, vooral ter verdediging tegen den
vreemdeling. Zooals Prof. Haesaert er terecht op wijst mag
het v o 1 k niet verward worden met een p o 1 i t i e k e
o r g a n i s a t i e waarvan de moderne Staat een type is. Het
volk bestat ook waar Been Staat is. Zulks is het geval bij de
Eskimo's.
Zooals zooveel eeuwenoude — en ook zooveel nieuwe —
woorden heeft het woord v o 1 k niet voor eenieder dezelfde

beteekenis. Velen bedoelen hiermee de bevolking die binnen
de grenzen van een zelfden Staat leeft, en geven aldus, beWust of onbewust, den voorrang aan den Staat.
Door sommigen worden onder v o 1 k wel eens bedoeld
de geringe lieden, de groote hoop, de massa. Het adjectief
v o 1 k s c h, dat enkele nationalisten zoo gaarne gebruiken
en dat ontleend is aan het Duitsche v o 1 k i s c h beteekende vroeger het tegenovergestelde van voornaam en was
in het Duitsch niet met v o 1 k i s c h maar met p o b e 1 h a f t
te vertalen.
Doorgaans wordt de inhoud van het begrip v o 1 k ruim
beinvloed door de waardenschaal die men aanneemt bij de
beoordeeling van de verschillende bestanddeelen der maatschappij.
Het liberalisme ziet in de eerste plaats het individu en de
individueele rechten. Het socialisme en het communisme zien
in de eerste plaats de werkende standen. Het nationalisme
ziet in de eerste plaats de gemeenschap van taal, cultuur en
traditie. Het racisme ziet in de eerste plaats de gemeenschap
van het bloed, grondslag van de gemeenschap van cultuur
en zelfs van godsdienst. Het catholicisme ziet in de eerste
plaats, noch het individu, noch de werkende standen, noch
de taal en cultuurgemeenschap, noch de bloedgemeenschap.
Het stelt voorop de gemeenschap van het geloof.
Het begrip v o 1 k krijgt aldus gemakkelijk een ietwat
verschillenden inhoud, Haar gelang het door dezen of genes
bril wordt beschouwd. Met andere woorden : het is heel veel
of heel weinig. Het hangt van de wijsgeerige of godsdienstige
strekking of van hem die het beoordeelt.

Picard neemt de voorzorg ons nader over zijn opvatting
dienaangaande in te lichten. Hij schrijft vooraan in zijn boek:
In de achttiende eeuw is het yolk ontdekt. De Christoffel
Columbus van dit nieuwe gebied in het rijk des geestes is de
Napolitaan Giambattista Vico. » In een bock, verschenen in
1723, zegt ons Picard, << ontdekt Vico... het geheel nieuwe

feit dat ieder yolk een eigen card heeft... » Vico ontdekt «bet
organische Leven in de gemeenschap... De Staat is niet het
kunstwerk van den politieken held, voor wien het yolk tot
materiaal dient, maar Staat en poe**zie, en taal en godsdienst,
waar hij niet geopenbaard is, en allerlei maatschappelijke
instellingen, het vormt alles een geheel... >> Vico wijst op «het
intieme, onverbreekbare verband tusschen alle samenstellende
elementen. »' En Picard concludeert : << Dit intieme verband
ontdekkend, heeft Vico het yolk ontdekt. »
Zooals men ziet geeft Picard aan het begrip v o 1 k een
zeer bepaalden inhoud.
Men doet goed deze opvatting van het yolk alle aandacht
te verleenen. Zij verdient het. Zij is de sleutel van Picard's
boek. Wie haar niet gestadig voor oogen houdt, begrijpt het
werk niet.
Met Benedetto Croce, wijst Picard er op dat Vico de leidende denkbeelden van Spengler, tweehonderd jaar voor
dezen laatste, vertolkte.
Spengler is een der meest onmiddellijke baanbrekers van
de nationaalsocialistische theorieen in Duitschland. Hij is,
met Frobenius en met Othmar Spann, een diergenen die nadruk legden op het organisch verband dat al de levensuitingen van ieder volk en iedere cultuur vereenigt.
De nationaalsocialistisehe theoretici hebben alleen maar de
meest radicale conclusie getrokken uit hetgeen bun voorloopers hadden geconstrueerd : zij hebben betoogd dat alle
uitingen van de cultuur, de kunst, de wetenschap, de zeden,
de levenswijze, de godsdienst, de maatschappelijke instellingen en de Staat, onverbreekbaar gebonden zijn aan het r a s,
het bloed, den bodem.
De verwantschap tusschen de opvattingen van Vico — samengevat door Picard, met citaten van B. Croce — en de
hedendaagsche Duitsche opvattingen over de verhouding
yolk, cultuur en Staat zijn treffend.
Vico is alleszins een merkwaardige voorlooper. Des te
merkwaardiger omdat hij leefde in den tijd waarin het geloof aan een natuurrecht, aan een universeele wet, geldig
voor alle individuen, alle volken en alle rassen, in alle tijden
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en alle landen, overheerschend was. Toch is Vieo niet een
onbegrijpelijk verschijnseL De .Renaissance, die het natuurrecht, ontleend aan het patrimonium der Oudheid, weer op
den voorgrond had gebracht, had dan ook weer belangstelling, meer nog, liefde en gestdrift gevoeld voor het concrete
Leven, voor de levende natuur. Haar kunst bewijst het nog
op treffender wijze dan haar natuurwetenschap. Zij had aldus
de mogelijkheid geschapen dat eens op het concrete, het natuurlijke Leven van het yolk, de aandacht zou getrokken
worden. Dit werd de taak van Vico. Hij was er toe voorbereid door zijn bewondering voor Bacon, wader van het
empirisme, schepper der experimenteele methode van onderzoek.
Heeft Vico het yolk o n t d e k t? Neen, dat hebben onze
voorouders gedaan die er een naam voor vonden. Vico heeft
het yolk van uit een zeker oogpunt beschouwd. Hij heeft een
beeld van het yolk geschetst, zooals de philosofen van het
natuurrecht er een ander hadden geschetst.

Moeten nu de opvattingen van Vico de stroomingen verklaren die tot het ontstaan van de Vlaamsche Beweging
hebben geleid? Mij goed. Maar dan zou dat moeten aangetoond worden. Dan zou die ontwikkeling moeten beschreven
worden. Dan zouden de verschillende momenten der ontwikkeling, in ieder geval de hoofdmomenten en voornaamste
verschijningsvormen, door de opvattingen van Vico moeten
kunnen verklaard worden. Met andere woorden : dan zouden
deze opvattingen de werkelijkheid moeten dekken.
Doch hier worden wij teleurgesteld. Picard geeft ons niet
de beschrijving die wij verwachten. Hij zegt : «Het kan onze
taak niet zijn... een volledig relaas to geven van de wijze
waarop de menschheid zich in de achttiende eeuw steeds
beter bewust is geworden van wat een yolk is en van al de
rijkdommen, Welke dit begrip omvat. >> Hij laat die taak aan
anderen over.
Verder moeten wij dan vaststellen dat de opvattingen van
9

Vico de werkelijkheid niet dekken en dat Picard, in den loop
van zijn betoog; stroomingen inroept die niet meer behooren
tot het raam dier opvattingen : de oplevin van het nationaal
gevoel, de evolutie die, in Frankrijk, tot egroote democratische revolutie van 1789 voert en het nationalisme der 19de
eeuw.

T

Vooreerst moet opgemerkt worden dat het nationaal gevoel veel ouder is dan het boek van Vico. Het deed zich ook
in vroegere eeuwen voor. Het kwam zeer scherp tot uiting
in de gereformeerde landen tijdens hun strijd tegen Rome.
Het was ook in de Middeleeuwen niet onbekend. Men hoeft
maar even to denken aan de geschiedenis van Vlaanderen,
aan de Brugsche Metten, aan Groeninge.
Vervolgens moet er op gewezen worden dat bij het begrip
v o 1 k — ook het yolk opgevat naar Vico — niet noodzakelijk nationaal gevoel ^ehoort. Het yolk is een sociologisch
f e i t. Het nationaal gevoel is een psycho 1 o g i s c h e
hooding.
Het woord n a t i e, afgeleid van het Fransche n a t i o n,
dat zelf afgeleid is van het Latijnsche werkwoord n a s c o r
n a t u s n a s c i, wijst op de geboorte, de afstamming, de
herkomst. Met n a t i e wordt, zooals Littre zegt, de verhouding der gemeenschappelijke afstamming aangegeven. Met
v o 1 k wordt niet alleen de gemeenschappelijke a f s t a m mi n g, maar ook de min of meer uitgebreide g e b o n d e n
h e i d aangegeven. V o l k heeft een meer preciese beteekenis dan n a t i e. Het v o 1 k heeft een vasteren omtrek.
Meestal wordt v o 1 k bedoeld waar n a t i e wordt gebruikt.
Het hoofdbestanddeel van het begrip n a t i e is de g e meenschappelijke of stamming. Het hoofdbestanddeel van het begrip v o 1 k is de g e b o n d e n h e i d:
Niet iedere natie is een volk : de bloedverwanten behooren
immers niet altijd tot dezelfde gebonden roep (Cfr. de Britten en de Amerikanen, de Franschen rond Parijs en die rond
Montreal). Het yolk is ook niet altijd een homogene natie.
Het kan stammers van verschillende afkomst bevatten.
-

g

-
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Heft ieder yolk, heft iedete natie, c a t i o n a a 1 g e
v o e l? Gee,nszins. Bi} sommige volken is het n a t i o n a a 1
g e v o e 1 onbekend. Zulks is het geval bij het meerendeel
der Negerstammen.
Wat nu het n a t i o n a 1 i s m e betreft, het is nog heel
watandersdan nationaal gevoel. Tusschen nationaal gevoel en nationalisme is er niet alleen
een verschil in graad, maar ook een verschil in wezen.
Wat is n a t i o n a a 1 g e v o e 1? Een gemoedstoestand
waarin heel wat voorkomt dat schier passieve gewaarwording is : het beseffen dat er een band bestaat tusschen degenen
die samen dezelfde voorouders hebben, hetzelfde gebied bewonen en hetzelfde yolk uitmaken; het vaststellen van een
zeker verschil tusschen den landgenoot en den vreemdeling;
het erkennen van zekere gemeenschappelijke waarden van
geestelijken en stoffelijken card, Welke bij de landgenooten
gewaarborgd en bij de vreemdelingen bedreigd worden; het
waardeeren, dat hiermede verband houdt, van het eigen land
en de eigen menschen; eindelijk, bij uitbreiding, het verlangen, het verlangen om al datgene dat gewaardeerd wordt in
het eigen yolk, en meteen het eigen yolk en zijn gebied, voor
aanranding en verwoesting to vrijwaren.
Het n a t i o n a 1 i s m e is iets anders. Het beperkt zich
niet tot het erkennen van zekere waarden in het eigen land.
Het plaatst die waarden « b o y e n a 11 e s >>. De erkenning
van het verschil tusschen het eigen yolk en de andere zet zich
om in verafgoding van het eigene, het eergevoel zet zich
om in ambitie en hoogmoed. Het nationaal gevoel wil de
natie zien Leven. Het is conservatief. Het nationalisme
wil de natie zien heerschen. Het is expansief. Het nationaal
gevoel is... gevoel. Het nationalisme is verstand. Het is een
politieke leer. Het is een strekking. Het brengt geboden. Het
heeft p r i n c i p e s, ttz. grondwaarheden die dienen voor
de bepaling van de waarden en meteen wenken geven tot het
willen en het handelen. Het doceert : zoo i s het, zoo m o e t
het z ij n.
De principes, de geboden, de strekking,
bewijzen beter dan wat ook dat het nationalisme minder tot
11

de eigenlijke politieke geschiedenis der volken, dan tot de
geschiedenis van het menschelijk denken behoort. Het pationalisme is niet ontstaan uit de opvolging der dynastieen, uit
de verdragen en de veldslagen. Het is ontstaan uit een verschuiving in de ideeen over het Ware en het Goede, uit een
gewijzigde opvatting der denkers over w a t i s en w a t
moet zijn.
De Vlamingen der Middeleeuwen hadden nationaal gevoel, al was dit dan ook dikwijls tot den omvang van een
stad beperkt. Zij waren echter geen nationalisten. Macchiavelli zag met leedwezen Italie overrompelen en verwoesten
door de Franschen en Duitschers. Hij had nationaal gevoel,
maar was geen nationalist. Vico kon de volken beschrijven
als een organisch geheel zonder een nationalist te worden of
tot nationalisme aan te zetten.
Het nationalisme is een kenmerkende vrucht van de 19de
eeuw en van de 20ste. Het heeft zijn verklaring. Deze is
echter niet bij Vico te vinden . Wij komen er verder op terug.

Picard spreekt ook over de philosophie die tot de Fransche
Revolutie van 1789 voerde.
De kern van die philosophie is, volgens Picard, << de eenheid van Staat en yolk >>. Dat is een gewaagde stelling.
De revolutie verkondigt dat iedere Staatsmacht moet uitgaan van het Volk en niet van den Vorst. Zij verkondigt de
Rechten van den Mensch, die men kan samenvatten met de leus : g e l ij k h e i d van alle Staatsburgers,
v r ij h e i d voor alle Staatsburgers. Die revolutie is een
d e m o c r a t i s c h e revolutie, een zegevierende revolutie van het Volk tegen den Vorst.
<< Zoodra men ernst maakt met de theorie, schrijft Picard,
komt men bij het nationalisme terecht >>.
Dat is eveneens een zeer gewaagde stelling. Wordt bier
de term n a t i o n a 1 i s m e niet verkeerd gebruikt ? In zijn
12

'uiste beteekenis genomen kan hi' niet dienen om de Fransche revolutionnairen te kenmerken. Zij dachten niet aan de
verheerlijking van de eigen natie. Zij wilden de vrijheid veroveren voor de geheele wereld. Zij dachten meer aan de
geheele wereld dan aan de eigen natie. De intellectueele
voorloopers der revolutie waren overigens sterk beinvloed
door het natuurrecht. Zij geloofden aan het bestaan van een
eeuwig recht, hetzelfde voor alle individuen en alle volken,
in alle tijden en alle continenten. Het k e e r t e r u g t o t
d e n a t u u r van Rousseau was in den grond bedoeld als :
keer terug tot het natuurrecht, totheteeuwig
recht dat Rousseau door de maatschappij en de beschaving
geschonden achtte.
Bij de beoordeeling van de Fransche Revolutie heeft Picard
steeds de opvattingen van Vico voor den geest. Maar is er
een verband tusschen Vico en de Fransche Revolutie?
De Fransche Revolutie is een nieuwe en verdere doorbraak
van de democratie. En deze is geboren lang voor Vico's boek
verscheen. Niet in Frankrijk, in de 18de eeuw, maar in Holland en Engeland in de 17de eeuw, tijdens de godsdienstoorlogen. Niet met het inzicht de eenheid van Volk en Staat te
verzekeren, maar uit den wil van het Volk om zijn godsdienst
te beschermen tegen een andersdenkenden Vorst. Waar het
Volk sterker was dan de Vorst, namelijk in Holland en in
Engeland, werden de grondslagen van de democratie gelegd.
Waar de Vorsten sterker waren dan het Volk, o.m. in
Duitschland en Oostenrijk, bleef de democratie achterwege
en moest het Volk zich, in godsdienstig opzicht, onderwerpen aan de voorkeur van den Vorst, naar het principe dat in
de verdragen van Westfalen werd geformuleerd : c u j u s
regio, ejus religio.
De revoluties van de 18de eeuw, in Frankrijk en Amerika,
hadden geen religieuzen ondergrond. Zij golden vooral de
bescherming van het Volk tegen den Vorst, in wereldlijke
zaken.
Het zelfbeschikkingsrecht van het yolk in wereldlijke
zaken en de aldus opgewekte belangstelling voor het concrete leven van het yolk, brachten evenwel niet vanzelf het
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nationalisme mee. De democratie werd geboren in de 17de
eeuw. Zij werd uitgebreid in de 18de eeuw. Het nationalisme
ontwikkelde zich eerst in de 19de eeuw.
Picard herleidt al te gauw deze verschijnselen tot het begrip v o 1 k, namelijk het yolk opgevat naar Vico. Ten
onrechte! Hier moet een onderscheid worden gemaakt. Het
yolk — wij herhalen het — is een f e i t. De democratie en
het nationalisme zijn p o 1 i t i e k e t h e o r i e e n. Bovendien zijn deze politieke theorieen geenszins te vereenzelvigen.

Is er geen verband tusschen het begrip yolk, opgevat naar
Vico, de democratische ontwikkeling der 18de eeuw en het
nationalisme der 19de eeuw?
jawel, er is een verband. Maar het is niet te zoeken in het
raam van het begrip v o 1 k. Het is te zoeken op een ruimer
en algemeener plan, namelijk in de ontzaglijke evolutie die,
in minder dan vier eeuwen, Tangs honderd omwegen en op
honderd verschillende manieren, uitliep, eenerzijds op het
progressieve verval van de universeele waarheden en waarden, anderzijds op het rijzend
gezag van de particuliere waarheden en
waarden.
Tot die ontzaglijke evolutie, die ik in mijn boeken poogde
te schetsen (1), behoort onder meer
het verval van het gezag der Kerk, ten gevolge van de
godsdienstoorlogen;
de groei van het atheisme dat het vroeger algemeen erkende
goddelijk recht van den Vorst ten aanzien van het Volk
in het gedrang brengt, de justificatie voor het absoluut gezag
van den Vorst opheft en hiermede de democratie nieuwere
en scherpere vormen geeft;
de ontwikkeling van het empirisme, het scepticisme en het
agnosticisme die het gebied van de bereikbare zekerheid ge(1) <<Philosophie der Vlaamsche Beweging > 2e uitgave en
«Heerschappij en Nood der Ideeen >, 2e uitgave, bij Cultura, Vlamingstraat, Brugge.
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stadig iflkrimpen en steeds weer doer gri)pen Haar dat wat
onmiddellijk voorhanden is;
de onttroning van het intellect, de groeiende afkeer voor de
abstraheerende rede, gepaard met de groeiende belangstelling voor het concrete leven, voor de natuur en al wat natuurlijk is, namelijk het instinct en het gevoel;
de belangstelling voor het individu en de natie, belangstelling die reeds duidelijk tot uiting komt tijdens de
Renaissance en de Reformatie, en voortaan scherpere vormen
gaat nemen, omdat het gezag van de universeele waarheden
en waarden, sedert de Renaissance, steeds meer afbrokkelt.
Belangstelling voor het individueele, voor het eigene, voor
het subjectieve, voor het gevoel, voor het instinct, dat vindt
men terug in de litteraire romantiek die een beslissende rol
zal spelen in het ontstaan der Vlaamsche Beweging.
Belangstelling voor de natie, dat vindt men terug, onder
steeds scherpere vormen
in de opleving en de verscherping van het n a t i o n a a 1
g e v o e 1 dat eerst in de literatuur doorbreekt;
in het nationaliteitsprincipe datzalbijdragen
tot de stichting van groote mogendheden — Duitschland en
Italie — en tot de ontwrichting van andere mogendheden
— Oostenrijk-Hongarije —;
in het n a t i o n a 1 i s m e dat de natie beschouwt als doel
op zichzelf, sours als opperste goed, in ieder geval als maatstaf voor de beoordeeling van alle politieke en maatschappelijke waarden;
in het r a c i s m e, dat de jongste incarnatie er van is.
Hier geldt de verheerlijking der particuliere waarden niet
meer alleen de eigen taal, de eigen zeden en de eigen cultuur.
Zij wordt uitgebreid tot de biologische en zelfs geographische factoren, tot het b 1 o e d e n den b o d e m. Zij
leidt, in Duitschland, tot de afwijzing van het Christendom,
omdat het niet uit Germaansche geesten en op Germaanschen
grond geboren is. Zij leidt ook tot de onderdrukking van de
Duitsche Joden, omdat zij niet uit hetzelfde bloed geboren
zijn.
Vico heeft, met Spengler, zijn plaats in die evolutie. Hij is
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een der honderden die de dragers er van wares. Rijn naam
verdient genoemd te worden naast de andere die in de geschiedenis van het menschelijk denken werden bewaard. Meer
kan er echter niet worden gezegd : Vico was een druppel in
de zee.

Wij zijn ver genoeg geraakt om tot een conclusie te komen:
Die conclusie is dat het begrip v o 1 k niet toereikend is
om de stroomingen te verklaren waaruit, op zeker oogenblik,
in Vlaanderen, de Vlaamsche Beweging is ontstaan.
Het v o 1 k werd niet ontdekt in de 18de eeuw. Het werd
ontdekt toen onze voorouders er voor de eerste maal een
naam aan gaven. De ontdekking en de doop van het yolk zijn
oud dat noch de geschiedenis, noch de taalkunde, een
jaartal kunnen vermelden. Dit wil zeggen dat het begrip yolk
zoo oud is als de menschheid zelf. De geschiedenis der Vlaamsche Beweging doen beginnen met het ontstaan van het
begrip v o 1 k, is die geschiedenis vereenzelvigen met die der
menschheid. Men kan de zaak op deze wijze zien. Maar er
valt te betwijfelen dat wij dan het diepere wezen van de
Vlaamsche Beweging beter vatten en beter begrijpen. Laten
we niet uit het oog verliezen dat het verschijnsel van na 1830,
in Vlaanderen, zulke eigen kenmerken vertoonde dat er een
eigen benaming voor gevonden werd.
Om het begrip v o 1 k toch te gebruiken ziet Picard zich
verplicht aan de eeuwenoude sociologische werkelijkheid die
v o 1 k gedoopt wordt, attributen te verleenen die er niet
noodzakelijk toe behooren en er, in ieder geval, niet bestendig, door de eeuwen heen, toe behoorden.
Aan den oorspronkelijken inhoud van het begrip heeft hij
inderdaad eerst de opvattingen van Vico-Spengler, vervolgens het nationaliteitsgevoel, dan het nationalisme, ten slotte
de democratische ideologie toegevoegd.
Waarom? Omdat de eeuwenoude werkelijkheid, h e t
v o 1 k, niet voldoende zou zijn om de evolutie te verklaren.
Het v o 1 k bestond toen de groote rijken uit het verleden

zoo
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werden opgebouwd. Die rijken werden opgebouwd, niet volgens de grenzen van de onderscheidene v o 1 k e n, maar
volgens het recht van de V o r s t e n, dat van goddelijken
oorsprong werd geacht.
Wat het verder verloop van de geschiedenis beef t bepaald
was niet het bestaan van het yolk, miaar het
ontstaan van een verschuiving in de i d e e e n, namelijk het
optreden van stroomingen die het begrip v o 1 k in bun intellectueele constructies verwerkten en gebruikten.
De hedendaagsche democratie, met al haar schakeeringen
en afwijkingen, het nationalisme en het racisme, zijn nieuw.
Het yolk zelf is oud. Het yolk is een f e i t. Het kon pas een
werkende kracht worden toen het, in het kader van
i d e e e n, als waarde plaats genomen had in het bewustzijn en meteen een wilsrichting kon bepalen.
De dwingende kracht van de i d e e tegenover het f e i t,
namelijk tegenover het feit dat men v o I k noemt, hebben
wij, Vlamingen, in onze eigen geschiedenis, duideli j k kunnen
nagaan.
Hollanders en Vlamingen mochten, van 1814 tot 1830,
wijzen op een zelfde afstamming, ten deele op een gemeenschappelij ke geschiedenis; zij spraken dezelfde taal, hadden
dezelfde belangen; zij waren een n a t i e; ook een v o 1 k;
zij leefden in een zelfden S t a a t.
Het eindigde met de bekende revolutie en met de splitsing
van het rijk.
De revolutionnairen hebben wel gedacht aan het v o 1 k.
Zij spraken en handelden namens het v o 1 k.
Het v o 1 k was echter voor de katholieken in de eerste
plaatsde gemeenschap van de katholieke ge1 o o v i g e n, van de zonen der Roomsche Kerk, welke
zoowel de Walen als de Vlamingen omvatte en heel wat
minder de Hollanders die tot de gemeenschap niet behoorden
of Naar dreigden afbreuk to doen.
De liberalen vroegen y r ij h e i d v o o r h e t v o 1 k.
Het v o 1 k dat waren de inwoners der Belgische provincie"'n.
In de vrijheid zagen zij het hoogste goed, om het even voor
welk yolk. De Hollanders waren in bun oogen geen stamge17

nooten, maar vijanden van de vrijheid. Het yolk, als ras- en
bloedgemeenschap opgevat, was hun vreemd. Zij oordeelden,
in de lijn der Fransche Revolutie : alle menschen, alle volken,
alle rassen, zijng elijk; alleen aan het al of niet erkennen
van de vrijheid kan men de beschaafde van de niet-beschaafde
volken onderscheiden; alleen de vrijheid maakt het land, het
yolk en het leven zelf, begeerenswaard. Zij oordeelden als
Verlooy, de verre voorlooper van de Vlaamsche Beweging,
onder de Oostenrijksche periode, die, in 1788 << de onacht
der moederlyke tael >> kon aanklagen, maar, om wille van de
democratie, in Februari 1793, de inlijving van de Belgische
provinciee*n bij de Fransche Republiek vroeg.
juist omdat zij het v o 1 k niet als stamgemeenschap opvatten, konden de revolutionnairen van 1830 zich B e 1 g e n
noemen, boven en beneden de taalgrens. Ook omdat de overgroote, de beslissende meerderheid der Hollanders het v o 1 k
niet als stamgemeenschap opvatten, hebben zij in de Vlamingen altijd Belgen gezien en bleven zij onverschillig voor de
Vlaamsche Beweging.
Laten wij even een woord gebruiken dat een leelijk germanisme is, van nationaalsocialistischen oorsprong, en dat
door velen thans in Vlaanderen, ook door Picard, wordtgebruikt : volksverbondenheid. Het is niet de
v 01 k s v e r b o n d e n h e i d die, in 1830, in Vlaanderen
den doorslag
gaf, maar
het een
wij, vermits
wij het toch over
g
g
g
l l
<< verbondenheid >> hebben, g e 1 o o f s v e r b o n d e n h e i d
zullen noemen. Vlamingen en Walen hebben niet gedacht
aan het ras, maar aan hun katholieke overtuiging, aan hun
vrijheidsideaal, aan hun voorkeur voor de Fransche cultuur.
Het gaat met het yolk en de volksverbondenh e i d zooals met de maatschappelijke standen en de
klassesolidariteit. Er zijn anderhalf millioen werklieden in
Belgie. Zij behooren echter lang niet tot dezelfde politieke
partij : zij zijn socialisten, katholieken, liberalen, nationalisten of communisten. Hun politieke orientatie wordt niet
bepaald door hun klasseverbondenheid, maar
door de i d e e e n die hun voorkeur kregen omdat zij hun
vertrouwen konden winnen.
,
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Het -begrip k 1 a s s e beefs zooveel beteekenissen als er
politieke en sociale stroomingen zijn die het een min of meer
groote plaats in hun systeem hebben ingeruimd. Hetzelfde
geldt voor het begrip v o 1 k. Juist omdat het evenveel beteekenissen heeft als er wijsgeerige, politieke en sociale
stroomingen zijn, is het n i e t b r u i k b a a r voor de verklaring van verschijnselen als deze die Picard in zijn geschiedenis wil schetsen.
Het is veel veiliger
de
eer politieke
wijsgi
ge, en sociale
stroomingen bij Naar naam te noemen, dan beroep te doen op
een begrip dat, wegens zijn afwisselenden en onzekeren inhoud, tot verkeerde interpretaties en tot verwarring voeren
moet.
Wij hebben, bij deze algemeene overwegingen, de Vlaamsche Beweging op den achtergrond gelaten. Thans staan wij
voor deze vraag : welke stroomingen hebben, in de algemeene Europeesche geestelijke ontwikkeling waarop wij
hooger wezen, meer speciaal het ontstaan der Vlaamsche Beweging beheerscht?
Op deze vraag, die ik reeds behandelde in mijn eigen geschriften, kom ik in een volgend artikel terug.
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BIJ DEN HERFST
door BERT PELEMAN

Nadert nu nachten dat de paarden bronstig draven,
dat zwarter in den horizon hun manen slaan.
Nadert nu nachten dat de sterren dof als raven
hun vuur verduiken in hun ondoorgronden waan.
Want dapper zi j n wi j bij het keeren der seizoenen;
geharnast bij 't vervaarlijk gieren van den wind,
nu trotsch de zon, ontvoerd door engelen op gumischoenen,
ons met haar rosse stralen aan den herfst reeds bindt.
Nadert nu nachten dat de berken huiv'rend breken,
dat ieder sterrenbeeld door wind en hagel wordt geschuurd...
In de bokalen bloeden krieken in den wijn geweken
die onbewust ons zonne-heimwee hebben aangevuurd.
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GESTALTEN IN 'T VERLEDEN
door M. E. BELPAIRE

x
De zomer van 1913 had ons in nauwer voeling gebracht met
Johannes Joergensen. Hij doorworstelde toen een pijnlijke
periode, alleen, hier in Belgie", als in ballingschap verblijvend,
verwijderd van zijn kinderen die zijn vrouw geheel tegen
hem had gekeerd. De Deensche aard is geen strijdersaard.
Joergensen in elk geva'l is een vijand van geweld. En Loch,
hoe kan een man zich tegen zijn vrouw verweeren ? Al het
ridderlijke van een echte mannenaard komt daar tegen op.
Joergensen's trouwe vriend, de bekeerde Jood Ballin, had
hem den raad gegeven een ti j d lang in den vreemde te vertoeven. Hij zocht zich te Leuven te vestigen, aan de Universiteit vrije lessen te geven. Dit lukte niet al te wel. Hij was
uitheemsch; men vond hem ongewoon; hij werd niet begrepen. Vriendschap, waar hij had op gerekend werd hem onttrokken. Kardinaal Mercier en Godefroid Kurth bleven pal,
en dit huffs was altijd voor hem open en werd meer en meer
zijn toevluchtsoord.
Met Jan Chiapusso werden de vriendschapsbanden ook
nauwer toegehaald. Wat heerli j ke stonden toen hij Beethoven
of andere classieken kwam voorsP elen! Voelde men dat men
een oogst van schoonheid moest opdoen tegen komende
stormen?
Cyriel Verschaeve bracht ons zulk een boodschap. In
November, kwam hij voor den Vrouwenbond Constance
Teichmann eene lezing houden over << De kunst in 't Evangelie >>. Aandachtig werd hij aanhoord; de heele zaal hing in
stilte aan de lippen van den genialen spreker die de geheimen
van Gods schoonheid verkondde. Zelden werd een zoo roerend woord gehoord.
..
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In December was het de beurt aan Haydn's muziek om haar
Paradijsstemming te verspreiden. De serene schoonheid van
De Schepping kwam de harten verblijden en bekoren. Ideaal
was de uitvoering met Mw. Stronck-Kappel als sopraan.
Een Kerstfeest van de Apologetische Afdeeling van omen
Vrouwenbond C. T. kwam op 26 December het jaar sluiten
in vredige schoonheid. Het had plaats in de groote zaal boven
de Ste Lutgardisschool. De dames die onder Mw. Schnitzlers
leiding het werk van tante Constance voortzetten, zongen
Dude Kerstliederen onder leiding van L. De Vocht. Leerlingen van 't Institut declameerden. Cuppens, die ook met ons
de vreugd van Haydn's << Schepping »had genoten, leidde het
Kerstfeest in. Frans Van Cauwelaert leende zijn welsprekend
woord en liet de sociale beteekenis van Kerstmis, verheerlijking van de armoede en van den arbeid uitschijnen.
In die atmosfeer van blijde vroomheid sloot het laatste
vredesjaar. 1914 opende in dezelfde stemming en de eerste
maanden brachten dezelfde vruchten van sociale dienstbaarheid en artistieke bedrijvigheid. Den 13en Januari gaf Jan
Chiapusso een recital in 't Beethovenzaaltje. Schubert's Wanderersfantasie, Beethoven's 17de sonate en Andante favori en
de Sonate van Chopin, kwamen een voor een aan de beurt.
Den volgenden Zondag gingen wij naar Brussel om de
hulp in te roepen van hoogstaande mannen tegen uitstallingen van onzedelijken aard. Minister Carton de Wiart was
altijd te vinden, wanneer wij voor die taken bij hem aanklopten. Wij zagen ook de heeren de Moreaux, Bavais, Cels,
Maus, Sielens. Allen stonden gereed om mee te helpen, steun
te verleenen. Nooit stonden onze ondernemingen zoo gunstig
als in die laatste maanden voor den grooten storm die alles
moest verwoesten.
Den 26 Januari schreef Joergensen om den dood te melden
van Francesco Ballin. Dit was voor hem een grievend verlies.
Ballin was hem voorgegaan op den weg der bekeering, had
hem naar Assisi ge'lokt, waar hij 't geloof in de schaduw van
den Poverello als inademde. Bij hem had hij altijd steun en
raad gevonden. Nu was hij meer en meer op Antwerpen
aangewezen.
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Den 2den Februari hield de Mariabond een zeer goed gelukten studiedag. Mej. Van Gehuchten, Dr. Nuyens, P.
Valeriaan, van de Capucienen, voerden beurtelings het
woord. Al deze vergaderingen hadden plaats in de groote
zaal die vrij bleef boven de klassen der Ludgardisschool en
die ongelukkig wat laag van verdiep was, maar toch zeer gerieflijk in zu'lke omstandigheden. Ontrop hield er ook zijn
herhalingen van de Gewijde Concerten. Beeldhouwer Strijmans gaf ook in dien vleugel zijn lessen van boetseering. Het Institut in dien tijd was waarlijk een broeikast
van sociale en artistieke actie, heelemaal naar 't ideaal van
Constance Teichmann, wier naam de Vrouwenbond droeg.
Den 17en Maart Bingen wij weerom naar Brussel, waar de
Internationale Vrouwenbond vergaderde bij de Marquise de
Chasteler. — Haar wader was een der groote mannen geweest
der Be'lgische Omwenteling. — Gravin Wodzicka, de Misses
Streeter en Stourton, Mlle Lang waren aanwezig. Gravin
Wodzicka werd algemeene voorzitster benoemd, met drie
assistenten : Vicomtesse de Velard, uit Frankrijk, Mme de
Montenach, uit Zwitserland, Miss Fletcher, uit Engeland.
Wat al te aristocratisch en conservatief was dit, voor omen
democratischen zin. Maar den 20en kwamen Gravin Wodzicka en de Engelsche Misses op bezoek hier en ontmoetten
er Jan Belpaire, Victoire Cappe en Maria Baers en werd er
op verbroedering aangelegd.
De Vrouwenbond breidde zijn weldadige werking uit, maar
stiet toch op de onuitsgesproken oppositie van Kard. Mercier,
die de Federation des femmes catholiques beiges, met Mme
de Trooz aan het hoofd, begunstigde.
Zoo moist hij de deelneming der Katholieke werken te beletten aan eene tentoonstelling van vrauwenwerken die belegd
werd door israelitische en protestantsche damen. Veel geloop,
demarches van alien aard, hielpen niet. De toestand bleef
gespannen met Mechelen en hinderde in zekere mate.
Toch bleven wij omen gang gaan, en den 15en April werd,
weeral op 't Institut, een' gouwdag van Vlaamsche studentinnen ehouden, die wonderwel lukte. Alle zalen — de
Lutgardiszaal, de Beethovenzaal — liepen vol van een geest23

driftige jeugd. 's Namiddags werd een groote vergadering
gehouden in de zaal van het Vleminckveld, waar beurtelings
Mej. Van Caeneghem, de heer Naveau, ik en Frans Van Cauwelaert aan het woord kwamen. Liederen wisselden af met
declamatie, Strijdkreet, De Leeuwen dansen. Algemeen was
de geestdrift. Eenige dagen later werd Cyriel Verschaeve's
<< Jacob Van Artevelde >> in den Katholieken Kring, opgevoerd. Onder een der entr'actes brak spontaan de ovatie los
ter eere van Frans Van Cauwelaert. Hij was de held, de afgod
van deze laatste jaren voor den oorlog. Men zag tot hem op
als tot den leider, den redder, en zijn welsprekend woord
sleepte, onweerstaanbaar, de scharen der Vlaamsche jongeren
mee.
Den Zaterdag 3 Mei 1913, was er te Gooreind, op het
buitengoed der Mansions, een grot van Lourdes gewi j d
geweest ter nagedachtenis van Marie Mansion. Zij was
den 3 Mei 1874 geboren. Gooreind oefende op mij 'een
groote aantrekkingskracht. De wijde heidevlakte, zoo sterk
gelijkend op het eindelooze der wateren van de bruischende
Noordzee, de stilte van den buiten, het fluiten en trillen der
nachtega'len, het gonzen der insecten, de wilde bloemen die
wij konden lezen om aan de grot te zetten dit alles was
eene bekoring. Mijn leven lang had ik van den buiten gedroomd en kon het maar ten voile genieten onder de stormige oorlogs j aren, op het Panne-front. Maar slechts af en toe
konden wij toegeven aan dezen drang naar eenzaamheid en
stil Kempenleven. De stadsbezigheden waren te druk, de
stri j d voor volksverhef f ing vergde alle krachten. Ik druk op
die tweespalt, omdat ik gekomen ben aan het scheidsoogenblik tusschen twee werelden, twee levens, de oorlog beteekende een breuk, een niet te overkomen kloof.
En juist toen stonden wij voor zoo'n vruchtbaren oogst!
De toekomst beloofde zooveel; de werken bloeiden. Wij hadden het plan opgevat den geboortedag van Constance Teichmann feestelijk te vieren. Jaarlijks, tijdens haar leven, werd
zij op 16 Juni, met bloemen en dichtjes gevierd, door haar
kleine zieken van 't Kindergasthuis. Die traditie wilden wij
weer aanknoopen en een feest werd belegd in de Ludgardis,
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zaal. Cyriel Verschaeve zou er over Constance s1' reken, het
Vlaamsch Kwartet de haar zoo Belief de werken van Beethoven en Haydn spelen; Tinels a capella liederen : Caecilia en
Klaar Bloed, werden gezongen. Marie Ontrop droeg Beethovens liederkrans An der ferne Geliebte voor. Ook het Ave
verum van Mozart, bi j zonder door haar gelief d, weerklonk.
Talrijke
vrienden pg
en vereerders waren opgekomen. Ook
l
Joergensen was aanwezig.
Het was wel stikkend heet in de opgepropte zaal, maar welgelukt mocht het feest heeten, en wij maakten plannen voor
de volgende jaren. jawel!
Den Zondag 28 Juni klonk ineens de mare : aartshertog
Frans Ferdinand was, met zi j ne vrouw, te Sera j evo vermoord
geweest. Zooals andere gebeurtenissen scheen in den beginne,
deze in het verleden te moeten neerzinken zonder ander gevolg dan het een oogenblik vertroebelen der wateren van de
dobberende wereldzee.
Men bekloeg Bien ouden keizer, die reeds zooveel rampen
en tragedies had oveeleefd, zonder te vermoeden dat hijzelf
de wreedste tragedie die de wereld ooit zag, Bing ontketenen.
Optimist zooals ik steeds was en het nog blijf door
mijn geloof, weigerde ik gehoor te geven aan de rampprof eten, die nochtans ditmaal overschot van geli j k hadden. Tot
het einde toe, volhardde ik in deze stemming, zelfs wanneer
de wolken altijd dreigender en donkerder aan den einder
rezen.
Ik had er van gedroomd het kwartet aan her Noordzeestrand, en voor Verschaeve, te laten spelen. Onze goede
vrienden Collon stelden bun villa villa Eddy in De
Panne, ter onzer beschikking. Daar kwamen de heeren Van de
Vijver, Dingemans, Distelmans, Van Sintruyen, een echt
Beethovenf estival geven. Den 3den Juli, de kwartetten 7 en
13. Dan pauze en wandeling in de duinen. 10 en 14 volgden.
Verschaeve was aanwezig en genoot, zoo ik hoop, met ons.
Den volgenden dag speelden zij nog het 8ste. en 15de
kwartet, en daarna vertrok iedereen. Wij gingen te Brugge
vernachten en dwaalden 's avonds door de droomstad, den
zoeten geur der lindeboomen inademend.
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joergensen logeerde bij ons, te Antwerpen, en gaf den 9en
juli, in de Beethovenzaal eene lezing over de Heilige Catharina van Senen. Mgr. Deploige had hem aangezet om het
Leven deter groote heilige, als tegenhanger van zijn St. Franciscus, te schrijven, en met dat Joel had hij Assisi vaarwel
gezegd om Siena te gaan bewonen. Hij verkeerde, toen nog,
in de grootste moeilijkheden en Bing beurtelings raad en steun
zoeken bij Kard. Mercier, minister Carton de Wiart en Kurth.
Verschaeve had ons doen beloven hem te Alveringhem te
bezoeken. Den Zondag 12 Juli namen wij dus weer den weg
naar West-Vlaanderen. Eerst naar Brugge, dat Joergensen
Wilde laten bewonderen aan eene jonge bekeerde Deensche
dame, Miss Lund, woonachtig in Engeland en die zijn werk
in 't Engelsch vertaalde. Zij had een paar dagen bij ons vertoefd. Brugge was nog gehee'1 bevlagd van het vorige 11 julifeest. In de schitterende ton prijkte de bekoorlijke stad in
al haar glorie. Al de kunstschatten werden bezocht en met
geestdrift bewonderd — ten minste door de overtuigde WestVlaminge die ik ben, want mijn gezellen kloegen dat ik niet
op tijd aan verfrissching dacht. Op een laat middaguur
slechts, namen wij plaats in het gekend Panier d'Or, op de
Groote Markt. Wij lieten Joergensen en Miss Lund te Brugge,
en vertrokken, via Oostende naar De Panne, waar wij bij de
vrienden Collon moesten vernachten en 's anderendaags naar
Alveringhem gaan. Maar in den nacht werd ik zoo ongesteld
dat er van het Verschaeve-bezoek geen spraak meer kon zijn
en den 14den slechts keerden wij, onverrichterzake, naar
Antwerpen.
Ik druk misschien te zeer op die zonnige juli-dagen, op het
feestelijke Brugge, in zijn krans van wapperende vlaggen.
Maar heel den oorlog door bleef dit beeld van vrede en
schoonheid zweven voor onze oogen, zoo scherp in tegenstelling met het treurige en tragische alom!
Wat was ons land voorspoedig in die dagen! Tot toonbeeld
dienend aan de machtigere nabuurrijken. Op de kongressen
onzer Vlaamsche jeugd, kwamen de katholieke Duitschers
lessen nemen van geloof en energie. Dr. Sonnenschein bracht,
in gezelschap van E. H. Prims, ons een bezoek te Antwerpen.
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't Was ales vriendelijkheid en verbroedering. Wie had het
aanstaande snood verraad kunnen vermoeden?
Oorlogsgeruchten lieten zich nochthans meer en meer hooren. Steeds meer gespannen werd de toestand. Maar reeds zoo
dikwijls waren dreigende wolken opgerezen; twee jaar te voren nog. Ik weigerde gehoor te geven aan de ongeluksvoorspellingen. Joergensen verliet ons den 16 Juli, met de belofte
dat wij hem te Siena zouden gaan bezoeken.
Een afgrond gaapte tusschen onze wedergroeting.
Gooreind en de grot lokten weer. De mis voor Marie
Mansion moest er in de kerk den 24sten gezongen worden.
Het weer was erg donderachtig. Stortregens vielen. Wij
trotsten apes om bloemen aan het Maria-beeld te brengen, om
van de vrije buitenlucht te genieten. En, verdiept in allerlei
herinneringen en bekommeringen, gaven wij weinig acht op
het beslissende dat gebeurde : de laatste pogingen om den
geweldigen reus van den oorlog — Duitschland met Oostenrijk — tegen te houden, het krampachtig zich vast-hechten
aan den vrede.
Den 28en Juli viel de slag : Oostenrijk, verklaarde den oorlog aan Serbie. Snel op elkander volgen dan de gebeurtenissen : Duitschland's oorlogsverklaring aan Rusland, de mobiliseering van ons leger, het ultimatum, Belgie in de
worsteling.
Een laatsten blik geworpen op het zonnige Brugge, op het
vredige en sussende van de heide — de oorlogstijd is aangebroken.
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VERLANGEN
door Dr. J. H. BIERENS DE HAAN

Alle dagen een verlangst,
alle wendingen der paden
alle lusten, hoop en angst
zi j n om een verheugd beraden
een to wachten vreugdontvangst.
Over jaren zal het zi j n ?
over maanden, over dagen?
dat het wenkend zielsfestijn,
dat het groote welbehagen
stralen zal in morgenschi j n ?
In den morgen van wanneer?
'k zie de volken met hun vanen
naderkomende van veer,
spoedend langs verlichte banen
naar mi j ns harten schoon begeer.
'k Zie de vrouwen nadertreen,
'k zie een bli j de kindermenigt
zingend langs de Bergen heen,
in gewijden tocht vereenigd,
nadren tot mijn zaligheen.
En de helden, die den stri j d
eindlijk hebben afgewonnen,
stalend in de heerlijkheid
eener nieuw ontloken zonne,
die mij n dag is toegewi j d.
Van de zee het nieuw geluid
als een zingend ademhalen
stroomt de watren velden uit,
ruisend over duin en dalen,
waar mijn schoone vreugd ontspruit.
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Goden dansen in de maat
hunner blanke hemelreien,
nu hun goddelijk gelaat
de aardsche vreugd en 't nieuw verblijen
in genade gadeslaat
Alle dagen een verlangst!
stoot het morgenvenster open!
dri j f den nachteli j ken angst
van uw oogen af, en doope
uw gelaat in lichtontvangst!
Want de vreugd zal heden zijn:
in mijn ziel is plaats gevonden
heden voor het al-f esti j n;
doe aan mensch en goden konde
dat zij in Bees' morgenstonde
mijn genoode gasten zijn.
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EEN GEVAAR VOOR DE DEMOCRATIE
door GERARD WALSCHAP

Democratie heeft op dictatuur haren grooteren eerbied
voor de menschelijke vrijheid voor. Men wijt het soms aan
dezen eerbied dat zij in de dictatoriale landen werd verdrongen. Zij zou het beginsel der vrijheid geeerbiedigd hebben
tot de zelfvernietiging toe. Om niet totaal weggevaagd te
worden, om stand te houden waar zij nog stand houdt, zou
zij moeten streven naar strenger autoriteit.
Dat spreekt eigenlijk vanzelf. Maar in wezen komt dit
hierop neer, dat de redding der democratie ligt in dictatuur
te worden. Een der voornaamste kenmerken der dictatuur is
immers dat zij de mogelijkheid der regiemswisseling uitsluit.
Daarin ligt dan ook een barer gevaren, Welke Hitler beseft
als hij zegt niet te willen regeeren zonder regelmatige volksraadplegingen. De uitschakeling van elke openbare oppositie
kan ondergrondsche spanningen veroorzaken, die met vernielend geweld naar boven kunnen uitbreken. Eigen aan de
democratie is het en het behoort tot haar wezen zelf, dat zij
de vrijheid van regiemswisseling eerbiedige. Democratie beteekent dat het yolk regeere en dit wil zeggen, geregeerd
worde zooals het verkiest.
Meer autoriteit kan en zal de democratie ongetwijfeld redden, maar dan niet een autoriteit die de democratische vrijheden beknot, doch eene die de door neutralisatie van kracht
en tegenkracht veroorzaakte inertie weet te overwinnen door
een nieuw dynamisme.
Ik meen niet dat de voorstelling van tegen elkaar opwroetende volksgroepen, die na een zekeren tijd bij gelijkheid
van krachten elkaar immobiliseeren, zooals Ursus en de stier
in << Quo Vadis >> en Breydel en Leroux in << De Leeuw van
Vlaanderen >>, de ideale opvatting van de democratie is.
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Het gemeenschappelijk elan dat zoovelen de dictatuurlanden
benijden, is niet onvereenigbaar met het begrip democratie,
indien het maar vrijwillig tot stand komt. In tijden van Hood
heeft de democratie prachtige en spontane opgolvingen te
zien gegeven, die zeker niet onmogelijk zijn in rustige tijden
en vooral nu niet, nu alien beseffen dat het behoud zelf van
het regiem in 't gedrang komt.
Wanneer men ingezien heeft dat onderdrukking van het
antidemocratisme principieel en tactisch verkeerd is, moet
men uitzien naar een ander middel, want een weerloos regiem
dat als een schaap met het mes aan den hall rondloopt, voor
den eerste den beste die er aardigheid in vindt het af te
slachten, is Been goed regiem. Zooals de allerbekwaamste
ministers niets kunnen uitrichten als zij om de veertien dagen
aftreden moeten, kan het allerbeste regiem niet zijn vruchten
afwerpen in de labiliteit van kenteringsperioden zooals wij
er nu eene beleven. Het moet vast zijn en een onbepaalde
toekomst voor zich hebben.
Het komt mij voor dat de ontevredenheid over het huidig
democratisch bestel voor een ruim deel hieruit voortspruit
dat men, ten gevolge van een zeer langzaam en haast onvermijdelijk processus, geleidelijk de bruikbare menschen naar
voren heeft gebracht in plaats van de bekwame. Dit soon
aderverkalking is niet inhaerent aan de democratie alleen,
het is algemeen. Het nieuwe wordt ondernomen en opgebouwd door oorspronkelijke, ongewoon begaafde, energieke
persoonlijkheden. Het gevestigde wordt in stand gehouden
door brave << hommes de confiance », de typische bruikbaren.
De dictatuur, indien zij lang genoeg bestaat, zal met dit verschijnsel precies af te rekenen krijgen zooals nu de democratie,
maar voor de democratie is het oogenblik gekomen om het
te overwinnen. Indien een deel der bevolking haar afvalt,
is dit een teeken, niet alleen dat zij deze lieden teleurgesteld
heeft, zooals zij steeds meenen die de uitkomst zoeken in het
tevreden stellen van de malcontenten, maar het beteekent
vooral dat zij een deel der bevolking niet vermocht te assimileeren.
Men moet onderscheid maken tusschen de eenzame en de
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gemeenschappeli j ke ontevredenheid, die geen verband houden met gestalssterkte. Eenzame ontevredenheid bestaat altijd
en overal. Zij kan, over duizenden verspreid, broeien zonder
eenig gevaar. Collectieve ontevredenheid is al gevaarlijk met
een haard van enkelen. Eenzame ontevredenheid berust op
f eiten, een slechte wet, een onrecht enz. Collectieve berust op
ideeen of slagwoorden. Deze ideeen en slagwoorden triomfeeren niet door de massa waaronder zij verspreid worden,
maar door het talent, de energie, de oorspronkelijkheid van
hen die ze verspreiden; ze leven inblazen. Wat men ook bewere, een man alleen kan dat niet, daar is een gansch gelid
voor noodig. Dit gelid is niet te vinden in een democratisch
regiem dat ruimte weet te geven aan alle krachten en dat
weet te verzaken aan de keuze der gedweee bruikbaren, aan
het behoudsgezind schuwen der zelfstandigen, oorspronkelij ken.
De voorliefde voor de gedweeen, die doorgaans de middelmatigen zijn en de angst voor felle persoonlijkheden,
die doorgaans de begaafdsten zijn, openbaren zich niet alleen
op politiek terrein. Geleidelijk worden administratie, gerecht
en niet alleen deze, maar ook de leidersplaatsen die van wetenschappelijk of artistiek belang zijn, geleidelijk worden
politiek en cultuur in handen gespeeld van de dienstbewijzers, de orthodoxen, de vleiers der meesters, de << menschen
waarop men rekenen kan >>. Dan is de wet der natuurlijke
selectee geschonden, dan vervlakken politiek en cultuur. Zij
worden pernicieus bloedarm, verliezen hun dynamisme, nemen geen nieuwe •deeen meer op, kunnen niet meer opveren.
De gedienstigen hebben dan het risk der brave mediocriteit
gesticht. Dan vervalt de democratie, niet omdat zij te veel
vrijheid toelaat, maar omdat zij de allereerste en allerhoo ste
vrij heid miskend beef t : de vrijheid zichzelf te zijn, zelf standig, waardevol eerst en vooral als individu.
Dit alles ware met honderden practische voorbeelden toe
te lichten. Een enkel slechts uit het buitenland : Voor het
hoogleeraarsambt in de algemeene geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam werd Dr. Jan Romein afgewezen
omdat hid... niet meer zoo volbloed communist is als hij dit
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eenmaal was en meer naar de sociaal-democratie overhelde,
alhoewel de drie historici der benoemingscommissie hem als
den besten historicus aanwezen. De communisten hadden het
in hun hand te bepalen wie de algemeene geschiedenis zou
doceeren. Zij verwierpen den bekwaamste omdat hij niet
dienstbaar was.
Het is overbodig aan te toonian dat dit flagrant geval zich
van dag tot dag herhaalt en w aartoe dit stelselmatig elimineeren van den beste ten voord eele van den bruikbaarste op
den duur moet Leiden.
Het verzet dat ertegen loskomt is niet neer te slaan met
stokken. De democratie moet a]1 hare krachten weten te assimileeren.
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BEDTIME-BOUTADE
Wanneer Professor slapen gaat rond den elven,
Is hij gewis en zeer ten rechte moe
Den heelen dag in Plinius zitten delven,
En dan studenten — deksels — nog aan toe!
Hetzelfde geldt voor Celestijn van 't hoekje,
Die druppeltjes verkoopen moest en drunk;
Voor doppers die rij-schoven met hun boekje,
En voor des pasters meid die 't zilver blonk.
En verder voor de wroeters uit gewelven,
Barbieren, beelaars, clowns en Miss Turkij,
En dan ten slotte nog voor Hoogstdezelve,
Die heel den godschen dag moest koning-zijn.
Die allen gaan terecht vermoeid dus slapen,
(Toch niet zoo moe dat 't hen niet slapen duet),
Bedanken God gelijk rechtschapen schapen,
En droomen (zoo ze droomen) droomen zoet.
Helaas — zooveel valt niet elkeen ten deele!
Er zijn er (<< manekijkers » noemt men hen)
Waarvan de nacht niet sluit d'ontstoken scheelen,
Maar tranen afperst in een stompe pen.
Zij delven — dwazen — in hun << vrije >> uren
Naar een gewijd geheim dat duur zich wreekt,
Ontvangen gratis 't oordeel van hun Buren,
Terwijl hun eigen geest hun hart doorsteekt.
Geven hun geld, laten zich handicappen,
Riskeeren 't al, hebben bij vrouwen peck,
Geven hun haar en ziel, tellen Been klappen, —
Kortom : zijn duts en held. En slapen slecht.
JOHAN DAISNE.
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ZOON DER ASEN
door ANDRE DEMEDTS

I
Op ons door God en duivel verlaten dorp leefde er toch
een sterveling, die op de genegenheid van alle inboorlingen
kon Bogen. Degenen die onbewust het meest van hem hielden lieten daarom niet na ook het meest om hem te lachen.
En hoe kon het ook anders ? Als men zichzelf niet wil uitkrijten en daarbij zoo verstandig is de wraaklust van de
sterken te ontzien, moet men wel een ongevaarlijk slachtoffer
kiezen. Notaris Linclau was een man zonder haar op zijn
tanden, bedaagd en vroeg oud genoeg om niet verstoord te
worden om de gekheden die over hem uitgekraamd werden.
Telkens zijn meid het laatste snuifje op haar meester opgevangen had, kwam zij hem katijvig op de hoogte brengen.
<< Wat een luizenvolk, mijnheer! >>
Weemoedig keek hij van zijn papieren op en zag haar zoo
verbijsterd aan alsof ze gezegd had dat er een engel uit den
hemel was neergedaald die nu aan de keukentafel met een
gouden lepel rijstpap zat te eten.
«Men zegt mijnheer, dat men er ons op betrapt heeft dat
we in elkanders armen op een bank in den tuin zaten. Ik heb
het vernomen in den Winkel en die Laster loopt nu als een
stroovuurtje rond. Maar als ik gewaar kan worden wie dat
verzonnen heeft, schiet ik hem neer op staanden voet ».
Hij haalt de schouders op.
<< Zij lacht er niet om », dreigt zij luid. God zou dit dorp
aan de vier hoeken in brand moeten steken.
<< Ta, ta, sust hij. Laat ze hun praats. Wat kan het ons bommen? Pijn doet het toch niet en als het hun een pleziertje
bezorgt? Wat wilt gij nog meer? Over vijftig jaar zullen zij
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over geen armen en beenen meer zeuren ». Hij doopt zijn
pen in den inkt. «Over vijftig jaar, Alida, is alles genezen ».
Zij kan zijn berusting niet verkroppen. Mijnheer mag het
gaarne of ongaarne hooren, zij brengt er hem van op de
hoogte dat hij eigenlijk een lamme goedzak is. Dat heeft
hij nooit betwijfeld. «Gij hebt alle gelijk, mijn kind, laat me
nu eens een beetje werken ».
Zij is zijn kind niet, beweert zij, en het zou haar spijten
moest hij haar vader of grootvader zijn geweest.
«Ben ik gelukkig niet, antwoordt hij. Ik was er al te goed
voor >>.
Alida schudt haar hoofd. Te dom geweest zou zij willen
in 't midden brengen. Want iedereen in de streek hier weet
toch te vertellen dat Linclau indertijd de zolen van zijn schoenen en blaren op de planken van zijn voeten geloopen heeft
om het dochterkijn van den Soedan te kunnen krijgen. Die
Soedan had een dochterkijn, dat Anne-Marie Ter Leyen heette.
Annemie kortweg. Haar vader was een oud majoor van het
leger die hier op het kasteeltje zijn intrek genomen had en
bij gebrek aan recruten zijn militaire gaven op zijn bedienden, op zijn petite cherie of op de boomen van het park
uitwerkte. Men noemde hem den sultan omwille van die
mannelijke deugden en Coen Linclau zijn blikken op de
schichtige Annemie laten vallen had en men gewaar werd
hoe ons notariske het gat van den timmerman gewezen kreeg,
zong onze koster het oude lied van den Soedan die een dochterkijn had. Kosters zijn altijd slimmer en nooit zoo heilig
als men denkt.
<< Tiens, zei de majoor, it parait que vows... >>
Onze Linclau stond op zijn beenen te beven als van de hand
Gods geslagen.
<< Maar mijnheer... Ta, ta.. Wat ik zeggen wou... >>
De majoor veegde zijn hakken aan zooveel zwakheid. Hij
zou liever zijn dochter op een kanon gestoken hebben dan
haar ten geschenke te geven aan een dorpsdichter van achter
de vieren.
<< Maar.. Ta, ta.. >>
<< Goed, hernam hij. Ta, ta of ti, ti, gij zult mijn kind geen
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blik meer toesturen! Begraaf u onder uw paperassen, stik en
verdwijn worm zonder bloed! »
Linclau drentelde terug de kasteeldreef uit zonder bloed
en zonder hoop. Hij kon dat onnoozel spook van een meisje
uit zijn hoofd niet zetten en zooals die geleerde dwazeriken
nu eenmaal zijn, vergat hij dat het krioelt van de Annemie's
op de wereld. Hij liet het verdriet aan zijn hart komen en
het nestelde zich daar op dat warme plekje. Het beet nu en
dan een stukje of van die holle spier die het bloed door het
lichaam stuwt en op den duur was zijn hart te klein geworden
voor de holte die er geschikt toe was. De notaris begon aan
den linkerkant ineen te zinken.
Nu loopt hij nog altijd scheef aan die zijde. Gelijk een
hond die van de vespers komt, zeggen de boeren dat hier bij
ons. Mijnheer Linclau komt nu reeds veertig jaar lang van
die eeuwige vespers terug en hij is nog altjid in zijn kot niet
geraakt. Ta, ta, wat kan het hem schelen dat men hem ergens
in een tuin heeft gezien in het gezelschap van zijn meid.
Zult gij nu nog zelf die leugens gelooven ? » schiet Alida
uit.
Als hij het maar kon!... Als het maar de waarheid ware!
«En gij zegt dat? Een christelijke mensch die elken morgen
naar de kerk loopt om omen lieven Heer een vlassen baard
aan te doen?
Hij zegt niets meer. Hij zwijgt alweer. Alida mag nu`uitvallen en dreigen de wereld onderste boven te keeren, hij
hoort het niet eens. Hij kan haar dat pleziertje wel
gunnen en grijs zal hij niet meer worden, want hij is wit als
een lam.
Die leepe mijnheer Tata, lachen onze dorpeiingen. Hij
heeft Annemie niet gekregen, maar, en dan knipoogen zip
Bens, Alida is ook een heel stuk mensch.
<< Zij gelijkt beter op een baars en zeker is het geen kat
om zonder handschoenen te pakken », gekscheert een andere.
De notaris schramt er tijdig zijn haaden aan ».
Met zijn geschramde harden en zijn dart dat in de door
waarin het zit te veel speelruimte heeft, loopt mijnheer Tata
de boerenerven op, de woningen van de daglooners in en. uit.
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Hij heeft overal taken te beredderen. En waar hij Been geld
kan winner geeft hij er uit. Op dorpen als het onze is een
ongeluk gauw gebeurd : een koe blijft in het kalven of een
geit breekt Naar poot, men valt werkloos of men kan zijn
huishuur en zijn schulden niet betalen. Dan komt de notaris
er bij te pas.
Het ongeluk is te paarde gekomen en het gaat te voet weer
weg. Mijnheer Tata heeft in zijn zak geschoten en nu strompelt hij girds langs het wegeltje tusschen de twee rijen elzentronken, eenzaam en met zijn hart vol brandend verlangen
naar Alida naar men zegt. Want hij kan haar niet missen in
zijn barbaarsche zondigheid.
II
jaren geleden, tier jaar nadat de notaris zijn blauwe scheen
geloopen had, viel hij op een avond het huffs van Karoo
Oreye binnen. De Oreye's hebben nimmer een goeden naam
gehad in de streek. Men heeft er hen nooit op betrapt en toch
gelooft iedereen dat zij van wader op noon regelmatig met
het leertje uitgaan 's nachts, zoodat alleman met zijn mond
open stood van verbazing als men te wete kwam Welke koopmanschappen Linclau gesloten had.
Karoo bezat meer kinderen dan geld, ongeveer zoo veel
als de garnalen pooten hebben en zijn vrouw was uitgekweeld
van barer en stenen naar het vaderland van de moeders getogen. Vier maanden was het amper geleden en niemand op
het dorp word het beestig ergerlijk dat Karoo, die zoo lang
gewoon geweest was zijn bed met iemand anders te deelen,
's avonds den ,slaap niet meer kon winder. Hij lag daar onrustig en grimmig en hij klaagde tot den Schepper van alle
dingen in deter trant : « Gij hebt me bower mien menschelijke krachten beproefd en mij meer ontnomen dan Gij hadt
mogen doer... »
De duivel fluisterde hem in wat Linclau in zijn verblindheid niet had kunnen tier : er zijn in de buurt vrouwen
genoeg voorhanden, haal een andere in uw keetje binnen.
Of misschien was het de duivel niet, doch alleen bet lever
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dat hem dien raad opdrong, want de verdoemde geesten
hebben doorgaans weer macht over de mijnheer Tata's dan
over het gezonde menschenvleesch dat bij ons writ. Karoo
krulde zijn knevel, liet zijn oudste meisje voor het klein grist
zorgen en trok er op uit. Enkele weken later beloofde hij aan
zijn kinderen dat zij een nieuwe moeder zouden krijgen. De
belofte werd vervuld.
Mijnheer Linclau kwam binnen en hij had een zonderling
voorstel te doen. Hij wou een der kinderen aannemen, den
kleinen Mark, een guit van zes jaar. Hem laten opvoeden
als zijn eigen noon en hem later alles laten erven. « Dat meent
ge niet! >> wierp Oreye op. Dat meende hij maar al te wel en
de notaris noemde een bedrag, een schandalig hoog bedrag,
een som die nu nog in de ooren van ons yolk suit en blaast
als een gouden bazuin. Doch er was een voorwaarde bij
Karoo moest met heel zijn nest het dorp verlaten, pak en zak
waken en ergens in een anderen hoek van het land de tweede
uitgave van zijn huwelijksleven bezorgen. Na veel over en
weer gepraat, na veel vijven en zessen en hander wringer
werd er een akkoord gesloten. De notaris kreeg het kind en
Oreye rolde zijn matter op.
Het knaapje kon het maar goed hebben. Verkocht of niet
verkocht, voor al de stakkers die onder Cads hoogen hemel
beginner te lever komt er zooveel niet. Zijn broertjes en zusjes benijdden den boffer. De knaap zelf leek onverschillig;
wat gebeurde liep over hem als het water over de eenden
stroelt. Erg veel lekkers zou hij heel zeker krijgen, een mooie
fiefs, wellicht een karabijn en voetbalschoenen. Rakkers om
wee te spelen zouden er altijd zijn en moeders schieten er
toch niet over wanneer uw echte moeder onder de linden
ligt.
De jongen leefde op het kasteeltje als in een droomwereld.
'S Avonds zat hij op de knieen van zijn nieuwen wader. Linclau aside Mark's haar en vertelde de wondervolle sprookjes
waarmede zijn eigen moeder hem lang geledea voor de Barre
wereld van de menschen ongeschikt gemaakt had. De knaap
speelde onder de twijgen van den treurwilg bij den waterkant
en hij hoorde hoe de nimfea muziek maakten in het oever39

net ofwel lag hij languit in het bootje, dat met een stevigen
ketting vastgeklonken bleef en voor zijn door het lange staren
half verblinde oogen zag hij de elf en zweven, glinsterende
vonkjes als streepjes vuur en als hij zich dan oprichtte en zijn
blikken over den gladden spiegel liet varen, bemerkte hij hoe
ginds aan den anderen kant van den vijver, tusschen de plompen, het hoofdhaar van Kalle-met-den-haak dreef. 's Avonds
keek hij samen met Linclau dieveling achter het vlug weggetrokken gordijn en toen kregen zij nog heel even een tip
van de mutsen van de kabouters te zien, die op den vensterrichel naar de radio hadden zitten luisteren. Met een wip
waren zij verdwenen. Maar in den winter als er sneeuw lag,
zaagt ge de sporen van hun kleine voeten zoo wat overal en
dan trokt ge het park in met een kinderkarabijn onder den
arm en ergens zaagt ge van onder de heesters de oogen van
wolven op u loeren. Pang! klonk het Coen, wild en schoon.
Ge rookt den kruitdamp en ge sleeptet het wild achter u aan
naar uw sneeuwhut onder de dennen. En het was niet Bens
een spel van de verbeelding toen ge in de stille ijsgroene
avondlucht een vlucht vriesganzen voorbij zaagt roeien, in
den vorm van een V, ergens naar het zuiden toe.
Zoo is het leven en het blijft niet duren. De schoolmeesters
lieten hem niet met rust. Zij schrikten hem op uit zijn droomen en vroegen naar den meervoudsvorm van het zelfstandig
naamwoord koe of naar den samengestelden regel van drieen,
overbodige zaken in het droomland waarin Mark verwi j lde.
Toch deed hij zijn best en al ging het met veel moeite gepaard, hij klom niettemin Bien reuzenberg van geleerdheid
op. Zi j n goedwillen deed zijn regelmatig weerkeerende verstrooidheid door de vingers zien en ten slotte was iedereen
dan nog tevreden over hem.
De notaris legde zijn werk af. Kalm, rustig, zonder zich
te vermoeien. Dat werk voldeed hem wellicht niet veel, want
hi j verlangde maar den heelen dag door naar den avond, naar
de luttele uren waarin hij den waan kon koesteren de vader
van een mensch te zijn. Alsof dat nu zoo troostend en verheugend ware en er geen duizenden beschaafde burgers op
de wereld rondliepen, die er iets voor over zouden hebben
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geen vaders geweest te zijn. Het gaat nu eenmaal verkeerd
onder de menschen, grinnikte Alida, de eene werpt weg wat
de andere niet krijgen kan. Men zou alles wel ingezien schier
moeten denken dat God zich kostelijk vermaakt om de dwergen die Hij geschapen heeft en dat het Hem plezier doet hen
wat her en der te zien loopen.
Maar wat kan een notaris die door zijn geld vader werd,
een Alida of een legioen Alida's schelen ? Hij heeft immers
geen vrouwvolk noodig en bij krijgt kinderen zonder de verloren geliefde ontrouw te worden. Hij haakt er slechts naar
dat zijn zoon nooit meer zal terugdenken op Karoo, die zijn
echte vader is. Het leek er wel op alsof Mark dat volledig
vergeten had. In 't begin had het kind er nu en dan over
gerept, maar met die nooit falende aanvoelingskracht die
ergens in ores onderbewustzijn leeft om het ons nog wat beroerder te maken, was hij gewaar geworden dat de notaris
niet graag zulke vragen hoorde. De jongen zweeg er over en
de tijd scheen bij hem zelfs de gedachte aan zijn vroegeren
thuis te hebben uitgewischt. Dat is ook zoo ongewoon niet,
praatte Linclau in zijn eigen, over 't algemeen zoeken de
menschen meer naar een nieuwen thuis dan naar een ouden.
En terwi j l de herf st de zieke blaren langs de ramen liet dwarrelen stond bij met een glimlach na te denken over zijn eigen
lot. Er komt altijd nog iets van terecht.
III
Het was een lastige tijd voor hem zoolang Mark in de kostschool verbleef. Hij bracht den jongen student wel elke week
een bezoek, maar een week duurt toch altijd zeven dagen.
Het is een beetje lang. Moest mi j nheer Tata de scheppende
God de Vader zijn geweest, hij zou het nooit tot den zesden
dag kunnen volhouden hebben voor hij zijn hand in de modder sloeg en een mensch boetseerde. Er zou reeds na het
eerste uur een Adam bestaan hebben. En wie weet hoeveel
beter dat zou geweest zijn had de mensch .het moeten kunnen
aanschouwen hoe al de andere dingen waar hij te veel van
houdt uit het niet gemaakt zijn.
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Duurden de schoolmaanden lang, de verloven waren daarentegen als in een weerlicht voorbij. Zij waren een heerlijk
feest, een vlekkeloos geluk. Lange wandelingen in het park
en door de velden, eeuwigdurende avonden met muziek en
boeken en later in September, wanneer aan de toppen der
boomen het roode branden van het najaar be gon en er zich
's avonds een kilte over de aarde strekte zoodat zij rilde als
een mensch rilt die met een vreemd naakt wezen in aanrakin g
komt, dan werd in den haard het vuur ontstoken en dat vond
Mark zoo reuzegezellig. Hij zette zich op den grond en bespiedde de wondere weerkaatsingen van het Licht o p den
vloer en in de hoeken van de kamer daar waar de bekende
wereld eindigde en de duisternis begon. Zijn hart werd getrokken naar die lijn tusschen licht en donker en wat verlangde hij liev^r dan als de Asen en de speermeiden en de
gesneuvelde helden generzijds van Caesar's oorlogen in
Gallie en den terugtocht der Tien Duizend road te zwerven
door de eeuwige wouden en jachwelden, waar onze verre
voorouders zich nu vervelen terwijl hun kroost naar den hemel of de hel der christenen gaat.
Voor Mark kwam er dan weer een gelegenheid naar boven
om toe te geven aan de oude aandriften van zijn bloed. Voor
zijn verbeelding werden er in het onduidelijke flikkerlicht
grootsche veldslagen geleverd. De geslagenen werden achtervolgd, gevangen genomen en over de kling gejaagd; hun
dorpen werden in brand gestoken nadat hun have en goed
er uit geroofd en medegesleept was. En order de woeste
ruiters die zulk een heerlijken krijg mochten leveren, reed
Mark, de blondgelokte Mark, hoog op zijn paard, met den
weerschijn van brander en bloed in zijn oogen... Ofwel kwam
het op behendigheid aan; men moest in het legerkamp van
den viand kunnen binnenslui pen om zijn sterkte te besp ieden
of om door andere stoute laden hem in vertwijfeling te
brengen. Zoo is er in het goede Leger een jongen die onvervaard door bramen en hakhout sluipt, laag tegen den grond,
vlug en ongezien als een slang. Hij dringt tusschen de wachten door, hij glijdt tusschen de tenter van het gehate heir.
Niemand ziet hem dan Mark alleen. Nu is hij reeds bij de
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tent van den aanvoerder gekomen en gauw komt hij door
de opening want er is niemand daar binnen. Hij heeft echter
het zwaard van den hoofdman zien liggen bij zijn wapenuitrusting. Dat grijpt hij nu vast en na het middendoor gebroken te hebben schrijft hij op het lemmer met een stukje
krijt : «Zoo zullen uw vijanden u kraken! >> Als de hoofdman
in zijn tent terugkeert, vindt hij de scherven, leest de vreemde
boodschap en verbleekt. Ontdaanheid heerscht onder zijn
mannen. En denzelfden nacht nog, voor zij van hun ontsteltenis bekomen zijn, wordt het kamp overvallen en niemand
ontsnapt aan het staal.
Dan wordt een jonge krijger, hij is bleek en blond, hoog
op de schilden geheven en Mark, die beschaamd naar hem
kijkt ziet nu heel klaar wat hij reeds Lang moist, dat hij zelf
het is.
De jongen was in de derde klas toen Linclau op een morgen
een schrijven van den rector ontving. Of hij bij gelegenheid
eens Wilde gaan praten. Het gebeurt wel meer dat een rector
er vreemde gewoonten op nahoudt, maar dat schrijven naar
een man, die elke week het college bezocht was zeker hoogst
merkwaardig. Meer was er voor den notaris niet noodig om
in zijn auto plaats te nemen en te vertrekken; het was ten
andere een eenige gelegenheid om den jongen nog eens te
meer te zien.
Ta, ta, zei Linclau nadenkend en bewogen toen hij vernomen had waarvan er sprake was. «Het is een ziekte >>, liet hij
er op volgen. « Eigenlijk iets verschrikkelijks als het Been
ziekte ware... >>
De rector haalde zijn schouders op en vroeg zich of wat
er van zijn gesticht terecht zou komen als alle studenten met
die kwaal besmet moesten worden. << Wij konden dan wel
sluiten >>.
De waarheid was dat er sedert eenigen tijd kleine dieften
werden gepleegd. Het begon ongeveer twee jaar geleden
een jongen die een buitengewoon mooi pennemes bezat, was
het op zekeren dag gestolen naar hij beweerde. Verloren,
hielden zijn vrienden staan. Maar vijf of zes weken later lag
het voorwerp op een opvallende manier weer op zijn lesse43

Haar gelegd. Vandaan of gebeurde het regelmatig dat de een
of ander iets kwijtgeraakte en al kreeg hij het ook even regelmatig een maand later weer terug, toch brachten die gebeurtenissen een heele ontroering te weeg. In de kleine besloten
ruimte die een kostschool is, moet er niet meer voorvallen
om de gemoederen blijvend in beroering te houden. Zulke
toestand mocht niet blijven duren en de bewakers kregen het
driemaal daags op het hart gedrukt dat zij den zondaar op
het spoor moesten komen. Zoo iets kan men beter zeggen dan
doen. Wat de hoofdbewaker nog het best ondervond toen
hij op zekeren morgen zijn pijp gerobberd was. Hij had ze
uit zijn hand gelegd om ze even te laten afkoelen en toen hij
haar na drie minuten weer Wilde stoppen was zij gaan vliegen. Onmiddellijk werd de staat van beleg afgekondigd en
met luide en indrukwekkende woorden werd er iedereen
diets gemaakt dat de strengste straffen over gansch de menigte zouden neerkomen als de schuldige zich niet kenbaar
maakte. Er was even een gestommel. Toen rees Mark recht
in zijn bank. << Ik ben het geweest », zei hij zonder omhaal
van woorden.
Ta, ta, zei de notaris. Wat nu?... De jongen was op school
onmogelijk geworden. En toen zijn vader, ja ware hij maar
zijn vader geweest, hem vroeg met een stem die door ontroering gesmoord was : << Waarom doet gij dat toch, mijn
jongen?)), antwoordde zijn jongen niet. Even dacht hij er
aan het te zeggen, maar schier onmiddellijk begreep hij dat
zij het toch niet snappen zouden en hij zweeg. Zij konden
er toch niets van begrijpen.
Hij kwam op een andere school terecht.
Onder het verlof richtte hij een klein legertje in. De jongens, van het dorp, en dat waxen allemaal Been Jezuskinderen,
werden bijeengetrommeld, met houten zwaarden en speren
bewapend en met oude soldatenjassen en andere zonderlinge
kleedingstukken uitgedost. Aan den kop van zijn mannen
liep de groote hoofdman, met ganzenpluimen in zijn blond
Naar en zijn aangezicht blauw en rood geverfd met het sap
van braambessen.
<< Als dat niet belachelijk is!... » opperde Alida als haar
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meening.
Doch de notaris oordeelde er anders over. Van op het terras, in het verflauwend wi j nrood van de avondlucht zat hi j
de kri j gsverrichtingen na te gaan, als een God de Vader, die
van uit de verre transen in het spel van zijn kinderen al zijn
behagen beef t gesteld.

Mark studeerde aan de hoogeschool. Om de veertien dagen
kwam hij naar het Kasteeltj.e, zat in den hoek van den haard
weggezonken in zijn zetel en in zijn droomen waaruit geen
menscheli j ke stem hem nog terug kon roepen. Had hi j het
aangedurfd, niets is zoo zeker, als dat hij zijn manschappen
weer op de been zou gebracht hebben om hen op het oorlogspad te leiden. Maar hij schrok er voor terug. Misschien
was er langzaam een barst aan 't groeien in de wereld die de
zijne was geweest en zag hij doorheen de opening de echte
wereld van de menschen verschijnen. Hij sloot zijn oogen,
perste zijn oogleden opeen, maar wist blind zoo goed als
ziende dat er die andere wereld niet was.
Zwijgen. Vader en zoon. Niet eens vader en zoon. Is er
jets dat nutteloozer is dan zijn mond te openen om te spreken,
dan zijn hand op te hef f en om teeken te doen ? Ge denkt aan
een sneeuwjacht waarin een groepje ruiters hollen, wind en
vlokken wervelen rond hen, bosschen, wouden, zeeen omwinden hen in eenzaamheid en in bun eeuwig ruischen en de
aarde is de mestvaalt en het schoollokaal niet meer, eeuwen
en eeuwen dwaasheid zijn er van weggestormd.
Mi j n zoon. De notaris ziet uit geen andere oogen. << Gij
zult hem nog opeten >>, zegt Alida met Naar fijnbesnaard gemoed. Hij geeft Naar grif gelijk. << Maar het zou moeilijk
vallen om hem te verteren >>, laat hi j er op volgen. En hi j
lacht eens. Ta, ta. Zijn leven wordt niet meer verdeeld in
jaren, maanden, weken en dagen. Hij heeft een andere tijdmaat gevonden. Zij is veertienmaal vier en twintig uren lang.
Dan komt de jongen.
Mark komt en gaat. Er valt over zijn studies niet te klagen
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en evenmin er hoog mee op te loopen. Maar wie weet er
weer over hem dan datgene wat iedereen kan nagaan? Zou
er iemand verrast mogen zijn als er God weet wat met hem
gebeurde? Er is geen verontschuldiging voor als men het wel
mocht zijn. En daarom zal de notaris zijn onverantwoordelijke
houding niet vergeven worden. Hij neemt het welp van een
wolf aan en schreeuwt als een fits in een klem wanneer het
blijkt dat het wolvenjong ook wolvenmanieren heeft. Men
tapt geen wijn uit een olievat en dat men de menschen kan
omkeeren als een zak, het binnenste buiten en het buitenste
binnen, zal wel waar zijn als God het zich aantrekt, maar zulke
macht werd nimmer aan een notaris verleend. Wie had er
dan ook medelijden met hem toen het nieuws op de gemeente
ruchtbaar werd? Wij alien hadden er leedvermaak om, dat is
de waarheid.
Mark Oreye of Mark Linclau, hoe moeten wij hem noemen,
is de schande van zijn geboortedorp geworden. Hij heeft op
klaarlichten dag in Brussel een juwelierszaak geplunderd,
samen met een paar handlangers, die zooals het later gebleken
is, zoo goed als onschuldig waren. Hij had hen overgehaald
en hun bergen goud beloofd. Hij deed het alleen omwille
van de ontroering die het schenken zou. Dat werd toch verteld! Maar bij ons zijn de menschen te Jeep om dat te gelooven... Wij hebben veel merels hooren schuifelen en wij
begrijpen dat de lieveling van den notaris zulke praatjes gemaakt heeft om ziin eer te redden.
De overval was na een drietal minuten geslaagd en afgeloopen en de vogels waren gaan vliegen toen hun auto aan
de Naamsche Poort voor een gesloten licht kwam gebold.
Linclau die aan het stuur zat aarzelde niet en reed door. Dat
is zijn ondergang geweest. Zijn wagen werd zijdelings door
een anderen auto aangereden en op den slag tot staan gebracht. Gewond door de scherven van de ruiten, maar anders
zonder eenig letsel, sprongen de schurken er uit en wilden
onder het yolk verdwijnen. Gelukkig hadden ze toch misrekend. Uit een politieauto die hun wagen volgde kwamen
de dienders aangeloopen en nu was het spel voor goed verbrod. Zijn twee kameraden lieten zich gewillig aanhouden.
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Linclau echter stond tegen een boom met een geladen revolver in zijn vuist. De nieuwsgierige samengedrongen menigte
sloeg op de vlucht, de een de ander stootend, elkander op de
teenen en tegen de beenen trappend. De politie maakte van
de verwarring gebruik om vooruit te komen. De eenzame
man stond tegen zijn boom, als een opperhoofd in den nauwer wordenden kring van zijn vijanden. Hij drilde zijn speer,
verzetloos zou hij niet in hun handen vallen. Hij vuurde op
den naastbij gekomene en raakte hem niet. De kogel trof
verder een vluchtenden ouden heer in zijn arm. Het volgende
oogenblik was de booswicht van achter overvallen, tegen den
grond gesmakt en ontwapend. De gansche geschiedenis had
vijf minuten geduurd.
De notaris had wel eenigen invloed in de rechterlijke wereld, maar toch niet genoeg om te beletten dat zijn pleegzoon
zijn straf opliep. Iedereen is bier wel van oordeel dat de
rechters veel te mak zijn geweest, want Linclau heeft slechts
drie jaar opsluiting gekregen.
Men verwachtte er zich aan dat mijnheer Tata zijn kleeren
zou scheuren van ergernis, zooals de schriftgeleerden uit het
Oud Verbond dat ook schijnen gedaan te hebben, maar de
notaris bleek Been joodsche neigingen te bezitten.Hij kwam
eenzaam en alleen, nog een beetje meer naar links overhellend terug naar het dorp en het Kasteeltje en men beweert
dat hij voortaan vergetelheid zocht in den zoeten roes dien
een flesch oude Bourgogne in de verstijfde knoken kan jagen.
Degenen die hit waagden van Mark te spreken kwamen
van een kale markt naar huffs. Hij gewaagde nooit van zijn
verdriet. En dat hij verdriet had scheen voor iedereen vast te
staan. De rijke menschen mogen ook iets hebben, zegt men
bij ons, de arme hebben hun armoede nog op den hoop toe.
Wat wilt men over dat verdriet? Niets en niets. De dagen
Bingen open en toe en Linclau verlangde zijn hart uit zijn
lijf opdat zij nog wat sneller zouden voorbijvliegen. Ware
het zijn doens geweest, hij zou ze als een handvol stuifzand
ver weg gegooid hebben. Want wat was de tijd nog anders
voor hem dan een groote rotsblok, die den pas naar het land
van zijn geluk versperde? En wat schoot er hem anders nog
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over dan een wild en woest heimwee naar dien eenen mensch
aan Wien hij als het ware zijn ziel had verkocht? Wild en
woest als toen hij jong de levensdrift en de liefde in hem
voelde borrelen. Nu ligt hij weer zooals vele jaren geleden
wakker 's nachts en de geluiden uit het park, kraken van
takken, zoeven van wind en dat nu, — is het Been ritselen
van loover onder een haastigen stap? — dringen in zijn ooren
en vloeien daar samen met de muziek van zijn bloed. Het
bruist als een zee in hem. Hij ziet de zee, hij kijkt er zelfs
naar en bespeurt daar ergens het kleine zwalkende vlot dat
hij zelf is, al wat hij kunnen redden heeft uit de schipbreuk
zijns levens.
V
Nog zeven maanden. Morgenrood van een lentedag.
Boschduiven op blauwe wingen drijven tegen de lucht. Op
het kantoor van den notaris begint de telefoonbel te rinkelen.
Hij weet niet eens of hij zich de moeite zal getroosten om te
luisteren. Wat kan het hem schelen wat men hem nog te
vertellen west? Er is maar een stem op wier klank hij wacht.
Hij neemt niettemin den hoorn op omdat zijn handen bijna
werktuigelijk gedaan hebben wat van hen werd gevraagd.
Men telefoneert uit het ziekenhuis van de gevangenis dat hij
eens zou moeten gaan. Meer kan hij niet gewaar worden.
Het lijkt wel een bediende te zijn die van appels noch peren
weet.
Men beweerde dat Mark nog leefde toen hij op het bed
neergeleid werd. Maar Linclau vond niet anders om te kussen
dan een dood voorhoofd en een verstijfde hand. << Laat mij
even alleen met hem >>, smeekte hij. Men trok de deur toe
en door het raam bespiedde men wat die oude gek thans
Wilde. Een paar minuten stond hij stil en staarde naar het
lijk. Toen naderde hij nog dichter en trok de oogschelen van
den doode op. Hij keek in die arme gebroken oogen, als kon
hij daarin zien met Welke droomen zijn lieveling den dood
was ingegaan. Hij keek om te weten of hij veel geleden had
en misschien meende hij dat er ergens nog een blik in die
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grenzelooze diepten achter het hoornvlies waarde want hij
keek steeds dichter en dichter tot hij met zijn mond Mark's
oogen geraakte. Op dat oogenblik zal het hem te binnen geschoten zijn hoe dwaas dat alle was. Hij verwijderde zich
opnieuw van het lijk en zee zich neer met zijn handen voor
zijn oogen geslagen. Toen men met alle reden mocht vermoeden dat hij beginnen weenen was, trad men weer binnen.
Linclau was een onderdanige gevangene geweest. Men had
hem meer vrijheid gelaten dan remand anders, zooveel zelfs
dat hij nu en dan een uur op het kantoor van den bestuurder
mocht komen helpen. Deze vertrouwde den jongen en hij
moist eerst dat hij zijn revolver, die altijd in de lade van zijn
schrijftafel lag, gestolen was toen het ongeluk gebeurde.
'S Nachts werd Linclau door de wacht betrapt toen hij zich
uit zijn celraampje naar beneden liet glijden. Er ontstond een
worsteling. Er vielen schoten. Het tweede was raak en al moat
men nog kon doer was den jongen naar de ziekenzaal overbrengen. Met een doorboorde long, een vogel voor de kat.
In zijn cel vond men de vijl en een blad papier waarop hij
gedurende de allerlaatste minuten voor het springen, enkele
lijnen getrokken had, zinlooze, verwarde lijnen, en sommige
onleesbare woorden neergekrabbeld.
Mijnheer Tata Ham dat blad papier en ergens meende hij
«wader » te kunnen lezen. Meer was er voor hem niet noodig.
En dien avond toen hij thuis gekomen was, na hemel en
aarde bewogen te hebben om het lijk te mogen hebben, was
het dat blad papier dat hem troosten kon. Het lag voor hem
op de vensterbank. Doorheen de schemer van zijn tranen
zag hij aan den staalblauwen hemel de sterren rijzen. De
boomen zongen. Onder hun kruinen liepen hooge blonde
mannen met zwaarden en speren. Er kwamen er nog veel
meer en eindelijk kon men zien dat zij op een draagbaar een
lichaam beurden. Zij legden het neer in het gras. En nu bleek
het dat er daar dichtbij oak een water stroomde. Eerst was
het onduidelijk geweest maar nu zag hij het blinken in den
maneschijn en hij hoorde het zelfs klotsen, eeuwig Bender
en gemeten, als alle water sedert alle eeuwigheden klotst. Een
boot kwam aangedreven. Er brandde licht aan de Steven.
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Toen zij vastgebonden lag, droeg men het ontzielde lichaam
aan boord en wijl de vaarman de touwen losmaakte en zijn
schuit naar het midden van de rivier toe stuurde, hoorde men
een gezang dat uit de diepten van het water en uit de hoogten
des hemels kwam. Boomen zongen, sterren zongen; menschenkelen zongen. De zoon der Asen deinde met den vloed
op weg naar de zee...
De notaris wacht op zijn dood. Als het den dorpelingen
kan genoegen doen om hem te lachen heeft hij er niets tegen.
Alida moet dat begrijpen. Hij kan hun wel een pleziertje
gunnen. De mensch sterft zoo spoedig dat het al te jammer
is als hij nooit gelachen heeft. << En dat moet ge maken, Alida,
het plezier moet gemaakt worden, anders komt er niets van
terecht ».

50

DIE 'T PARADIJS VERLOREN
Zij gingen vlug den morgen door en traag
den avond in; de stilte zoog de stappen op;
de wind bepraatte met de boomen het geheim;
de uilen krasten hun het sleutelwoord;
de sterren pinkten hun het tooverteeken na.
Zij zagen 't niet, zij vatten 't niet... zij gingen maar.
Zij gingen uit het veilig moederhuis;
zij minden als het kinderhart kan geven,
zij zagen hoe de jaren moeders ving'ren
kromden, hoe de dood reeds loerde door
de mazen van de doornenhaag. Zij leden wel
de pijn die snijdt... en toch zij gingen weg.
Zij gingen van een vrooli j k bruilof tsf eest;
hun voeten trippelden de mate na
van 't lied dat echo vond in hun begeeren;
de spijzen geurden in hun kleeren nog,
hun tong hersmekte eens den koelen wijn,
en toch zij toefden niet... zij gingen voort.
Zij zochten niet, zij vroegen niet, zij gingen maar
de ruimte in die niet verwonnen wordt.
Het wisselen van zon en maan verlustigde
den weg, een bete brood verzadigde hun honger,
een klare beke-dronk hun dorst; zij hoopten maar
een horizon die vluchten zou... en gingen voort.
Zij vonden bij het schemeruur een uitgegraven bed.
Zij sperden d'oogen bij dat graf en zamelden
in 't Bosch een grepe mos, een peluw voor
hun moe-gekeken oog. Zij plantten in den grond
naar 't Oosten toe, het land der nieuwe zon,
hun pelgrimsstok... Hij lente-bloeide op hun rust.
B. DE CRAENE.
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ALS DE DAGEN LENGEN
door STEPHANIE CLAES-VETTER
(Slot van het fragment)

VIII
Het was nu, zooveel maanden nadien, weer juist hetzelfde
als Bien laatsten middag in Brussel, het werk vlotte niet meer
en het was ook zoo doelloos te schilderen. Er waren zooveel
grootsche Hollandsche doeken, niemand had haar arbeid
noodig, niemand verlangde er naar, ze zou nooit iets bijzonders voortbrengen, dus was ze ook niet verplicht te werken.
De kunstenaars die een vonk van het genie in zich droegen,
die werden. gedwongen, die moesten terwille van de menschheid, terwille van de schoonheid, terwille van de eeuwige
kunst die een zwakke afstraling is van het goddelijke. Maar
de eenvoudige begaafden, de alleen maar talentvo llen, waarom zouden die zich inspannen om in dezen ti j d iets te leveren,
wat Joel noch nut heeft. Mooie dingen die het oog streelen,
maar die iedereen missen kan ?
Myra Wynanda kroop in elkaar bij den haard, huiverig
en mat.
Haar atelier was heel ruim, maar prettig gelegen en goed
verlicht. Vader had, toen ze hier kwamen wonen, de
veranda wat verder in den tuin laten uitbouwen, en dat gedeelte met een glazen dak bedekt. Het vormde nu met de
tuinkamer een . groot geheel, en het eigenaardige ervan was
dat al de huisgenooten zich daar bij voorkeur ophielden. De
aanwezigheid van Wyza, van Vader en de broers of zusters
stoorde haar volstrekt niet bij haar werk, en 's morgens was
zij Loch altijd alleen, dat volstond haar.
Het vuur wierp een rossen gloed op het geitenvel ervoor :
Myra sloot de oogen.
Breitner en de regen op zijn stadsgezichten, mijmerde ze,
twee vrouwengedaanten op het voorplan en daarachter een
gracht of een huizenrij zooals je die alleen in Holland vindt,
en regen, regen.
,

52

Het was dwaasheid te blijven schilderen, als je moe en
lusteloos en misschien half verkouden waart, als je er geen
..
geen
gevoelde.
in hade
n een
aandrift
toe evoelde. Het was heeleplezier
onzin altijd, eeuwig portretten te schilderen, ze hebben
alle iets over zich wat niet van hen is. Van wie is datgene
wat in de portretten ligt ? Datgene wat ze levend maakt, wat
blijft ook als ze gestorven zijn, zooals kleine Beppie Muller
en de oude mevrouw Dorings? Het is niet de gelijkenis, het
is niet de afbeelding, ze zijn het zelve.
Portretten was iets wat je feitelijk nooit zoudt mogen
schilderen. Een diefstal : je nam iets van de ziel, iets wat je
niet aanging, wat anderen ook niet aangaat, iets wat niet zou
mogen voortleven na den dood. Men doer den geschilderde
geweld aan, men berooft hem, men ontrukt hem iets tegen wil
en dank, men vorscht naar het ongewetene, men vraagt hem
uit, men dwingt hem tot de bekentenis van dingen die hij
zelf niet eens vermoedt, het lijkt op gedwongen onteigening.
Men doorgrondt alles : de gedachten van het brein, de bewegingen van het hart, de roerselen van de ziel, en men legs
dat open en bloot voor iedereen. Het staat gegrift in de trekken, het is bepaald in de lijnen, vastgelegd in den vorm, het
wordt verraden in de kleur, in den glans van het haar, in de
porie**n van de huid. Zoovele dingen, die het slachtof f er niet
d beseft, en als het portret of is,
eens weet, die je zelf niet altijd
dan zie je het verraad daar voor je, duidelijk en klaar, en anderen zien het misschien ook. Het geschilderde portret is alti j d de schending van een groot geheim...
Mijn verre meisje en zijt ge niet
bij 't hooren van dit simpel lied
als kind'ren bij een sproke,
die hooren 't blij aandachtig aan,
maar niet den schoonen zin verstaan,
die ligt er in gedoken.
Wie heeft dit vers gemaakt, en voor welk meisje is het?
De paarden van Breitner, zouden er wel ooit betere paarden
geschilderd zijn. Zoo'n rug, zulke schoften, zoo'n paardenlijf, dat is een heele wereld van levende wezens. Maar geen
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menschen, neen geen menschen. Dieren schilderen, waarom
moet er in de oogen van de dieren oak altijd datgene liggen
waarvan je niet weet hoe het er in komt? Hoeveel paarden
zijn er nu al gedood in dezen oorlog?
Een heele wereld, de zee van Maris met die enkele boot,
een heele wereld het laatste doek van Weissenbruch, dat
vader haar gegeven heeft. Vader had verscheidene Weissenbruch's gekocht, vroeger, toen ze nog klein was, omdat hij
er op een gegeven oogenblik gemakkelijk aan kon komen en
van kindaf had zij daarna gekeken. Als ze boos was of verdrietig, of ze zeiden dat ze stout was geweest, als ze geplaagd
werd op school en terugverlangde naar Brussel, naar tante
Mariette en oom Bastien, als zij hunkerde naar de vacanties,
waarin ze niets anders deed dan met haar poppen spelen en
met haar kleurdoos, dan trok ze vroeger altijd stilletj es naar de Maaszaal. Zoo werd het groote salon in het oude
huffs aan de Boompjes genoemd. Stilletjes sloop ze er naar toe,
want de kinderen mochten er eigenlijk niet komen, en ze zat
er dan fang, heel lang, hoe lang wist ze niet, als kind hebt je
Been begrip van den ti j d, to kijken naar de schilderij en . die
daar hingen : twee Weissenbruch's, en later nog een erbij,
een Mesdag en een paar kleine stukjes van Thys en Willem
Mans.
Tot Wyza haar moegezocht en moegeschreid van verlatenheid daar vond, dicht naast haar kroop en ze zoo dicht samen
bleven zitten, twee kleine meisjes in het rijke koopmanshuis,
waarvan de eene alles kon teekenen wat ze zag en de andere
als ze op 't pianokrukje geklauterd was, alles kon spelen wat
ze hoorde en nog zooveel wat haar oortjes nooit vernomen
hadden, doch wat enkel zong in haar hoofdje.
Zulke mooie wijsjes kon Wyza spelen toen ze nog maar
een pewter van zeven of acht jaar oud was, dat Myra soms
gauw
haar verfdoos moest haleng
en dan schilderde ze vlug,
g
vlug zoo maar dadelijk met de kleuren of het papier : een
vaas met cozen, of een wei met bloemen en een sloot, of een
boom met veel vogeltjes die er in en uitvlogen, en soms alleen
maar lucht, die blauw was en geel en rood, en zee die grijs
was en groen en bijna zwart.
,

,
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Op zekeren dag had Moeder de oude piano uit de huiskamer op de kinderkamer laten zetten, want er zou een nieuwe
beneden komen, behalve den vleugel, die op de Maaszaal
stond.
Nu kan Wyza net zooveel spelen als ze wil, had Moeder.
gezegd. En er komt ook nog een muziekkastje.
Ze kregen beiden sedert hun zesde jaar pianoles. Myra broddelde en had er een hekel aan, ze was telkens blij als het dagelijks verplichte halfuur studeeren achter den rug was en
ze had met een bedroefden blik naar het muziekinstrument
gekeken, dat de prettige stemming van de kinderkamer bedierf. Het was Bien middag rekenles en handwerken, twee
afschuwelijke dingen, waar ze erg dom in was, en altijd
slechte cijfers voor kreeg al deed ze nog zoo haar best.
Toen ze heelemaal ontmoedigd uit school kwam was de
hoek bij het venster, waar een kast met naai- en verstelwerk
van de kindermeid stond, leeggeruimd en verzet. Daar prijkte
nu een kleine schildersezel met een krukje ervoor, waarop
een palet en echte penseelen lagen, en twee spiksplinternieuwe
verfdoozen, eene met olie- en eene met waterverf. Bij het
raam was een lage tafel geplaatst met een teekenplank tegen
een opgaanden richel, daarnaast lag houtskool, zwartkri j t,
een doezelaar, een eendenschacht en een doos pastels.
Nu hoeft Myra geen piano meer to studeeren, ze brengt
er toch niets van terecht, lachte Moeder, maar ze krijgt eens
in de week teeken- en daarna schilderles, en haar uur van de
pianojuffrouw mag Wyza er bij hebben.
Het beeld stond nog levendig voor haar : de groote gezellige kinderkamer, met den kolomkachel en het veilige hekje
daaromheen, de kinderkamer, waar de jongens zoo'n janboel
konden maken, waar ze allemaal altijd mochten doen wat ze
wilden, de eenige kamer waar de kinderen volkomen baas
waren, want verder hadden ze onder Moeder's streng en ordelievend beheer niet veel vrijheid in huis. Moeder stond
midden in het vertrek, Wyza en Myra hielden elkaar bij de
hand en keken naar haar op. Het was zulk een verrassing,
zulk een vreeselijk groote verrassing, er was bijna iets angstigs
aan.
-
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— Nu kleine deugnieten, zeggen jullie niets? vroeg Moeder gemaakt teleurgesteld.
Ze vlogen beiden op haar toe, sprongen tegen haar op,
omhelsden en kusten haar dat zij er den adem bij verloor.
— Genoeg, genoeg, sprak Moeder plotseling kortaf en ze
zagen, dat er tranen in haar oogen stonden. Zullen jullie voor
altijd onthouden hoe prettig en onverwacht deze verandering
geweest is? En nooit opgeven wat je eenmaal begonnen bent,
alle twee ?
Ze knikten beiden, niet beseffend, niet begrijpend, toch
voelend dat er hier jets ongewoons gebeurd was.
Eenige weken nadien begon Moeder to sukkelen. In plaats
van de nieuwe piano werd er een rustbank in de huiskamer
genet, waarop zij den geheelen dag neerlag en van daaruit
haar gezin, haar kinderen, haar dienstboden bleef besturen.
In hetzelfde jaar dat Myra naar de teekenacademie en Wyza
naar het conservatorium ging, stierf Moeder.
Ze waren toen alien groot, zij beiden aankomende meisjes,
maar de kinderkamer was hun gemeenschappelijk kunstheiligdom gebleven.
Eenige dagen voor haar dood vroeg Moeder plotseling
— Weten jullie nog in welk jaar ik voor het eerst naar den
professor in Amsterdam ben gegaaan? Het was daags voor de
groote verrassing?
Ze begrepen toen dadelijk wat Moeder bedoelde, knielden
bij haar Weer, omhelsden en kusten haar, maar ditmaal heel
zacht en voorzichtig.
— Jullie waren toen nog een paar kleine deugnieten, glimlachte Moeder. Nu zijn jullie groot en verstandig. Blijf braaf
en Beef het werk nooit op.
Myra streek met de hand over het voorhoofd. Ze gaf het
werk niet op. Het was maar tijdelijk die luiheid, het was van
voorbijgaanden aard, ze was een Wynanda net zoo goed als
Vader en de broers, ze was werkzaam en taai, zij evengoed
in haarkunst als de anderen in hun taken. Ze zou trouw blijven aan Moeders voorschrift, ook na haar dood, doorwerken
al beleefde ze nu weer een tijdperk van inzinking, verklaarbaar door den toestand, waarin heel Holland verkeerde.
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Belgie werd verwoest te vuur en te zwaard. Leuven was in
vlammen opgegaan, en vanuit Antwerpen was de stoet der
ellendigen uitgetrokken Haar de kleine strook boven hun
land, waar het nog veilig bleef, voorloopig.
Hoe zou het in Brussel wezen op dit oogenblik?
De bladen, de persberichten, och ja, je moist wel ongeveer
moat er gebeurde, maar je kreeg toch altijd het gevoel, als je
die vluchtelingen had zien aankomen, aan de grens, in Roozendaal, in Rotterdam, of het allemaal veel edeler en menschlievender werd voorgesteld, dan het eigenlijk was.
Hoe zou het zijn in hun huizen, in hun harten, bij al degenen, die ze in Brussel had gekend. Hoe was het met de kleine
Zonzon en haar ouders, zou mevrouw Dumoulin nog teruggekeerd zijn uit Oostende, zou die arme Lilly nu eindelijk
iets naders weten over haar man, en was Pierre Verschaeve
dood of leveed?
Ze knipte het electrische licht aan en Ham uit de lade van
haar schrijftafel een pakje brieven. De Hollandsche legatie
had bewerkt dat haar landgenooten te Brussel in betrekking
konden blijven met het vaderland en wekelijks ging met de
diplomatieke auto de post voor in Belgie verblijvende Nederlanders been en weer. Het eenige vereischte was dat er geen
militaire bijzonderheden in de opengelaten brieven mochten
staan. Zoodoende was die briefwisseling zoo karakterloos en
onzijdig mogelijk, maar al wie in Brussel vrienden had kon
'och nieuws van hen vernemen. Lilly had er ook gebruik van
gemaakt en haar een paar maal geschreven. Haar man stelde
het goed schreef ze, hij was bij Namen gewond en gevangen
genomen en zou dus wel rustig in een der vele krijgsgevangenkampen het erode van oorlog kunnen afwachten. Doch
Lilly zou zoo graag weten waar hij zich eigenlijk beyond, en
vroeg of Myra Bens navorschingen Wilde doers?
Ze zag Lilly voor zich, met de brandende oogen en de brieven van haar man die ze aIs een relikwie tusschen haar gevouwen handers had gehouden. Ze hoorde de klanklooze
stem : « Als Brussel door de Duitschers bezet wordt, is de
verbinding tusschen hem en mij afgesloten. » En dan weer:
«Leveed of dood ik blijf waar Andre is. »
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Je kon wel begrijpen, dat dit makke rustige brief j e, alsof
het een inlichting betrof omtrent een hotel in het buitenland,
waar iemand zijn zomervacantie doorbracht en waarvan men
naam of plaats vergeten had, eigenlijk iets heel anders inhield : de martelende angst, de moordende onzekerheid van
de vrouw die zich afvroeg in welken toestand en waar bevindt
zich mijn man?
Plotseling schrikte Myra uit haar gepeinzen op:
Dierbaar tweespan, wat zit je bier zoo alleen en triestig
to kniezen. Kijk eens welk een onverwacht bezoek we na
maanden zwijgen als het graf plotseling gekregen hebben,
riep Wyza's opgewekte stem en ze stond met Bastien midden
in het atelier.
Alle vermoeienis en loomheid gleden bij tooverslag van
Myra af, ze sprong op, er was een weldadige warmte, een
helder licht binnen in haar, zoodat zij in een opwelling de
armen om Bastien's hals sloeg en hem herhaaldelijk kuste.
Hij hield haar een oogenblik vast en drukte haar tegen zich
aan. Dit was zoo ongewoon dat ze verwonderd het hoof d
achteroverboog en hem vragend aankeek:
Bastien, er is lets ? Wat is er gebeurd ?
Meis j es, kom eens bier, ik moet een oogenblik ernstig
met jullie praten, met jullie beiden alleen, het is nu
waarschijnlijk de laatste keer dat ik in Holland kan komen.
Jullie weten natuurlijk beiden bliksems goed welk soort werk
ik verricht, ginder bij ons. Je oom Carel weet het natuurlijk
evenals je Vader, maar we spreken er nooit over, nooit ofte
nimmer, want...
Wat bij u vaderlandsliefde is zou bij hen spionnagedienst wezen, sprak Wyza kalm. Neen oom Bastien, gastvrijheid zooveel u wilt, aangemeld of onverwacht, bij nacht
en ontij, of op klaarlichten dag, u is hier altijd welkom. Hulp,
steun en onderkomen aan vluchtelingen bier, en bijstand
ginds aan de burgerbevolking in Belgie zooveel u wilt, maar
over iets anders moet u tegen
ons, die Hollandsche
meisjes
l
g
es
zijn, niet praten.
Bastien Delorge kruiste de armen en mat de tweelingzuster
met een onderzoekende blik.
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Zij geleek op Myra maar was veel ruder, ze miste ook den
prachtigen gloed van het hoofdhaar en de warme tint in wangen en lippen. In tegenstelling met Myra's klar`e staalblauwe
oogen, waren die van Wyza donkergrijs, haar blik was scherp
en doordringend. Zij was Myra's evenbeeld, Myra's afschaduwing, uiterlijk was zij Myra in minderen graad,innerlijk
waren beiden, hoezeer verschillend, volkomen gelijkwaardig,
dat wist hij.
Je hebt veel doorzicht, Wyza.
0 ja, meer dan Myra misschien. Alti j d gehad denk ik.
En wat ik jullie kwam vragen is gevaarli j k.
Het meisje haalde de schouders op.
Over gevaar zullen we maar liever niet spreken, we
hebben het over de eerlijkheid. U is een Belg, tante Mariette
al is zij met een Hollander getrouwd, is en blij f t toch een
Belgische, maar u moet Myra met rust laten, het gaat haar
niet aan. Myra heeft met Belgie niets te maken.
Mijn verre meisje en zijt ge niet
Bij 't hooren, van dit simpel lied
als kind'ren bij een sproke...
Welke Vlaamsche dichter heeft dit lied ook weer gemaakt en
voor Welk meisje is het, peinsde Myra. Ze was naar den uitersten hoek van het atelier gegaan en nam het vertrek in zich
op alsof zij het voor het laatst van haar Leven zag, terwijl
haar zuster met een man, die bier eigenlijk niet hoorde op
vijandigen toon woorden wisselde, waarvan ze den zin niet
verstond.
Er werd gebeld, zij liet beiden alleen en Bing open doen.
Eenige oogenblikken later kwam zij terug met een geopenden brief in de hand, waarvan zij den inhoud in de gang
gelezen had.
— Myra, vroeg Bastiea, God beware use kind, wat is er
opeens, deb je een spook ontmoet?
Ze schudde het hoofd, haar gelaat was lijkbleek.
Er is bericht van een van Pierre Verschaeve's makkers,
hij is zwaar gewond, hij ligt in het hospitaal te Haogstade.
Bastien Delorge greep den brief uit haar harden, Myra
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wankelde even, Wyza schoot haastig achter haar en hield
haar aan beide ellebogen vast.
— Wyza zal ons een oogenblik alleen laten, Bastien, ik ga
naar Frankrijk. Je kunt me elke opdracht geven die je verkiest.
— Myra, bedenk wat je zegt, waarschuwde haar zuster,
wees voorzichtig, doe niets overijlds.
Er was wat kleur in Myra's gelaat teruggekeerd, ze haalde
diep adem.
— Ik had hier thuis niet gezegd, dat Pierre me gevraagd
heeft zijn vrouw te worden. Ik moet nu zoo spoedig mogelijk
naar hem toe gaan, en ik zal voor zijn land, voor ons land
doen wat ik kan, wat je me al maanden geleden gevraagd
hebt.
Wyza week een stap achteruit, Bastien Delorge strekte
beide handen uit en Myra legde de hare daarin.
— Is het een verbond op leven en dood ? vroeg Wyza kil.
Met verbeten mood en tranen in de oogen wendde het
meisje het hoofd of
— Arme Pierre; als ik maar niet te laat kom.
— Onzin, gewond is gewond. Ze gaan daarom niet dadelijk flood, antwoordde de beeldhouwer ruw.
— Het zal heel moeilijk voor je zijn papieren voor Engeland en Frankrijk in orde te krijgen, bemerkte Wyza. De
consulaten en de paspoorten zijn de nachtmerrie van alle Belgische vrouwen die naar hun man toegaan, wat moet het flan
niet wezen voor een Hallandsche. Dan krijg je de Permit
Office in Londen nog, het zal weken duren voor je Binder
bij hem aankomt. Met deze woorden verliet zij het atelier.
— Het is. zwaar verantwoordelijk werk, Myra, maar je reizen en overtochten, dat gaat natuurlijk van een leien dakje,
voor jou net zoo gemakkelijk als voor mij. Je hebt niets te
doen zelf, alleen maar mijne inlichtingen, en mijn gegevens
overbrengen.
— Ik ben nu om zoo te zeggen een Belgische, ik denk dus
dat ik het doen moet, als je me noodig hebt Bastien, ofschoon
ik geloof dat ik voor zoo iets de meest ongeschikte persoon
ben en ofschoon...
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--- Ofschoon... ? wat? vroeg hij argwanend.
— Het is vreeselijk, al die menschenlevens.
— Wat bedoel je?
Al de menschenlevens, die jij in je hand houdt Bastien,
fluisterde ze met haar gelaat vlak bij het zijne.
Hij haalde de schouders op :
Het is mijn of dijn Myra, zij of wij : arme Duitsche
jongens,, of arme Vlaamsche jongens, we hebben geen keuze.
Inderdaad, herhaalde ze toonloos, Pierre Verschaeve
is gewond en hij vraagt naar mij, ik heb geen keuze.
-- Dwingen doe ik je anders niet.
Ze glimlachte weemoedig:
Weet je nog hoe we een vorig jaar in je atelier zegden :
als de dagen weer gaan lengen, hoe zal het er dan in Vlaanderen uitzien ?
Dit is het einde van aarzeling en weifelen, van twijfel en
tweestrijd, ze zal gaan, ze zal Pierre's vrouw worden, later
of nu dadelijk, ze zal ook de taak volbrengen, die Bastien
haar oplegt, omdat hun land nu het hare words en ze alti j d
iedere taak heeft volbracht, die haar op werd gelegd.
Mijn verre meisje en zijt ge niet
als kind'ren, bij een sproke,
die hooren 't blij aandachtig aan,
maar niet den schoonen zin verstaan...
neen, neen, neen, het is geen simpel lied, er ligt ook geen
schoone zin in verdoken, het is ijselfjk, het is gruwelijk, het
is moord, dood, en verderf.
Pierre Verschaeve, de stille bleeke man, die om haar liefde
dong en nu to kermen ligt in dat kleine stukje van hun land,
dat nog vrij blijft, en die verminkt, stervend misschien, dag
en nacht in ijlkoorts Naar naam roept.
Dit is het einde van wankelen en worstelen, ze zal gaan.
Als de dagen lengen, Bastien waar zullen we dan zijn?
Je denkt toch niet dat het meer dan twee jaar kan duren
zoo'n slachtpartij. Als de dagen nu weer lengen, dan zitten
we allemaal veilig en prettig in Brussel thuis.
61

KAPEL
Onder den Breeden beukeboom verscholen
Droomt de kapel van de Verloren Min.
Zij die beminnen en in 't duister dolen
Vinden hier biddend troost en zoet gewin.
De bankjes zijn versleten van het knielen;
In 't koele schemerduister der kapel
Blinken ex-voto's van verloste zielen.
Een vreemde geur van hemel en van hel
Kleeft aan de koude, gladde vensterstaven;
Maria bidt, St Jozef houdt de wacht
En toont den weg ons naar de veilige haven.
De kleine ex-voto-harten rinklen zacht.
JAN MELIS.

62

NOG : CYRIEL VERSCHAEVE PRO DOMO
DE EEUWIGE ONSTERFELIJKE STERREN
door GERARD WALSCHAP

In het Novembernummer van Kultuurleven verscheen het
eerste schimpartikeltje tegen mijn stukje over Verschaeve's
oratio pro domo te Leuven. Het is van Pater Van Den Bussche, dominicaan.
Verschaeve hield te Leuven een pleidooi. Ik trachtte aan
te toonen dat dit pleidooi Been steek houdt. Wat moest Pater
Van Den Bussche nu doen ? Punt voor punt mijn argumentatie ontwrichten en zoo die van Verschaeve herbewijzen.
Daar hij dit niet kan, doet de Pater wat anders. Hij scheldt.
Mijn gematigdheid noemt hij licht superieur en een greintje
gemeenig. Verschaeve leeft van metaphysische, religieuse,
christelijke werkelijkheden en ik van psychologische en biologische verwikkelingen van de menschen ondereen, zoodat
ik een << zielig onvermogen >> verraad tot het begri j pen van
Verschaeve. En zoo voort.
Ten tweede liegt de pater een beetje. Ik zou nl. geschreven
hebben dat de Verschaevenianen in het stadium der halfontwikkeldheid verkeeren. In werkelijkheid heb ik geschreven
dat de vlaamsche ontwikkelden hun dichters en dus ook
Verschaeve van langsom juister waardeeren en dat dit te danken is aan hun toenemende zelfkritiek en het stijgen van het
ontwikkelingspeil.
Maar eenmaal komt de pater ter zake.
Verschave schreef : << Heeft de mensch waarlijk de eeuwige
onsterfelijke sterren daar boven zijn sterfelijk hoofd, dan is
,dat hoofd niet sterfelijk en zal het eenmaal de sterren zien
sterven >>.
Ik vroeg : << Wat beteekent dat ? Heeft volgens den priester
Verschaeve niet elk mensch een ziel die eeuwig is en moet
dus niet volgens hem elke mensch eenmaal de sterren zien
sterven, d.i. het in zijn oogen vergankelijke zien vergaan, of
hij de sterren waarlijk of niet waarlijk boven zijn hoofd
heeft? >>
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Daarop antwoordt Pater Van den Bussche : «Het was nu
toch allerduidelijkst dat Verschaeve bedoelt, niet het loutere
objectieve feit van onze onsterfelijkheid, maar den bewusten
subjectieven stand van den mensch tegenover het Eeuwige
en het Bovennatuurlijke, den mensch in den duchtelijken
greep van de gedachte aan zijn oorsprong en gespannen naar
de groote Vervulling van zijn lot, den mensch zooals Verschaeve hem zag op den tempel te Poestum ».
Nu vraag ik andermaal wat dit beteekent. Pater Van Den
Bussche zegt dat ik te klein en te dom ben om Verschaeve te
begrijpen. Ben ik misschien ook te klein en te dom om pater
Van Den Bussche te begrijpen? Zoo niet, zou hij mij dan niet
kunnen aan het verstand brengen wat zijne woorden beteekenen ?
Voor zoover ik den pater tot nu toe vermag te begrijpen,
bedoelde Verschaeve niet de objectieve onsterfelijkheid, d.i.
de onsterfelijkheid van elke menschenziel. Hij bedoelde «den
bewusten subjectieven stand » enz. waardoor hij ook onsterfelijk wordt, maar dus subjectief onsterfelijk. Waarin bestaat,
zeer precies uitgedrukt, Pater Van Den Bussche, deze subjectieve onsterfelijkheid? Het kan toch niet de literaire onsterfelijkheid zijri, niet waar, en met sterren kan niet bedoeld
zijn de literaire sterren. Want ik kan me niet voorstellen dat
Verschaeve zou gezegd of bedoeld hebben : ik heb de onsterfelijke sterren boven mijn hoofd en daarom ben ik literair
onsterfelijk en zal de literaire sterren van thans overleven. Ik
heb in mijn artikel die veronderstelling niet eens durven
uiten.
Maar nu de pater er op doorgaat, Believe hij mij nauwkeurig te zeggen waarin de subjectieve onsterfelijkheid bestaat d.i. in welken zin de mensch, de dichter, onsterfelijk
wordt die de eeuwige onsterfelijke sterren waarlijk boven
zijn sterfelijk hoofd heeft.
Dit is een formeele uitnoodiging aan den pater omtrent
een zeer duidelijke vraag. Indien hij het niet laten kan mag
hij nogmaals en even uitvoerig zijn gevoelens jegens mij
lucht geven, als hij daarnaast maar niet vergeet op een klare
vraag duidelijk te antwoorden.
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KRONIEKEN
I
PHILOSOPHISCHE KRONIEK
door Prof. Dr. EDG. DE BRUYNE

Dr. HERMAN WOLF. De Ziel van het Oosten en de Geest van het
W/e.rten. — Athenaeum Bibliotheek. Becht. Amsterdam (1938).
Dr. P. VAN SCHILFGAARDE. De Zielkunde van Ari.rtoteles. — E.
J. Bril. Leiden. 1938.

Met zijn boek wil Dr. H. Wolf « een bijdrage leveren tot
de nieuwe orienteering op philologisch en psychologisch gebied. De toekomst van onze beschaving hangt immers of van
dit probleem : hoe zal de verhouding van het Westen tot het
Oosten en die van het Oosten tot het Westen in de volgende
decennia zijn ?» Het boek is Been geschiedenis doch eerder
een parallel. Het steunt niet op oorspronkelijke teksten doch
op vertalingen en op commentaren van bevoegde geleerden
als Masson-Oursel, Hackmann, Glasenapp, Oldenberg, Rohde,
Evans-Wentz, enz. In de lijst zoowel van de bronnen als van
de vakkundigen ontbreken echter belangrijke nummers
(vooral uit de Fransche kringen) : de draagwijdte van dit
essay is dus beperkt. Het ontstond trouwens uit een curses
aan de Amsterdamsche Volksuniversiteit. Een zekere eenzijdigheid in de interpretatie blijkt uit het gebruik van de Psychologie van Jung en uit de theosophistische tendenz. Het
werk blijkt nochtans merkwaardig wanneer het tot zijn juiste
afmetingen herleid wordt : het onderstelt een groote belezenheid en philosophischen speurzin en wordt door hooge zedelijke aspiraties gedragen. Het werkt prikkelend en niettegenstaande zijn wijsgeerigen ideeengang, leest het vlot en boeiend
als een roman. Op gansch bijzondere wijze vallen de beschouwingen aan to stippen over Broom en werkelijkheid in de
Oostersche en Westersche wijsbegeerte. Nog meer hebben wij
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genoten van het hoofdstuk waarin het Tibetaansche Daodenboek vergeleken wordt met de primitieve, oud-Indische,
Egyptische en Grieksche Hadesvoorstellingen. Wat echter
den lezer treft, is het feit dat er over het Christendom als
geloof ongeveer niets in deze vergelijking en bij de conclusies gezegd wordt : dit beperkt deze anderzijds suggestieve
studie tot een Touter wijsgeerig betoog dat de identiteit van
den menschelijken geest even sterk naar voren brengt als het
verschil tusschen Oost en West.
De studie van Dr. van Schilfgaarde is streng wetenschappelijk opgevat (cf. de voetnota's en de registers), zij steunt
op een grondige en fijn-geschakeerde kennis van den tekst
en van de Grieksche wijsbegeerte en komt tot een oorspronkelijke interpretatie van Aristoteles' leer. Zij dient begroet
als een waardevolle aanwinst voor de Nederlandsche philosophische literatuur. Men zal echter betreuren dat de auteur
niet de volledige bibliographie heeft doorgemaakt en dat
o.m. de werken van Prof. Mansion over de Aristotelische
methode, van Prof. De Corte en van Prof. Siwek over de
psychologie van den Stagiriet niet eens geciteerd worden
juist omdat zij meer bij de traditie aansluiten, hadden zij van
wege den auteur vruchtbare discussie kunnen uitlokken.
Zonder Natorp Wiens Plato's interpretatie bij volgt, zou de
schrijver niet tot zijn verklaring gekomen zijn. Hij verwerpt
nochtans uitdrukkelijk Natorp's opvattingen aan de hand van
Fraenkel, doch om den bouw van Aristoteles' psychologie
dialectisch to verklaren : niet in w a t beweegt doch in de
d y n a m i e k van de ontwikkeling vindt Aristoteles de
grondbegrippen die kenmerkend zijn voor zijn philosophischen still. De substantie is, in de beweging, de dialectische
relatie tusschen de bepaalbare materie en de bepalingen waardoor zij zich uitdrukt of uitgedrukt wordt : haar << entelechie »
of actualiteit is juist de eenheid van virtualiteit, actief streven,
en zingevend doel.
Prachtig schrijft de auteur bl. 104 : << De onherleidbaarheid
van Plato's top (de idee van het goede) berust hierop, dat bij
uitgang (begin, houvast) is en al het denken daarop betrokken wordt; terwijl noes het oorspronkelijke, in alles werk66

tame beginsel is. Bij de eene zelfstandigheid overheerscht het
begrip van het gescheidene en verhevene, bij het andere dat
van het onafhankelijk (uit zichzelf) werkzame... Ginds het
v o o r b e e 1 d van den kunstenaar, hier diens vormend vermogen ». « De natuur is eeuwige beweging op grond van een
werkzaamheid die gestadig en krachtens haar wezen werkzaam is. Die werkzaamheid is de Noes : noes poie'tikos, zoolang zij zelfstandig, kleurloos en zuiver is, noes pathe'tikos,
zoodra de goddelijke rede inhoud of verschijnsel wordt, en
als menschelijke rede, zich ontwikkelt in bepaalde gedachten.
Doch hier stelt zich het grondprobleem : de noes pathe'tikos
vloeit niet wort uit de goddelijke rede, die tijdloos. en
inhoudloos is, en Loch hangt hij ervan of ». «Hoe ? << De kloof
tusschen de abstrakte geldigheid der goddelijke rede en de
konkrete, zich openbarende geldigheid der zuivere menschelijke rede wordt niet gedempt >> (bl. 113).
De zielkunde is noch een biologie (tegen Natorp) noch een
metaphysica (tegen S. Thomas) : zij is volstrekt autonoom;
haar voorwerp is de overgang tusschen geest en leven; tusschen de waarheid in 't algemeen en de natuur. De ziel is « de
waarheid van het leven >> (bl. 167). Zij heeft meer een logischontologische dan een biologische beteekenis (bl. 178) : zij kan
niet worden .losgemaakt van het lichaam doch kan evenmin
met het lichaam vereenzelvigd worden. Zij is niet het product
van het leven noch een in zichzelf opgesloten principe. De
relatie tusschen ziel en lichaam is niet een verband tusschen
evenwijdigloopende reeksen noch een omkeerbare verhouding tusschen gelijkwaardige termen : het levend lichaam is
als het werktuig van de ziel waardoor ze zichzelf ontwikkelt:
de ziel m.a.w. bepaalt zichzelf als Joel en verwerkelijkt zich,
door zich een orgaan to scheppen, een uitingsmogelijkheid
(bl. 178).
Vooreerst is zij het werkingsbeginsel waardoor het lichamelijke geordend en geunificeerd wordt en zich voedt en
voortplant; zij is het voedingsbeginsel waardoor het levend
organisme, in een hoogere eenheid, zich bewust wordt van
zijn wijzigingen; zij is het werkingsbeginsel waardoor het
gewaarwordend wezen, dank zij de actieve herinnering, zich
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ontwikkelt tot zelfbewustzijn. In dit stadium wordt de ziel
eenigszins bevrijd van het organisme daar ze zich kept niet
meer in betrekking tot de stof, maar in haar eigen doe!:
geestelijk zelfbewust komt zij tot de waarheid. Maar dit is
slechts mogelijk voor zoover zij zelf onder de werking staat
van een !outer actief bewustzijn dat Been inhoud heeft buiten
zichzelf. Dit gelijk to worden is haar hoogste doel en de drijfveer van haar handelen.
Wij betreuren dat bij deze stroeve samenvatting, juist de
subtiele schakeeringen van den auteur verdoezeld worden
zijn dialectische interpretatie verschilt uiteraard van een substantialistische verklaring. Of zij al de moeilijkheden oplost
is een vraag die gesteld blijft doch niets verandert aan de
wetenschappelijke draagwijdte van dit merkwaardig betoog.
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II
POEZIEKRONIEK
door PIETER G. BUCKINX

Enkele jaren geleden verscheen van Karel Jonkheere een
dichtbundelt j e << Proef vlucht >> getiteld waarin, naast een
reeks gedichten die nog al te zeer het voorbeeld verraadden,
toch reeds de kern aanwezig was van een persoonlijkheid die
gaandeweg haar eigen stem en uitdrukkingsmogeli j kheden
zocht.
Alhoewel in zijn tweeden bundel << Het Witte Zeil >> deze
persoonlijkheid zich nog niet volledig ontbolsterde, toch trof
ons ook hierin de eigen atmosfeer waarin dezen dichter, naar
wij veronderstellen durfden, zich verder ontwikkelen zou.
Ook de zuiverheid van den vorm stemde onze verwachtingen
hoog, spijts de vele herinneringen aan Karel Van de Woestijne die, alhoewel zij uit menig gedicht duidelijk bleken,
toch reeds een eigen wereld lieten vermoeden.
In << Gewijde grond >> is deze eigen wereld, deze persoonlijke atmosfeer zoo goed als volledig zoek geraakt. Behalve
de" cyclus << In Memoriam Patris >> waarin enkele gedichten
voorkomen waaruit een diep-menschelijke ontroering en een
van weemoed verstilde klaarte spreken, beteekent dezen nieuwen bundel geen vooruitgang op zijn vorig werk. Een al te
merkbare geforceerdheid en een zekere oppervlakkige vaagheid duiden erop dat wij hier met maakwerk te doen hebben.
De diepere levensinhoud die de grootheid uitmaakt van zijn
voornaamste voorbeeld Karel Van de Woestijne, ontbreekt
hier zoo goed als volledig. Naar een zuiver persoonlijk, naar
een volkomen gaaf en eigen geluid zoeken wij in deze gedichten te vergeefs. Ook de heidensche erotiek waarover
dezen dichter nog steeds niet is .heen geraakt en waarin wij
bezwaarlijk kunnen gelooven, werkt tenslotte storend.
En toch zou het onrechtvaardig zijn aan Karel Jonkheere
-

69

alle talent te ontzeggen. In enkele gedichten in «Proefvlucht»
en ook in «In memoriam>> heeft hij duidelijk bewezen dat
hij tot grootere dingen in staat is. Hij late zich dan ook niet
langer verleiden door een veelzijdigheid die van de meeste
dichters knoeiers heeft gemaakt en die alleen door strenge
zelfkritiek in toom kan worden gehouden.
Ook Albert Westerlinck, die onder de aankomende jongeren in Vlaanderen een eigenaardig verschijnsel is, is een
leerling van Van De Woestijne. Ook hij kon zich aan dezes
invloed nog niet volledig ontworstelen.
Reeds de titel << Bovenzinnelijk verdriet >> duidt op de dualiteit die in deze verzen aanwezig is. Deze dualiteit, die bij
Westerlinck ontstaat uit de botsing van zijn mystischen aandrang en den stroom van het menschelijk bloed, schenkt aan
zijn poezie een zeer bijzondere atmosfeer die, zonder ons
volledig in te nemen (daarvoor is zijn droomwereld nog al
te vaag en te ijl) toch den indruk nalaat van een ongewoon
sterke aandrift die hem tot het schrijven deter verzen dwong.
Deze poezie is de bevrijding van een verdriet dat voorlaopig elke hoogere vlucht belemmert. Dit hart, dat naar een
onwezenlijke, extatische bedwelming zoekt, hangt nog al te
zeer vast aan de aarde. Dit weze Been verwijt. (Wie schenkt
ons het zwaard en de dapperheid om deze onrust te overwinnen?)
Uit deze onrust en uit deze pijn werden eenmaal wondere
gedichten geboren. Ook Westerlinck schonk ons in a Bovenzinnelijk verdriet >> enkele verzen die van een intense levensverdieping getuigen en die van een diep-doordringende
warmte zijn. Dat hij niet altijd daarin gelukte ligt ongetwijfeld aan de ijle onwezenlijkheid die dezen dichtbundel kenmerkt.
Een zeker Bemis aan frischheid en eenvoud is opvallend.
Niet altijd krijgen de woorden en de beelden een, van een
vernieuwde vizie getuigende, klaarheid die het gedicht doorstralen moet en doorschitteren.
Deze enkele restricties terzijde gelaten is Albert Westerlinck echter een zeer eigenaardig verschijnsel dat onvermoede
mogelijkheden in zich besloten houdt en ooze aandacht ten70

voile verdient.
Een treffend bewijs hiervan is het gedicht << De Nachtegaal »
0 Vogellied dat klinkt diep in het loof verloren
ontferm u mijner, och bespaar mij deze pijn,
want in dit lied wordt weer ons beider wee herboren
dat wij begroeven diep onder der dingen schijn.
Roept gij in 't wenken van uw vlugge vleugelslagen
of huivert gij van vreemd geluk dat gij verwacht?
Nog brandt door zomerliedren die geen antwoord vragen
de snik der lief de die ons saam heeft omgebracht.
Ook de derde dichter die #k hier bespreken moet, Achilles
Mussche, heeft zijn worming te danker gehad aan Karel van
de Woestijne. Het blijkt zelfs, nu hij in «Koraal van den
dood » tot een sterkere prosodische gebondenheid is teruggekeerd, dat dezen invloed duidelijker naruischen blijft.
Weer gaat de hemel als een donkerroode roze
traag drijven op den avond in een gouden vloed,
Ben late zon talmt aan den Binder nog een pooze
en reeds rijzen ons sterren vurig tegemoet.
Is het niet, (de laatste versregel uitgezonderd) of Van de
Woestijne hier zelf aan het woord komt?
Wij hebben Mussche eenmaal beschouwd als een der talentvolsten onder de jongeren. Evenals de poezie van Moens,
groeide ook zijn poezie rechtstreeks uit het hart van het yolk.
Zijn breeduitdeinende versregels, die al te duidelijk aan Walt
Whitman herinnerden, stelden hem in staat een paar psalmen
te schrijven van meer dan gewone beteekenis. Het romantisch heimwee dat zijn werk doorstroomde en de gezwollen,
pathetische uitbeelding ervan, moist ook op de jeugd een zekeren invloed uit te oefenen die niet zonder strijd zou worden
overwonnen.
Ondertusschen hebben de jongeren verbrand moat zij tiers
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jaren geleden aanbaden. En ook Mussche is thans gekomen
tot een strengere tucht die zijn werk slechts ten goede komt.
Zijn gemeenschapszin evolueerde naar een zuiver individueele gevoelswereld. Zullen wij het hem verwjten dat hij
afstand heeft gedaan van wat wij eenmaal in zijn werk hebben
bestreden?
Deze laatste gedichten van Mussche hebben ontegenzeggelijk gewonnen aan diepte en aan waarachtigheid. Een
groote innerlijke onrust is hier muziek geworden.
Wat wij eenmaal in stukjes gehakt proza hebben genoemd
werd hier poezie in den zuiveren zin van het woord. Mussche
heeft de moed gehad afstand te doen van de bezwerende
elementen die zijn vroeger werk ongenietbaar maakten. En al
komen dan ook de invloeden die hem hebben gevormd hierdoor duidelijker naar wren, dit belet niet dat dit kritisch
kiezen hem in staat heeft gesteld Rijn poezie grondig te hernieuwen.
Dit << Koraal van den dood » beteekent voor Mussche zelf
een sprong in de klaarte en voor de Vlaamsche poezie een
evolutie waarmee rekening zal moeten worden gehouden.
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RINGSTEKEN
EEN GEDICHT << VERTAALD >>
Bijna nooit, aldus Dr. A. Haighton in De Nieuwe Gids, is het mogelijk, een
gedicht in eene andere taal over te brengen, onder — zelfs maar benaderend —
gelijktijdig behoud van inhoud, rhythme, beelding en de verdere wezenlijke eigenschappen. Echter : geen regel zonder uitzondering. Een deter dagen kwam ik tot een
Fransche vertaling van een der schoonste gedichten van Gorter, die, indien ik mij
niet al te zeer bedrieg, zulk een getrouwe << overzetting » tamelijk benadert :
Ziehier Gorter's vers :
>> Mijn liefste was dood,
>> toen ben ik gegaan
>> alle werelden door,

>> ik heb gevonden, de wereld is groot.
>> Maar zij was dood <.
En ziehier mijn vertaling :
>> Ma bien-aimee n'etait plus
>> des lors j'ai parcouru
» le monde entier,
>> j'ai trouve, le monde est etendu.
>> Mais elle n'etait plus <.
Natuurlijk is het slechts een benadering. Doch mij dunken alle hoofdelementen
vrij goed << overgekomen >. Dit ligt, vanzelfsprekend, aan den eigenaard van het
origineel.
Inderdaad, het ligt aan het origineel. Maar ons dunkt dat het voornaamste van
dit gedicht juist niet is overgekomen.
Wanneer Gorter zegt dat hij gegaan is alle werelden door, dan geeft hij door
het meervoud < werelden >> aan dat hij juist niet gereisd heeft, terwijl de vertaling
<< j'ai parcouru le monde entier > op tourisme wijst. Het Fransche gedicht van
Haighton is een totaal ander gedicht dan dat van Gorter. Haighton zegt : Na het
afsterven mijner geliefde heb ik heel de wereld doorreisd en bevonden dat zij groot
is, dock wat heb ik aan die groote wereld, mijn geliefde is dood.
Het gedicht van Gorter behelst, alleen door het verschil enkelvoud-meervoud en
door het verschil : << gegaan >> (dat het idee van reizen uitsluit) en << parcouru >> (dat
Kier een touristische term wordt) heel wat anders.
Toen mijn liefste dood was, ben ik alle werelden doorgegaan, welke alleen zulke
smart den mensch opent. Datgene wat ik kende zag ik anders. Onbekende afgronden
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der ziel openden zich voor mij en ik ging er doorheen. Ik werd door de smart
in die werelden gedreven. Om er aan te ontkomen vluchtte ik in andere, lichtere
gebieden. Niets is er dat ik niet geleden, niets dat ik uit zelfbehoud niet beproefd
heb. Zoo heb ik gevonden dat deze materieele aardbol groot is, waarop de mensch
in zooveel verschillende onvermoede werelden geslingerd kan worden en redding
zoeken. Teruggekeerd uit de wereld waarin ik hoopte haar weer te zien ; uit de
wereld waarin ik zonder hoop op hereeniging toch meende dat haar geest voortleeft;
uit de wereld waarin ik zocht naar haar geestelijke presentie, uit de wereld waarin
ik mij troostte met relieken, een haarlok, haar kleeren, haar brieven; uit de wereld
waarin ik het wapen tegen mij richtte om aldus bij haar te komen ; uit de wereld
waarin ik den troost van een nieuwe liefde zocht ; uit de wereld waarin ik van
stupefianten vergetelheid verwachtte; uit al deze werelden, die ik tevoren niet kende,
teruggekeerd, weet ik nu eerst hoe groot de wereld is, en toch heb ik nergens mijne
liefste gevonden, ik weet nu dat mijne liefste dood is.
Deze omschrijving van Gorter's gedicht is geen fantasie. < Ik ben gegaan alle
werelden door >> kan wegens het meervoud niet anders verklaard worden. Hoe kan
een vertaler zich inbeelden dit grondelooze weer te geven door het te verbaedeckerschen tot « j'ai parcouru le monde entier >>.
Gorter's eerste regel < Mijn liefste was dood >> en zijn laatste : < Maar zij was
dood >> hebben een geheel verschillende beteekenis die bij Haighton ontbreekt.
Gorter's eerste regel beteekent : mijn liefste was overleden. Zijn laatste :' ik heb
mijn liefste geheel en voorgoed verloren.
GEEN ANSCHLUSS!
Het gebeurt wel heel zelden dat een schrijver protesteert tegen een gematige
kritiek. Dat doet nochtans Theun De Vries tegen een ophefmakende bespreking van
zijn roman : Stiefmoeder Aarde >> in Mussert's orgaan << Het Nationale dagblad >>.
De ophemeling is niet onverdeeld, maar het boek is toch naar het hart der nederlandsche fascisten, al vinden zij het einde niet goed. < Het begint, zeggen zij, als
een goed boerenboek, om uit te glijden over het verwoestende godlooze socialisme
en weg te stuiken in den ondergang van een industrieele opkomst.
Maar zelfs met dit voorbehoud is de lof der fascisten den schrijver nog ondraaglijk. < Een woord van scherp persoonlijk protest zij mij bier vergund na de twijfelachtige eer mij op 12 October jl. aangedaan door een letterkundigen beoordeelaar
in het < Nationale Dagblad >, schrijft hij in < Critisch Bulletijn >.
En zijn protcst IS scherp.' Ziehier het slot
Maar de verontwaardiging en de kritiek van den fascist zijn toch niet zo groot,
of hij annexeert de rest van de roman gaarne terwille van de inspiratie op « eigenlandsch geschieden >.
Neen, heren, zo makkelijk gaat dat niet. Gij weet, dat een kunstwerk niet op
twee gedachten kan hinken, en als gij werkelijk eerlijk zoudt kunnen zijn, moest
ge me uw veroordeeling van de strekking van de tweede « helft > van mijn boek
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ook de eerste wegwerpen, omdat de maatschappelijke moraal daarvan uit dezelfde
overtuiging stamt — n.l. dat de aarde aan den mens behoort, en dat de boeren
onbelemmerd recht op die aarde hebben, inplaats van als onder het fascisme — het
Derde Rijk leert het ons — tot lijfeigenen van de grondbezitters te worden en zich
als producenten doodgedrukt te zien door een sleep van belastingen, die in niets
verschillen van de tailles et corvees, waardoor de adel zich in vorige eeuwen zo
bizonder geliefd wist te maken.
Het naasten van andermans denkbeelden en de volksmisleiding, die dan met
deze denkbeelden bedreven wordt, toont deze Mussertianen in hun volledige geestelijke armoede. Het is een zich tooien met andermans veren, die op eigen huid niet
kunnen gedijen; zoals de nood der werklozen en arbeiders wordt misbruikt, om tegen
de bestaande arbeidersbeweging op te hitsen ; zoals men het recht van den boer op
de aarde, en zijn gehechtheid aan de grond wenst te misbruiken, om zijn < tegenstelling >> tot hoofd- en handwerkers in de stad te verdiepen, en hem daardoor of
te leiden van de sociale bewustwording, die hij nodig heeft om te begrijpen, dat hij
zich met de andere voortbrengende groepen leert verbinden en verbroederen, om te
veroveren, wat hij onder het fascisme nooit zal kunnen krijgen : d e v r ij e a a r d e.
Stiefmoeder Aarde > bevat in het literaire geen andere moraal dan de hierboven
geschetste, en de schrijver ervan voelt zich daarom gedrongen, in 't openbaar te
protesteren tegen de frase en het bedrog, dat zich van zijn werk meester wil maken,
om een wereldbeschouwing te dienen, die er lijnrecht mee in strijd is ; een protest,
niet ter wille van zichzelf alleen, maar ook terwille van den Nederlandschen boer,
die in het staatsbestel, dat Mussert huldigt, stiefmoederlijker bedeeld zou worden
dan thans reeds het geval is. >>
EEN POLEMIEK OM TE BEKRONEN
Zij die als buitenstaanders het letterkundig leven < bijhouden >>, zeggen te pas
en te onpas dat letterkundigen een kitteloorig volkje zijn, maar neem eens in hun
studeerkamer een tijdschriftnummer op dat zij veertien dagen geleden ontvangen
hebben. Het is opengesneden aan < de kleine lettertjes >> de huishoudelijke rubriek,
de rubriek van de polemiekjes, de korte, persoonlijke stukjes, het redactiewerk. Nu
is het waar, er is polemiseeren en polemiseeren en het laatste is interessant.
Indien wij een prijs moeten toekennen voor de beste polemische stukjes in tijdschriften verschenen, zouden wij < De Gemeenschap >> bekronen. Den prijs voor 1938
zouden wij toewijzen aan dit tijdschrift voor de bijdrage < Sobrietas of de matige
buurvrouw >> in het Octobernummer. Naar onze bescheiden meening is dit een model
van polemiek. De aanleiding ertoe is onbelangrijk. Eerste verdienste. Het stuk is
scherp, toch nergens hatelijk en zoo geestig dat ook de tegenstander het genieten
kan, indien hij althans eenigen zin voor humor behouden heeft en een tegenzet weet
te waardeeren die brillant wordt uitgevoerd. En de derde verdienste : deze onbelangrijke polemiek wordt door den zwier waarmee zij gevoerd wordt ten slotte
toch belangrijk. Over de hoofden van de beschotenen been wordt een mentaliteit,
een geestesgesteltenis getroffen die inderdaad het schot verdient.
En nu gunnen wij den lezer op zijn beurt het genoegen dat ons deel is geweest
bij het lezen van « Sobrietas of de matige buurvrouw >> onderteekend R. D. G.
(Redactie De Gemeenschap.)
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<< Laast gij reeds het versiag van den nationalen Sobrietas-dag 1937, gehouden
te Utrecht, en den daarin opgenomen tekst van de redevoering over o D e K a t h olieke Actie en het Sobrietaswerk>>, uitgesproken door pater Jac.
Bomhoff M. S. C. ? Laast gij de debatten, die op deze toespraak gevolgd zijn, toen
de vergadering zich verontrust gevoelde door de dreigende woorden van den gewijden redenaar betreffende een < vroolijk christendom >>, hetwelk volgens professor
van Dijck (kent gij professor van Dijck?) maar liever << vroolijk heidendom > moest
heeten << om misverstand te voorkomen >. Naamt gij kennis van het gewichtige
o woordje >>, dat pater Otten uit Huissen < gaarne wilde zeggen, hoewel hij niet bij
de inleiding geweest is >> ? En hoordet gij uit den mond van den Haagschen Mr.
Vollaerts het barmhartige protest togen de << harde woorden > van pater Bomhoff,
die over de << moderne genieters >> sprak als over < schromelijke egoisten >>, terwijl
o we toch meer in den geest van Ariens spreken, wanneer we bedenken, dat het ook
vaak slachtoffers van hun zwakheid en van de maatschappelijke omstandigheden
zijn > ? Weet gij reeds, hoe kranig << prof. Gerard Brom uit Nijmegen >> — zooals
de officieele tekst hem noemt — de ontdekking heeft gelanceerd, dat < de jongeren
met hun ideologie van genot en vreugde vooruit loopen op den hemel » en dat zij
niet te tragisch genomen moeten worden > ? (De eenige man in heel Nederland,
die < de jongeren )> t r a g i s c h n e e m t, is — blijkens zijn Amsterdamsche Diesrede van 18 Mei 1933 — prof. Gerard Brom uit Nijmegen!)
Hebt gij dit alles verzuimd ? Bestel dan onmiddellijk het verslag van den Sobrietasdag bij het Centraal Bureau van Sobrietas te 's Hertogenbosch, want gij kent
het Roomsche leven van Nederland niet, als gij die redevoering en die debatten niet
gevolgd hebt. Gij moet uw oor te luisteren hebben gelegd aan dezen polsslag van
Roomsch enthousiasme ! Gij moet die vurig-apostolische taal hebben aanhoord als
het klaroengeschal, dat een nieuw tijdperk van Roomsche strijdvaardigheid inluidt!
De vijand words niet bij name genoemd, maar het is misschien duidelijk, wie de
dapperen deze maal op het oog hebben, indien gij pater Bomhoff in het vuur zijner
rede hoort uitroepen, dat hem < elk pleidooi voor Carnaval een leeg gebazel > toeschijnt en dat hij < een godvruchtig lied, als het zoo klinkt : << O Heer, als wij
beschonken zijn, wil ons dit kwaad niet tellen >> onmogelijk kan aanvaarden >> (alsof
hij << de Heer)> was !). Neen, de vijand wordt niet bij name genoemd ! Dat zou te
cru zijn. Men heeft in deze kringen van het < offer uit naastenliefde > de kenmerkende hoffelijkheid, zijn vijand aan te duiden met de omschrijving : < de bierbrouwerszoon uit Bergen op Zoom >> (De Kruisbanier, redactie < Sobrietas >, Den
Bosch, in het nummer van Vrijdag 16 September 1938). Maar << nomina sunt
odiosa >>, dus namen noemt men niet!
Hiermede teekent zich eigenlijk reeds het heele gezelschap, dat wawelt over ons
met al de geniepige verbeterzucht en hardnekkige zelfverheerlijking van dorpsfilisofen, die het met elkaar niet eens kunnen worden over de vraag, of hun actief
nu negatief is of niet, maar die onmiddellijk de koppen bijeen steken, als het over
de actie van anderen gaat, om dan klaar te staan met hun broederlijk < foei toch ! >>,
hun heiligen afschuw : < heidenen zijn het ! >>, hun parate daadvaardigheid : < Wij
moeten waken tegen het acuut gevaar ! >>, en tenslotte te berusten bij den wijzen
raad : << kom, kom, vooral niet overschatten, het beteekent niet veel !
Wie weten wil tusschen wat voor soort menschen wij leven en werken, moet
kennis nemen van dit laffe gekanker, waarin << de jongeren > beurtelings voor vijanden des geloofs en voor studentikoze halvegaren worden uitgemaakt, waarin zij
achtereenvolgens, heusch niet ziek zijnde, worden blootgesteld aan de therapie van
het broederlijke venijn en de therapie van het broederlijke medelijden, hetwelk
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daarbij met een godzaligen glimlach den toon voert van : < Nu kunnen wij drankbestrijders best de zon in het water zien schijnen! >>
In het water ! Wie twijfelde daaraan ? Maar kunt gij ook die zon het wonder
Gods zien voltrekken van te schijnen in den wijn ? Leert het spoedig ! En valt ons
niet langer lastig met uwe goedkoope sophismen als het volgende :
<( De strijd tegen den Puritein is hachelijk! Men kan zich vergissen en den
heilige uit ons midden wegjagen. En zelfs indien... We hooren Christus van
de Farizeeers zeggen, die eerste klas Puriteinen : Doe naar hun woorden,
maar niet naar hun daden. Zolang de Puritein oreert, heeft hij, het kan jammer
zijn, dikwijls gelijk !
Kunt gij u niet vergissen en daardoor uit ons midden menschen wegjagen, die
eveneens ter heiligheid geroepen werden, maar wien de waig ervan bekruipt, wanneer
zij naar uw kronkelig geklets moeten luisteren ? Weet gij niet, dat over de Farizeeers
ironisch gezegd is : << doe naar hun woorden >> en dat zij er uit denzelfden mond
van beschuldigd zijn, de lasten des yolks noodeloos te verzwaren? Wordt hij liever
vereenzelvigd met adderengebroed en gepleisterde graven dan dat gij ongelijk krijgt,
wanneer gij uw bepaalde soort braafheid als een d w i n g e n d voorbeeld voor
anderen stelt ? Is er in heel de katholieke traditie niemand, waaraan dichters een
voorbeeld mogen nemen dan de hedendaagsche drankbestrijder, van wiens werkdadigheid wij nooit ofte nimmer de maatschappelijke waarde ontkenden of miskenden, wanneer wij voet bij stuk hidden in de verzekering, dat zijn vrijwillig
gegeven voorbeeld door ons vrijwillig kan worden nagevolgd, maar ook vrijwillig
kan worden veronachtzaamd in dezelfde vrijheid, waarin wij den heilige mogen
navolgen, die ons aantrekt en den levensstaat kiezen, die ons de beste lijkt?
Dat gij den drank laat staan, kan goed zijn en voor menigeen voorbeeldig, maar
zou het schaden, indien gij daarenboven de dichters in hun waarde liet ? Of kunt gij
alleen voorbeeldige geheelonthouders zijn, indien gij u beslist onthoudt van iedere
waardeering jegens het werk dergenen, die in dit eene opzicht uw ideaal niet behartigen ? Zijt gij beschonken van matigheidsoverdaad, zoodat er voor u niets anders
meer bestaat dan uw eigen voorbeeldigheid, uw eigen < offer >>, uw eigen algeheele
ongereptheid in een wereld van << heidensche genieters >> en << schromelijke egoisten >>,
uw eigen recht om over anderen vonnis te strijken, die over u te zwijgen hebben,
omdat gij en gij alleen een < offerdaad >> van << positieve waarde >> stelt?
Dat gij offert is goed. Dat gij het elkander mededeelt op openbare vergaderingen,
behoeft niet verkeerd te zijn. Maar dat gij er niet over spreken kunt zonder elkander
opzettelijk te vervullen van afkeer jegens derden, die van een andere gesteldheid of
van een anderen aanleg zijn dan gijlieden, het teekent u en uwe soort, zonder die
anderen te blameeren, hoezeer gij het in uzelven prijzenswaardig acht, naar zulk
blameeren van uwe << tegenstanders >> — nochtans uwe medechristenen — te streven!
Gij bekent dit zelf. Letterlijk lezen wij in uw verslag :
<< Pater Otten prijst een artikeltje van pater Elpidius in De Kruisbanier, die
zoo goed de puntjes op de i heeft gezet met betrekking tot de Vereenigde
Katholieke Pers over die pleizieren. Op deze manier aanvallend optreden
moeten wij meer gaan doen.
Geen mensch zal het een blaam vinden, door u te worden aan de kaak gesteld,
zoolang gij door zelfingenomen buurvrouwen-geroddel den indruk geeft, dat het
alleen maar de kaak uwer ijdelheid is.
Wie werkelijk een ideaal nastreeft, handelt nuchter, of vecht verwoed, maar hij
zet niet de handen in de zij om prettig te gaan kwaadspreken, en noemt dit dan
vergaderen >. Kan de naastenliefde soms dwingen tot hartigen tweekamp, nog nooit
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heeft zij aangespoord tot langdradig geroddel. En dit vulde de Jaarbijeenkomst van
Sobrietas. »
VOLKSCHE LETTEREN
Het doel dat Ferdinand Vercnocke zichzelf en de letterkundigen als ideaal voorhoudt, is, blijkens zijne studie < Volksche letteren » in << Volk » (Novembernummer)
een kunst die zich tot alle volksgenooten, alle standen richt. Geen proletarierskunst
dus, geen kunst voor den man uit de straat. << Deze laatste zal wellicht voor kunst,
zeker voor haar individualistische vormen, ontoegankelijk blijven ». Maar ook vele
academics zijn er ontoegankelijk voor en zullen het blijven, meent Vercnocke, doch
dat belet niet, << wanneer nu reeds de breede lagen van het yolk een zaaibodem zijn
voor den kunstenaar, dat door een doelmatige en liefdevolle opvoeding het peil
van hun bevattingsvermogen door een aangepasten kunstvorm zal worden opgeheven
en dat het gehoor van den dichter zal worden verruimd tot — theoretisch althans —
alle standen des yolks. En deze aangepaste vorm is eveneens geen hersenschim, want
ook in hun oorsprong, in den kunstenaar en zijn kunst, zijn volksche letteren. mogelijk : bij een groote gave persoonlijkheid, den gemeenschapsmensch, den mensch die
het kind zal zijn van dezen tijd. )>
Deze gedachten zijn wel juist, maar de eenige vergissing van schrijver is te
meenen dat zij nieuw zijn. Nooit immers heeft een kunstenaar er bezwaar tegen
gehad gelezen te worden door heel het yolk. Hij had er slechts bezwaar tegen anders
te schrijven dan hij meende te moeten schrijven, en dit om door heel het yolk gelezen te worden. Hij heeft dus slechts het feit aanvaard dat kunst nu eenmaal slechts
door weinigen wordt genoten. Met dit feit zal eenmaal - ook Ferdinand Vercnocke
rekening moeten houden wanneer zijn talent zich zal hebben uitgediept en hij den
leeftijd zal hebben bereikt — en die leeftijd komt — waarop men gedachten en
wenschen toetst aan de werkelijkheid.
Een concreet voorbeeld ligt voor de hand : Karel Van De Woestijne, deze grootvorst. Meent Vercnocke dat, door een doelmatige en 'liefdevolle opvoeding, geheel
het yolk toegankelijk kan gemaakt worden voor zijn poezie ? Hij antwoorde nu nog
niet. Ouder geworden zal hij zeggen : neen. Neen, want het is de drang van den
gemiddelden mensch, de streken waar deze dichter zwierf te ontvluchten. Deze drang
is zoo oud als de wereld. Hij wijkt niet voor opvoeding tot schoonheid. Zelfs een
yolk dat V. D. W's verzen zoo vlot zou begrijpen als een krantenbericht, zal zijn gekweldheid ontvluchten.
Wat rest dan nog volgens het ideaal van Vercnocke ? Slechts de wensch dat
K. V. D. W. er niet geweest ware, of de wensch dat hij volkscher zou gedicht hebben. Misschien is Vercnocke nu geneigd dezen wensch te formuleeren. Bezield door
een theorie durft de jongeling alles. Hij doe het niet, want hij zal er zich later over
schamen. Daar zijn voorbeelden van.
Zeer juist zegt hij dat een volksche kunst mogelijk is. Niet alleen is zij mogelijk,
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zij bestaat ook. Zij bestaat van eeuwen voor dat Vercnocke het signaal gaf er naar
to streven. Wij hebben voor eenige jaren een volksche dichteres gehad : Alice Nohan.
Haar poezie was toegankelijk voor alle Standen en vond er toegang. Maar de volksche kunst, al is zij niet minder dan de andere, is niet de heele kunst. Er zullen altijd
groote kunstenaars zijn tot wie slechts een beperkt publiek zal toegang hebben. Men
zou de kunst en daardoor eerst en vooral het yolk verarmen, wanneer men deze
kunstenaars zou dooddrukken in het volksche spoor. En onze volksche dichteres,
Alice Nahon, zij bezong juist geen volksche motieven. Haar poezie was individualistisch. Vercnocke geeft er zich geen rekenschap van dat het yolk bestaat uit een
verzameling individualistische individuen. En deze individuen hebben met elkander
vooral gemeen, niet hun gemeenschappelijkheid, maar eerst en boven alles hun individualisme, hun menschelijkheid. De vlag, de geschiedenis, de politiek, dat alles
verandert. De mensch, eenzaam in zichzelf, is eeuwig. Tot dezen eeuwig onveranderbare spreekt de ware volksche kunst. En de rest is literatuur.
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Boekbespreking
E. P. HILARION THANS : Hun e e n i g e D o c h t e r. — Uitg. St. Ftanciscusdrukkrij, Mechelen. Pr. 15 fr.
Dit is het verhaal van een begenadigde, fijnbesnaarde en offervaardige ziel, die
vroeg gerijpt tot geestelijken bloei en volmaaktheid, te Gode ging. Het is zeker
eenvoudig bedoeld als stichtelijke lectuur. Het verhaal is echter veel te lang, met
een overdaad van nuttelooze bijzonderheden. Bovendien is de toon, voor ons gevoel,
te week en lieverig. Wij vreezen zeer dat dit boek nu alleen goed zal doers aan
lezers die 't niet noodig hebben. A. V. C.
A. BONI, c.ss.r.: V e r s t e e n d e D r o o m e n. — Uitg. De Bron, Obusstraat,
Brussel-Anderlecht.
Een zekere gevoeligheid voor het welluidende woord en voor de schoonheid, .
K. V.
maar geen vers dat in het hart en het geheugen blijft hangen.
ILYA EHRENBURG : O ns dagelijksch Brood. Vert. door Else Bukowska.
3e druk. — Uitg. Wereldbibliotheek, Amsterdam.
Dat het in de wereld zoo goed zou kunnen gaan als maar de goederen dezer aarde
maar beter, rechtvaardiger en verstandiger verdeeld waren, dat is wat deze strijdbare
antikapitalist opstandig en bitter maakt.
<< Ons dagelijksch Brood » is een dokument, een tijdbeeld en een aanklacht. C.

NIco VAN SUCHTELEN : D e s t i 11 e L a c h. 29e druk. (43e duizendtal). —
Uitg. Wereldbibliotheek, A'dam.
De eerste episode van dezen roman in brieven heb ik gelezen op het front, in
een loopgraafhokje van een meter hoog en in den schemer van een schuur met
een doorschoten dak. Ze verschenen — ook de volgende — in Leven en Werken,
dat me door bevriende hand uit Holland werd toegestuurd. Ik heb dit werk nadien
fragmentarisch herlezen ; ik herlees het nu weer : en opnieuw treft me de eenvoudige gaafheid en de sterkte van dit werk. Een roman overigens die meer dan twintig
jaar lang de belangstelling blijft wekken, in dit lage land bij de zee, zoodat minstens
een herdruk 's jaars verschijnt, is een werk dat meer dan tijdelijke beteekenis heeft.
Deze herdruk is meteen een feestgave voor den zestigjarigen veelzijdigen auteur,
,die een man is met een rijke, veelzijdige cultuur.
K. V.
JACOB WASSERMAN : C a s p a r H a u s e r of De Traagheid des Harten. — Uit
het Duitsch vertaald door Dr. N. J. Beversen. 4e druk. — Uitg. Wereldbibliotheek,
A'dam.
Op een tweeden Sinksendag, tegen vijf uur in den namiddag, stond plotseling
op de Unschlittplatz te Nuremberg, een jonge man van ongeveer zeventien, die over
zichzelf geen inlichtingen kon geven, omdat hij niet beter spreken kon dan een tweejarig kind; en ook zijn gang leek op die van een kind, dat pas begint te loopen.
We kunnen de discussie over het probleem en de afstamming van Caspar Hauser
overlaten aan de geschiedschrijvers; de literatuur daarover is reeds tot een respectabelen omvang gegroeid en we zijn nog niet zoo heel verder gekomen. In elk geval
blijft er buiten het gebied der zuivere historie, nog het onbegrensde domein van
den scheppenden kunstenaar, die gestalte geeft aan zijn eigen, inwendigen droom.
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Zoo heeft Wasserman deze Caspar Hauser geteekend en het is een zeer sterk en
boeiend werk geworden.
De ontwakende psychologie van dit primaire wezen heeft Wasserman geteekend
met een superieure kracht van intuitie en herscheppen. De nieuwe heerschers in
Duitschland schijnen niet te bevroeden hoezeer ze hun eigen cultuurbezit verarmden
en schonden toen ze dezen grooten kunstenaar buiten 's lands grenzen banden en
dreven naar een vroegen dood. K.
SALLY SALMINEN : K a t r i n a. -- Uit het Zweedsch vertaald door Ch. Behrens.
2e druk. -- Uitg. Andries Blitz, A'dam.
We zullen dit werk niet een derde maal recenseeren. Reeds werden in dit tijdschrift de fransche en de engelsche uitgaven besproken, met groote waardeering.
Deze waardeering verdient Katrina ten voile, al schijnt het ons duidelijk dat zij
beinvloed werd door de overweging dat deze roman de eerste literaire prestatie was
van een onbekend Finsch meisje, dat met den arbeid barer handen haar brood verdiende in Amerika. Aan dit begin zijn de vele kleine aarzelingen te wijten, niet
enkel in de taal voor zoover we daarover kunnen oordeelen op deze vertaling, maar
in talrijke, onbelangrijke details die niet ais loten uit een stam zijn gegroeid. Bovendien is in dit boek een thema uitgewerkt gebleven dat een bijzondere tragiek had
kunnen verleenen aan de figuur van Katrina. Wel is met een sobere kracht de ontgoocheling voelbaar gemaakt van Katrina, wanneer ze, geland, na de huwelijksvaart,
tot de ervaring komt dat ze heel haar leven heeft verbonden aan een fantast en een
grootprater, zonder bezit en zonder toekomst. Maar dat Katrina te trotsch is haar
verbeten ontgoocheling te verraden raadt ge niet genoeg achter de woorden ; het
lange verhaal dat volgt had zich evengoed uit geheel andere gronden kunnen ontwikkelen.
Maar wij moeten het werk aanvaarden zooals het daar voor ons ligt; en dit is
een werk van beteekenis. Wie reeds bij zijn aanvang een roman construeeren kan als
Katrina, hoeft om zijn plaats in de literatuur niet meer te vechten. A.V.C.
DR. W. G. N. VAN DER SLEEN : Z u i d - A f r i k a. -- Uitgave van het Nederlandsche Boekhuis te Tilburg.. -- Ing. fr. 49; geb. fr. 66.
Voor alien die belang stellen in Zuid-Afrika, de oorsprong van zijn bevolking,
zijn geschiedenis, den strijd van de Boeren, eenerzijds tegen de oorspronkelijke
zwarte bevolking, anderzijds tegen de Engelschen, in zijn handel en nijverheid en
landbouw, zijn veeteelt, zijn levenswijze, in zijn klimaat en in zijn fauna, in een
woord voor alien die Zuid-Afrika nader zouden willen kennen, een hoogst belangwekkend boek. Op zeer boeiende en aangename wijze laat de schrijver Zuid-Afrika
aan uw oog voorbij gaan. Ik zou het willen aanbevelen, niet alleen als verpoozingslectuur, maar tevens en vooral als een soort studie-materiaal voor de zich ontwikkelende jeugd, die in dit mooie boek veel leerzaams zal vinden.
Het boek is met vele mooie foto's opgelucht. K.
A. VERMEULEN : D e I n g a n g d e r H e 1. -- Uitgave van de Wereldbibliotheek te Amsterdam. Gebonden Fr. 38.50.
Wij hadden reeds vroeger hier ter plaatse gelegenheid een vroegere uitgave van
den zelfden schrijver < De lotgevallen van Chicongo » te bespreken. En evenals
toen kunnen wij ook dit boek van Vermeulen ten zeerste aanbevelen. Voor alien
'die belang steflen in ons koloniaal rijk . een niet alleen zeer prettig geschreven, maar
hoogst leerzaam bock. Schrijver is geen g schrijver » in den waxen in van het woord.
Hg is, wat men een aangenaam ; verteller zou kunnen noemen. =Maar juist dit ®c ver-
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tellen >> verhoogt de charme van hetgeen de « oude Chicongo >> ons laat zien : de
levensopvatting van den zwarte, zijn gewoonten, zijn godsdienstige opvatting, zijn
verregaande wreedheid geboren uit een levensopvatting, die wij, blanken, niet kunnen begrijpen; maar tevens zijn goedheid, zijn blijheid en, bij een behandeling aan,gepast aan zijn levenswijze, zijn dienstwilligheid.
Aan belangstellenden in hetgeen Congo was ten tijde van het in bezit nemen
K.
van dat rijk ten zeerste aanbevolen.
D e W i t t e. — Wereldbibliotheek.
Hier is de 43e druk; dat wil zeggen het 56e duizendtal. Het is een verbazend
V.
.record.
PETR. B. DE MEYER : A 1 s de h a a t g e b i e d t. — Uitg. Vogelzang, Brus-sel-Woluwe.
Z u i d - N e d e r l a n d en de Spellingvereenvoudiging, met een Aanhangsel : De
Spellingswijzigingen in Noord-Nederland van 1930 tot 1936. — Uitg. De Sikkel,
Antwerpen.
FRANS VAN LANGENDONCK : Rhetorica Reminiscenties. - Uitg.
Kentering.
Zangzaad voor Kampeerders, een bundel liedjes verzameld door
Jan Waldorp, geillustreerd door Wim van Vliet. Tweede deel. — 5e sterk vermeerderde druk. - Uitg. N. V. Hollandia-drukkerij, Baarn.
AUG. HEYTING : Willem Kloos in de lijst van zijn tijd. Uitg. Genootschap Bilderdijk.
E. CLAES :

GEORGES CERBELAUD-SOLAGNAC : L a C a g o u l e v e r t e. — Roman Scout.
-- Editions Spes. Paris. - 7.50 fr.
Een groepje scouts gaan naar Ierland. Op reis onderscheppen zij een terroristencomplot tegen den koning van Engeland. Dank aan hun moed en volharding gelukken zij er in, na menig avontuur, de ramp of te weren, en de schuldigen in handen
der politie te leveren. Heel levendig en boeiend verteld ; uitstekend voor kinderen
van 9 tot 14 jaar. L. D.
JEAN RAOULX : Courage d ' E n f a n t. — Illustrations de 1'auteur. Editions Spes. Paris. 9 fr.
Een diphtheritis epidemie breekt uit in een afgelegen gehucht in het hooge
Noorden van Canada. De reddende serum ontbreekt. Vliegeniers die het brengen
worden door een hevigen sneeuwstorm, in vollen nacht verrast, en vallen in een
bosch, ver van hun doel. Alles schijnt verloren. Doch de kleine Jean zal ze gaan
vervoegen in zijn kleine slede, trots storm, sneeuw, hongerige wolven, en zal het
kostbaar geneesmiddel terugbrengen.
Een boeiende vertelling voor kinderen van 9 tot 14 jaar.
L. D.
MARECHAL et MADAME TCHANG KAi CHEK : Les O r i g i n e s d u Dram e
c h i n o i S. Traduit de 1'anglais par Robert delle Donne. Preface de Maurice Pernot. — Gallimard. N. R. F. Paris.
Een uiterst interessant boek, dat klaarheid brengt in de zoo ingewikkelde toestanden van China. Grootendeels ontleend aan hun dagboeken, zet het de merkwaardige
figuren van Maarschalk Tchang-Kai-Chek en van zijn vrouw in 't voile Licht. Hij,
een self-made man, en China's grootste hervormer. Volgeling van Sun-Yat-Sen, wil
hij het oude land een maken, het communisme weren, zijn yolk vrijheids- en vaderlandsliefde leeren ; het uit den eeuwenouden slenter en passieve onderworpenheid,
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tot meezeggenschap en moderne beschaving voeren. Zijn vrouw, een dochter der
vermaarde familie Soong, is zijn rechter hand en zijn wijze raadgeefster, begaafd met
buitengewoon verstand en wilskracht. Toen hij, enkele maanden geleden, in een
hinderlaag, gespannen door een zijner medewerkers, viel en den dood van nabij
zag, was het aan haar kalme verstandige tusschenkomst te danken, dat alles zonder
bloedvergieten in orde kwam.
Dit boek komt op zijn uur. Het zal veel vooroordeelen en onbegrippen wegruimen.
T.
MAURICE LACHIN : L a Chine cap i t a 1 i s t e. Problemes et Documents.
— Gallimard. N. R. F. Paris.
De oorzaak van het uiterlijk en innerlijk drama van China is te zoeken in de
poging om van China een kapitalistisch land te maken. Slechts in de laatste jaren
der vorige eeuw kregen vreemde landen toelating — Engeland aan 't hoofd
om machienen in te voeren en fabrieken op te richten. Japan volgde Engeland's
voorbeeld, en werd weldra de tweede kapitalistische macht in China ; zoodat de
Chineesche staatslieden, en vooral Sun-Yat-Sen, met recht mochten zeggen dat China
door vreemde mogendheden gecoloniseerd werd. Maar op haar beurt poogde China
den weg van het kapitalisme in te slaan, en meester in eigen land te worden. Een
Chineesche burgerij is ontstaan die den strijd aanging tegen het militaire feodalisme,
dat het yolk sedert 'eeuwen onderdrukt en in een staat van hachelijke achterlijkheid
en ellende houdt, en tegen het vreemd kapitalisme. Aan Naar hoofd staat TchangKai-Chek, een man van buitengewone gaven en wilskracht, die van China een zelfstandig, modern land wil maken. China's nieuwe politiek is regelrecht in strijd met
Japan's belangen. Zelf uiterst geindustrialiseerd en overbevolkt, verlangt Japan de
Chineesche markt open te houden voor zijn eigen producten, en het Chineesche yolk
te beperken tot Touter landbouw.
Dit boek is buitengewoon interessant, en brengt veel licht in de zoo ingewikkelde
toestanden van het verre Oosten.
T.
VLADIMIR POZNER : L e M o r s a u x D e n t s. — Editions Denoel. Paris.

Een geromanceerde levensbeschrijving van Baron Ungern, een Baltisch officier
die, toen de revolutie in Rusland losbrak, met een handvol officieren en soldaten,
en met Japan's hulp, een tijd lang den strijd tegen het bolsjevisme voortzette, in
oostelijk Siberie, tegen de grens van Mongolie. Zijn wreedheid tegenover overwonnen
tegenstrevers, vooral tegenover Joden en communisten was zoo vreeselijk, dat hij
gekend stond als << de bloedige baron ». Over zijn klein leger heerschte hij als de
ergste despoot. Een soort visionnaire, bijgeloovig, waarschijnlijk half waanzinnig,
vol argwaan en wantrouwen, ontzag hij niets of niemand, wanneer zijn buien razernij
over hem kwamen. Zijn trouwste aanhangers liet hij bij het minste vermoeden folteren of vermoorden. Eindelijk door alien verlaten, werd hij door de bolsjevisten
gevangen genomen, en betaalde zijn lange reeks gruwelen en moorden met zijn leven.
Uiterst levendig wordt die vreemde, weinig aantrekkelijke, half legendarische
figuur in dit boek uitgebeeld.
L. D.
MARIO VISCARDINI : Giovannino ou la Vie Romantique. —
Traduit de - l'italien par Franz Hellens. — La Renaissance du Livre. Bruxelles. —
25 fr.
Een lijvig roman van 435 biz. Giovannino, het onwettig kind van een russische
gravin, door zijn moeder in een Italiaansch dorpje verlaten, wordt door brave eenvoudige lieden opgevoed, studeert, wordt een geleerde, tevens een begaafd muzikant,
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en sneuvelt eindelijk in den oorlog. Zijn leven is een aaneenschakeling van gebeurtenissen ; romantisch is het wel, maar misschien nog eerder chaotisch ; vol droom
en afwisseling, maar ook vol onzekerheid, een dobberen over de baren, zonder
stuur of leidend beginsel ; met meer verzuchting naar een leven van schoonheid
dan echten wil. Het gesacrificeerd leven van iemand die de grootschheid van het
sacrificie slechts vaag ontwaart en vreemd blijft aan het bovennatuurlijke.
Het boek behelst schoone brokken, en is zeer interessant, ten minste voor de
eerste helft. Daarna words het wel wat langdradig. Al is het nog zoo vol actie en
beweging.
L.
D.
J. DE LANNOY : Infirmieres de Guerre en service commande.
(Front de 14 a 18) . Preface de General-Medecin Etienne Henrard. — Un vol. in-12
de 276 p. avec 83 planches hors-texte. — L'Edition Universelle, 53, rue Royale.
Bruxelles: — 25 fr.
Van den eersten dag van den oorlog, nam schrijfster dienst in een ambulancie,
te Brussel. Na den val der stad, gelukte zij er in te ontsnappen en het leger te vervoegen. Zij hielp de gekwetsten naar Frankrijk en naar Engeland vervoeren, was
weldra werkzaam in de ambulancie << L'Ocean >>, door Koningin Elisabeth, onder
leiding van Dr. Depage, in De Panne ingericht, en bleef er de vier oorlogsjaren.
Dag op dag, trots het zware werk, teekende ze al wat ze beleefde en gebeuren zag,
in Naar dagboek op. Deze dagboeken geeft ze nu uit. Spontaan en geestig wordt
alles genoteerd, en met Naar leven we die felle oorlogsjaren weer mee, die dagen van
angst en hoop, van heldenmoed en taaie volharding, van lijden en zelfvergeten.
Duizenden gekwetsten werden in den << Ocean >> verzorgd, met onvermoeibare toewijding, door dokter en verpleegsters.
Het boek geeft de atmosfeer in De Panne, gedurende die vier bewogen jaren,
levendig weer. Men leest het in een adem uit.
L. D.
MGR. R. FONTENELLE, Chanoine de Saint-Pierre : S a S a i n t e t e P i e X I. -Editions Spes. Paris. — 15 fr.
Een zakelijk boek, waarin de prachtige figuur van den H. Vader goed tot zijn
recht komt. In een eerste hoofdstuk geeft schrijver een beknopte biographie van
Pius XI : zijn jeugd, studies, karakter, loopbaan en wetenschappelijk werk. Daarna
beschrijft hij op levendige wijze de Vaticaansche stad, de heerlijke, kerkelijke plechtigheden in St Pieter of S. Giovanni a Laterano, om dan de studie aan te gaan der
menigvuldige problema's Welke Pius XI op te lossen had; van alle zware moeilijkheden welke hij immer opnieuw ontmoet, en met dewelke hij met scherpen blik en
verbazende wils- en werkkracht weet te deelen.
Het boek is misschien wat lang, en geschreven in al te zeer aangehouden geestdrift, maar het dwingt diepe bewondering of voor de hooge persoonlijkheid van een
der grootste opvolgers van Petrus. T.
N. BELINA-PODGAETSKY : H o r s d e 1 a T e m p e t e. Souvenirs d'un journaliste russe. — Coll. Durendal. Bruxelles. 20 fr. beiges par an pour 5 livres.
Dit boek is het vervolg van << L'ouragan rouge >>, waarin schrijver zijn wedervarens in Sovjetisch Rusland verhaalt, zijn diepe ontgoocheling en zijn bekeering
tot het Katholicisme. In dit nieuw werk Leven wij dag voor dag met hem mee de
dreigende gevaren, de vreeselijke angsten, de zielefolteringen, die maanden lang
zijn deel werden, terwijl hij alles in 't werk stelde om zijn vlucht voor te bereiden.
Eindelijk gelukte het hem als matroos op een Sovjetisch schip dienst te nemen, en
bij de eerste gelegenheid, te Singapour, de wijk te nemen.
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Wie de minste voorliefde gevoelt voor het roode Paradijs, leze dit boek; de laatste
L. D.
sporen van zijn illusies zal hij er bij verliezen.
LAURENT LOMBARD : L e t r a g i q u e d e s t i n d e M. 82. (Coll. historique
1914-1918) . Preface du Lieutenant-General H. Mozin. - Editions Vox Patriae.

Stavelot.
De . geschiedenis van een groep menschen - leeken en priesters, Vlamingen en
Walen, mannen en vrouwen - die uit het bezette land, kostbare inlichtingen aan
onzen generalen staf wisten te bezorgen. Aan hun hoofd stond Henri van Bergen
- alias M. 82 -, gewezen eerste vertolker aan de Belgische Legatie in China. Hij
gelukte erin een doelmatigen inlichtingen-dienst in te richten, die gedurig aan werd
uitgebreid, en bijna drie jaar lang de grootste diensten bewees. Doch M. 82, en zijn
voornaamste medewerkers, o.a. E. H. Moons uit Diest, pastoor van Winxele-Delle,
leefden als paria's, onder valschen naam, zonder vaste woonplaats, achtervolgd, totdat ze, verraden werden door een agent van de rechterlijke brigade, een zekere
Wouters van Antwerpen, in wien M. 82 vertrouwen had gesteld, en die zijn geheim,
voor een som gelds, aan de Duitsche Overheid ging verkoopen. Met over de 60
zijner medewerkers werd H. van Bergen gevangen genomen, en zeven maanden lang
aan allerlei mishandelingen onderworpen, om hunne bekentenissen uit te lokken.
H. 82 werd ter dood veroordeeld met vijf anderen : E. H. Moons, Arthur Wattiez,
Joseph Leroy, Joseph Jespers, Auguste Naelaers. Den laatsten nacht brachten ze door
in gebed, woonden de mis, door E. H. Moons opgedragen, bij en communiceerden.
Met kalmen moed gingen ze den dood te gemoet. Ze stierven voor God en Vaderland.
Prachtige figuren van eenvoudigen heldenmoed, toewijding en zelfverloochening.
Een diep aangrijpend boek, waaruit een les straalt van hooge zielenadel. Niet
T.
genoeg kan het worden aanbevolen.
J. MALEGNE : P e t i t e s u i t e 1 i t u r g i q u e, avec 8 planches d'heliogravure
en hors-texte. -- Editions Spes. Paris. -- 12 fr.
Een reeks meditaties over Kerstmis, de Goede Week, Paschen, O. L. Vrouw, de
heiligen, in verband met het dagelijksch leven, de seizoenen, de tragische tijden die
we beleven. Dit boekje bevat menig schoone bladzijde, zoowel als treffende, diepgaande gedachten en beschouwingen. Ze dragen den krachtigen toets van den schrij>>.
ver van : « Augustin, le maitre est la
L. D.
UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS:
W. L. M. E. VAN LEEUWEN : EPIEK EN LYRIEK. - Een leesboek voor H.
B.S., Gymnasium, Lyceum en Kweekscholen, met korte aanteekeningen over inhoud
en vorm van Woordkunst. -- Met 8 buitentekstplaten en bandontwerp van Otto van
Tussenbroek, 4e druk. - f 3.50 ; gebonden f 3.90.
JAN LIGTHART : OVER OPVOEDING, deel II. Volksuitgave, 6e druk. f 1.50.
BIBLIOTHEQUE POUR LA JEUNESSE, publie sous la direction de J. R. Besseling et A. J. Drewes Jr.
GUY DE LARIGAUDIE : RAA LA BUSE, annote et arrange par J. R. Besseling, illustre. - f 0.80.
Dr. M. J. LANGEVELD en B. G. PALLAND : OP WEG NAAR DENKEND
LEZEN.° -- eEn stil-leesboekje voor de 6e klasse der volksschool en de 5e en 6e
klasse der opleidingsschool. -- f 0.80.
R. KANNINGA en Dr. H. MULDER : EENVOUDIG ENGELS LEESBOEK.
Tweede deel. -- Ingenaaid f 1.20 ; gebonden f 1.40.
A NEW ENGLISH LIBRARY, onder redactie van J. Kooistra en A. G. van
Kranendonck.
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WILLA CATHER : TOM OUTLANDS STORY, with an introduction and notes
by A. G. van Kranendonk. — f 0.90 ; geb. f 1.10.
A NEW ENGLISH LIBRARY onder redactie van J. Kooistra en A. G. van
Kranendonk. — JOHN BUCHAN : THE THIRTY-NINE STEPS, bewerkt door A.
G. Postma-Klein- Lankhorst en J. H. Schutt. — f 1.60 ; geb. f 1.80.
UNSRE JUGENDSBIBLIOTHEK, herausgegeben von A. Lobstein and J. Uittenbogaard. — GUSTAV BLANK-JANSEN : MIT WELLE DX 9, 5. Eine Fahrtenerzahlung. Autorisierte, fur den Schulgebrauch mit Erlauterungen versehene Ausgabe
von J. J. Kenter. — f 0.95.
UNSRE JUGENDBIBLIOTHEK, herausgegeben von A. Lobstein and J. Uittenbogaard. — FRANZ BAUER : DAS TICKENDE TEUFELSHERZ. Eine Erzahlung
fir Jungen and Made! um Peter Henlein, den Erfinder der Taschenuhr. — f 0.95.
L. GOEMANS, P. LAROCHETTE et V. SONDERVORST : EXERCISES ADAPTES DE GRAMMAIRE FRANCAISE a l'usage des Flamands. — le partie, 8e edition revue et corrigee. — Fr. 10.00.
Dr. C. DE BAERE : BEKNOPTE NEDERLANDSCHE SPRAAKKUNST, ten
dienste van het Middelbaar en het Normaalonderwijs in Belgische Scholen. 10e herziene druk. — Fr. 12.00.
OEFENINGEN bij idem, deel I, 9e druk. — Fr. 10.—.
OEFENINGEN bji idem, deel, II, 8e druk. — Fr. 12.—.
Dr. P. E. MULLER : DE DICHTWERKEN VAN PHILIBERT VAN BORSSELEN. — Een .bijdrage tot de Studie van zijn Taal en Stijl. — f 6.90.
THE YOUNG PEOPLE'S LIBRARY. — JEAN WEBSTER : DADDY-LONGLEGS, with illustrations by the author. — Adapted and annotated by Dr. H. R. S.
v. d. Veen. — f 1.00.
BIBLIOTHEQUE POUR LA JEUNESSE, publiee sous la direction de J. R.
Besseling et A. J. Drewes Jr. — JULES CHANCEL : LE PETIT FAUCONNIER DE
LOUIS XIII, annote et arrange par J. R. Besseling. — f 1.10.
J. KOOISTRA and J. H. SCHUTT : A SHORTER INTRODUCTION TO ENGLISH LITERATURE. Geillusteerd. — f 4.25 ; geb. f 4.75.
K. VAN DER KOOI, E. SCHEENSTRA en G. S. JONKMANS : FRANS LEERBOEK VOOR U.L.O.-SCHOLEN. Deel III met woordenlijst. — f 1.10 ; geb. f 1.30.
VAN ALLE TIJDEN (Bibliotheek van Nederlandse Letterkunde onder redactie
van Dr. C. G. N. de Vooys en Dr. D. C. TINBERGEN. — VAN DEN VOS
REINAERDE, opnieuw bewerkt door Dr. D. C. TINBERGEN, met 7 buitentekstplaten. 8e druk. — Ingenaaid 1.90; gebonden f 2.25.
C. R. C. HERCKENRATH : FRANS WOORDENBOEK. Deel I, Frans-Nederlands. — Zevende uitgave door Albert Dory. — f 3.75; (twee delen in twee banden
f 7.50).

W. L. M. E. VAN LEEUWEN : BEKNOPT OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE LETTERKUNDE. 3e druk. — f 1.25 ; geb. f 1.50.
BIBLIOTHEQUE POUR LA JEUNESSE, publiee sous la direction de J. R.
Besseling et A. J. Drewes Jr. — MARIE GIRARDET : LA DANGEREUSE TRAVERSEE, annote par A. J. Drewes Jr. — f 1.10.
L. GOEMANS, P. LAROCHETTE et V. SONDERVORST : PRECIS DE GRAMMAIRE FRANCAISE a l'usage des Flamands. 8e druk. — fr. 12.00, toeslag inbegrepen.
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tot het berijmde Protestantsche Kerkgezang. — Helene Swarth : Beden. — Dr.
Alfred A. Haighton. — Willem Kloos - : Binnengedachten. — R. Kaltofen : Streifzuge durch die Uruguayische Literatur. — Martien Beversluis en C. J. vAn Geel :
Verzen. — Louis Knuvelder :. De School als Maatschappijfactor. — Johan Stellwag :
Afscheid aan Agar. — Maarten Vrolijk : Verzen. — Eva Asscher : Meerderjarig.
— Ruurd Elzer : ' Tot mijn cigaret. — Karel Martiens : De Sprook van de witte
Vrouw. — A. Veltman : Verzen. - George Kettmann Jr. : Als ooit. — K. M.
Lichtsignaaltjes. - Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe : Letterkundige . Curiositeit. —
Johan Perey : Buitenlands Overzicht. — Bibliographie.
LA REVUE GENERALE (15 nov. 1938). — Ch. du Bus de Warneffe : Paul
Hanquet. — Mgr. van Waeyenbergh (Vice-Recteur de l'Universite de Louvain : La
culture en Flandre. — Ch. A. d'Aspremont Lynden : Considerations sur les elections
communales. — Paul Fierens : Valeurs d'art, valeurs de civilisation. — C. Requette :
La defence de la Belgique et la nouvelle Europe. — Jean de Failon : La royaute de
Cesar. — J.-M. Jadot : Bosela W'Ompwenge (conte congolais). — Fernand Baudhuin : Le budget pour 1939. — J. de Moreau d'Andoy : L'oeuvre gouvernementale
de Franco. — Sophie Deroisin . Rupert Brooke. — Theo Bogaerts : Le beau cortege
(traduit du flamand par F. Vermeulen et M. Warson). — Paul. Werrie : Les
spectacles : physiologie du theatre present.
NUOVA ANTOLOGIA (1 Settembre 1938). — G. Paulucci di Calboli Barone
I1 Giappone di oggi e 1'Italia fascista. — Lina Gasparini : Massimiliano nel Messico Con nuovi documenti (I). — Nino Savarese : I1 Capo popolo - Storia d'uomini e
di folle (I). — Carlo Calcaterra : < Quella cosa vivente detta guidogozzano >>. —
Fausto Bianchi : Bulgaria borghese e contidina. — Carlo Diano : Figure del mondo
augusteo : Orazio e l'epicureismo:
NUOVA ANTOLOGIA (16 -- Settembre 1938) . — Giosue Carducci : Lettere
giovanili agli amici di Pisa : Felice Tribolati e Narciso Feliciano Pelosini (18561858). — Nello Quilici : La difesa della razza. — Nino Savarese : I1 Capo popolo Storia d'uomini e di folle (1I). — Emanuele Ciaceri : L'Impero universale di
Augusto. — Lina Gasparini : Massimiliano nel Messico - Con nuovi documenti
(Fine).
NUOVA ANTOLOGIA (1 Ottobre . 1938) . --Giovanni Ruffini _ : Lettere di anni

dolorosi (1871-1881) . — Giuseppe Lugli : L'Altere della Pace Augusta. — Nino
Savarese : I1 Capo popolo - Storia d'uomini e di folle (Fine) . — Arturo Pompeati :
Fogazzaro tra la biografia e la critica. — Sandro Volta : Diario della battaglia di
Shanghai. — Giuseppe Sabatini : Posizioni avanzate della nuova scienza medica.
.

NUOVA ANTOLOGIA (16 Ottobre 1938) . — La << Nuova Antologia >> ' : Verso
la nuova Europa. — Ardengo Soffici : Ode a Mussolini. — Nicolo Castellino
Problemi della razza : I meticci^. — Alessandro Guiccioli : Diario del 1887 (I). —
Rosa Claudia Storti : Scirocco (I). — Ivon de Begnac : Tassinari aspettava la sua
quanta guerra.

DE VLAAMSCHE GIDS (Okt. 1938). — Red. : Ter inleiding. — Adr. Heymans
Sabbe, een verheven voorbeeld. — J. J. von Schmid : De wetenschappelijke verhouding van natuur en beschaving. — Amelie Dc Man : I)e Spiegelkamer. — H.
Van Tichelen : Kroniek van het Proza. — Dr. Joz. Peeters : Boekbeschouwing.
DE NIEUWE GIDS (Nov. 1938). — Martien Beversluis : Verzen. — Dr. Alfred
A. Haighton : Ex Ungue Leonem. — Willem Kloos -j- : Binnengedachten. — Louis
Knuvelder • : Leiding en Leider. — Andre Schillings : Uw Herder zal niet Slapen. —
Mr. Herman H. J. Maas : Drie Boeken van Thomas Mann. -- Helene Swart
Verzen. — Dr. G. Kalff : De Geschiedvorscher tegenover den Dood. — R. Savrij
Post :. De 25e Avond van Zebedeus. — Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe : Letterkundige Curiositeiten. — Johan Perey : Buitenlandsch Overzicht. — Licht-Signaaltjes.
-- Bibliographie. — Jan Kruysen - .
DAS INNERE REICH (Dezember 1938). — Adelbert Stifters : Bohmisches
Testament. — Martin Simon : Dem Fuhrer. — Ernst Bertram : Vom Erlebnis deutscher Grenze. — Heinrich Frant : Undas Vaterland. — Franz Tumler : Die Erfundung. — Gertrud Fussenegger : Aus einem Prager Tagebuch. — Ernst Bertram :
Aus Joseph von Fuhrichs Jugenderinnerungen. — Ernst Egermann :. Drei Gedichte.
— Willi Steinborn : Der Zug uber den den Pasz. — Wilhelm Plener : Die letsten
and die ersten Tage. ^ — Walter Bauer : Das Geschent der Ferne. — Dietrich Mahnte:
Deutsch-Tsjechische Wechselwirtungen in der Geistesgeschichte Mittel-europas. —
Oscar Schurer : Aus der Geschichte der Universitat Prag. — Wilhelm Schafer :
Theodorich, Konig des Abendlandes. — Karl Helm : Kar 14. — Frits Endres :
Sudetendeutsches Schrifttum.
KULTUURLEVEN (Nov. 1938). — Wilfried Dekkers, o. praem.: Priester en
Leek. — Bij het vijftiende duizendtal van Dr. W. B. Hudleston Slater's << Ja ik
wil >. — G. W. Geesteswetenschap en Politieke wetenschap in Duitschland. — F.
Lauwers : De groote politieke gedachtenstroomingen. — Olaf Hendriks, Assumptionist : Thomas More, Humanist. — R. Van Den . Bussche : G. Walschap tegenover
den Man der Uren Bewondering > . — Boekenoverzicht.
VOLK (Nov. 1938). — Ferdinand Vercnocke : Volksche Letteren. — Albert de
Longie : Apollo zingt. — Paul Verbruggen : Vox Pietatis. — R. I.: Katholieke
Acti-e. — Joris Caeymaex : Ballade der bedreigde dorpskerkhoven. — Herman Oosterwijk : Willekeurige gepeinzen. — Ferdinand Vercnocke : Twee NTocturnen. — Maurits Bilcke : De Zang der Nevelschimmen. — Dirk Vansina : Een proeve van
katholieke roman. — K. Vertommen : Dietsche Dichtkunst. — Al. De Mayer
Openluchttoneel in Vlaanderen. — Over nieuwe boeken.
STIMMEN DER ZEIT (Dezember 1938). — Franz Hillig : Gesprach met Buchern.
— Joseph Antz : Begegnung des katholichen Geistes mit den literarischen Stromungen im letsten Menschenalter. — Max Prililla : Christliche Haltung. — Dominikus
Thalhammer : Priesterliche Sendung. — Irene Behn : Jose Maria Peman, der Sprecher
des erneuerten Spaniens. — Peman-Behn : Ideen and Sitten. — Besprechungen von
Biichern.
DE STEM (Dec. 1938). — Anthonie Donker : Op de bres voor Israel. — Dr.
J. F. Niermeyer : Geknechte Wetenschap. — A. Romein-Verschoor : De boterpot. —
W. J. du Erlank : Twee Eseltjies. — Dr. M. van Blankenstein : De Wilde Jacht.
— Johan de Molenaar : Verzen. — Jan Romein : Frans Hemsterhuis, de philosoof
van de ziel. — Theun de Vries : De Neven. — Dirk Coster : Thuiskomst uit Rusland December 1812. — Critisch Bulletin.
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GESCHIEDENIS EN WERELDGEBEUREN
EEN NIEUW EUROPEESCH DRAMA ?
ITALIE STELT EISCHEN
door ROB. VAN ROOSBROECK

Na het al te optimistisch gejuich over de besprekingen te.
Muenchen en de aldaar on erteekende verklaring tusschen
Engeland en Duitschland; na de gelijkaardige verklaring tusschen Duitschland en Frankrijk, waarbij een halve eeuw
vijandschap words vergeten, is de Europeesche diplomatenwereld tamelijk onverwacht door dreigend Vesuviusgerommel opgeschrikt.
Vooreerst het optimisme was niet al te gewettigd! Inderdaad, sinds tusschen Engeland en Duitschland de vredesf ormule werd gevonden hooren we, althans uit Londen, slechts
geruchten over oorlogsmogelijkheden en wijst trouwens de
heele struktuur in Midden-Europa op << veranderlijk >> !
Italie heeft langs den weg van de pers om zekere desiderata
laten vernemen, die alhoewel niet in hun geheel officiel
bekrachtigd, in feite de instemming van de hoogere instan { es
hebben.... die thans alleen de gunstige omstandigheden o f wachten om met hun voile gewicht deze alvast gedee:ltelijk
te steunen.
Men kan deze desiderata au serieux nemen, en ' meenen dat
werkelijk het Italiaansche stroeve oog op al de genoemde
gebieden loert.... of, wat, naar onze meening juister is, gelooven in het feit, dat Italie hooge woorden gebruikt... om achteraf in hoofdzaak zekere nieuwe regeling voor Tunis en voor
de Roode Zee-randgebieden te verwerven.
Wij zijn allicht geneigd de eischen van Italic op een krachtdadige toon of te wijzen. Wij missen werkelijk een maatstaf
89

om de gerechtigheid van zekere wenschen, gesteund op historische gronden te erkennen. Overigens, wat is rechtvaardig
de historische motiveering.... of die wil van de bevolking.
Doch, die wil der bevolking, op Welke wijze is hij « opgevoed >>? Ook dat blijft een open vraag!
En werd in de laatste maanden niet een ander motief gehuldigd : de krachtig aangezette toon der kategorische noodzakelijkheid — van een standpunt uit gezien.
Moest alleen de historische motiveering als argument tellen
dan — hoe men in Frankrijk ook ageere —, heeft Italie niet
geheel ongelijk. Nizza was eeuwen lang een begeerd objekt
van de Fransche politiek.... maar behoorde in de vorige eeuw
bij, wat we best noemen, de Italiaansche gemeenschap. De
zeer sluwe en sums fantastische diplomaat, die Keizer Napoleon III was, had aandacht voor de politiek der natuurlijke
grenzen. Hij wenschte een deel van Savoie, om aldus aan
Frankrijk de strategisch zeer voorname Alpes Maritimes tot
grens te geven. Bij de eenmaking van Italie stelde Napoleon
zich als de bemiddelaar op : verplichtte door de macht van
de Fransche wapens Oostenrijk tot toegevingen, maar had op
voorhand zijn prijs bedongen : als eeuwige «pourboire »-politieker vroeg Napoleon Nizza en omgeving.... wat toen alles
Italiaansch grondgebied was, behoorend bij de Italiaansche
gemeenschap.
Cavour heeft gemeend hierin te moeten toestemmen.... maar
zijn landgenooten hebben hem zulks niet vergeven. Nog
tijdens zijn leven trof Cavour het odium, een deel gronds en
Italiaansche menschen geofferd te hebben tijdens het beruchte
onderhoud te Plambieres!
Nizza ging in Fransche harden.... een tiental jaren voor dat
Elzas Lotharingen Duitsch werd. In 1918 heeft Frankrijk
Elzas opgeeischt op grond van het vroegere bezit (wat trouwens niet geheel klopte!). Niemand heeft dit schandelijk gevonden! Italie stelt denzelfden eisch. Men noemt het misdadig.
Maar wij zeiden het reeds : historische motiveering telt niet
altijd bij dergelijke kwesties.... en vermits het Italiaansche
irredentisme zich nooit Tangs die zijde heeft uitgesproken is
thans elkeen tamelijk onthutst. Wij zijn eraan gewoon geraakt
90

Nizza als zeer << Fransch » te aanvaarden.... of als zeer internationaal door zijn sterk gemengde bevolking.
Voor Corsica mag — alhoewel meer aarzelend — een haast
gelijkaardige redeneering worden gevolgd. Geografisch
vormt het met Sardinie een eenheid.... en stellig behoorde het
eiland tot de Italiaansche yolksgemeenschap. Moest een taalnationalisme als argument worden aanvaard, dan stellig kon
Corsica naar Italie geloodst. Maar hier zijn de aanspraaktitels
stellig veel ouder en meer verguld. Corsica behoorde aan de
Republiek Genua. Een Corsikaansche vrijheidsheld Paoli had
zich tegen het Genueesche regime verzet : het eiland was in
opstand. Bij den aanvang van den zevenjarigen oorlog (17561763) moist Frankrijk met instemming van Genua het opstandige eiland te bezetten, dat inderdaad een bedreiging kon zijn
voor de Engelsche schepen in de Middellandsche zee. In Mei
1768 kocht Frankrijk het eiland van Genua af, spijts het protest van de opstandelingen, dat lauw door Engeland werd gesteund. En Corsica werd Fransch.... en leverde bovendien
Napoleon Bonaparte. Beter kon het niet.
Ook hier weer heeft het Italiaansche irredentisme zich vroeger niet laten gelden, waarbij echter mag worden aanvaard,
dat van een nationaal gerichte diplomatie in Italie voor 1900
weinig teekenen zijn geweest.
De motiveering ligt in dit geval wel in grijze nevelen.... en
de reeds erg gehavende kaart van Europa zou, indien men
zulkdanig geschiedkundig irredentisme Bing toepassen, een
nog grooter verandering ondergaan!
Men heeft echter algemeen den indruk, dat Corsica en
Nizza niet de haeksteenen vormen van de thans opgezette
kampagne, die, wij onderlijnen het uitdrukkelijk, nog slechts
in een aanvangstadium verkeert.
De toestand is anders, gevaarlijker, waar het gaat om Tunis
en om de aanspraken in verband met de Roode Zee en het
kanaal van Suez.
Van eenzelfde historisch standpunt gezien heeft het geval
Tunis een totaal ander uitzicht.
Waren al van vroeger eeuwen zekere banden gelegd tusschen Italiaansche vorstendommen en Tunis (trouwens de
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Punische oorlogen staan reeds in het teeken van den strijd
om Tunis... Karthago!), dan kan men bij den aanvang van
de 19e eeuw reeds gewagen van door overeenkomsten bepaalde, gunstige betrekkingen tusschen Italiaansche Staten en den
Bey van Tunis. Sardinie, Toskana, Napels hadden met dezen
Turkschen worst handelsakkoorden afgesloten, die in 1868
door een formeel Italiaansch-Tunisiaansch handelsakkoord
werden vastgelegd. De Bey van Tunis duchtte toen reeds de
mededinging van Frankrijk en gaf toe, dat hij liefst een
voogdij van Italie zou hebben gedragen. Met Sicilie trouwens
had Tunis van oudsher de innigste betrekkingen onderhouden.
Rond de jaren 1878 en later begint dan de rivaliteit tusschen
Italie en Frankrijk over het bezit van Tunis. Het moet toegegeven : de Italianen waren er het talrijkst vertegenwoordigd
in mindere mate de Franschen en nog zwakker de Engelschen,
voor wien Tunis overigens een bizonder belang had, te meer,
waar een andere wachtpost in het «mare nostrum »door hen
werd in bezit gehouden : het haast oninneembare Malte!
Van Italiaansche zijde echter was toen een imperialistische
diplomatic niet te verwachten. De nationale ontwikkeling was
nog niet sterk genoeg : de strijd tusschen het nieuwe koninkrijk en den Paus eischte alle krachten op, en bovendien was
toch een groot deel van de Katholieke elementen voor het
Italiaansche politieke leven geunmobiliseerd. Italie voert nog
geen sterke buitenlandsche politiek... en Frankrijk heeft de
gelegenheid in Tunis een groote aktiviteit te ontwikkelen,
des te logischer, waar ook in Algerie, in Marokko, in Egypte
de Fransche belangen reeds worden verdedigd.
Waar aanvankelijk de Italiaansche diplomaten de gedachte
aan een verwerving van Tunis beschouwden als een hinderlaag, om dadelijk een vijandschap met Frankrijk op te roepen,
werd bier dus zeer omzichtig gehandeld.
Inderdaad had Frankrijk sedert lang zijn beste krachten
gewijd aan het vraagstuk Tunis! Franschen hadden den Bey
beschermd in zijn pogingen tot quasi-zelfstandigheid, Fransche help had de financier vlot gehouden, voordat een internationale kontrole hierover was ingesteld. Frankrijk had het
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monopolium voor telegraaf bekomen.... Maar de aktiviteit
van den Franschen agent, had de aandacht van andere diplomaten gaande gemaakt en in Tunis zelf een reserve opgeroepen voor die verdachteFransche hulp....
Als in 1879 te Berlijn het koloniaal kongres plaats had,
erten gedaan
hadden Duitschland en Engeland reeds milde offerten
....en de Engelsche premier Salisbury had verklaard, dat men
<< Cathago >> niet in de handen van de Barbaren (Turken)
mocht laten.
Maar langzamerhand komt met de Italiaansche eenheid,
met het Italiaansche nationale bewustzijn, ook de expantiezucht. En de zeer sterke immigratie van Italianen naar Tunis,
maakte het als zeer natuurlijk dat, mits een stuk historische
traditie, Italic zijn aanspraken duidelijk lies blijken, en zijn
consul Maccio tot scherpe aktie aanzette.... waarbij Engeland
Italic wel heeft geholpen.... Reeds in 1880 is Engeland minder
vrijgevig in zake de Fransche invloeden in Tunis en van dit
jaar of worden onder impuls van den minister Cairoli de
Italiaansche aanspraken gemotiveerd. Een realiteit was het
inderdaad dat in Tunis 10.000 Italianen voor 2000 Franschen
waren gevestigd, maar werkelijkheid was het ook dat de
Fransche scholen het grootste aantal leerlingen telden....
Het is trouwens bekend hoe aan deze Fransche kolonisatie
voor een deel de nude Duitsche staatsman Bismarck heeft
medegeholpen. Na den Fransch-Duitschen oorlog verlangde
Bismarck met aandrang naar de verzoening tusschen het Duitsche en het Fransche yolk. In de jaren 1878 ging dit verlangen
den weg op van de overgevoelige sentimenteele diplomatie.
Bismarck verlangde aan Frankrijk een vergelding te kunnen
aanbieden voor het verlies van Elzas-Lotharingen.... Hij wist
ook dat een diplomatiek sukses hiertoe allerbest geschikt was.
Volgens het verslag van den Franschen ambassadeur te Berlijn, Saint-Vallier, zou Bismarck hebben gezegd: << Je crois que
la poire tunisienne est mure et qu'il est temps pour vous de la
cueillir; l'insolence du Bey a etc le soleil d'aout de ce fruit
africain qui pourrait bien maintenant se gater ou etre volep ar
un autre, si vous le laissiez trop longtemps sur l'arbre.... >>
Dit was de werkelijke overtuiging van Bismarck, die de
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aandacht van Frankrijk naar de Middellandsche Zee trok, om
dus de gekwetste nationale gevoelens van het Fransche yolk
een zekere tegenwaarde te schenken. Vandaar zijn opdracht
aan den Duitschen ambassadeur te Parijs (Juli 1881):
<< De Middellandsche Zee is een werkterrein, waarin wij aan
Frankrijk vrije beweging moeten later.... Frankrijk mag ervan
overtuigd zijn dat wij ors nooit zullen verzetten tegen zijn
gewettigde expantiepolitiek in de Middellandsche Zee.... >>
Geer middel werd thans gespaard om in Tunis konflikten
op te roepen op ekonomisch en politiek terrein. Autonomistische bewegingen worden door Italie ondersteund.... terwijl
echter de Fransche kultuur en de Fransche greep reeds den
troonopvolger hadden ingepalmd. Dit alles was in de oogen
van de Fransche diplomatie nur Spielerei! Men Wilde in Parijs
een krachtige politiek : zeer toevallige en welkome grensincidenten.... boden de gelegenheid tot militair ingrijpen van
Frankrijk.... en in het voorjaar van 1881 drong Frankrijk aan
den Bey van Tunis het protektoraat op.... Tunis met de geweldige haven Bizerte, belangrijk Fransch strategisch steunpunt in de Middellandsche Zee, was geworden tot een Fransche voorpost.
Italie verschalkt.... sloeg dadelijk de blikken naar een
Duitsch-Oostenrijksche alliantie en sloot dus den Driebond....
Tien vroegtijdigen worm van de as Rome-Berlijn, met als draaipunt het speelsche Weenen.
De toetreding van Italie tot dit verbond is louter opportunisme geweest van een zeer bedenkelijk soon.... wat door
Bismarck ook tijdig werd aangegeven : de Driebond mocht
niet dienen om order de beschutting van de macht der vrienden, een avonturenpolitiek te ondernemen.
Dra is par depit de aandacht van Italie naar andere oorden
geweken : de mooie Adria boodgun stige kansen.... en Tripolis met de Cyrenaika waren de bekoorlijke droombeelden, die
het Italiaansche verdriet troosten moesten. Wij weten hoe de
Italiaansche politiek weinig trouw is geweest en slechts afgestemd op winst. De oorlogszet van 1915 is een kwade zet gebleken en het treft dat Italia zijn verwervingen wil realiseeren
binnen de speelruimte van die as Rome-Berlijn, die het vroeger
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zoo verraderlijk den rug toekeerde. Maar bekennen moeten
we het.... zuiver was de Fransche Tunispolitiek allerminst.
Eindelijk is daar dan de kwestie van Djibouti en het thans
plechtig opgezegde akkoord van 1935.
De aanspraken van Italie op het Abessijnsch gebied waren
bij zijn vrienden << in den krijg >> niet onbekend. Reeds bij de
berucht geworden bijeenkomst van Stresa had de specialist
voor Abessinie van het Foreign Office de zittingen bijgewoond.
De besprekingen, die erode December 1934 en begin Januari
werden ingezet, kregen een besluit in de akte van Rome, in
datum 15 Januari 1935 door Laval en Mussolini afgesloten....
In het slotbericht dat over die besprekingen werd gepubliceerd lezen we, dat thans alle moeilijkheden tusschen beide
volkeren waren uit den weg geruimd.
Het liet al dadelijk Been twijfel over : Frankrijk had te
Rome de vrije hand gegeven om Abessinie te overvallen. De
heele verontwaardiging achteraf was slechts komedie, die
door de omstandigheden tot een tragedie is geworden....
Thans poogt men te verontschuldigen : zoo schreef de bekende journalist Leon Bailby zoo pas, dat Frankrijk inderdaad
die toestemming gaf, doch in de overtuiging dat Italie den
weg der pacifistische overrompeling zou gebruiken door
Lyautey voor Marokko aangewend.... de beruchte Fransche
«solution elegante! »
Maar mast de toestemming tot de Italiaansche opslorping
schonk Frankrijk meer : de middelen of enkele middelen om
die overrompeling vruchtbaar te waken.
Italie zou een aandeel ontvangen in de spoorwegonderneming die de Abessijnsche hoofdstad met de Fransche RoodeZee haven Djibouti verbindt, en anderzijds werden aan Ita.lië
tevens een paar landstrooken en een eilandje afgestaan, waardoor de defensieve en tevens offensieve kracht van Italie
werden verhoogd. Dit akkoord van 1935 was een algemeene
regeling van de samenwerking tusschen Italie en Frankrijk,
en betrof o.a. het speciaal vermelde geval van de Oostenrijksche onafhankelijkheid : wanneer dit land zou bedreigd worden in zijn integriteit of in zijn onafhankelijkheid, dan zou
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tusschen beide landen het noodige kontakt worden gelegd,
met het oog op de samenwerking met andere mogendheden.
Die eventualiteit was tegen Duitschland gericht.
Voor het statuut van de Italianen in Tunis werd een negeling getroffen. De Italianen geboren voor 1945 zouden aan
het uitzonderingsrecht blijven onderworpen; kinderen van
Italiaansche ouders na 1945 geboren zouden de Fransche
nationaliteit kunnen aanvragen; voor diegenen geboren na
1965 was het gewone nationaliteitsrecht gewaarborgd. Ook
voor de Italiaansche scholen werd een overgangsstatuut vastgesteld.
De territoriale tegemoetkomingen van Frankrijk aan Italie
gebeurden ingevolge art. 13 van het pakt te Londen (1915)
waardoor Italie tot oorlogsbondgenoot van Frankrijk en
Engeland werd. In 1917 werden trouwens deze koloniale kompensaties voor Italie opnieuw in vooruitzicht gesteld.
Aan Italie werden 2500 aandeelen van den spoorweg
Djibouti-Addis-Abeba afgestaan; grenswijzigingen hadden
plaats tusschen Erythrea en Fransch-Somali land, tusschen
Libye en Tunis, terwijl Tibesti en het eiland Doumeirah aan
Italie werden afgestaan. Deze laatste plaatsen werden door
Italie niet bezet. De spoorweglijn van Djibouti zou met nieuw
materiaal uitgebreid worden.
Zoo vervulde Frankrijk de verplichtingen, die het in gevolge het Volkerenbondsstatuut tegenover Abessinie te vervullen had.... De anekdote opgenomen en verspreid door de
Fransche boulevard-pers verhaalt, dat Laval bij zijn terugkeer
uit Rome, het resultaat van zijn bezoek aankondigde onder
dezen lakonischen worm : << Nous aeons vendu les negres! »
Intusschen is het proces anders geloopen. De verregaande
tegemoetkoming van Frankrijk aan Italie (prijs voor de befaamde wacht aan den Brennerpas) wierp haar vruchten niet
of : het bedreigde Engeland, de gemeenschap van den Volkerenbond dwongen tot maatregelen, waaraan ook Frankrijk
zich bezondigde : de sankties! En de poging van Frankrijk om
aan dit odium te ontsnappen —het plan Samuel Hoare-Laval
— werd door de reeds opgezweepte menigte niet aanvaard....
zoodat Frankrijk in de volgende gedaante voor Italie oprees
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de aanzetter, de belover, de moreele steunverleener, tot een
load, die achteraf tot den bestraffer wordt van dezelfde load.
De mislukkin9van dit diplomatiek opzet heeft dan de pohtieke diagnose van den Europeeschen toestand sterk beinvloed; de fronten werden gewisseld : de as Berlijn-Rome is
langzaam ontstaan, geworden tot een virtueele faktor in de
Europeesche politiek.
Dat deze huidige desiderata van Italie en de verloochening
van de aangegane kontrakten zoo onverwacht gebeuren!
Eigenlijk, geheel onverwacht komen ze niet : reeds meer
dan een jaar geleden is de spanning rond de Middellandsche
Zee scherper geworden; na de gebeurtenissen in MiddenEuropa is het voor Italie een ekonomische noodzaak geworden zijn aandacht meer naar Afrika te verleggen; het aktueele
gebeuren in de Balkangebieden, de ekonomische aspekten
hebben voor Italie de kansen aldaar niet gunstiger gemaakt
ook zonder een diplomatiek manceuver te zijn, zou het voor
Ita.lie wel een dwingende noodzakelijkheid worden zijn aktiviteit naar Abessinie en Noord-Afrika te verleggen. Maar dat
de thans gevolgde methode de juiste is, gelooven wij niet.
Dit verleggen van zwaartepunt verklaart ons de bizondere
aandacht op het statuut van de Middellandsche Zee, waarvan
reeds de Engelsch-Italiaansche besprekingen getuigden, de
bezorgdheid voor het kanaal van Suez (welke evenwel door
Egypte wordt afgeweerd), en vooral de pijnlijke bekommering over Tunis, dat toch de strategische, voorname haven
Bizerte bezit en waar een talrijke Italiaansche kolonie verblijf t.
Men weet het : Italie heeft vooral zijn luchtvloot in de
Middellandsche Zee uitgebouwd : het is bij machte de betrekkingen tusschen Frankrijk en zijn kolonien te verlammen; de
aanleg van de Pantellaria eilanden tot een vlootbasis heeft
Italie zeer dicht bij Tunis gebracht en de macht van Italie
in dit kanaal van Sicilie tot een sleutelstuk gemaakt.
Van Pantellaria naar Tunis is de sprong niet zoo wijd!
Anderzijds is de toon van de Italiaansche pers, na de vernietiging van de akkoorden van Rome, duidelijker geworden
zij insinueert thans dat de ontwikkeling van de Italiaansche
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macht aan de Roode Zee het voortbestaan van Fransch
Somali overbodig maakt; dat vermits al het verkeer op de
lijn Djibouti door Italie wordt geleverd, ook Djibouti.... op
verandering wacht.
Italie wijst op de dynamiek in de Europeesche verhoudingen. De ontwikkeling, de noodzakelijke ontwikkeling van het
Italiaansche koloniale gebied maakt wijziging noodzakelijk
en vraagt het herstel van verhoudingen, die in een vorige
eeuw werden mogelijk geacht.
Intusschen zijn de diplomatieke reakties gevolgd : afwijzing.van het akkoord van Rome van 1935 door Ita.lie op grond
van juridische gronden, die niet geheel steekhoudend zijn.
Als het waar is, dat inderdaad Frankrijk door de sankties de
moreele basis van die akkoorden heeft verbroken, dat de
laatste formule van een diplomatiek akkoord niet is gevolgd,
dat eindelijk Italie de hem toegekende gebieden niet heeft
bezet, dan is het anderzijds waar, dat Italie toch een deel van
dit akkoord heeft uitgevoerd : het ontvangen van de aandeelen in de spoorwegonderneming van Djibouti....
Frankrijk heeft zijnerzijds duidelijk gesproken : geen territoriale afstand, geen nieuwe koncessies in take Tunis.... en
meteen de zegereis van ministerpresident Daladier naar de
bedreigde gebieden. Een degelijk scenario en moderne regie
hebben hier wel geholpen.
En hier rijst dan de steun van Engeland onwankelbaar op
de zaak, Welke Frankrijk thans verdedigd, is ook de zaak van
Engeland! Geen onbetwistbaar meesterschap van Italie in de
Middellandsche Zee.... Maar anderzijds de ruimste ontwikkeling van de koloniale mogelijkheden aan de Roode Zee, in
zooverre deze geen belemmering kunnen worden voor de
Engelsche ekonomische expantie. Overigens heeft Engeland
er alle belang bij de verhouding tot Italie niet scherper to
maker, dan zij voor een tijd was. Het Jerusalemavontuur is
voor Engeland een verwittiging. Engeland mobiliseert alle
krachten en in de eerste plaats de ekonomische hefboomen in
het Balkangebied.
Doch ook een Ita.liaansche wanhoopspolitiek kan voor alley
zeer << kortspielig » worden.
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De andere partner van de as Rome Berlijn, Duitschland,
werd aanvankelijk nog niet genoopt een kategorieke verklaring of te leggen, omdat het geheele debat nog slechts bij,
persmanifestaties bleef beperkt : de Duitsche pers heeft tot
nog toe die Italiaansche desiderata niet in bun gebonden geheel gesteund,, maar overigens met welgevailen het standpunt
van. een « noodzakelijke verandering » herhaald : die noodzakelijke aanpassing heeft natuurlijk ook voor Duitschland
belang. Maar het blijft een vraagstuk of, spijts de zeer vele
verklaringen van welwillendheid, Duitschland zou bereid zijn
verder te gaan... dan de rol van bemiddelaar. De moeilijkheden, die zich thans weer in Midden-Europa voordoen vergers
van Duitsche zijde een gespannen aandacht.
Anderzijds hebben de reis van ministerpresident Daladier
en de vele verklaringen over de onaantastbaarheid van het
Fransche koloniale rijk den weg naar besprekingen in feite
ook afgesloten....
Er zit ten slotte in het geheele bedrijf, waarvan wij het
eerste tafereel thans bijwonen, een tikje ironie : dat Italie
oprijst tegen die bondgenooten, die het eens met zeer verlokkelijke vooruitzichten, in den << grooten en allerlaatsten »
oorlog voor het recht hebben gelokt.

Maar intusschen is het stemmingsbeeld weer sterk gewijzigd : de onverwachte ommekeer in het Spaansche drama is
stellig niet vreemd, en aan de paniekstemming in Frankrijk,
en aan de thans verhoogde krachtdadigheid in de Italiaansche
aanspraken, Welke, oak zonder in officieele nota's te zijn vastgelegd, toch duidelijk genoeg door de Italiaansche overheden
zijn geformuleerd.
Van Fransche zijde kan niet rechtstreeks worden opgetreden, en wanneer van de ministerieele bank verklaard wordt
dat «1'empire colonial >> onaangetast blijft (van Corsica, of
Nizza wordt nauwelijks gesproken), dan zijn dit voorloopig
slechts ijdele degenstooten, met een propagandistische belang... dock met dit nadeelige gevolg dat ernstige besprekin99

gen hierdoor kunnen verhinderd worden.
Tusschen Italie en Frankrijk blijft de verhouding voorloopig zeer koel, in feite gespannen, wegens niet officieele, maar
scherp waarneembare oneenigheid : dat is de eenig passende
formule!
Maar veel duidelijker zijn dan de reakties bij de respektieve
bondgenooten opgeroepen.
Van Duitsche zijde is thans de diplomatieke flesch ontkurkt : maar klaar is de wijn niet.
Duitschland wil een vredespolitiek, belooft die vredespolitiek! De rijkskanselier verklaart dat Duitsche koloniale
eischen nooit aanleiding tot oorlog zullen geven en bevestigt
niet alleen de trouw aan de as Berlijn-Rome, maar plaatst de
instemming van Duitschland met de « aff icieel » niet uitgebrachtie eischen.... die overigens elkeen kept! De instemming
is niet genoeg! Ook den steun! En bij deze plechtige vredesbelofto naast de niet minder plechtige steuntoezegging wordt
dan de atmosfeer minder optimist : is dan de vrede die ons
wordt toegezegd de vrede naar Duitsch-Italiaansche opvatting, d.i. alleen te denken met realisatie van de Italiaansche
desiderata? En wordt het dan geen tijd dat de Duce eens klaar
toelicht wat hij wel verlangt.... en wat we moeten beschouwen
als pers-muziek.
In Italie zelf meent men dat die tijd nog niet is gekomen.
De onlangs gehouden vergadering van den Grooten Fascistischen Raad heeft althans aan den Duce gelegenheid gelaten
den toestand en de eischen voor de openbaarheid nader toe
te lichten. Zulks is niet geschied! Van de eischen die zulke
onrust hebben verwekt, geen woord.... tenzij de vermelding
in de pers, dat die eischen aan Frankrijk langs diplomatieke
nota zullen bekend worden gemaakt. Indien zulks met de
waarheid klopt, dan is dit wel het eerste ernstige woord in dit
konflikt : het juist bekend maken van zekere wenschen, wat
ook zonder instemming op te roepen, toch de weg zijn kan
tot rustige besprekingen, hoofdzakelijk rond het koloniaal
probleem, waarvan de ekonomische struktuur en de tot nog
toe gevolgde verdeelingsmethodes door alle geleerden worden bekritiseerd. Indien zulks niet reeds te laat is!
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Van Engelsche zijde zijn trouwens ook enkele schaarsche
woorden gezegd : het bezoek van Chamberlain aan Rome
heeft bij den Engelschen premier den indruk gewekt dat
Ita^lie vredige paden wil bewandelen... en juist daarom worth
wellicht zelf het leader van de versterking van Leger en vloot
met alien haast uitgebouwd!
Nog blijkt de gebondenheid van Engeland en zijn Franschen partner duidelijk... maar in Engeland heeft men nog
niet verklaard, dat men de Italiaansche desiderata zal bekampen aan de zijde van Frankrijk. Een resultaat heeft het bezoek
van Chamberlain wellicht gehad : dat de Duce van de geruchtmakende methoden, die men anders in Italie gewoon is,
boven of onder het kanon, is afgeweken om den weer bescheiden weg van de gemoedelijke notawisseling te volgen.
En de rede van Hitler was trouwens ook in dezen toon van
onderlinge samenwerking opgesteld.
Aileen uit de Vereenigde Staten van Amerika komen spontaner reakties... die, getuige de woorden van Roosevelt, niet
te kontroleeren zijn. De pers aldaar speelt de hetzerol in nog
sterkere mate dan de Europeesche... Maar dat Roosevelt de
lijn wel wat te sterk aantrekt, blijkt uit de reakties... en wij
krijgen het gevoel dat de banken de financieele brag tusschen
Londen, Parijs en Washington ook op politiek gebied willen
verleggen.
Wij hebben daarin den indruk dat de belangstelling van
Roosevelt voor het Eurapeesche vraagstuk van verdacht allooi
is... en te gepaster tijd door Europa zal worden betaald.
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ZEVEN ROUWKLACHTEN
LIKANGOLA BEWEENT HAAR ZOON
door ALFONS WALSCHAP M. S. C.
Meerdere vrouwen van ons missiedorp houden er
aan haar kinderen te baren in haar eigen inlands
dorp. Likangola, de vrouw van Ekolomba hier
woonachtig had zich naar het dorp harer moeder
begeven om daar haar vierde kind te baren. Gedurende haar afwezigheid sterft plots haar oudste
zoon Ambrosius. Teruggeroepen beweende zij haar
kind aldus :

Ik was reeds naar het dorp mijner moeder gegaan
om daar mijn vierde kind te baren.
Daar zat ik dus te midden der mijnen.
Het kind wierp zich om in mijn schoot
toen ik uw dood vernam
uit den mond mijner oudste zuster.
Ik riep tot al wie mij hoorde en zag:
u Moet ik het eene kind dan baren
terwijl men het ander begraaft?»
Nu ben ik hier gezeten voor deze lost?
Moet ik nu blij of droef zijn?
Mijn verdriet is zoo groot als mijn gewin.
Als dit vierde kind geboren is
bezit ik er dan vier?
Dan heb ik er maar drie.
Ik heb een kind te kort,
men bedriegt mij met een kind.
Onthoudt dit goed.
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H
Ik kwam dan gauw naar hier geloopen
a1 was ik veel te zwaar
voor deze large rein.
Mijn voeten zijn deerlijk gezwollen,
mien lichaam steekt vol pion,
en mijn borsten gloeien.
Een kind in mijnen schoot
een kind in deze lost,
en ik zelve de dood nabij.
III
Op dezen langen dijk
tusschen Bolima en Lingunda,
sprong er een visch omhoog in het water
die plots daarop verdween.
Schreiend riep ik hem den naam van mijn zoon achterna,
die deed als deze visch in het water.
Hij verscheen even onder ons
en verdween alweer.
Langer heeft het niet geduurd;
dat zeg ik zijne moeder.
IV
Ik weet waarachtig niet
wat mij het meest bezwaart
dat kind in mijnen schoot
in zijne laatste dagen,
ofwel mijn oudste zoon
gereed in deze lost
om naar het graf te dragen.
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V
Moeder houd mijn handen vast
dat ik die mannen niet beret
mijn oudste zoon te kisten.
Moeder houd mijn handen vast
voor ik die kist bier openbreek
om mijnen oudsten zoon te stelen.
Men heeft hem mij dieveling ontstolen
terwi j 1 ik uit om te barer grog,
ach, hoe gemeen.
Ach, hoe afgunstig is men niet
om mi j ne groote vruchtbaarheid,
Wat ik ter wereld breng, ontsteelt men mij
als ik afwezig ben.
VI
Ach zusters vraagt mij niet
gij hebt geen enkel kind gebaard
en toch komt gij terug.
Om te baren ben ik uitgegaan
maar om te begraven
kwam ik terug.
Alvorens ik mijn vierde kind
ter wereld heb gebracht
grog, ja, mijn eerste dood.
Het eene kind dringt aan,
het andere wijkt uit,
wat moet ik gaan beginner.
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VII
Een vogel heeft vleugels om te vliegen
een visch heeft vinnen om te slaan
de menschen en de dieren
voeten om te gaan.
Mijn oudste noon Ambrosius
legt zich in eene lost
om bier vandaan te gaan.

Dit was misschien het laatste lied van E. P. A.
Walschap M.. S. C. Een goed en edel mensch en
een priester naar Gods hart. Na zware jaren missiearbeid is hij komen sterven in zijn vaderland in de
armen van die hem het liefst waren. Met hem ging
een groote verwachting onder. De eerste fragmenten
die we van hem in dit tijdschrift mochten geven,
wettigden de hoop dat zijn hand ons den eersten
grooten roman uit ooze Kolonie schenken zou. Dit
besef maakt dit verlies des te zwaarder.
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KRITIEK VAN HET RACISME
door MAX LAMBERTY

DE GRONDSTELLINGEN VAN HET RACISME.

De grondstellingen van het racisme kunnen als volgt worden samengevat
10 alle rassen dienen tot twee groote groepen te worden herleid : de Noordsche, of Arische rassen, en de Oostersche rassen, waartoe ook de Afrikaansche en, over het algemeen, alle
Kleurlingen behooren;
2° deze twee hoofdgroepen hebben geen gelijke waarde en
dan ook geen gelijke rechten; het Arische ras is voorbestemd
om eeuwig te heerschen, het Oostersche ras is voorbestemd
om eeuwig te dienen; het Arische ras beschikt over de scheppingskracht, zonder Welke geen Staat en geen cultuur mogelijk zijn; het Oostersche ras is voor eeuwig beroofd van deze
scheppingskracht en is voor eeuwig tot een minderwaardige
positie gedoemd;
30 de Germanen zijn de zuiverste tak van het Arische ras;
40
het diepste wezen van een ras schuilt in het blued;
50
alle uitingen van het geestesleven zijn gebonden aan den
acrd van het blued : dit geldt voor de zedeleer evenals voor de
kunst, voor den godsdienst evenals voor de wetenschap;
6° de geschiedenis der volken wordt niet verklaard door
den strijd tusschen koningen en keizers, niet door den strijd
tusschen hoogere en lagere klassen, niet door den strijd tusschen uiteenloopende ideeen, maar wel door de tegenstelling
en wisselwerking tusschen het hoogere en het lagere ras.
Welke waarde hebben de racistische stellingen? Komen zij
met de historische, sociologische en biologische werkelijkheid
overeen? Zijn zij joist? Welke zijn haar tekortkomingen?
Dienen zij de waarheid of verkrachten zij haar?
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DE MENSCHENRASSEN, DE MENSCHENSOORT EN DE NATUUR.

Alfred Rosenberg, schrijver van «Der Mythus des XXsten
jahrhunderts)) en voornaamste vertegenwoordiger van de
racistische philosophie, onderscheidt in de wereld twee groote
groepen van menschenrassen : de Noordsche groep en de
Oostersche groep.
Die rassen zijn voor eeuwig van elkander gescheiden. Zij
kunnen evenmin elkanders eigenschappen overnemen als een
paard die van een arend zou kunnen verkrijgen. Het ras der
heeren kan nooit een ras van slaven, het ras der slaven nooit
een ras van heeren worden.
Rosenberg duet de geschiedenis der menschheid zeer laat
beginner. Inderdaad : de geschiedenis der menschheid begirt
niet met het bestaan van twee scherp gescheiden rassen, maar
met het ontstaan van de menschensoort.
Het bestaan van de rassen is norh het begin noch het einde,
integendeel slechts een moment van de geschiedenis der
menschheid.
Ware hij begonnen met het begin, d.w.z. met het ontstaan
van de menschensoort, had hij rekening gehouden met de overblijfselen van onze oudste voorouders, dan had hij moeten
erkennen dat de natuur niet zulke scherpe grenzen getrokken
heeft tusschen de verschillende rassen. De natuur Bing niet
racistisch to werk. Zij kent slechts een menschensoort. En zij
heeft tusschen de verschillende takken van deze soon geen
kloof later gaper zooals er een bestaat tusschen de menschensoort en de apensoort. De huwelijken tusschen menschen van
verschillend ras zijn niet tot onvruchtbaarheid gedoemd. Dat
blanker, gelen en zwarten zich met elkander kunnen verbinden en kinderen kunnen telen, dat niet alleen bevruchting,
maar ook bloedtransfusie mogelijk is, toont op besliste wijze
aan dat in de natuur Been absolute scheidingslijn tusschen de
verschillende takken der menschensoort getrokken is, terwijl
zuiks wel het geval is tusschen de menschensoort en alle
andere soorten van levende wezens, d.w.z. alle diersoorten.
We zullen ors niet verdiepen in het vraagstuk van den
oorsprong van den mensch. Wij stellen eenvoudig het voor
eenieder tastbare feit vast dat, op het zuiver physiologisch
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terrein, geen absolute scheidingslijn tusschen de verschillende
rassen bestaat.
Rosenberg shat overigens zijn eigen stelling stuk, wanneer
hij die absolute scheidingslijn trekt, vermits hij betoogt dot
het Noordsche bloed zich voortdurend vermengd heeft met
het Oostersche.
WELK IS HET CRITERIUM DER SUPERIORITEIT?

Er zijn rassen en rasverschillen. Dat is een feit.
Maar welk ras is de meest volmaakte verwezenlijking der
menschensoort? Welk ras is het superieure ras? Waaraan kan
men die superioriteit erkennen? Wat is, met andere woorden,
het criterium der superioriteit? Is het de lichamelijke volmaaktheid en kracht? Is het de intellectueele bekwaamheid?
Is het de zedelijke volmaaktheid, het moreele peil van de

bevolking?
Zoo het de lichamelijke volmaaktheid is, dan bekleeden de
Zwarten de eerste plaats. Dat heeft de Olympiade te Berlijn,
in de hoofdstad van het racisme, bewezen.
Zoo het de intellectueele bekwaamheid is en zoo als index
deter bekwaamheid het getal Nobelprijzen kan in acht genomen worden dan zijn het de joden die de eerste plaats bekleeden, want zij hebben naar verhouding het grootste getal
Nobelprijzen behaald. 25 t.h. van de Nobelprijzen aan
Duitschland toegekend, tot einde 1931, werden door Joden
bekomen, terwijl de Joden slechts 1 t.h. van de gezamenlijke
Duitsche bevolking uitmaakten. Steunt men op de intellectueele bekwaamheid, dan zou het Ras der H e e r e n wel
eens het ras der Joden kunnen zijn.
Moet het criterium der superioriteit in het moreele peil van
de bevolking worden gezocht? Dan kan de kroon der superioriteit aan geen enkel afzonderlijk yolk of ras verleend worden, moor aan een uitgelezen schaar moreel hoogstaande menschen, die men in den schoot van ieder yolk of ras aantreft en
waarvoor nergens een vast percentage aan te geven is.
Is de b e s c h a v i n g het criterium der superioriteit? De
beschaving geldt als een criterium. Maar wat is de beschaving? De sociologen zijn het daarover long niet eens. Waar108

aan moet de beschaving gemeten worden? Aan de politieke
en sociale instellingen ? Aan het getal scholen ? Aan de grondigheid van het onderwijs? Aan de wetenschappelijke en
literaire prestaties? Aan de technische toerusting? Aan het
percentage der criminaliteit? Aan de aangeboren gaven? Aan
de levenswijze?
Er is geen methode die toelaat de subjectieve waardeering
door een objective meting van den beschavingstoestand te
vervangen. Het is dan ook onmogelijk te zeggen walk yolk
het meest beschaafde is.
De geschiedenis laat in ieder geval toe te zeggen dat er,
zoowel in het leven der Oostersche, als in het leven der
Noordsche volken, momenten geweest zijn die algemeen
Belden als momenten van hooge beschaving. Men denke
maar even aan China, Indie, Egypte, Griekenland, Italie,
Spanje, enz. Die momenten waren blijkbaar niet aan den aard
van de bevolking gebonden. De momenten van hoogen glans,
weike de aard van de bevolking ook was, werden gevolgd
door momenten van inzinking, van onvruchtbaarheid en van
slaap. Na een « Gouden Eeuw » kwam steeds een << Pruikentijd », zonder dat de aard van het land en de bevolking veranderde.
DE SCHEPPINGSKRACHT ALS CRITERIUM DER SUPERIORITEIT.

De beschaving is overigens niet het criterium waaraan de
racisten het eerst denken. Zij spreken van s c h e p p i n g s k r a c h t en van c u 1 t u u r. Wij kunnen dan ook nauwkeurig nagaan wat zij bedoelen. Sedert de 18e eeuw wordt in
Duitschland, een onderscheid gemaakt tusschen cultuur en
beschaving. Cultuur wordt opgevat als schepping van waarden, beschaving (civilisation) als nabootsing van het reeds
geschapene.
Zooals hun voorloopers hechten de racisten het meest belang aan de schepping van waarden, die dan door de andere
volken overgenomen worden. Wij begrijpen meteen waarom
zij er zooveel prijs op stellen de s c h e p p i n g s k r a c h t
als een monopolie van het Noordsche ras te beschouwen.
De scheppingskracht, dwz. het vermogen om waarden te
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scheppen, cultuur- en beschavingswaarden, is, in hun oogen,
het beslissend criterium van de superioriteit.
Later we dat criterium aanvaarden. Is de scheppingskracht
een monopolie van het Noordsche ras? Is, want daarop komt
het aan, de scheppingskracht aan den aard van het bloed
gebonden?
Rosenberg spreekt liefst over de voorgeschiedenis die
wetenschappelijk moeilijk te controleeren is en waar altijd
weer plaats over is voor poe**zi*e en legende dan voor objectieve vaststellingen. Het laat zich begrijpen. De gekende en
wetenschappelijke controleerbare geschiedenis weerlegt volkomen zijn thesis.
Inderdaad : waar zijn de sporen van de pyramiden, de tempels en standbeelden, de wetboeken, de heldendichten, de
wijsgeerige verhandelingen, de wis- en natuurkundige wetenschap te vinden, in deze gebieden van waar het Noordsche
bloed gekomen is en dat door Noordsch bloed bewoond
werd, namelijk IJsland en Scandinavie? Wat deden de bewoners van Scandinavie en Duitschland toen de Indiers hun
heldendichten schreven, toen de Egyptenaren hun pyramiden
en de Grieken hun tempels bouwden, toen de Romeinen hun
wetboeken samenstelden? Wat deden de Germanen toen
Plato en Aristoteles hun werken schreven, toen Phidias het
Parthenon ontwierp en uitvoerde, toen de Venus van Melos
uit warmer gehouwen werd, toen Virgilius de Aeneas dichtte?
Zij bestonden. Tacitus heeft ze voor het nageslacht beschreven. Zij leefden. Dat was al. Zij hebben Been sporen van hun
scheppingskracht nagelaten, sporen waarvan de Duitsche
racisten een overvloedig gebruik hadden kunnen waken.
De racisten laten zich daardoor niet ontwapenen. Wij
weten het reeds : al wat in de Oudheid rond de Middellandsche zee en zelfs in Indie werd tot .stand gebracht, is een
vrucht van het Noordsche bloed. Die bewering, die nog te
bewijzen valt, vermindert niets aan het feit, het even eenvoudige als onomstootbare feit, dat het Noordsche bloed niet vanzelf cultuurwaarden tot stand bracht waar het bestond en van
het oogenblik of dat het bestond.
Naast de scheppingskracht vermelden de racisten oak de
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« Gestaltungskraft », het vermogen om een gestalte, een worm
te geven, inzonderheid een worm aan de volksgemeenschap,
dwz, het vermogen om een Staat te bouwen.
Is het vermogen om een Staat te bouwen een monopolie
van het Noordsche ras? Hier staan wij weer voor een onweerlegbaar feit, namelijk het feit dat het Oosten Europa voor
geweest is in het bouwen van Staten. Er waxen Staten in het
Oosten toen het eigenlijke Europa nog bewoond werd door
stammen die geen andere organisatie kenden dan de meest
primitieve, namelijk de horde en den stain, een organisatie
die door de Duitsche sociologen trouwens op merkwaardige
wijze werd beschreven.
Daarbij komt nog een ander feit : het Duitsche yolk is het
laatste geweest in Europa om zijn staatkundige eenheid te
verwezenlijken. Eeuwenlang bleven de Duitschers verspreid
in zoowat 350 koninkrijken, hertogdommen, prinsdommen,
bisdommen, vrije steden en vrije heerlijkheden. Het Heilige
Roomsche Rijk van de Germaansche natie was slechts een
schim. Meer dan walk ander yolk in Europa legden de Duitschers een volslagen Bemis aan politieke «Gestaltungskraft»
aan den dag.
De scheppingskracht kan zich ook uiten op andere gebieden, namelijk op commercieel of industrieel gebied. En wij
stellen hier vast dat vele van de meest indrukwekkende handels- en nijverheidsondernemingen van het moderne Duitschland, door Joden werden tot stand gebracht : A. Ballin, E. en
W. Rathenau, H. en L. Tietz en vele anderen.
Er is nog een gebied waar de scheppingskracht der Duitschers zich liet voorbijstreven : in den schoot van het Semietische ras werden Brie groote godsdiensten geboren : het
israelitisme, het islamisme en het Christendom. De poging der
Duitsche racisten om een nieuwe religie in het leven te roepen, komt bijna tweeduizend jaar na de vestiging dezer godsdiensten door de zoo gesmade, onvruchtbare Oosterlingen.
Van het marxisme zullen we hier niet gewagen. Het is wel
in Duitschland ontstaan. Maar de theoretische grondslagen
er van werden ook weer door een Jood gelegd.
-

111

RAS EN INTELLECTUEELE GESCHIKTHEID.

Nu is het een feit dat niet alle rassen dezelfde gaven hebben. Er zijn namelijk, wat de geschiktheid en de begaafdheid
op intellectueel gebied betreft, merkelijke verschillen tusschen
de rassen vast to stellen.
De Negers — die door Rosenberg in de groep der Oostersche rassen worden gerangschikt — zijn, naar het schijnt, op
intellectueel gebied slecht bedeeld. Maar niet alle Negers
zijn even slecht bedeeld. Evenals niet alle Chineezen, Japanners, Joden of Blanken even goed bedeeld zijn.
Er zijn verschillen van ras tot ras. Er zijn nog grootere
verschillen van mensch tot mensch in den schoot van hetzelfde ras, van hetzelfde yolk.
Overal treft men, in den schoot van dezelfde ras- of volksgemeenschap, zeer uiteenloopende typen aan : heilige priesters naast 'onverbeterlijke zondaars, scherpzinnige geleerden
naast hopeloos domme schepsels.
De intellectueele en moreele waarde van den enkeling is
een individueel bezit. Er zijn verstandige Ariers en domme
Joden. Er zijn verstandige Joden en domme Ariers. Er zijn
moreele en immoreele wezens in iedere volksgemeenschap.
Moest de intellectueele en moreele waarde door het ras
worden verleend, dan zouden alle leden van eenzelfde ras
intellectueel en moreel ongeveer denzelfden aanleg hebben,
wat nog nooit en nergens het geval was. Uit hetzelfde ras
worden genieen en misdadigers geboren. Het Duitsche yolk
heeft het licht geschonken aan een Goethe en aan een Beethoven, tevens aan een Haarmann, den vampier van Dusseldorf en aan den massamoordenaar Weidmann.
De individueele aanleg wordt zelfs niet altijd van de ouders
geerfd. De kinderen van eenzelfde gezin zijn nooit heelemaal
gelijk. Zeer merkwaardige ouders hebben dikwijls zeer middelmatige kinderen. Zeer middelmatige ouders kunnen aan
geniale kinderen het licht schenken.
Hier moet nog op een ander uitzicht van de vraag gewezen
worden : een uitzonderlijke begaafdheid kan vruchtbaar of
onvruchtbaar zijn. Het hangt niet uitsluitend van haar af.
Het hangt grootendeels af van het milieu. Om niet slapende
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te vergaan moet de uitzonderlijk begaafde dan nog tot werken en tot handelen gedreven worden. Hij moet een gunstigen bodem vinden, een midden waar zijn belangstelling
wordt gewekt, waar hij de mogelijkheid heeft om te kiezen
of verplicht is te kiezen. Menige historische figuur zou nooit
uit de grauwe, anonieme massa opgerezen zijn, indien zij niet,
van af haar eerste levensjaren, in aanraking gekomen ware met
roote, godsdienstige, intellectueele, politieke, sociale of zelfs
teraire stroomingen die de tijdgenooten vereenigden of verdeelden. Rubens zou de roem onzer schilderkunst niet geworden zijn, indien hij niet, van zijn eerste jaren af, een reeds
bestaande en zeer verspreide belangstelling voor de schilderkunst op zijn weg ontmoet had. Luther zou een onbekende
monnik gebleven zijn, ware hij niet geworpen geweest in
den strijd der geestelijke stroomingen die de Reformatie voorafgingen en die de koortsige belangstelling van al de intellectueelen van Europa wakker hield. Napoleon zou een doodicier gebleven zijn, ware hij niet een tijdgenoot
gewoon officier
van de Fransche Revolutie geweest.
De uitzonderlijke aanleg, inzoover hij door de ouders, en
over de ouders heen, door de nabije en verre voorouders
aangebracht wordt, heeft wat anders noodig dan
het ras
hetgeen hij in zichzelf vindt : een milieu. En dat milieu is niet
noodzakelijk dat van het bloedeigen ras. Vele Romeinsche
keizers kwamen uit het Oosten. Vele leiders van Arische
volksgroepen waren en zijn Joden. Hitler en Rosenberg behooren door hun onmiddellijke afkomst niet tot het eigenlijke
Duitsche yolk.
Bij ons, in Vlaanderen, kunnen wij verwijzen naar Conscience, die, naar het bloed, slechts een halve Vlaming was.
De noodzakelijkheid rekening te houden met het milieu
vermindert aanzienlijk de beteekenis van den aangeboren
aanleg : hij wordt relatief, waar hij door de racisten absoluut
is opgevat; hij wordt een factor naast een anderen factor;
hij is niet langer d e factor, maar een der factoren van de
geschiedenis.

f
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RAS, SCHEPPINGSKRACHT EN KLIMAAT.

De quaestie van het milieu verdient een nader commentaar.
Tot het milieu behoort ook het klimaat. Naast het bloed vermelden de racisten gewoornlijk het geografisch milieu, dat
nauw met den geest verbonden is. « Blut und Boden » is de
leas. Het blued van het Noordsche ras beantwoordt aan de
landschappen van Scandinavia en Duitschland. Met andere
woorden : het Noordsche landschap maakt deal uit van de
Noordsche ziel.
Heeft het geografisch milieu veel beteekenis? Zoo ja, dan
hebben de fjords en de vlakten langs de zee de Noorderlingen
niet tot veel vruchtbaarheid aangezet vermits deze alleen maar
leefden, terwijl de volken langs de Middellandsche zee — at
of niet met Noordsch, maar in ieder geval met Oostersch
blued doordrenkt — een cultuur tot stand brachten die tot
heden toe geestdriftig bewonderd wardt.
Heeft het geografisch milieu, o.m. het buitengewoon gunstige klimaat, een beslissenden invloed op de scheppingskracht?
Het antwoord der feiten op deze vraag laat noch aan het
blued, nach aan het klimaat de eerste plaats over.
Laten we bij het voorbeeld van de Middellandsche zee blijven. Heeft het gemakkelijk bestaan op de heerlijke oevers
van het blauwe water, de levens- en scheppingskracht dezer
naar het bloed onzuivere volken bestendig aangevuurd? Of
heeft het bestendig tot luiheid, onverschilligheid en vadsigheid aangezet?
De invloed van het klimaat is al evenmin als die van het
blued bestendig aan to wijzen. Bedoelde volken van ZuidEuropa, van Klein-Azie, van Noord-Afrika, hebben nu eens
periodes van koortsige scheppingskracht, dan weer periodes
van inzinking doorgemaakt. Op de periodes van expansie
volgden periodes van lusteloosheid. Het blued dezer volken
bleef hetzelfde. Het klimaat eveneens. Alleen hue levens- en
scheppingskracht kende hoogten en laagten door de eeuwen
been. Zij rees vooral hoog telkens wanneer, nu eens bier, dan
weer daar, een vurige belangstelling, een hartstochtelijk geloof, een groote idea, hetzij van een worst, hetzij van een
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heerschende groep, hetzij van een yolk, de geesten in beweging bracht....
RAS EN GODSDIENST.

De religie moet a r t g 1 e i c h zijn, leeren de racisten. Zij
oordeelen dat het christendom niet beantwoordt aan de diepste neigingen van den Noordschen mensch. Zij wijzen het of
als a r t f r e m d, als wezensvreemd voor den Noordschen
mensch.
Laten we alleen een feit vaststellen dat in eenieders bereik
ligt en afdoend is : gedurende meer dan duizend jaar hebben
de Duitschers er prijs op gesteld christenen te zijn. Ook nu
nog, ondanks een sterk percentage van afvalligheid, toe te
schrijven, deels aan de racistische propaganda, deels aan den
druk van de heerschende partij die zich met den Staat vereenzelvigd heeft, behooren de overgroote meerderheid van
de Duitschers tot de protestantsche of tot de katholieke, dus
tot een christene geloofsbelijdenis.
Gedurende meer dan duizend jaar hebben de Duitschers
aan oorlogen of aan revoluties deel genomen, maar het waren
Been oorlogen tegen het christendom. Tijdens de godsdienstoorlogen stonden christene geloofsbelijdenissen, geen heidenen en christenen, tegenover elkander.
Gedurende meer dan duizend jaar hebben de Duitschers
het Christendom v r i j w i 11 i g aangenomen. De racisten betoogen dat bet hun door Karel den Groote met wapengeweld
werd opgelegd. De Middeleeuwsche, trouwens Germaansche
keizer, wordt dan ook tegenwoordig « Karl der Schlachter »,
Karel de Slachter genoemd. Het argument van het wapengeweld houdt echter geen steek. Want dezelfde Germanen hebben, na hun bekeering, het Christendom helpen verspreiden
zij hebben de Slavische stammen uit het Oosten helpen bekeeren. Zij hebben deelgenomen aan de Kruistochten.
In Luther ziet Rosenberg den grootsten redder van de
Westersche cultuur en in de Reformatie een eerste uitbarsting
van het Noordsche bloed tegen den wezensvreemden Oosterschen godsdienst, een eerste doorbraak van den Noordschen
aard, van het Noordsch bewustzijn, van den Noordschen
geest.
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Maar wat was ook weer het uitgangspunt van de Reformatie? Een verzet tegen zekere al te mondaine zeden die in
de leidende middens der Roomsche Kerk gedrongen waren
met den geest der Italiaansche Renaissance en die het godsdienstig gevoel tevens verzwakt en verwereldlijkt hadden.
De beweging, door Luther ingezet, Bing gepaard met een
verlangen om het godsdienstig gevoel te verdiepen en het te
ontdoen van zekere uiterlijke vormen die door een deel der
geloofsgenoaten oppervlakkig en inhoudloos werden geacht.
Dat de reactie tegen de toenmalige verwereldlijking van
den godsdienst tot een strijd tegen Rome uitgroeide en tot de
opheffing der geestelijke eenheid van Europa voerde, is een
andere zaak die reeds meer dan eens bestudeerd werd. Wanneer een steen aan het roilen gaat, weet niemand waar hij
terechtkomt. Nooit echter heeft een protestant in de Reformatie een strijd tegen het christiendom gezien. Nooit heeft er
een betoogd dat het Christendom een ingevoerde Oostersche
waar was, die niet te vereenigen was met den eigen card van
zijn yolk. Integendeel, alien meenden oprecht den geest van
het Christendom beter te benaderen. Het gaat niet op in de
Reformatie een eerste doorbraak van den Noordschen geest
te zien, de racistische revolutie te laten aansluiten bij de
Reformatie en haar als een tweede doorbraak van den Noordschen geest te beschouwen.
RAS EN ZEDELEER.

Zijn de zedeleer, de kennis van het moreel goede en het
moreel gebod, aan het ras en het bloed gebonden ? De zedelijke voorschriften zijn niet overal dezelfde. Wat bier plicht
is wordt elders verboden. Wat bier recht is, heet elders misdrijf.
Er is echter iets dat alle volken en rassen gemeen is : het
besef van het goede en het slechte. Overal kennen de menschen het onderscheid tusschen m o r e e 1 en i m m o r e e 1.
Wat is overal de moreele handeling? De handeling die eerbiedigt wat waardevol wordt geacht. Wat is overal de immoreele handeling ? De handeling die schendt wat waardevol
wordt geacht. Wanneer de voorstelling van hetgeen waarde116

vol wordt geacht, dwz. van het goede, dezelfde is, ook bij
wezens van verschillende of stamming, dan is de voorstelling
van de moreele en van de immoreele handeling ook dezelfde.
De missionnarissen kunnen getuigen dat wanneer een Zwarte
of een Gele tot het christendom bekeerd zijn, deze beide
kleurlingen ook de christene waardenschaal overnemen en het
met den Blanke eens worden om moreel of goed te noemen
wat met de tien geboden overeenkomt en immoreel of slecht
wat met deze geboden in strijd is.
Wanneer een walk een waarheid aanneemt, dan neemt het
ook de waarden aan die bij deze waarheid behooren, zonder
dat het bloed en het ras hierbij een noemenswaardigen invloed uitoefenen.
Indien er daarover eenige twijfel mocht bestaan, dan zou
het voorbeeld van het racistisch Duitschland zelf hem dadelijk opruimen : gedurende eeuwen hebben zij in het yolk
p e r s o n e n gezien aan welke absolute, onvervreemdbare,
onschendbare rechten toekwamen. Het nieuwe recht stelt in
de plaats van het onvervreemdbare en onschendbare recht van
den persoon, het absolute recht van het ras en het bloed.
Waarom ? Is dat het gevolg van een opstand van het
Arische, laat staan het Duitsche bloed ? Neen. De diepe wijzigingen in het personen- en zakenrecht, alsmede in het straf recht gebracht door het nationaalsocialistisch bewind, zijn
alleen ingegeven door de nieuwe waarheid, de racistische
philosophie, welke door het bewind als richtsnoer wordt genomen. Het is de nieuwe waarheid, niet het eeuwenoude
bloed, dat de eeuwenoude normen heeft afgebroken en door
nieuwe heeft vervangen.
Het is niet het bloed, niet het ras, wel de i d e e e- n, die
invloed hadden op de evolutie van de zedeleer en van het
recht in Duitschland.
Fen Fransche spreuk leert : << Dis-moi qui to hantes, je te
dirai qui to es. >> Men zou m u t a t i s m. u t a n d i s kunnen
zeggen : licht mij in over den godsdienst, over de philosophie,
over de ideeen van een yolk, en ik zal U uiteenzetten welke
de ethica, het recht en de zeden zijn van dat yolk.
Het zou echter onmogelijk zijn te zeggen : Licht mij in over
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het ras en het bloed van een yolk en ik zal U uiteenzetten
Welke godsdienstige, wijsgeerige en ethische principes het er
op na houdt.
Inderdaad : het ras en het blued blijven door de eeuwen
been onveranderd; de leidende ideeen echter veranderen
bestendig.
Dit leert ons de geschiedenis van het Duitsche yolk, tegen
de theorieen der racisten in.
RAS EN REDE.

Ondergaat de mensrhelijke rede den invloed van het ras?
Geen ernstig man kan het beweren. De fundamenteele verrichtingen van het intellect, de wijze waarop de voorstellingen, begrippen en oordeelen samengesteld worden, de deductieve en inductieve redeneerprocessen, de criteria van het
ware en het valsche, zijn dezelfde bij alle rassen. De v o r m en
van het denken zijn universeel. Alleen de i n h o u d kan verschillen. De inhoud bestaat gedeeltelijk uit de feitelijke werkelijkheid. De feitelijke werkelijkheid is niet overal dezelfde.
Maar zij wordt door alle menschen, volgens dezelfde intellectueele prooessen, waaxgenomen, in oordeelen geschakeld
en in systemen verwerkt. Het is daarom dat de Oostersche
intellectueelen kunnen begrijpen wat bun Noordsche collega's zeggen. Het is omdat gelijkaardige feiten op gelijke wijze
beredeneerd worden, dat gelijkaardige houdingen kunnen
aangenomen worden, niet alleen op wetenschappelijk, ook op
wijsgeerig, ook op politiek en sociaal gebied : in alle werelddeelen zijn er spiritualisten en materialisten, nationalisten en
internationalisten, marxisten en fascisten, democraten en
totalitairen. Precies omdat het intellect, wanneer het bier of
Binder voor dezelfde feiten komt to staan, deze feiten op een
zelfde wijze in voorstellingen, begrippen en oordeelen omvat
en volgens vooraf door het intellect gekende systemen ordent
en classificeert.
Moest het blued in de keus der systemen een rol spelen,
dan zouden wij niet weten wat wij over het Duitsche volk
moeten denken : het marxisme is uit een joodschen geest geboren. Het drong in alle continenten door. Het vond echter
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in Duitschland niet alleen zijn talrijkste maar ook zijn meest
bewuste en meest onderlegde aanhangers.
RAS EN GEVOEL.

Het gevoel. Ziedaar een gebied waar, op het eerste gezicht,
de racisten ruime mogelijkheden krijgen. Verschillen de gemoedsreacties niet van yolk tot yolk? Wordt er niet gezegd
dat de volken van het zuidelijk deel van Europa gepassionneerd, terwijl die van het Noorden koel zijn? Bovendien
schijnen de gevoelsreacties ook verband te houden met den
physischen aanleg, met zekere klieren, met het zenuwstelsel,
met de zintuigen.
Er moet evenwel opgemerkt worden dat de gevoelsreacties
zoo universeel zijn als de bouw zelf van het menschelijk
lichaam.
Wat is v o e 1 e n ? Het voelen gaat gepaard met het bewustworden, met het gewaarworden, met het zien en het hooren.
Er komt echter wat bij dat de gewaarwording van het gevoel
ondersCheidt van de gewaarwording van het verstand, namelijkhetbewogen-zijn.Hetvoeleniszienmetemotie.
Dit laatste woord, afgeleid van 'het Latijn, is sprekend
e m o v e r e, voortbewegen, in beweging brengen. Hij die
voelt is innerlijk bewogen, of wil zich bewegen, hetzij om
iets te benaderen, hetzij om zich van iets te verwijderen, hetzij
om in te grijpen. De intensiteit van het voelen verschilt, maar
het bestaat bij alle volken. Het is universeel. Ally volken, alle
menschen — de literatuur en de sociologie hebben het bewezen en bewijzen het nog iederen dag — kennen liefde en haa.t,
veneering en misprijzen, bewondering en afschuw, opgeruimdheid en ontmoediging, schaamte, deemoed, eergevoel,
fierheid, hoogmoed, enz.
Niet alle volken en alle menschen voelen op dezelfde wijze.
Moet, ter verklaring van het verschijnsel, aan het ras en het
blued gedacht worden ? Hoe vreemd het ook, op het eerste
gezicht, moge schijnen, het antwoord op deze vraag is : Neen.
Inderdaad : de gevoelscapaciteit verschilt veel minder van ras
tot ras dan van mensch tot mensch. De individueele aanleg
schijnt weer belang te hebben dan de aanbreng van het ras.
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In den schoot van ieder ras zijn er menschen met sterke,
andere met zwakke gevoelscapaciteit. Zelfs in een zelfde gezin
zijn de eenen dikwijls «ongevoelig », terwijl de anderen
« overgevoelig » zijn.
Het is dan ook noodzakelijk een zeker voorbehoud in acht
te nemen ten aanzien van de publicisten die hun lezers over
het v o e 1 e n van het eigen volk of dat van andere volken
willen inlichten en meestal aan een of ander yolk hun eigen
meening toeschrijven. Het voelen is individueel. Het zijn de
enkelingen die voelen — op zeer verschilleade wijze en volgens hun individueelen aanleg — niet het volk, nosh het ras.
Het voorbehoud aangaande de publicisten moet in de eerste
plaats Alfred Rosenberg Belden : hij gelooft natuurlijk dat
een yolk en een ras kunnen voelen en hij schrijft zelfs aan
sommige rassen bepaalde gevoelens toe, gevoelens die bij deze
rassen en bij Been andere of toch niet in dezelfde mate bestaan.
Hij schrijft bijv. aan het Noordsche ras, bet Ras der
Heeren, een scherp eer- en waardigheidsgevoel toe. Het eergevoel is een specifiek kenmerk van den Noordschen mensch.
De Noordsche mensch plaatst de eer boven de liefde. Dat is
zelfs een der redenen waarom het Christendom niet te vereenigen is met den Noordschen geest. C'hristus is een God van
liefde. En de liefde die zich uitstrekt tot alle wezens is een
oorzaak van verzwakking en ontbinding.
Laten we voor een oogenblik aannemen dat -het eergevoel
het kenmerkend, het domineerend gevoel is van den Noordschen mensch en dat het ook het domineerend gevoel is van
diet geheele Noordsche ras, waarvan het Duitsche yolk de
zuiverste kern is. Vermits dat gevoel zoo verbonden is met het
Duitsche yolk, dan moet zich dat altijd, door de eeuwen been,
betuigd hebben.
Welnu wij denken aan de jaren 1918 en 1919, de jaren van
de Duitsche instorting en nederlaag. Er zijn.weinig voorbeelden in de geschiedenis te vinden van een valslagea en zelfs
onwaardige onderworpenheid in de nederlaag als deze die
Duitschland toonde in die jaren. De Duitsche nationalisten
hebben de sociaaldemocraten en katholieken beschuldigd van
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verraad en van lafheid. Zij hebben dezen aan de kaak gesteld
die het Verdrag van Versailles onderteekenden, een Verdrag
dat inderdaad Duitsrhland's schande verkondigde.
Maar het blijft een feit dat zij die dat Verdrag onderteekenden, door de overgroote meerderheid van het Duitsche yolk
werden goedgekeurd, tien jaar lang. De oppositie, waaruit het
nationaalsocialisme ontstond, was een verzwindend kleine
minderheid; de nationaalsocialistische partij telde geen tien
leden toen het Verdrag onderteekend werd.
Het geheele Duitsche yolk heeft hiermede, beter dan Rosenberg, aangetoond in hoever zekere gevoelens een bijzondere
eigenschap van zekere rassen kunnen zijn.
RAS EN << VOLKSMENTALITEIT >>.

Bij sommige volken zijn er motieven die meer dan andere
op den voorgrond treden, o.m. in de letterkunde en in de
filmproductie. Zij drukken een bepaalde belangstelling en
waardeering uit voor zekere individueele of sociale houdingen, zekere gedachten, zekere gevoelsreacties. Juist omdat de
film er meer rekening mee houdt dan de romanschrijver, moet
men aannemen dat deze motieven de belangstelling van
breede lagers van het volk gaande houden.
Laten wij bijv. de Vereenigde Staten en Duitschland vergelijken
in Amerika wordt zichtbaar de zegevierende bedrijfsleider
of zakenman gehuldigd;
in Duitschland worden, even zichtbaar, de militaire macht,
de officier en de soldaat gehuldigd;
in Amerika wordt in het vrij initiatief, in Duitschland in
de organisatie belang gesteld;
in Amerika worden de koele, sportieve humor en de gelijkmoedigheid, in Duitschland de dweepende ernst gewaardeerd.
Zijn deze verschillen tusschen beide volken — die toch
allebei tot de Noordsche groep behooren — aan het ras toe
to schrijven? Of aan traditie, scholing, voorbeelden, levenswijze, gewoonten en zeden?
Het antwoord kan niet twijfelachtig zijn, wanneer men
bedenkt Welke diepe verschillen de godsdienstige traditie
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duet ontstaan tusschen volksgroepen die nochtans onmiddellijke bloedverwanten zijn. Wij verwijzen naar het verschil in
de mentaliteit dat de protestantsche Duitschers van Pruisen
onderscheidt van de katholieke Duitschers van Rijnland,
Beieren en Oostenrijk. Ook naar het verschil in de mentaliteit
dat de protestantsche Hollanders onderscheidt van de katholieke Vlamingen.
RAS EN CULTUUR.

Dat alleen het Noordsche ras in staat was en is een cultuur
te schep en, is een bloote bewering.
Rosenberg betoogt dat de Indische cultuur aan invallen
van het Noordsche ras toe te schrijven is. We zullen wachten
om onze houding te bepalen tot het bewijs hiervan geleverd
is.
Intusschen merken wij op dat er in Azie nog een andere
cultuur ontstond dan die van Indie, namelijk de Chineesche.
Deze cultuur wordt niet ingelijfd bij het bezit van het Noordsche ras. Zij wordt alleen maar over het hoofd gezien. Dat
neemt echter niets weg van haar zelfstandig bestaan en haar
oorspronkelijkheid. Dat bewijst bovendien dat een cultuur
kan ontstaan ook waar het Noordsche blued niet doorgedrongen is.
Is de verspreiding van een cultuur door de uitbreiding van
het ras bepaald? Terecht merkt Prof. Haesaert, onze geleerde
Vlaamsche socioloog, op dat de groote godsdiensten zich verspreid hebben zonder zich te storen aan de rasverschillen of
aan het klimaat.
Met vele cultuurmotieven geschiedde hetzelfde. Vele elementen der Europeesche cultuur zijn gemeengoed van alle
rassen geworden : de wetenschappelijke werken (vooral deze
die betrekking hebben op de natuurwetenschappen, de economie, de sociaalphilosophie, enz.) de groote literaire werken, ook ten deele de muzikale prestaties, enz.
Anderzijds hebben de Europeanen en Amerikanen ook
weer cultuurelementen van de Kleurlingen overgenomen
zonder de Blanken zou de jazzbandmuziek een specialiteit
van de Afrikaansche negerdorpen gebleven zijn. Ook de
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Negersche, de Chineesche, de Japansche plastiek vonden in
Europa ingang.
Uit het felt dat er cultuurprestaties zijn die bij alle rassen
ingaag vinden en door alle rassen nuttig, of schoon, of aangenaam worden geacht, kan het volgend besluit worden getrokken
ofwel dat de manende stem van het ras Touter een fiche
is van het racisme;
ofwel dat de rasgenooten er dikwijls doof voor blijven en
zich door een anderen maatstaf laten leiden, een maatstaf die
niet ontleend is aan het lichaam, maar aan den geest.
RAS EN KUNST.

Er is in ieder kunstwerk iets dat verband houdt met het
eigen uitzicht van de plaats waar het ontstaat. Er worden
unmers, in ieder kunstwerk, elementen opgenomen die rechtstreeks door den kunstenaar ontleend zijn aan het milieu
waarin hij leeft : steden, dorpen, landschappen, met eigen
kleur, eigen bijzonderheden, eigen atmosfeer. Zelfs wanneer
ooze Vlaamsche schilders religieuze onderwerpen behandelen, bijv. tooneelen uit het Evangelie illustreeren, dan plaatsen zij nog hun figuren in een kader dat rechtstreeks en overigens bewust ontleend is aan de Vlaamsche dorpen en landschappen.
Het milieu van den kunstenaar is niet overal hetzelfde.
Reeds de woningen, de Bergen of vlakten, de boomen, planten
en bloemen verschillen. De godsdienstige en historische tradities, de politieke, economische en sociale toestanden verschillen evenens. Ook de mentaliteit, het karakter, de houding, de readies der personen verschillen. Het kunstwerk is
dus, naar den worm en den inhoud, door de keus van het
onderwerp en het illustratieve materiaal, aan de plaatselijke
en tijdelijke omstandigheden gebonden. Er is dus bijna noodzakelijk een verschil tusschen de kunstuiting bij het eene
en de kunstuiting bij het andere yolk.
Nochtans is het verschil zelden zoo groot dat de toeschouwer uit het eene continent den kunstenaar uit het andere niet
begrijpt.
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De geestelijke afstand tusschet een kunstenaar en een beoordeelaar die allebei tot hetzelfde yolk behooren, is wel eens
grooter dan de geestelijke afstand tusschen een Europeeschen
beoordee!aar en een Japanschen kunstenaar. Ik ken volbloed
Ariers die de japansche kunst waardeeren, maar niets begrijpen van de expressionistische kunst van sommige hunner
land- en rasgenooten.
Er zijn kunstwerken die algeme+en-menschelijk worden genoemd en universeel zijn. Het zijn precies de werken van de
grootste figuren aller tijden. Zij worden door alle rassen begrepen. Zij die niet begrepen worden, noch door den vreemdeling, noch door den rasgenoot, worden met wantrouwen
bejegend. Eerst wanneer zij b e g r e p e n worden door hun
tijdgenooten of door het nageslacht, of sours.... door vreemdelingen, nemen zij plaats onder de erkende kunstenaars. Een
erkende kunstenaar is er een Wiens werk tevens aangevoeld
en begrepen wordt, begrepen omdat het aangevoeld, aangevaeld omdat het begrepen wordt.
Het materiaal der kunst kan aan plaatselijke gegevens ontleend zijn. Haar wezen ligt in het voelen en begrijpen, dienvolgens in universeele, d.i. algemeen-menschelijke verrichtingen en reacties der menscheiijke psyche.
Algemeen-menschelijk zeggen wij. Dit geldt
natuurlijk slechts voor al deze menschen die vatbaar zijn voor
de kunst, dwz. die aldus besnaard zijn dat zij de kunst kunnen
aanvoelen en begrijpen, our het even in weik continent zij
verblijven, our het even tot Welk ras zij behooren.
Spelen het ras en het blued een beslissende rol in het ontstaan en in het begrijpen van de kunst?
Moesten de gave van den kunstenaar en de receptiviteit
van zijn publiek een aanbreng van het blued zijn, dan zouden
alle leden van hetzelfde ras, min of meer op dezelfde wijze
bedeeld zijn. Zuiks is echter allerminst het geval. De gave
van den kunstenaar en de receptiviteit van den beoordeelaar
zijn in de eerste plaats een individueel bezit. Zij zijn een attribuut van den enkeling, niet het attribuut van een yolk.
Moesten anderzijds bepaalde kunstvormen en kunstuitingen door het blued geinspireerd of — wat beter past bij de
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racistische opvatting — opgelegd zijn, dan zou er doorheen de
eeuwen een zekere stabiliteit waar te nemen zijn. Dat is ook
niet het geval. De kunstvormen en -uitingen ondergaan een
bestendige evolutie. Nemen we als voorbeeld de geschiedenis
der muziek in Duitschland, gedurende de jongste twee
eeuwen, dan stellen wij, van Bach tot Beethoven, en van
Richard Wagner tot Richard Strauss, een evolutie vast die
grondig is, naar inhoud en vorm, dat iedere stap een
sprong is. Dergelijke sprongen kunnen zich uitzonderlijke
personaliteiten veroorloven, niet de noodgedwongen logge en
uniforme massa van het bloed.
Moest de kunst nauw aan het ras verbonden zijn, dan zou er
door de eeuwen been, bij alle grootere of kleinere volksgroeen, een zekere weerstand te bespeuren zijn tegenover alle
unstuitingen van den gebuur. Dat is ook niet het geval. Men
heeft kunnen nagaan dat de geschiedenis der Europeesche
schilderkunst een internationale geschiedenis is. De kunstenaars hebben van oudsher de motieven behandeld die zij het
meest interessant vonden. De motieven waren soms aan de
eigen landgenooten, soms aan de buren, soms aan in tijd en
riwmte verafgelegen volken ontleend. In een zekere periode
van zijn leven was de rasechte Duitscher Goethe uitermate
ingenomen met de kunst der oude Grieken. Veel van zijn
werken uit zijn ri j pe jaren dragen de zichtbare sporen van
die belangstelling. Soms waren de motieven aan andere tijden,
aan andere continenten en aan andere rassen ontleend : om
zijn indrukkend Paleis van Justitie te Brussel te bouwen,
heeft de rasechte Vlaamsche bouwmeester Poelaert stijlmotieven ontleend aan al de volken en rassen die de oevers van
de Middellandsche zee bewoonden.
Laten wij ten slotte niet uit het oog verliezen den trek naar
het e x o t i s c h e, naar de verre landen en de verre tijden,
naar het uitheemsche, het vreemde en vreemdsoortige, dat in
de inspiratie van zoovele kunstenaars te voorschijn treedt en
die een der kenmerken was van een belangrijke periode in de
kunst der 19e eeuw, namelijk van de R o m a n t i e k. Het
e x o t i s m e leidde de Europeesche kunstenaars van hun
eigen natuurlijk milieu af. Zij werden hun land en hun tijd
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ontrouw. Toch hebben de Arische kunstenaars daaraan toegegeven, de Duitschers evenals de anderen.
Zij hebben de racistische stellingen over de gebondenheid
van de kunst aan het bloed en den bodem weerlegd, lang
voor Rosenberg ze ontwikkelde.
TOT SLOT
DE BEROOVING VAN DEN ENKELING.

De verhouding tusschen enkeling en ras is zeer eenvoudig
bij Rosenberg : al wat de enkeling is, al wat hij brengt, al
wat hem eigen is, al zijn eigenschappen, hoedanigheden en
gebreken, komen van het ras.
Het is niet noodig de erfelijkheidstheorieen in te roepen
om in te zien dat de stelling niet kan worden aanvaard.
Vooreerst, kan men ze zeer goed omkeeren en zeggen : al
wat het ras is, al wat het brengt, al wat het heeft, komt van
de enkelingen. Het zijn immers de enkelingen die het ras
uitmaken.
In de oogen van het racisme is er tusschen het ras en den
enkeling de verhouding die er bestaat tusschen den boom en
zijn bladeren.
Een ras is echter geen boom en een enkeling geen blad.
Ook de verhouding tusschen ras en enkeling is niet dezelfde
als deze tusschen boom en blad : de enkeling staat zelfstandig
tegenover het ras, met eigen geweten, eigen wil en eigen
bewegingsmogelijkheden. Terwijl al de bladeren van een
boom, zooniet door hun afmetingen, dan torch door hun structuur en samenstelling, identisch zijn, kan men in geen enkele
volksgemeenschap twee menschen aanwijzen, die physisch
en psychisch, heelemaal dezelfde zijn. Wanneer een boom
geplant wordt, dan weet men hoe de bladeren er zullen uitzien. Wanneer echter een kind geboren wordt, dan is noait
vooruit te zeggen hoe het er zal uitzien, Welke eigenschappen
het zal hebben, Welke zijn latere orientatie zal zijn.
Geen enkele mensch is de som van de hoedanigheden en
gebreken zijner ouders of voorouders. Hij geeft soms veel
weer, soms veel minder dan hetgeen de som der hoedanighe126

den en gebreken van zijn ouders last verwachten. De antluopologen zijn er nog nooit in gelukt een genie te verklarea
door zijn ouders of voorouders. Het heeft immers al evenmin
gelijken onder zijn voorouders als onder zijn afstammelingen.
Wanneer zij een misdadiger trachten te verklaren door zijn
ouders of voorouders, komen zij meestal tot denzelfden negatieven uitslag Zij geraken heel wat verder wanneer zij het
maatschappelijk milieu onderzoeken d.w.z. wanneer zij zich
verwijderen van het eigeniijke gebied der afstamming, van
het ras en van het blued.
Iedere mensch is, van af zijn geboorte, een nieuw en een
zelfstandig wezen. Wat hij erft, een zekeren aanleg, neigingen
en karaktertrekken, de invloeden die hij ondergaat in de
familie, of in de school, verwerkt hij tot iets eigens, tot iets
dat van h e m is en van hem alleen. Hij is een i k. Hij zegt
ik denk, ik ben, ik wil. Hij is een persoon. Zoo
voelen wij het alien, van af de eerste kinderjaren : onze daden
zijn o n z e daden, niet die van onze ouders, niet die van ons
ras.
Het ras heeft onzekere grenzen op physiologisch gebied.
Het heeft nog onzekerder grenzen op psychisch gebied. Het
ras is onpersoonlijk. Het is een massa. Voor het ras Belden de
curve van Gauss, de wet op de individueele variaties van
Que'telet en de toepassing van deze wet op het inteilectueel
gebied, door Galton ;het gemiddelde peil overweegt steeds
— circa 70 t.h. — terwijl de uitersten, de meer begaafden of
de minderwaardigen, het aan weerszijden met 15 t.h. kunnen
stellen. Het ras dat is de massa, de overgroote en amorphe
meerderheid der middelmatigen.
Wanneer een enkeling zich door een of andere eigenschap,
door zijn verbeelding of scheppingskracht, zijn intellectueel
assimilatievermogen, zijn scherpzinnigheid, zijn intuitie of
zijn gevoel zoodanig onderscheidt dat hij in de 15 t.h. der
meer begaafden plaats, neemt, Ban verwijdert hij zich meteen
van de 85 t.h. anderen, van den grooten hoop, van de massa,
van het eigenlijke ras. Werd er niet gezegd dat de groote
figuren nooit typische vertegenwoordigers van bun valk zijn?
Het is in ieder Bevel een felt dat zij niet altijd door het eigen
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yolk het eerst en het best begrepen worden. Nietzsche, in
wien de Duitsche nationaalsocialisten zoo gaarne een voorlooper zien en een verkondiger van den echten Noordschen
geest, werd door zijn yolk niet begrepen tijdens zijn leven en
moest een deel van zijn hoofdwerk op eigen kosten laten
drukken.
De racistische opvattingen miskennen den waren aard van
de personaliteit. Zij miskennen ook den waren aard van de
massa die men ras noemt. Zij miskennen ten slotte de ware
verhouding tusschen de personaliteit en die massa.
DE ONWETENSCHAPPELIJKE BIOLOGIE.

Wij zullen ons hier niet verdiepen in het onderzoek van de
eeuwenoude wijsgeerige en theologische vraag over de verhouding tusschen geest en lichaam.
Wij zullen ook niet uitweiden over de mysteries van de
biologische verrichtingen, over de cellen, de chromosomen,
de zenuwen en aanpassingscentra, het werken der organen en
klieren, de bloedvorming en de veelvuldige afscheidingen
waarmee de organische chemie zich bezighoudt. De biologen
weten er zelf bitter weinig over. Zij stellen zich tevreden met
moeizaam to zoeken en veranderen meer dan eens van meening in een halve eeuw.
Plaatst het racisme zich trouwens op een zuiver biologisch
terrein? Geenszins. Het blijft blind voor de universaliteit van
den menschelijken lichaamsbouw. Het ziet niet, het wil niet
zien, de universeele eenvormigheid van cellen, organen, klieren, en van al de daarbij hoorende functies.
Het blued is hoofdzakelijk, in de racistische theorie, wat het
niet is in de biologie : eenerzijds de uiterlijke gedaante van
den mensch, anderzijds zijn psychische neigingen.
Deze beide elementen in den mensch, die overigens door
verschillende vakken der wetenschap worden behandeld, zijn
op willekeurige wijze verbonden en, zonder eenigen grond,
<< blued » gedoopt.
DE GETUIGENIS VAN HET INTELLECT TEGEN HET BLOED.

De waarheid is dat de racisten een menschentype
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voor

oogen hebben dat zij verafgoden en een antler menschentype
dat zij verafschuwen.
Zij hebben zich een wereldbeeld g e c o n s t r u e e r d
waarin het Noordsche ras op de meeste vleiende, het Oostersche ras op de meest afstootende wi j ze wordt voorgesteld.
Het onderscheid tusschen den Noordschen mensch en den
Oosterling komt ongeveer overeen met het onderscheid dat
er is tusschen de twee Wagneriaansche typen : Siegfried, den
zonnigen held, en Hagen, den laffen
en bedrieger.
Dat wereldbeeld is artificieel : niet alle Duitschers zijn
Siegfrieds, niet alle Oosterlingen zijn Hagens.
Dat wereldbeeld is echter vleiend voor de Duitschers.
Daarom vindt het zoo gemakkelijk ingang: Maar wat wordt
er, met dat wereldbeeld, in de Duitschers gevleid ? Niet de
lichaamscellen en het vocht waarin zij zich bewegen, maar
zekere rein p s y c h i s c h e n e i g i n g e n, bovendien algemeen-menschelijke neigingen, onder meer het verlangen om
meer te zijn, het verlangen om uit te blinken.
Er werd, door het nieuw regime, een zoogenaamde << m y st i e k >> rond het rasbegrip in het leven geroepen. Het nationaalsocialisme gelukte er in breede lagen van het yolk te
doen g e 10 o v e n aan de reddende beteekenis van het rasbegrip. Maar die m y s t i e k, dat g e 1 o o f, dat is ook weer
een rein psychische factor.
Er heeft nog een andere factor gewerkt : de i n t e 11 e c t ue e 1 e o n t w i k k e 1 i n g die wij elders hebben geschetst.
De geesten waren, door lectuur, scholing en intellectueele traditie op het onthaal van de racistische philosophie voorbereid.
Het is de geest, met zijn specifieke eigenschappen, n i e t
h e t 1 i c h a a m, die de doorbraak van het racisme mogelijk
heeft gemaakt.
Om te verklaren . dat het racisme zoo jong is, terwiji het
Duitsche yolk toch zoo oud is, betoogen de racisten dat het
Duitsche yolk zichzelf b e w u s t geworden is. Maar waren de
Duitschers dan n i e t b e w u s t seders zij door de Romeinen
werden ontdekt? Waren hun mystiekers, hun wijsgeeren, hun
componisten, hun geleerden, hun vorsten dan slaapwandelaars ?
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De bewering houdt geen steek. De Duitschers zijn niet
b e w u s t geworden. Zij hebben — althans een deel onder
hen — een a n d e r b e w u s t z i j n verworven. Zij hebben
een andere voorstelling van de wereld gekregen. En die voorstelling werd hun niet door hun bloed, maar door hun intellectueelen verstrekt. De nieuwe philosophie hebben zij niet
uit hun cellen en klieren, maar uit hun boeken gehaald. Zij
hebben niet de wetten van het bloed, maar de wetten van den
geest gevolgd, den geest die in eenieders leven, dagelijks zijn
wetten weet op te leggen, ook aan het lichaam.
Zij hebben meteen op afdoende wijze bewezen dat, zoo er
in de geschiedenis een factor bestaat die belangrijker is dan de
andere hij eerst en vooral in den geest en zijn ideeen moet
worden gezocht.
Er is, in de racistische philosophie, geen plaats voor het
Principe van de autonomie van den geest, geen plaats voor de
vrije keuze, geen plaats voor den vrijen wil.
Maar indien de geest niet over een ruime mate van autonomie beschikte, indien de wil niet vrij was, indien er geen
mogelijkheid voor den geest was om vrij te kennen, te kiezen
en te willen, indien het bloed, in laatsten aanleg, de grenzen
van de geestelijke belangstelling en bedrijvigheid moest trekken, dan zouden de Ariers voor het oogenblik niet zoo verdeeld zijn over de politieke, economische, wijsgeerige en
religieuze vraagstukken; dan zouden zij zich niet gereed
waken om elkander opnieuw uit te moorden, dan zou Rosenberg zijn werk niet geschreven hebben, want hij heeft zelf
ruimschoots gebruik gemaakt van de zelfstandigheid van zijn
geest en van de mogelijkheid om vrij te kiezen en te willen,
toen hij een boek ging schrijven dat zijn Duitsche — of Slavische? — voorouders met afschuw zouden veroordeeld hebben.
DE WEG NAAR HET NIHILISME.

<< De ziel, schrijft Rosenberg, is niets anders dan het ras,
van binnen gezien.... >> Een yolk denkt overeenkomstig zijn
ras. Het zou niet anders kunnen denken. Het zou geen andere
idealen kunnen begrijpen en nastreven dan deze die overeen130

komen met zijn ras, met zijn bloed. Alle geestesleven onderaat de wet van het bloed, is aan het bloed gebonden, is uit
et bloed afgeleid, is door het bloed ingegeven.
Het physische menschdom, drager van het bloed, wordt in
scherp gescheiden vakken verdeeld.
Het psychische leven van den mensch wordt verbonden aan
zijn physische toerusting.
Aangezien het physische menschdom reeds vooraf in vakken verdeeld is, en het geestesleven aan het physische leven
nauw verbonden is zoo is ook het geestesleven in vakken verdeeld. De racisten leeren niet alleen dat het zoo is. Zij betooen ook dat het zoo m o e t zijn.
Zij willen uit het Arische vak, althans uit het vak dat zip
beheerschen,, alles weren wat niet volkomen tot dat physischR^ychische vak behoort. Het ware, het goede, het schoone,
zijn niet meer absoluut, zooals alle godsdiensten en wijsgeerige systemen het eeuwenlang verkondigden. Zij zijn relatief.
Wat het een( physisch-psychische vak waar, goed en schoon
vindt, kan nict het ware, goede en schoone van het andere
vak zijn. Overeenstemming is zelfs uitgesloten, wanneer het
om een verschillend physisch type gaat. Wat waar, goed en
schoon is voor den Oosterschen wijze, kan onmogelijk waar,
goed en schoon zijn voor den Noordschen wijze.
Maar kan er dan nog sprake zijn van een godsdienst, van
een wetenschap, van een wijsbegeerte, van een ethica en een
esthetica ? Zoo ieder ras zijn eigen waarheid heeft en zoo deze
waarheid die onafscheidelijk gebonden is aan een bepaald
ras, onmogelijk de waarheid van een ander ras kan zijn, dan
is er geen waarheid meer.
In ieder waarheidsoordeel ligt het niet uitgesproken postulaat besloten dat het universeel is.
Wanneer wij zeggen : iets i s, dan weten wij aanstonds dat
wij hiermede bedoelen : het i s, bier en elders, gisteren, vandaag en morgen, overal en altijd.
Wanneer wij een waardeoordeel uitspreken, wanneer wij
zeggen : iets is goed, of iets is nuttig, of iets
i s s c h o o n, dan spreken wij feitelijk een drievoudig oordeel uit : wij zeggen ten eerste dat iets i s; wij zeggen, ten
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tweede, dat het g o e d, of n u t t i g, of s c ho o n is, d.w.z.
dat het een waarde heeft; ten derde, aangezien er geen beerking van tijd of ruimte aan het oordeel toegevoegd is, begoelen wij dat iets goed, nuttig of schoon is voor alle tijden en
voor alle volken.
Het racisme voegt aan ieder waarheids- of waardeoordeel
toe : iets is waar, goed, nuttig of schoon v o o r o n s r a s,
alleen voor ons ras.
Wat in vroegere eeuwen werd gelaakt en geweerd, namelijk de s i n g u 1 a r i t e i t, wordt met het racisme een gebod,
zelfs op het gebied van het ware : singulariteit in het physische en psychische leven, singulariteit in den godsdienst, singulariteit in de zedeleer, singulariteit in de wetenschap....
Een godsdienst, een wijsbegeerte, een zedeleer die universeel zijn, beet Rosenberg << bloedloos >>.
Maar wat is een godsdienst, een wijsheid, een zedeleer die
tot een enkel yolk beperkt is ? Folklore, meer niet!
Laten wij het goed in onzen geest prenten : wanneer ieder
ras zijn eigen godsdienst, zijn eigen zedeleer, zijn eigen wijsheid beef t, dan is er geen godsdienst, geen zedeleer en geen
wijsheid meer.
IDEEINCHAOS... EN TOCH EEN UITWEG.

Het is niet de < rassenchaos », met zooveel klem door
Rosenberg aangeklaagd , die onze tijd onveilig maakt. Het
is, in zekere mate, de storing van het economisch evenwicht.
Het is ook, en nog wel in de eerste plaats de i d e e e n c h a o s, die alles in de war stuurt, ten deele zelf s de economische verhoudingen.
Tot dezen ideeenchaos draagt het racisme machtig bij.
Er is geen criterium dat toelaat met zekerheid te bepalen
wat de superioriteit van een yolk of een cultuur uitmaakt.
Overigens ontneemt het racisme zichzelf de laatste mogelijkheid om dergelijk criterium te vinden met het principe van de
eenheid en de universaliteit van het ware over boord te werpen. Wie de universeele waarheid den rug toekeert, verliest
meteen den maatstaf die hem kan toelaten zijn ran orde
tegenover de andere wezens te bepalen. Het is dan ook niet
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geoorloofd een scherp onderscheid te maken tusschen de rassen en hierbij de eigen groep voor eeuwig alle gaven toe te
schrijven en alle rechten toe te kennen, terwijl aan de andere
groep voor eeuwig alle gaven ontzegd en alle rechten ontnomen worden.
De feiten bewijzen dat de groote geestelijke stroomingen
zich evenmin aan de grenzen der rassen als aan die van de
Staten hebben gestoord. Het is dan ook niet geoorloofd aan
den geest iedere zelfstandigheid te ontzeggen en alle geestelijke verschijnselen te herleiden tot het bloed.
Er zijn veel factoren die de wording der geschiedenis bepalen : de gewapende macht en de economische toestanden,
de massa en de helden, de aardrijkskundige factoren en het
bloote toeval, de geestelijke factoren en het ras hebben hun
aandeel in de wording der geschiedenis. Ook het ras. Maar
de gekende feiten der geschiedenis laten niet toe aan het ras
meer beteekenis toe te schrijven dan aan de overige factoren.
Het is dan ook niet geoorloofd aan het ras, als factor der
historische ontwikkeling, een absolute beteekenis, in plaats
van een relatieve toe te kennen.
Het racisme miskent de waarheid in zijn theoretische stellingen. Het doer de werkelijkheid geweld aan wanneer het
deze, op grond van een dwaling, practisch wil beheerschen.
Het verdeelt de volken en kweekt haat, wanneer het de eer
van het ras, veeleer den hoogmoed van het ras, in de plaats
wil stellen van de eeuwenoude boodschap van het Christendom : de universeele lief de en verzoening.
Het racisme is de philosophie van een partij die over een
machtigen Staat, bovendien een totalitairen Staat beschikt.
Het is dus, door zijn werkmiddelen, indrukwekkend sterk.
Het beef t gezag en invioed. Het is echter behept met een
euvel waaraan het vroeg of laat ten gronde gaat : het miskent
de waarheid. De geschiedenis beef t honderdmaal bewezen dat
een leugen, al is zij voor velen nog zoo aantrekkelijk, al is
zij ook gesteund op een sterke militaire macht, niet kan opwegen tegen de waarheid. Vroeg of laat kri j gt de waarheid
weer Naar beurt.
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Vader Cats heeft het in alom bekende verzen gezegd
De waarheid, schoon verkracht, en last zich niet bederven;
De waarheid, schoon gewond, en kan Loch nimmer sterven.
Al ligt de waarheid in het graf,
Al wat Naar drukt, dat moet er of !
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GESTALTEN IN 'T VERLEDEN
door M. E. BELPAIRE

XI
Ontheffend waren die eerste dagen van den oorlog. Een
nieuwe tijd brak aan. Men stond voor iets ontzaggelijks en
vreemd. Alle krachten moesten gespannen worden. Alle geesteskrachten ingeroepen. Geen lafheid, Been zwaarmoedigheid.
Het harnas diende aangegespt.
Mijn leven was niet gespaard geweest. Zeer vroeg had ik
het lijdensbrood geeten. Overvloedig had ik geweend. Terwijl alien rood mij als in een Paradijsstemming verkeerden,
leed ik alleen, en een treuratmosfeer was ik gewoon. Maar nu
week dat plots voor het stalende van een beproeving die
alien trof, die boven de menschelijke krachten scheen. Twee
dingen heeft de oorlog mij geleerd : Pal te staan en vloeiend
Vlaamsch te spreken.
Wij waren uit Gooreind terug gekomen den 27 Juli.
Antwerpen zouden wij niet meer verlaten, voor het in handen
van den vi j and viel. Den 28n verklaarde Oostenri j k den oorlog aan Servie. Nu volgden de gebeurtenissen snel op elkaar.
Den 30n werd ons Leger gemobiliseerd. De klassen van 191011 en 12 werden opgeroepen en in den nacht van Zaterdag
1 Augustus, al de andere klassen tot 1901. Overal, in de stad,
legerden soldaten, in de gemeentescholen, bij de Jesuieten,
in St. Jan Berchmans, op den Bell-telefoon. Op 't Atheneum
werd een ambulance ingericht.
Belgie was ineens uit zijn vrede- en neutraliteitsgedommel
wakker geschoten, en stond paraat. Prachtig was de houding
der bevolking. In massa kwamen de vrijwilligers op, uit alle
streken, uit alle standen; zoowel uit het Vlaamsche land als
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uit het Waalsche; zoowel uit de burgerij als uit het yolk
voornamelijk uit het yolk.
Lang had het geduurd, voor men zich in dit land rekenschap
gaf van het gevaar dat ons bedreigde en gehoor gaf aan
de verwittiging van onze wijze vorsten. Leopold I en Leopold II hadden op het gevaar gewezen. Ons land, weerloos
tusschen twee machtige naburen, was een gemakkelijke proof.
Van 't ontstaan zelf van onze nationaliteit, had de eerste
Koning gezien dat een sterk leger noodig was, in die dagen
vooral tegen Frankrijk. Men weigerde hem te volgen. Alle
partijen vleiden het yolk. De Katholieken, de meeting-partij,
droegen een groot deel van de schuld. Leopold II had de
politiek van zijn wader voortgezet en nog meer aangedrongen
over de noodzakelijkheid van een sterk verweer, ditmaal
tegen Pruisen. Maar slechts op zijn sterfbed mocht hij eindelijk de wet teekenen die ,een late voldoening gaf aan zijn
wenschen. Dit was op het einde van 1909. Albert had nog
meer reden om op zijn hoede te zijn. Persoonlijk was hij verwittigd geworden door Keizer Wilhelm II, van de snoode
projecten van zijn generalen staf. Maar hij moest zwijgen,
zelfs regenover het bedreigde Frankrijk, dat hij slechts zijdelings kon verwittigen — en dat de gewichtige woorden in
den wind sloeg, opgeslorpt als het was in zijn oorlog tegen
de Kerk en alle moreele krachten.
Wat een inwendige strijd voor den worst, die later op het
slagveld zulk een onverschrokkenheid aan den dag zou leggen.
Maar het was een tijd van grootschheid; zoowel voor de enkelingen als voor de gemeenschap.
Vol rumoer was de stad in die eerste Augusti-dagen. De
banker werden bestormd, ook de winkels van levensmiddelen. Men bereidde zich voor op den tijd dat de stad zou omsingeld worden; men vreesde het ergste. Aan alle ramen
verschenen plots de rationale drie kleuren. Dit gaf de stad een
feestelijk uitzicht, eerder dan dat van een dreigend gevaar.
In optimisme verkeerde ik steeds. De herinneringen uit den
oorlog van 1870-71 bleven mij bij. Toen ook waren de Belgische soldaten naar de grens getrokken, maar Been schot
werd gelost. En weer was het op Frankrijk dat de Duit136

schers het muntten. Ik bedacht niet dat die Duitschers
Beyerschen, Saksers, Rijnlanders — wijd verschilden van die
van thans. Eerder schoorvoetend waren zij dan op Pruisens
spoor getreden. Maar nu was 't werk van Bismarck tot voltooung gekomen : heel Duitschland was verpruisd, het protestantisme zegevierde overal — tot over de mentaliteit der
getrouw gebleven Katholieken.
Wij zouden het ondervinden.
Zaterdag 1 Augustus klonk de mare : Duitschland heeft
Rusland din oorlog verklaard. De Zondag brak aan. Het
was een prachtige zomerdag, vol licht en zon. — Dit zomerweer zou trouwens al die eerste weken van den oorlog duren.
— In de groote zaal van den Dierentuin moest de repetitie
gehouden worden van Benoit's Lucifer, dat volgens jaartijksch
gebruik, voor het Peter Benoit's Fonds, 's anderendaags zou
uitgevoerd worden. Wij besloten er naartoe to gaan, ondanks
het spannende van 't oogenblik. Maar de aandacht was elders,
zoowel voor het publiek als voor de uitvoerders. In 't orkest
bleven plaatsen open : instrumentisten waren onder de
wapens teruggeroepen. Zoo zagen wij Arthur Van Sintruyen
niet.
En allerlei nieuws werd verteld, 't een slechter dan 't ander.
De Duitschers hadden Frankrijk een ultimatum gezonden.
De Duitsche troepen waren het Groot-Hertogdom Luxemburg binnengerukt.
In den nacht kwam het ultimatum van. Duitschland aan
Belge : Indien het land den vrijen doortocht aan het Duitsche
Leger niet verleende, was het oorlog. De verwittiging van
keizer Willem aan Koning Albert kwam in vervulling. Maar
de bedreiging vond den Koning gereed. En ook het land.
De historische zitting van den Dinsdag 4 Augustus, toen
Koning en parlement van zooveel beslistheid getuigden, konden wij niet bijwonen. Wij konden slechts uit de verte, maar
intens, die sterkende oogenblikken meeleven.
Zoo was het ook voor de gebeurtenissen die, snel op elkander, volgden. Het verschijnen van den Duitschen vijand, Tangs
Dolhain en Vise, voor Luik; het heldhaftige verweer der forten, den amper mislukten aanslag op generaal Leman. Als
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leeuwen vochten onze jongens, het 9e en 12e regiment, onder
de muren van. Luik, maar zij waren tegen de massa der overrompelende Duitschers niet bestand. Alleen de forten bleven
weerstand bieden. De stad was ingenomen.
In onze kathedraal had men eene noveen voor den 15
Augustus begonnen. Geen vermaarde processie, dit jaar, maar
dagelijks, onder 't lof, zouden vurige gebeden gestort worden
voor 't eeuwenoude beeld van Antwerpen's Patrones. Een
smeekende menigte volgde de oefeningen. — De kerken
liepen vol in die eerste dagen van den oorlog. —Mgr.
Cleynhens, de deken, las de gebeden. Van den tweeden
dag af, den 7e, Monk het na het lof : << Wij zullen ook
een kruisweg doen voor ooze dappere soldaten ». — Zij
sneuvelden dus, onze jongens, grads op 't glorieveld!
It Was geen verzinsel, iets dat men in geschiedenisboeken
leest, maar een realiteit, iets van heden en ons dicht rakend.
Allerlei nieuws deed de ronde. Niet altijd betrouwbaar,
vooral als het uit officieele bron kwam. De pers bog stelselmatig het publiek voor. Zoo bleef de M e t r o p o 1 e tot op
den vooravond van den val van Antwerpen beweren, dat de
forten niet in te nemen waren. Dit geschiedde natuurlijk op
bevel der militaire censuur, die de bladen ophief wanneer zij
de waarheid durfden verkonden. In hoeverre het een goed
systeem is, den waren toestand der taken aldus te verzwijgen,
zal ik hier niet onderzoeken. Veel geschiedde er in het begin
van. de vijandelijkheden dat niet in den haak was : aanhouding en overal ontdekken van spioenen; zelfs fusilleering van
verdachten zonder voldoend onderzoek; nutteloos slechten
van kerktorens, op bevel van 't genie, neervelien van eeuwenoude boomen. Was dat te vermijden? Ons land was zoo
weinig op een oorlog voorbereid; ons leger had nooit gedend. Eerder mag het een wonder heeten dat Belgie zulk een
prachtigen weerstand bond.
De koortsige Augustidagen 1914! Wie zal ze beschrijven?
Men leefde in een roes van spanning, van heldenmoed; men
verwachtte dag voor dag, uur voor uur wat grog komen; men
dorstte naar nieuws. Niet enkel om wat in 't land voorviel,
maar in Frankrijk, Engeland, Rusland.
0
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Engeland had zich eindelijk uigesproken. Men mag zich
afvragen of de Duitschers niet zouden geaarzeld hebben zulk
een oorlog te ontketenen, indien zij dit geweten hadden. Van
psychologie heeft dat yolk weinig benul. Doch is het niet
ijdel zulke veronderstellingen te uiten? Life i s a f a i l u r e. 't Is al vallend en dwalend dat de mensch — en het
geheele menschdom — zijn duel bereikt. Den ganschen oorlog door, gold die les.
Terwijl heel de aandacht gevestigd bleef op de forten van
Luik en hun weerstand, kwam ineens het nieuws van een
schitterende overwinning behaald door onze ruiterij, onder
generaal de Witte, te Haelen. Loxbergen ligt niet verre van
Haelen, en onze gedachten Bingen onmiddellijk naar Cuppens. Slechts veel later, enkel na den oorlog volledig, vernamen wij hoe hij de gekwetste soldaten had verzorgd, de strijders aangemoedigd, vurig deel had genomen aan wat in zijne
nabijheid voorviel. De Duitschers zochten hem na den slag
op. Hij was verplicht te vluchten als een Boer verkleed, tot in
Holland. Zijn huffs, met al het artistieke dat hij erin verzameld
had, Bing in vlam op — want niets, Been tijdelijke nederlaag,
kon den vloed stremmen der overrompelende vijandelijke
troepen.
Cuppens heeft zijn vurige vaderlandsliefde lucht gegeven
in zijn gedicht : De Slag der zilveren helmen. — In zijn gedacht was die slechts een herhaling van den Guldensporenslag; waren de Belgen van 1914 de voortzetters van de strijdenden der veertiende eeuw, hun leven veil hebbend voor
geloof en vrijheid. Want de tijdelijke overwinning van Haelen had slechts voor een oogenblik de overrompeling gestuit.
Steeds rukten de Duitschers verder.
Men had in hoop uitgezien naar Fransche help. Frankrijk
toch had gereed moeten staan : de Duitsche bedreiging was
te klaar. Een machtig land was dit naburige land, dat zoo
fang op de loer was geweest om ons in te palmen. Daar bestonden oorlogstraditien. De Franschen waren krijgsgezind,
zoo meenden wij te goeder trouw. Maar in den laatsten tijd
had het Fransche yolk slechts tegen de kerk oorlog gevoerd,
weerlooze nonnekens en paters uit hun klooster verjaagd. —
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In de buurt zelf van Loxbergen hadden uitgedreven benediktijnen, met den geleerden Dom Besse, een toevlucht gezocht.
Op den vooravond even van den strijd, werd in de Fransche
kamer den Brie-jaren-diensttijd gestemd. Dat moisten de Duitsche krijgslieden. En ook dat het land verzwakt was door
gebrek aan kinderen. Nooit zouden de Duitschers den oorlog
verklaard hebben, hadden ontelbare legerscharen paraat gestaan,
Engeland was ons tweede toeverlaat. Maar Engeland was
nog veel minder voorbereid om op het continent strijd te
voeren. Bleef het verre Rusland.
Aan eigen krachten overgeleverd, moesten wij bezwijken.
En toch gaven wij den moed niet op. — Hoe angstig, hoe
ongeduldig, werd uitgezien naar Fransche en Engelsche hulp!
Die kwam stilaan, maar zonder beslissend gevolg . Integendeel
was het te wijten aan de Fransche tusschetikomst, dat te
Dinant de eerste atrociteiten gebeurden. De Duitschers gaven
de inwoners de schuld van de schoten die door de aftrekkende
Fransche troepen gelost werden, en begonnen hun beulenwerk.
Van moat er te Dinant, te Andenne, te Tamines, te Aarschot
voorviel, kregen wij, te Antwerpen, van het overige land
afgesloten, maar langzamerhand kennis, en weigerden in 't
eerste het te gelooven. Ik vooral, die teerde op mijn herinneringen van den eersten Fransch-Duitschen oorlog.
Antwerpen werd stilaan overrompeld door de vluchtelingen van het plane land, en door hen hoorden we vreeselijke
dingen vertellen. Wij bekommerden ons, in den Vrouwenbond, om in hun nood te voorzien en met dat duel waren wij
den 20 Augustus, op het Institut vergaderd. Frans Van Cauwelaert en Dr. Van de Perre waren ooze groote helpers in die
spannende oogenblikken. Terwijl wij vergaderd waren,
bracht E. H. Floris Prims eenige boerenfamilie""n aan uit de
kanten van Westmeerbeek, Herenthout, enz. Die vonden
plaats in de Beroepsschool, niet verre van 't Institut, en dadelijk organiseerde daar E. H. Prims den dienst voor die ongelukkigen wier getal dagelijks aan^roeide. De onderwijzeressen der Beroepsschool en toegewi;de jufvrouwen, waaronder
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vooral Angele Rambaux, hielpen den ijverigen geestelijke
bijna dag en nacht. Op dienzelfden 20 Augustus was te
Mechelen de tijding gekomen van Pius X's dood. Jules Belpaire, die aalmoezenier in een fort te Wilrijk was, bracht ons
het nieuws; — Bruno was als krijgsaaLnoezenier op het fort
te Borsbeek. Denzelfden dag no vertrok Kardinaal Mercier
naar Rome om deel te nemen in het conclaaf.
Het milde hart van den Paus uit het yolk had de of schuwelijkheden van den oorlog niet kunnen verduren. De vredesvorst was bezweken.
Te midden van de dwarrelingen der gebeurtenissen, geraakte dit spoedig op den achtergrond. Den 17 Augustus was
de Koningin, met de drie Prinsen, op het paleis, op de Meir,
aangekomen. Ook de Regeering week uit Brussel naar Antwerpen en de meeste ministers logeerden in het Grand Hotel.
De Generale Staf kwam in onze muren den 19n. Meer en
meer scheen de verdediging zich in Antwerpen te concentreeren. Den 20n hadden de Duitschers hun intrede te Brussel
gedaan. Niet alleen vol krijgsvolk was de stad, ook vol van
de vluchtelingen die steeds meer en meer kwamen toegestroomd. In de Beroepsschool waren er den 21n 150, den
volgenden dag 247. Mannen, vrouwen, kinderen, ouderlingen
krioelden door elkaar. Heele dorpen waren in schrik voor de
Duitsche horden gevlucht. Overal zocht men ze te herbergen,
in de stadsscholen, in alle openbare gestichten, maar apes
geraakte vol.
Die van de kanten van Aerschot verhaalden hoe de Duitschers daar te werk waren gegaan. Het was om de harm .te
Berge te doen rijzen. Die ongelukkigen konden echter in de
overbevolkte stad niet blijven. Van den 24n af, zocht de militaire overheid ze verder te sturen.
Plots, in den nacht van den 25n Augustus, klonk een geknal
boven ons hoofd —twee, drie vreeselijke ontploffingen. Ik
schoot wakker : «Quest-ce-que c'est que ça ? » — Van uit haar
bed, nog half in slaap, antwoordde Tia : « C'est le tram qui
passe. » Een zeppelin vloog over de stad, en de eerste born
was voor omen fain geweest, waar zij de groote druivenserre
vergruizeld had. Niets bleef er van over en een diepe put was
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er ingeslagen. De kinderen Hertoghe werden er nevens
gefo tographeerd en verschenen in de geillustreerde bladen
als.... de jonge prinsen. Een tweede born kwam terecht op
den hock der Lozana- en Harmoniestraat. Doffer
er werden de
slagen. De zeppelin vorderde zijnen weg over de stad. In de
Schermersstraat, nevens het huis der Belpaires-Rieth, werd een
arme meid gedood, eene andere doodelijk gekwetst. Ook in
de Twaalf -maandenstraat en op den Ouden Waag werden
bommen gesmeten. 't Was de eerste dier laffee luchtaanvallen
die zooveel moorderi j en verwekten. ' Den 26n begon het kanon
in de verse te donderen. 't Gevaar kwam nader.
Van den 27n of kwam het bevel 's avonds alle lichten te
dooven. De nachten waren prachtig, de sterren fonkelden in
den diep-blauwen hemel en men kon van 't verheven schouwspel genieten, nu 't aardsche licht was uitgedoofd. Het bracht
mij den ti j d mijner kindsheid te binnen, toen de Lei nog een
droomverblijf was van vreugde en vrede. Later, in De Panne,
zou ik ook then indruk hebben van den vollen buiten in
scherp contrast met het akelige van de omgeving.
En steeds meer vluchtelingen! Want Mechelen werd nu
bedreigd. Den 29n kregen zij alien bevel de stad to ontruimen.
De meeste werden naar Gent en Brugge gestuurd, sommigen,
de armste, naar Engeland. De exode onzer menschen naar
Engeland begon en de onuitputtelijke milddadigheid van
't Engelsch yolk tegenover onze bevolking.
De Zondag 30n Augustus was weer een deter prachtige
zomerdagen die ondanks alles opbeurden en moed gaven.
oam Frederic had ten middagmale uitgenoodigd Minister
Helleputte, Bien hij zoo goed kende, zijne echtgenoote en
haar broeder, Minister Schollaert. Na het eten zaten wij in
den tuin, onder de schaduw der oude boomen. Het was er
zoo zonnig en rustig, maar hoe akelig
gasten
waton
onze
asten
te vertellen hadden over de atrociteiten door de Duitschers,
te Leuven gepleegd! Daar hadden wij reeds den 27n van gehoord, in eene vergadering op het Institut gehouden, maar
wij weigerden geloof te hechten aan wat Frans Van Cauwelaert meldde. Zelfs daarna had ik tegen Tia gezegd : « Hoe
kan een ernstig man zulke dingen voortvertellen! >>
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Eilaas! het was maar al te waar.
It Was op dies Zondag 30 Augustus enkel dat Oostenrijk
aan Belie den oorlog verklaarde; wat, in ons gedacht, met
veel wijziging aan den toestand kon brengen. En toch was
het onder de Oostenrijksche kanonnen dat de Antwerpsche
fortes begaven.
Op den laatsten dag van Augustus verliet de Koningin Antwerpen met haar kinderen, om ze in veiligheid naar Engeland
te brengen. << Zal zij nog terugkeeren? >> vroeg men zich af.
Men kende toes nog zoo weinig de zielesterkte van Haar die
aan de zijde van Koning Albert, al de gevaren van den oorlog
zou trotseeren. Tot dan toe had zij in de schaduw, eerder
teruggetrokken geleefd, zich in acht nemend wegens haar
tenger gestel, maar het stalende van den oorlog zou bij haar
nieuwe krachten bares.
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AFSPRAAK MET DEN HERFST

Ik zal u vinden bij de valbrug deter burcht
waar fangs de beakers scherpe winders gieren,
waar gij ontzind den zomer debt gewurgd
en loeit als met de keel van duizend stieren.
Ik zal u wachten met mijn zwarten mantel aan,
gelijk een miter op een steig'rend ros gezeten.
Mijn zwaard zal glanzen in de marm'ren maan.
Aan mijnen rooden mond zult gij mijn koortsen meters.
Ik zal u voeren naar een uitgebrand kasteel
waar bij de ruiners stalen ridders treaters,
waar 'k met den nacht de diepten van mijn heimwee deel
tot gij uw keurslijf en mijn hart zult openscheuren...
BERT PELEMAN.
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ONS GESLACHT (1)
door Prof. R. ROLAND HOLST

Waarde medeleden van den Bond van Ned. Architecten.
Geachte aanwezigen.
Het is Lang geleden sedert ik de laatste keer voor de architecten gesproken heb. In de jaren voar den oorlog heb ik het
echter veel gedaan en met animo. Na 1918 reeds zeldzamer en
in de laatste tien jaren niet meer. Voor de architecten niet,
maar ook niet voor andere groepen kunstenaars.
<< Waarom niet? >> zult U denken.
In dit geval zeker niet alleen daarom, omdat zwi j gen bij
het ouder worden een steeds dieper bekoring kri j gt, maar
meer nog omdat er in het leven zelf zooveel is veranderd.
Er is in het openbare kunstleven van nu, vergeleken bij
vroeger, z o o veel rumoer gekomen, zooveel rumoer van
woorden, van kletsregens van woorden, dat men lang gekoesterde gedachten niet, zonder noodzaak, de straat opstuurt.
Nu hebt U mij echter ter eere van deze plechtigheid unit
mijn tent gelokt.
Laat ik U dan vandaag iets vertellen over de beweging van
'90. Niet over de kunstenaars zelven, noch over hun werken,
maar wel over hun opvattingen, bedoelingen en idealen, over
hun dri j f veeren, hun overtuigingen en over de gronden van
(1) Deze rede, door R. Roland Hoist uitgesproken bij de aanvaarding van het
eerelidmaatschapsdiploma van den Bond der Ned. Architekten to Amsterdam, den
5 November 11. was een belijdenis en een levensprogramma. Nederland verliest in
hem een groot kunstenaar — schilder, glasbrander, schrijver —, die tevens een man
was van grooten geestelijken adel ; een persoonlijkheid bovendien wiens uitzonderlijke gaven van gemoed en geest tot een zeldzame harmonie verweven waren en die
een ongewonen indruk van jeugd behouden hadden. Diezelfde harmonie verbond
hem met zijn levensgezellin, het groote zingende hart, de dichteres Henriette Roland
Hoist, wier zware rouw eenigen troost moge vinden in de overtuiging dat zoo velen
in Noord- en Zuid-Nederland met vereering en diepe genegenheid haar geliefden
doode blijven gedenken. DE REDACTIE.

145

hun verzet. Op een dag als vandaag, gevoel ik, sterker nog
dan waders, hoe ik met mijn hart aan die nude medestanders
van mijn jeugd gebonden ben, hoeveel zij in mij gewekt hebben, hoeveel ik aan hen verschuldigd ben. De meesten zijn
reeds gestorven, nog slechts een paar van hen, die werkelijk
tot de voormannen deter beweging gerekend mogen worden,
levee. Maar in gedachten betrek ik hen alien, al de kameraden
van dien tijd, in de eer die mij heden door den Bond der Ned.
Architecten wordt gebracht. Wat wilde de groep kuastenaars
van dat tijdvak? In hoever verschilden hue opvattingen van
die hunner tijdgenoaten? Wat maakte hen tot een afzonderlijke groep? Wanneer ik zou zeggen, hen verbond de architecturale gedachte, dan blijft deze omschrijving tie vaag, wanneer ik er niet bij aangeef wat ons tot die gedachte d r e e f.
Wanneer ik zeg dat wij tegen den geest van het impressionisme waren, dan is ook dat maar ten deele juist.
Het schilderkundig impressionisme bewonderden wij en
Brenner hebben wij vereerd.
Maar in zoover waren wij toch wel tegen het impressionisme, dat wij er toen al de eenzijdigheid van doorzagen en
de geestelijke verarming, waar die eenzijdigheid toe voeren
moest.
W a t 1 i e p g e v a a r? Dat was in de eerste plaats de
liefde van den klaren, strakken, sterken vorm, het vermogen
tot werkelijken compositairen bouw, het besef dat de kunst
ook d i e n e n d kan zijn, het erkennen van de inspiratieve
kracht der idee reeds bij het ontstaan van het kunstwerk, het
verlangen en het streven naar de eenheid der kunsten.
Het impressionisme kon dit apes niets schelen, voor het
impressionisme had dit apes Been tin noch beteekenis. Vergeet u niet, dat in 1890 het impressionisme den vollen wind
in de zeilen kreeg. Het impressionisme stond aan het begin
van zijn korten zegetocht. Wie toen niet mede jubelde, gold
voor een achterlijken stomper.
Maar die andere waarden bestonden ook en wij, de groep
jongeren van '90, erkenden ze, wij moisten dat het krachten,
en inzichten golden, die van de oudheid af, in het Oosten
zoowel als in het Westen, over tijdperken dos van eeuwen,
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de hoogste kunst die wij kenden, hadden geschoord, aangevuurd en bezield.
Wat het impressionisme daar tegenover te stellen had, was
bekoorlijk, maar wel erg ijl en weinig.
Frischheid, spontaniteit, gevoel voor de werkelijkheid zijn
zeker waardevolle eigenschappen. Het impressionisme bezat
ze en daarenboven in zijn groote wegbereiders, kunstenaars.
met een snel ontroerd en zuiver gevoel.
Het impressionisme is zeker een glanzend intermezzo, maar
het is, meen ik, ook niet meer dan een intermezzo. Het leven
is toch te ondoorgrondelijk, te diep en te moeilijk, om met
deze lichte levensinterpretatie van het impressionisme op den
duur uit te komen.
De groep kunstenaars van '90 hebben, in tegenstelling tot
hun tijdgenooten die enthousiast impressionistisch gericht
waren, hun geloof trouw blijvend, den klaren strakken worm,
de compositie aangevuurd door de Idee, het dienend karakter
der kunst en het ideaal van de eenheid der kunsten, met voile
overtuiging en met inzet van al hun gaven, hoog gehouden.
Zij vormden een groep waarlijk overtuigden, die zich niet
lieten afschrikken door tegenwerking of hoon; de schaarsche
en vaak kleine kansen die hun geboden werden, hebben zij
aanvaard, verwachtend en hopend, dat de waardiger kansen
wel zouden komen. Voor verschillenden onzer zijn ze helaas
nooit gekomen. Zij moisten deze jongeren, veel beter dan hun
tijdgenooten, wat de traditie was en dat de toenmaals bespotte
traditie in werkelijkheid waard was. Zij begrepen daardoor
ook, wat het zeggen Wilde, dat een gaping van meer dan drie
eeuwen hen scheidde van de traditie waar zij aansluiting mede
zochten.
Tegenover de overtalrijke groep tijdgenooten, die kunstenaars van het << B e e 1 d » kunnen worden genoemd, vormden deze overtuigden de kleine groep aanhangers van het
«Teeken».
T e e k e n en Bee 1 d — de twee polen der beeldende
expressie. Ik herinner mij, dat ik lang geleden ook voor de
architecten gesproken heb over de kunst van het << T e e k e n
en de kunst van het << B e e 1 d ». Thans, vele tientallen jaren
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later, sta ik tegenover de beteekenis dezer belangstelling en
Naar mystieke gronden, veel schuchterder dan weleer,
ofschoon ik in de jaren die ik zweeg, zeer veal en naar ik meen
niet geheel zonder vrucht, over het wezensverschil dezer
tiegenstelling heb nagedacht.
Voordat ik verder ga, moet ik U waarschuwen, dat de zeer
korte definities, die ik zal geven, joist door de groote beknoptheid niet anders dan onvolledig zullen zijn, en daardoor
ook aanvechtbaar zullen wezen.
Mawr het gaat er bier niet om, een volledige en o n aanvechtbare meening op te bouwen, maar om een vrijer uitzicht
te verkrijgen op een stukje cultuurgeschiedenis van een halve
eeuw geleden.
Het << T e e k e n >> wil verklaren, wil overtuigen, wil vaststellen, bewijzen en opwekken. Het dcel van het « Teeken >>
was, om tot het bewustzijn door-te-dringen. Het << Teeken >>
had Been aesthetische taak of ideaal.
Het « Teeken » staat in de sfeer van de rede en van het
geloof. Het was in de oudheid de plastische uitdrukkingsvorm
van den priester.
Het Teeken van den priester richtte zich tot de menschheid,
maar nimmer vleide het of streelde het de gevoelens der
menschheid. Het tuchtigde haar vaker, of dwong haar tot
deemoed, ook hield het de menschheid het onbereikbaar
groote voor.
Het Teeken des priesters streed om de ziel der menschheid,
maar het bedelde nimmer om haar lof en zeker niet om haar
bijval op aesthetische gronden.
Het << Teeken is in zijn grootschen verschijningsvorm
door de eeuwen been, barsch geweest, fel en eenvoudig,
direct, meedoogenloos en strong. Het menschelijk figuur tot
<< Teeken » verwerkt, dat wil zeggen, het menschelijk figuur
in zijn wezensvorm, niet in zijn verschijningsvorm, tot een
vlammend letterschrif t herleid, stelt uitsluitend wezens voor
wier zedelijke kracht, wier diepe bezieling, wier, spiritueele
volmaaktheid die der gewone stervelingen ver te boven grog.
Door de eeuwen been heeft het « Teeken » die worsteling
Haar het sublieme volgehouden, in het Oosten zoowel als in
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het Westen, in den dienst van het geloof, in den dienst van
Boeddha of in den dienst van Christus.
Veelal was het « Teeken » Haar zijn card en bestemming
onverplaatsbaar — dus onverhandelbaar — en in zijn meest
beteekenisvollen worm toegepast in het onaftastbaar gebied,
dat wil zeggen, boven armlengte, boven het gemakkelijk door
menschen bereikbaar gebied.
Toen Luther den bijbel Ham uit de harden der priestess en
de heilige boeken bracht binnen het bereik van de leeken,
verdween tegelijk het «Teeken» uit delastische vormgeving.
Al^les werd gehaald binnen het a Ft a s t b a a r gebied.
Alles wat daar boven lag, werd leeg, v e r 1 a t e n, onbewoond.
Ik wil trachten, hoe moeilijk het ook is, mij tot de plastische
gevolgen van deze diep ingrijpende kentering van den geest
to bepalen.
Leeg, verlaten en onbewoond werden ook de architectonische gebieden die hoog boven het aftastbaar gebied gelegen
zijn, want de bezielde wiskunde in dit hoog gebied, de
mystieke wiskunde, die voorheen de spanningen bepaalde
daar waar de hand niet weer kon meter of veraaderen, die
de absolute zekerheid vast stelde in de gebieden die veel to
hoog gelegen zijn voor proefnemingen, die mystieke wiskunde, ontviel den mensch die binnen het aftastbaar gebied
zich had terug getrokken. Zij ontviel den mensch zoo volkomen dat aan het bestaan dies wiskunde werd getwijfeld.
Wat de Boer niet vreet, dat kept hij niet, zoo luidt een duitsch
spreekwoord. Wat de rationeele mensch niet gebruiken kan,
dat ontkent hij. Zoo ook hies. De architectonische ruimte, ver
boven het aftastbaar gebied gelegen, werd hol en klankloos,
van het oogenblik af, dat de mystieke wiskunde haar ontvallen was.
Van toen af verstomde het heerlijk gezang der ruimten, die
weleer door de mystieke wiskunde waxen bevlogen en bevolkt. De beeldhouwkunst en de schilderkunst, ook deze twee
kunsten werden etrokken binnen het aftastbaar gebied, zij
verplaatsbaar en verhandelbaar.
werden van nu
Verplaatsbaar, verhandelbaar binnen het af-

I
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t a s t b a a r g e b i e d, het zijn zes woorden slechts, maar

zij omvatten de oorzaken en de gevolgen van de geheele omwenteling in het plastische ervaren, dat zich nu voltrok en
dat al de volgende geslachten ook volkomen vervreemdde
van de kunst van het T e e k e n, zoo volslagen vervreemdde,
dat de XVIIie en XIXe Eeuw voor die kunst slechts minachting had, zij stelden, zelfingenomen en zelfvervuld, haar eigen
idealen als absolute normen en kwamen tot de slotconclusie
dat alles wat daaraan niet voldeed, stumperig en volmaakt
minderwaardig was.
De XXe eeuw staat er anders tegenover, laten wij dit dadelijk erkennen, maar voor haar geldt in de eerste plaats de
aesthetische zijde en wel uitsluitend die aesthetische zijde die
eenige overeenkomst vertoont met de aesthetische eigenschappen van haar eigen kunst.
In haar handen wordt 't alles aesthetisch tentoonstellingsmateriaal, zij rukken het los zonder eenige gewetenswroeging,
uit het mystiek verband der v e r ho u d i n g e n, waar het
in ontbloeid was, even naief als de visscher, die een visch
op t droge haalt en dit als de ware en beste bestemming voor
een visch beschouwt.
Nadat het gevoel gedurende vier eeuwen binnen het aftastbaar gebied heeft geleefd, werd het volslagen doof voor het
gezang der verhoudingen. Hoe aesthetisch verfijnd onze tijdgenooten zich ook achtten, het mysterie der verhoudingen is
voor hen een gesloten boek, op dat punt is onze tijd eerder
a-muzikaal. Al de reproducties waar ons leven mede omringd
is, die de verhouding qua verhouding leugenachtig voorstellen, hebben deze afstomping verhaast en verergerd.
In een proces dat een paar eeuwen duurde, verloor de
nomadisch geworden beeldende vorm langzaam en geleidelijk
alle eigenschappen die den beeldenden vorm van het << Teeken » eigen waren geweest.
De geestelijk doorvlamde abstracte vormkracht ging verloren, de macht tot het compositair doorvoeren maakte plaats
voor wat niet weer dan smaakvolle schikking genoemd kan
worden, het dienend karakter van de kunst vervaagde en hield
ten slotte op, de idee werd uitgedreven en het ideaal van de
I
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eenheid der kunsten werd verder vergeten en had afgedaan.
De menschheid heeft altijd op meesterlijke wijze kans ge
zien, om best met haar zelf tevreden to zijn. Zij vond dat zij
precies kwijt was, alles wat zij waardeloos achtte en dat zij,
bevrijd thans, haar hooge vlucht kon beginnen.
De theoretisch aesthetische basis werd deugdelijk in elkaar
getimmerd, dat sloot alles als een bus, daar was Been aanval
op mogelijk.
Wie slechts een beetje op de hoogte is van wat er bijvoorbeeld in de laatste halve eeuw over het impressionisme alleen
maar is gezegd en geschreven, over het impressionisme dat
minder dan Welke kunstvorm ook, diepzinnige theorieen kan
verdragen, die zal er om moeten lachen dat juist de minst
diepzinnige van alle kunstvormen, het slachtoffer is geworden
van wat ik geneigd ben to noemen « d e h y s t e r i e d e r
d i e p z i n i g h e i d », iets waar het veraesthetiseerd publiek
in zwelgt, en dat alle rustige aanschouwing en het onbevangen
kijken, vertroebelt of verhindert. Werd niet onlangs nog bij
een beschouwing over de impressionisten, de theorie van
Einstein, de atomenleer en de vierde dimensie zelfs in 't vuur
gesleept?
Ik geloof niet dat het wezen van den kunstenaar in den
loop der eeuwen essentieel zal zijn veranderd. Zij waren en
zij zijn, wat de trouwe akkers op onze moeder-aarde sedert
menschenheugenis zijn geweest. Zij brengen het zaad dat in
hen gestrooid werd, tot oogst.
Maar het geheel geestelijke Leven in zijn scheppende functies, wordt door het tijdsgewricht gedragen of gedrukt. Van
dat tijdsgewricht zijn ook de kunstenaars afhankelijk en, zoo
eenvoudig mogelijk gezegd, lijkt het mij geen geluk voor
de kunstenaars van de laatste eeuw, dat het aesthetisch genot
e e n i g doel is geworden, dat er van geen ander doel, dan
aesthetische bevrediging meer sprake kan zijn (behalve bij
de bouwkunst).
Ik weet wel dat er zeer vele kunstenaars zijn die deze norm
als de eenig ware norm aannemen. Wellicht zijn zij het gelukkigst die het zoo kunnen zien; ik zie het anders. Het wordt
mij vaak wee om 't hart, wanneer ik steeds maar boor en lees
:
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over kunstgenot en kunstgenieten, wanneerik
lees hoe de leeken, hoe het yolk, door woorden, door ontzaglijk veel woorden tot dit g e n i e t e n, tot dit g e n o t, moeten worden opgevoed, worden opgewekt, gedreven. Heeft
kunst dan geen ander Joel dan om voor het aesthetisch genot
en de aesthetische genietingen te zorgen?
Een fransch essayist schreef onlangs, dat de concerten van
tegenwoordig wel tot eenig doel schenen te hebben om de
menschen aan een rustige en goede spijsvertering te helpers.
Dat is zeker niet erg vriendelijk uitgedrukt. Beethoven zei
het ongetwijfeld, tiegelijk feller en algemeeaer, toen hij
Goethe toebeet : « muziek is niet om te ontroeren, maar om
aan te vuren >>. In wezen komen de twee gezegden echter o
hetzelfde neer, zij beide erkennen een veel hoogere doelste^
ling dan uitsluitend die van de aesthetische bevrediging en
het aesthetisch genot. Wie heeft er meer recht dan Beethoven
om dit te erkennen? Beethoven en Bach zijn wellicht de twee
eenige kunstenaars geweest in de laa.tste twee eeuwen, die het
moreel gezag en de bezielde liefde in zoo hooge mate bezaten,
dat zij den medemensch konden breken, troosten en opUouwen. Daar is heel veel meer toe noodig dan om zijn medemensch aesthetisch te ontroeren of te onthalen.
U en ik, wij kennen architectonische ruimten, ontstaan
v o o r Luthers tijd, die dezelfde macht bezitten, die U eerst
doers huiveren door bun gezag, die U daarna troosten, opheffen en opnemen.
Vergis ik mij, ik vraag het U, zijn er in de laatste twee
eeuwen ruimten ontstaan die deze moreele kracht bezitten?...
Tallooze ruimten zijn er gebouwd waar men zich een heelers
Piet en zeer weibehagelijk gevoelt, en waar men geneigd is
het levers een bekoorlijke gebeurtenis te achtea. Maar die
soon ruimten bedoet ik niet. Ik bedoel de ruimten die een
eigen stem bezitten die zich tot het geweten richt. De ruimte
die den mensch opneemt, breekt en reinigt.
Om zoo'n ruimte te bouwen is een zielskracht noodig die
goddelijker van herkomst is dan Welke schoonheidsgenieting
ook.
Westelijk Europa staat vol musea, men kan honderden
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kilometers muurvlakten langs loopen, die vol gehangen zijn
met kunstwerken van allerlei soon, zij hangen er bij duizenden en duizenden. Maar treft U onder at die kunstwerken,
die aesthetisch genot geven of bedoelen te geven, er een aan,
ontstaan in de laatste tweehonderd jaren, die iets geeft dat
boven het aesthetisch genot uitgaat, dat in staat is Uw trotsch
te breken door U te plaatsen teegnover een wezen, wiens
zedelijke kracht, wiens diepe bezieling, wiens spiritueele
volmaaktheid ons onze eigen nietigheid en ijdelheid
openbaart?
Ligt dit doel soms buiten de kunst, omdat 't geen Touter
aesthetisch doel is?
U meent toch niet dat de diep-ingekeerde Boeddha's, de
Christus Pantokratos, de vele beeltenissen van heiligen en
profeten, alleen langs den weg van het aesthetisch verlangen
tot die macht van uitdrukking zijn gekomen, tot die, zich
hoog hoven het aardsche vermogen, ontladende zielskracht.
Dat kunnen alleen zij meenen, die volkomen veraesthetiseerd zijn.
Aesthetisch genot is het arme zaad dat deze tijden alleen
uitstrooien. De kunstenaars zijn de trouwe akkers die dit zaad
tot oogst brengen. Ten slotte is iedere oogst, ook de oogst van
arm zaad, nog een godswonder!
Maar arm, zaad blijft het, zaad dat alle diepere sociale en
godsdienstige kiemkracht ontbeert. Ik spreek tot u, en voor u
tracht ik uit te spreken wat ons hart bezwaart en wat ons
geluk bedreigt. Daarom vraag ik u, aan u, architecten, of het
u niet vaak diep onbevredigd last dat u zooveel aandacht,
geestkracht, vindingrijkheid, talent en liefde moet besteden,
alleen in den dienst van comfort en hygiene?
Comfort en hygiene, wat hebben ze met onze hoogste
erkenningen te waken, wat met ons diepst verlangen?
Wordt soms de waarde van onze menschelijkheid bepaald
door den graad van comfort en hygiene die wij bezitten en
bereikt hebben?
Wellicht wel voor den veraesthetiseerden mensch, maar
deze mensch geldt toch nooit als levensnorrn. Wij kunnen
het niet helpen, dat onze cultuur arm aan geestelijke schatten
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is, wij kunnen dat zoomin helpen, als dat de barometer het
kan helpen dat hij laag staat.
<< Alles hangt of van het collectieve ideaal, >> schrijft Huizinga in zijn pas verschenen werk. Zoo is het. Het kan ons
tot troost zijn. Maar 'last ons, al voortwerkend, nooit ophouden onszelf voor te bereiden voor die hoogere takken waartoe
wij wellicht nooit geroepen zullen worden, want dan zal ook
het nederigste werk dat ons wel opgedragen wordt, iets van
dit hooger verlangen, van die brandende liefde medekrijgen.
en wellicht ook iets, een ietsje, van het moreel gezag, zonder
hetwelk ook de schoonheid maar een kort Leven beef t.
Bewust ben ik, dat de meeningen die ik bier uitspreek, zeer
ver-af staan van de !'Art pour 1'Art aesthetiek.
Vergeet niet dat deze aesthetiek een bedenksel is dateerend
van tusschen 1854 en 1900; dat deze aesthetiek dus stamt uit
een tijdperk van groote dock zeer eenzijdige welvaart, een
tijdperk van rust en voorspoed, van atheisme en oppervlakkigheid wat het spiritueele leven aangaat.
De vloedgolf van Teed, die na den grooten oorlog over de
wereld is geslagen, die vloedgolf, die nog steeds wast en onze
levensvastheid bedreigt, zal, dit kan niet anders, de kunst
weer terug doen vloeien naar Naar diepe sociale en religieuse
beddingen. In de laatste helf t der vorige eeuw en thans in
veel sterker mate nog, is het o p e n b a r e kunstleven een
verlengstuk van het parade-achtig society leven geworden.
Dat is te betreuren, maar te verwonderen is het allerminst.
De kunst moet toch erg ens een tehuis hebben. Zoodra de
hoogere sociale en religieuse' roeping der kunst zich sterker
zal doen gelden, zal ook dit wel veranderen. Of schoon bij de
vreugde des !evens de kunstenaar nooit gemist kan worden,
zoo past hij naar zijn aard, meen ik, toch beter daar, waar de
sociale en religieuse verantwoordelijkheden het zwaarste
gelden.
Zij die op het water leven, bemerken iederen dag, dat het
water wanneer het blak ligt, geheel anders is dan wanneer
steaks het tij ditzelfde water tot de bedding van den stroom
met stuwkracht doortrekt en het een alles mede-sleepende
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vaart verleent.
Het zelfde water... maar b u i t e n of i n het tij.
De groep kunstenaars van '90 hebben dat geheimzinnig
geesteli j k tij niet gekend, maar neemt dit van mij aan, zij
waxen van hetzelfde water, al hebben zij het tij gemist.
De geschiedenis zal dit eenmaal ook erkennen, daar ben
ik van overtuigd. Ik zeg dit zonder wat door hen tot stand
is gekomen te overschatten.
Wij hebben elkaar nooit overschat.
Maar gezien in den tijd van het ontstaan, en alien tijd begrijpend, bezit hun werk vaak een diepte van overtuiging,
een rijkheid van inzicht en een dikwijls schuchtere maar sterke
bezieling, die het overgrootste deel van de thans levenden
nog niet wil of kan verstaan.
Dat de architecten daar een van de eerste uitzonderin en
op maken ,dat zij die kentering inleiden, dat was te verwachten, van hen eerder dan van welke andereroep
kunstenaars
aars
..
ook. Daar ligt immers een diepe overeenkomst in wat gib en
in wat wig nagestreefd hebben en nastreven.
Gij eert thans in mij de beweging die mij gedragen heeft,
waar ik uit voortgekomen ben, waarvan ik voorzeker niet
der natuurlijkst begaafden was, maar wel een van hen, die in
vastheid van overtuiging althans niet heeft gef aald.
De groep der kunstenaars over wier strijd en overtuigingen
ik hier iets, heb verteld, omvatte de architectuur, de muziek,
het tooneel, de literatuur, de beeldhouwkunst en de schilderkunst. Negen van deze onvergetelijke medestanders zijn al
niet meer. Sta mij toe dat ik u dank zeg voor de eer aan o n s
gezamenlijk gebracht.
I

een

Ik heb gezegd.
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ONZE DRIEJAARLIJKSCHE POET LAUREATE
Aan Raymond Herreman werd de driejaarlijksche staatsprijs voor poezie toegekend, we zullen dat vieren Haar goed
vlaamsch gebruik met een feestmaal.
Vijftien jaren geleden vermoedden niet velen dat Herreman
eenmaal een onzer beste dichters zou worden. Drie vier andere
namen hadden beteren klank. Zij vielen weg, of ongeveer.
Herreman bleef het dichterschap trouw, het dichterschap hem.
Maar het is niet door eenvoudig maar vol te houden of door
het sterven of verzaken der anderen dat hij aan de spits kwam.
Hij debuteerde op wat genoemd wordt een pretentielooze
toon; hem eigen was een zachte zelf ironie. Ook Richard
Minne Teed aan zelfspot, maar dit was een hardere, wreedere
spot, die den dichter in hem schijnt klein gekregen te hebben.
De ironie van Herreman was eerder schuchterheid. Een
droeve jeugd en de verdere ervaringen van een overgevoelig
hart, hadden hem doers betwijfelen of de onaardsche stemmen, Welke een dichter in zich hoort, wel au serieux te nemen
zijn. Hij beleed zijn teederheden verlegen weg en glimlachte
er bij, als om den schaterlach voor te zijn dien hij van de
buitenwereld verwachtte. Niets scheen natuurlijker dan die
speelschheid, die eenvoud, die echtheid. Zij wekte ook bij
iedereen sympathie, maar bij niemand het wrmoeden dat een
waarachtig en begenadigd dichter zijn stem beproefde. Die
zoo natuurlijke en sympathieke speelschheid was ten slotte
het minst natuurlijke element in Herreman's poe"zie. Zij is
dan ook het eerst weggevallen. Van speelsch en geneigd tot
een alledaagsche wending, werd zijn gedicht allengs bewust
en sereen classicistisch. Hieraan beantwoordde vanzelfsprekend de evolutie van zijn innerlijk levers. Het onzeker zoeken,
het vertwijfelen aan den ernst van den poe""tischen drang, de
vrees voor Van De Woestijne's invloed, de utopische ver156

wachtingen van << dronkenschap, drift en nog een sigaret >>,
het komt alles langzamerhand tot rust en zekerheid in << den
geest die de grens der vreugde kent >>. Niets werd Herreman
vreemder dan de zelfironie. Hij is steeds ernstig, zijn schuchterheid is verdwenen en nog steeds verdiept zich zijn zachte,
weeke, weemoedig stem, die van langs om minder het voorbjigaande en toevallige noemt, van langs om meer het eeuwige, het blijvende, het wezenlijke.
De dronkenschap, de drift en nogg een sigaret,
g
wie niet de banden breekt zal nooit de maat beminnen;
laat ons nu dronken zijn, voor morgen 't wijs bezinnen
werd Faust niet op zijn late jaren nog gered?
Wij zijn te wijs, helaas, voor kinderlijken koop,
en vragen niet oud leed met eeuwige jeugd te ruilen;
wij vragen maar een avond in 't rumoer te schuilen,
een uur weer to gelooven aan den schijn der hoop.
Wij rapen bier wat lol, wij rapen daar wat schoons;
de kortste weg is niet de rechte, staat geschreven;
iaat ons de meid omhelzen die ons niets kan geven
en door de straten dweilen als verloren zoons.
Te vroeg heeft ons de liefde aan de eenzaamheid gewend,
opdat niet veilig ons verdriet zou zijn geborgen
geen drank, geen vrouw, geen rook, zal langer dan tot morgen
den geest beneevlen die de grens der vreugde kent.
Zeer zeker, deze stem heeft nog niet de verschrikking van
<< 'k At met mien lamme beenen >>, van << 'k ben overal te naar
geweest >>, van < zou 'n wij geen glaasken mogen drinken >>,
maar er is op dit oogenblik geen ander dichter in Vlaanderen,
die zooals Herreman de menschelijke eenzaamheid, de eenzame menschelijkheid uitzingt, direct, oprecht, al het voorgelogene terzijde stellend.
W.
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RINGSTEKEN
WEER FENS EEN GEDICHT
Alhoewel ditmaal de Ringsteken aan figuren gewijd worden, wachten wij toch
niet tot wij een rubriek aan de beste tijdschriftgedichten kunnen besteden, om hier
to wijzen op het eerste nummer van het nieuwe tijdschrift < Werk » (letterkundig
maandschrift onder leiding van Johan Daisne, Ed. Hoornik, Jan Schepens en A. Van
Der Veen, uitgegeven door Uitg. Mij. A. Manteau, Montoyerstraat 49, Brussel,
postrekening 244.57 en Uitg. Mij. H. P. Leopold, Noordeinde 23, Den Haag, prijs
per jaargang voor Belgie 100 fr., voor Nederland fl. 7.50) waarin, onmiddellijk na
de inleiding (« De afwezigheid van een principe bewaart ons voor slavernij aan dit
principe. Ons eenig criterium is kwaliteit o) een merkwaardig gedicht voorkomt van
den mederedacteur Ed. Hoornik. Het is geen vlekkeloos gedicht, op verre na niet,
maar het is in den vollen zin van het woord een gedicht. Wij kunnen het niet in
zijn geheel citeeren.
REQUIEM
Te Middelharnis is een kind verdronken
sober berichtje in het avondblad
onder een hooiberg, die had vlam gevat;
nevens een zolderschuit, die was gezonken.
Zes dagen heeft het in mij nageklonken.
Op bet kantoor vroeg men : zeg, heb je wat?
Ik werkte door, maar steeds weer hoorde ik dat
Te Middelharnis is een kind verdronken.
En kraaien waaien weg en zijn verouderd,
de dagen korten, nachten worden kouder,
maar over 't water komt zijn kleine stem.
-- Te Middelharnis -- denk ik, 'k denk aan hem
en bed zijn hoofdje tusschen hart en schouder,
en zing voor hem dit lichte requiem...
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Te Middelharnis is een kind verdronken...
Men vond zijn muts er aan den waterkant...
Zwaar en aanhoudend heeft de klok geklonken ;
boerinnen kwamen haastig over bet land...
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Dit is het beeld. Het wijkt en is verzonken...
Ik schuif je bed onhoorbaar aan den wand.
0 vrouw, had mij een lok van hem geschonken!
Je schrikt : de schaar is open in je hand.
Te Middelharnis is een kind verdronken...
Het schoolhoofd schreef er over in de krant ;
er werd begraven en er werd gedronken...
Te Middelharnis... In het polderland...
— Was het dan zoo ?... — Geen amtwoord heeft geklonken.
Ik zit alleen en bijt mij in de hand.
In deze voetstap heeft het nageklonken,
toen hij de zware deur had dichtgedaan :
Te Middeiharnis is een kind verdronken...
En met de sleutels is hij doorgegaan...
Hij doet de ronde door de nachtspelonken...
Ten tweede male is hij langs gegaan;
ten tweede male heeft het opgeklonken...
Blijft hij nu weder voor mijn celdeur staan? ?
Maar in het kijkgat is het oog verblonken;
over de cellen is de slaap gezonken...
Oor van de deurpost, luister : het vangt aan!
Te Middelharnis... Hoor, daar kraa.it de haan...
Mijn vuisten zullen op de muren bonken...
Man met de sleutels : ik heb het gedaan!

FRANS BASTIAANSE ZEVENTIG JAAR
En Helene Swarth wordt dit jaar tachtig, hetgeen het record der Nederlandsche
Letterkunde is.
Bastiaanse wordt in < Groot-Nederland > herdacht door zijn jeugdvriend, den
romanschrijver P. H. Van Moerkerken, die in hem waardeert dat hij < als elke sterke
persoonlijkheid altijd trouw gebleven is aan zijn diepste wezen >.
<< Want de nachtegalen, de merels, de wind en de boomen zongen in het hart
van den dichter toen hij een knaap was, en zij zingen er nog, maar het geluid is
krachtiger geworden, de melodieen zijn breeder en wekken het vizioen van wijder
verschieten. Het leven heeft met verlangen en teleurstelling, wanhoop en toch telkens
weer nieuwe verrukking het dichtershart gepijnigd en vertroost. En tegelijk is de
macht over de materie zijner kunst, over de architectuur der taal, gegroeid tot
het meesterschap.
Ook het timbre van zijn stem, wanneer hij zijn gedichten voorleest, is niet veranderd. Mijn herinnering gaat bijna een halve eeuw terug tot Bien eersten keer dat
ik met kinderlijke aandacht naar den dichter luisterde (hij was toen omstreeks
twintig jaar), wiens stem met zoo'n vaste overtuiging zulke schoone woordenreeksen
als muziek deed klinken.
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De muziek van zijn verzen, de melodie die steeds bij den eersten regel al
opruischt ,de juiste en daardoor suggestieve verhouding der klanken in hun afwisseling en weerkeer, is er de groote bekorende macht van. En ook die muziek is,
evenals het geluid der stem, van dezelfde toonkleur gebleven. Maar een gedicht
leeft niet van muziek alleen ; de taal heeft nog een anderen zin dan de tot melodie
verbonden tonen hebben. Het gedicht doet ook, door de plastische toovermacht van
het juist gekozen woord en de verrassende vergelijking, < het onzichtbare zichtbaar >
worden, zooals Bastiaanse zelf schreef in zijn boekje « De Techniek der Poezie »
(1918), dat eigenlijk de prachtige geloofsbelijdenis van een dichter geeft.
Naast de onzichtbare gevoelens die in beelden gingen leven : liefde voor de
vrouw, droefheid om het verlorene, verrukking over de schoonheid die hem geschonken werd, maakte de dichter ook het in de natuur waarneembare zichtbaar. Het
impressionisme der schilderkunst was ongetwijfeld van invloed op veel van zijn
vroegste werk. Zelden echter werd het een enkel objectief schilderen met het woord;
in de gestalten en kleuren en geluiden van wouden, heuvelen, weiden en steden
leefde de bewogenheid van de dichterziel, de ontroering of het geluk dat de schoonheid der wisselende en vergankelijke wereld en de extatische liefde van een Zomerdroom hem gaven....
Drie kleine bundels (1900, 1909, 1919) te publiceeern uit een omvangrijk oeuvre
wijst zeker niet op een behoefte aan haastigen roem en populariteit. Die soort van
eerzucht heb ik nooit in hem bespeurd ; alleen die hoogere, welke streeft naar het
maken van een zoo zuiver mogelijke dichtkunst. Dit is misschien het geheim van
zijn jeugdige kracht en van de groote kans, dat zijn werk niet vergeten zal worden
door jongere geslachten. >>
IN MEMORIAM FRANCIS JAMMES
Deze voor een, paar maanden overleden dichter uit het fransche voor-Pyreneeenland, wordt in <( Boekenschouw > herdacht door Dr. B. M. Boerebach :.
<< Voor Francis Jammes is de roep der natuur de gezamenlijke stem der wezens,
die deze samenstellen. In die stem beluistert hij de broederlijke uitnoodiging, die
de nederigste van Gods scheppingen, tot de grashalm en de geurige aardkluit toe,
richten tot de eerste onder Naar, terwijl zij hem de offerande van frischheid en
energieen brengen. De geheimenis der reserves van wijsheid en poezie, die in den
wereldschoot verborgen liggen, wordt door dezen dichter aan ons geopenbaard.
Hij ontsluiert ons den zin van de nachtelijke stilten, waarin de dieren sluimeren
en de planten van ademhaling veranderen ; hij openbaart ons het geheim van de
eeuwig-ruischende stem van het nimmer-verstillend atmosferisch bewegen. Deze en
duizend andere stemmen leert hij ons beluisteren, de een na de ander ; de stemmen
der menschen ; de stemmen der dieren ; in een woord, alle geluiden, die in het veld
den mensch omvangen houden : de stem der schoonheid, die uitgaat van de uitgelezen natuurplekjes, waar de mensch zijn gedachtensfeer ziet uitgebreid tot aan de
verste grenzen der wijd ontplooide horizonten ; die der boomen, die hem de stille
ingetogenheid, de schaduw en den vrede hunner natuurlijke tempels bieden ; die der
steenen, waarbinnen zijn familieleven zich ontrolt, welke steenen ten slotte evenveel
liefde in zich vervat houden als de harten zelf, wien zij schutse bieden.
De dichter dringt de waarheid aan ons op, dat de wereld van kennis en bewogenheid, in ieder oogenblik ons hart en onzen geest te bevruchten vermag, wanneer wij
ons beter menschzijn daar slechts voor openstellen.
Immers in het onderling samenzijn met de natuur geeft de mensch, Bien naam
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waardig, zich er vol fierheid rekenschap van, hoe de krachten van den bodem en
diens levenssappen vragen om hulpe zijnerzijds, waar zonder hem deze krachten een
vrij barbaarsch karaketr zouden behouden. De wingerd, bet korenveld, het hoogopgaand geboomte zijn evenzeer menschelijke als natuurlijke dingen. De natuur
spreekt slechts van gemak tot planten en dieren, die haar slaven zijn. Voor den
mensch is zij een edelmoedig mede- en vijandig tegenstander tegelijk. Maar bet is
de eer van den mensch zich Bien weerstand te zien tegenovergesteld, als teeken van
zijn onafhanklijkheid en vrijheid. En hij geeft er zich rekenschap van, dat een aldus
begrepen samenwerking met de natuur hem niet verlaagt.
Integendeel, wanneer de mensch den Vergiliaanschen geest bezit — en dat is bet
geval met een Francis Jammes — houdt de natuur hem de elementen van orde voor,
die zijn leven moeten beheerschen. Het gebeurt dan, dat de schrijver, Bien bet landleven tot inspiratie brengt, daaruit de meest verheven maatschappelijke ideeen distilleert : gevoel voor de zuivere huwelijksverhouding, voor vaderschap, voor traditie,
in een woord voor die banden en hierarchische verhoudingen, die de orde van familieen staatsleven bewerkstelligen.
Een aanraking als deze met de natuur voert den mensch — wij zagen bet —
regelrecht tot metaphysieke overwegingen en ontdekkingen en zelfs tot een wezensphilosophie, waarbij de menschelijke rede zich beweegt aan de grenzen van de wereld
van bet godsdienstige.
Met andere woorden, bet zuivere natuurgevoel voert den mensch naar de wereld
van bet bovennatuurlijke.
En zoo wordt de natuur tot het fundament, waarop alle menschelijk handelen
gegrondvest is, en poezie tot de meest verheven substantie, die onze geest aan de
bestaande dingen vermag te onttrekken, of beter nog, die hij daaruit vermag te
sublimeeren, wanneer den mensch geen bovennatuurlijk ideaal is geschonken.
Is bet schoonste der gedichten niet bet werk van den landarbeider ? > vraagt
Francis Jammes zich in zijn voornaamste gedichtenbundel, de G e o r g i q u e s
chretiennes, af.
Le plus humble artisan surpasserait ma voix
Et sans lyre savante it dirait mieux que moi.
I1 peut se passer d'art : mieux que le luth, resonne
Sous un vaillant outil la douve de la tonne. >>
En elders :
c< Cet homme, aux saintes mains, par le marteau noircies
Prouvait Mumble grandeur d'une penible vie. >>
De smid, de kuiper, de oogsters, de herders, ieder der menschen, die hij ten
tooneele voert, wel verre van de slaven van den bodem te zijn, beheerschen die
vanuit de hoogte hunner menschelijke waardigheid.
De indrukken, die de helden van Jammes van de natuur ondergaan, blijven zij
bij voortduring meester, zonder dat er ooit sprake is van eenige absorptie door die
natuur. Steeds is er hun wil, die door een sober en ascetisch leven aan bet spel der
zinnen onthecht, nauwlettend over de gewaarwordingen, van buitenaf opgedrongen,
waakt en de ontvangen indrukken ordent.
Het leven en de leer van Christus doordringen Jammes' poezie. En dit leven
en deze leer vertoonen geen spoor van bekrompenheid of exclusiviteit. Het Christendom werd bier tot den godsdienst, die den mensch omvat in zijn meest verscheiden
functie's en meest verscheiden maatschappelijke situatie's en die hem in staat stelt
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te midden der anderen, die zijn gelijken zijn, een leven te leven hem en Bien anderen
waardig :
S'il est beau de donner ses nuits aux oraisons,
Quoi de celle qui peine et quand dort la maison?
In deze poezie is een verheven zin, een menschelijke en dus maatschappelijke
schoonheid aan iedere menschendaad en zoo is het Evangelic voor dezen dichter
geen kunstvoorwerp, waarmee hij zijn verzen louter siert. De Evangelie-boodschap
werd bier tot een weldadig licht, dat den meest beangsten onder de medebroeders,
den meest uitgestootenen onzer maatschappelijke verhoudingen, de perspectieven
opent van een vaderland zonder begrenzing, zonder smarten, zonder graven. Zijn
helden zijn de bedelaars naar waarheid, schoonheid en geluk, wien eenmaal de belofte
der eeuwige genoegdoening zal geschonken worden. En meer dan ieder ander dichter
bezit Jammes bij dit alles den zin voor werkelijkheid. Anderen als een Rousseau, een
Chateaubriand, een Lamartine mogen de natuur in een onsterfelijk lied bezongen
hebben, to dikwijls overkwam het hun die natuur in het net hunner abstractie's
gevangen te houden en die te verluchten met de kleuren der eigen verbeelding.
Bij Jammes geen transfiguratie der beelden, maar de weergave der gewaarwording
in al haar fruuste, boersche naaktheid. Maar deze onopgesmuktheid is van een treffende suggestiviteit. In het beste van zijn werk heeft hij het wonder gewrocht de
wereld der gewaarwordingen en die der expressie in de nauwste verbondenheid saam
te brengen. En mensch en dier en plant deelen ons den warmen hartklop mede van
het tintelend-gespannen leven hunner zielen. En zoo blijft ons bun beeld voor oogen,
gesierd met de gratie van den goddelijken glimlach, die de aardsche dingen heft naar
het plan der eeuwigheid. »
SOOKRATES EEN GENIALE EMOTIONEEL
De niet in de Grieksche letteren of wijsbegeerte gespecialiseerde ontwikkelde
kent Sookrates (ja, zoo wordt de naam in het volgende citaat geschreven en wij doen
het dan ook maar zoo) slechts als den wijzen, ascetischen evenwichtige, die niet zelden
een christen-avant-la-lettre genoemd wordt en aangehaald ten bewijze van het anima
naturaliter christiana. Hij kent van hem de onvergelijkelijke redevoering, uitgesproken tijdens het proces, waarin hij wegens ongodsdienstigheid ter dood veroordeeld
werd. Passus uit die redevoering blijven hem heel zijn leven lang bij : zij hebben
den diepen klank van het eeuwig-menschelijke. Zoo b.v. zijne aangrijpende meditatie
over den dood waartoe hij veroordeeld was : < Van twee mogelijkheden is de dood
er eene. Ofwel is hij gelijk aan het niet zijn en een afwezigheid van welke waarneming ook, ofwel is hij, zooals het yolk meent, eene verandering en verplaatsing
der ziel naar een ander gewest. Is hij een volledige ongevoeligheid, gelijkend aan
den slaap, waarin de slapende niet eens een droom heeft, dan zou de dood een wonderbaar gewin zijn... >> enz.
En nog dit : << Want het is nu wel tijd dat wij heengaan, ik naar den dood, gij
naar het leven. Maar wie van ons het beste lot te gemoet gnat, dat kan niemand
weten tenzij God. >>
Dr. E. d. Baumann, die in < De Nieuwe Gids > de leerjaren van Sookrates be-
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studeert, leert ons dezen serenen en o.i. subliemen wijze kennen als een geloovige
en zeer emotinoeele natuur :
« Ook de koele redelijkheidsmensch in de jaren zijner geestelijke voleindiging
heeft zijn « geladen voorstellingen > en is met zijn « logique affective > kind van zijn
yolk, zijn tijd, zijn milieu. En dit nu was ook bij Sookrates het geval.
Sookrates is een mooi voorbeeld er van, dat het redelijk denken bij den mensch
immer beperkt is en zich bepaalt tot zijn wijsgeerig-wetenschappelijke werkzaamheid.
Hij heeft het gevoeld en het zelf uitgesproken, dat hij zich bij zijn verstandsarbeid
moest beperken en veel ondoorzocht en ondoordacht moest laten. In den « Phaidros >>
laat Platoon hem zeggen, dat hij zich moest bepalen tot het opvolgen van de Delphische spreuk, welke hem beval « zichzelf te leeren kennen >>. En dit was
moeilijk, dat hem geen tijd restte, om zich ook op ander gebied te wagen. Daarom
nam hij inzake het volksgeloof aan, hetgeen algemeen werd aangenomen.
De oude voorstellingen en godensagen van zijn yolk heeft Sookrates dientengevolge, in tegenstelling met zijn leerling Platoon, niet beslist verworpen. De leer
der daemonen, der lagere goden, welke inderdaad « survivals >> waren van een lageren
natuurgodsdienst, toen de natuurmachten nog niet tot persoonlijke goden waren geworden, heeft hij als alle Grieken aanvaard. Zelfs vinden wij in zijn opvatting der
daemonen als (( middelaars >> tusschen goden en menschen een overleefsel van het
primitieve geloof aan een « hoogste wezen >>, dat zich na de schepping der wereld
had teruggetrokken op een hoogen berg of in den hemel. Uit zijn verwijzing van
Xenophoon naar het orakel te Delphoi en zijn raad aan den jongen man « to doers,
hetgeen de godheid u heeft bevolen > (Anabasis, III, 1, 4) blijkt ook dat hij geloofde aan de goddelijke voorspelling. In den dialoog « Kritoon >> (44a) verhaalt
Sookrates verder van een droom, waarin hem een vrouwelijke gestalte, schoon en
heerlijk om te aanschouwen en gekleed in een wit gewaad, was verschenen, die hem
met een versregel, aan den Ilias (IX, 363) ontleend, zijn nabijen dood had voorspeld.
Dat hij aan voorteekenen geloofde, bewijst al we! de « Apologia >>. Van zijn vertrouwen op den god, diem► hij het meest heeft vereerd, Apolloon, getuigt de indruk,
welken de bekende uitspraak der Pythia op hem heeft gemaakt. Dat evenwel niet
alleen de groote lichtgod van Delphoi bij hem in eere was, maar voor hem ook nog
Asklepios leefde in de gestalte van den primitieven god van den dood, bewijzen zijn
bekende laatste woorden : « O Kritoon, wij zijn Asklepios een haan schuldig. Geef
hem Bien en vergeet het niet ! >> Immers daarmee werd niet bedoeld een offer aan
den nieuwen god der geneeskunde, maar aan den ouden daemon van den Dood, aan
win de geloovige een haan placht te offeren, opdat hij hem ongehinderd zoude laten
trekken op den weg naar het zieleland.
Al deze Platonische anekdoten aangaande Sookrates kunnen slechts hem bevreemden, die niet afweet van den emotioneelen mensch, met zijn « geladen voorstellingen >>
en zijn « logique affective >>, welke ook bij menigen huidigen man van wijsbegeerte
en wetenschap schuil gaat onder den verstandsmensch aan de oppervlakte, om zich
dan bij onbewaakte gelegenheden wederom te openbaren. Reeds in de Oudheid heeft
de auteur van de pseudo-Aristoteletische « Problemata >> (953, 27) Sookrates genoemd
onder de geniale emotioneelen. En moderne schrijvers hebben hem een visioenair van
aanleg geheeten, die echter zijn mystieke tendenzen in bedwang had, gelijk hij immer
mede zijn natuurlijke driften placht te beheerschen.
Er werd in de Oudheid een anekdote verteld, volgens welke de gelaatkundige
Zopyros in de gelaatstrekken van Sookrates typische teekenen van zijn krachtige
zinnelijkheid had ontdekt. En toen zijn verontwaardigde leerlingen tegen deze insinuatie heftig protesteerden, zou Sookrates zelf hen hebben gekalmeerd met de woor-
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den :. « Zopyros heeft het goed gezien. Maar ik ben de meester mijner begeerten
geworden >.
THOMAS MORUS HUMANIST
Onder dezen titel publiceert pater Olaf Hendriks assumptionnist, in < Kultuurleven >> een studie die wel erg tweede-handsch uit boeken schijnt te komen, maar
waarvan het slot over Morus en de wereldrenaissance wel lezenswaard is
« Door zijn invloed op Erasmus heeft Morus indirect bijgedragen tot 't Wereldhumanisme, doch door zijn eigen werken, vooral door de < Utopia >>, is hij in den
volsten zin van 't woord een Wereldhumanist geworden. Zijn Epigrammen, die
dikwijls in gelegenheidsgedichten vervallen, schijnen toch een Europeesche vermaardheid gehad te hebben en hem zelfs als tweede schrijver naast Erasmus geplaatst
te hebben (46) .
Maar door de <c Utopia >> (1516) krijgt Morus dadelijk een wereldvermaardheid
en staat hij onmiddellijk naast den schrijver van de Encomium Morae wiens Novum
Instrumentum ook in 't zelfde jaar verscheen.
Geschreven in 't Latijn (47) om een grootere lezerskring te vinden en misschien
ook om veiliger te zijn, ligt de Utopia in de strooming van de subtiele ironie van
Plato.
Zijn doel is de oorzaken van 't kwaad in den staat aan te duiden, niet door een
speculatieve opbouw, maar door practische raadgevingen en wenken aan iederen
staatsman, die den moed heeft ze in praktijk te brengen (48).
Geschreven onder de invloed van de Respublica en Critias (de eerste wetenschappelijke roman) van Plato, is de Utopia niet vol grappen gelijk de < Vera Historia >>
van Lucianus, maar toch vol humor en ironie om niet als een handboek van Sociologie genomen te worden (49). De voorstelling van Utopia is niet ernstig maar
de bedoeling van het boek is tragisch.
In deze tegenstelling ligt de zuivere ironie van Morus, ook in de andere omstandigheden van zijn leven. Daardoor is Morus' werk een model geworden van diepe
ironie. Daardoor is zijn critiek niet zoo vernietigend als die van Swift, niet zoo
hatelijk als 't venijn van Pope. Morus gooit niet alles omver gelijk Johnson en ook
is hij niet naief gelijk Caxton ; zijn ironie is vol humor en mimiek, vol dramatisch
element en realisme en het is de rijpe vrucht van de . Dialogen van Lucianus, in de
manier en zelfs in den stijl, maar de gedachten en de geest van de Utopia overtreffen
verweg de Dialogen. De mannen der Renaissance steunen niet alleen op het verleden
om het heden te verrijken, zij worden ook op hun beurt een stuwkracht en model
voor hun nakomelingen. Ook Morus blijft bier getrouw aan zijn plicht van Humanist.
Morus' werk en Morus' invloed is gebleven in de wereldletterkunde en vooral
zijn « Utopia >> heeft vele navolgers gehad. Vele staatsromans, gelijk de < Zonnenstaat >> van Thomas Campanella (1568-1639), dragen den geest van Morus, doch het
is moeilijk juist aan te duiden in hoeverre zij onder Morus' invloed staan. Doch
men mag ook niet de invloed van Morus' Utopia overdrijven. Buiten de bedoeling
van den schrijver om heeft men uit de Utopia de meest uiteenloopende theorieen
gehaald. Dikwijls wordt de Utupia beschouwd als de eerste theoretische stap tot het
socialisme en communisme : Daarom staat Morus in ieder handboek der Geschiedenis
der economie als de voorlooper van 't communisme, en zijn standbeeld prijkt te
Moscou.
De Utopia en 't Communisme verdient een bijzondere studie doch wij kunnen
bier volstaan door te zeggen dat Morus en 't Communisme onvereenigbaar zijn ook
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in leer van de Utopia. Voorzeker heeft Morus zijn tijd gekend en de wonden gepeild
doch hij heeft steeds de gebreken willen verbeteren, niet door een revolutie maar
door een verdieping van het Christelijk ideaal, verbonden met een geestelijke, algemeene menschelijke cultuur, want Morus was geen barbaar of materialist maar een
Katholiek van 't zuiverste water en een Humanist.
Morus is een wereldhumanist. Zijn biographie werd dadelijk in de wereldletterkunde ingelijfd, hetgeen Erasmus zelf niet mocht ondervinden. Hij heeft vooreerst
als biograaf Erasmus zelf, die in zijn bekenden brief aan Ulrich von Hutten (Allen
999) het schoonste oordeel over Morus weergeeft. En Roper's << Life of More >
staat met Caverdish's < Life of Wolsey > als de eerste Engelsche biographie.
Hoe komt bet dat Morus' leven zich dadelijk aan de anderen opdringt? Het is
niet zijn edele dood als martelaar, want in Bien tijd was een politieke moord geen
zeldzaamheid. Het is zijn sterke persoonlijkheid, vol evenwicht en humanisme. Colet,
Vives en Erasmus hebben dadelijk dat zwaartepunt van Morus gevonden en geprezen.
Morus is een Heilige en een Humanist in zijn vaderland en in de wereld. Daarom
kan geen zin beter zijn leven samenvatten als het algemeen bekende « sweetness
and light >>.
Hoe meer men Morus' leven en werken bestudeert, des te meer voelt men de
waarheid van de woorden van John Colet, aangehaald door Erasmus, dat Morus is
en blijft << Britanniae non nisi unicum ingenium >>. >
EEUWFEEST VAN BETJE WOLFF
Het was einde 1938 twee honderd jaren geleden dat Betje Wolff te Vlissingen
geboren werd.
(( In de Nederlandsche letteren, >> schrijft Pierre van Valkenhoff in << Streven >>,
heeft de naam van Betje Wolff een goede -- en wat meer is -- frissche klank. Zijn
draagster toch behoort tot de weinige vrouwen van beteekenis in onze literatuurgeschiedenis, en ook al is het vaste gewoonte geworden de echtgenoote van Ds. Wolff
niet te noemen zonder Aagje Deken er onmiddellijk aan toe te voegen; dat in deze
bekende namencombinatie de Vlissingsche voorop gaat is van grooter belang dan
men op bet eerste gezicht vermoedt. Levende in een van de achttiende naar de
negentiende eeuw voerende overgangsperiode, is zij van die tijd een der merkwaardigste verschijningen ; veel geprezen, hooggeacht, maar evenzeer belasterd en verguisd.
Een figuur als Betje Wolff kan meer dan aanspraak op deze herdenking maken,
omdat zij reeds als vertegenwoordigster van haar tijd van groote beteekenis is.
Niet gebroken door een onmiskenbare levenstragiek bleef zij altijd een frissche en
oorspronkeiljke verschijning, wier werk naar de geest geheel in de achttiende eeuwsche rationalistische Aufklarungsperiode past. Zij bewoog zich op vele terreinen en
haar belangstelling was even groot als verscheiden. In waarheid in hooge mate een
vrouw van verstand, lag voor haar de adel terecht in bet menschdom, en vandaar
dat zij de rechten van bet gevoel ten opzichte van het intellect zoo niet uitbreidde
dan toch verdedigde. Maakt zij een mannelijke indruk, in alles bleef zij toch een
vrouw die een onverzettelijke wilskracht aan een niet minder sterke beheersching
paarde. Teekenend wees Huet crop dat zij geen wijfjesencyclopedist van de linkerzijde was, en deze negatieve karakteristiek dankt vooral Naar waarde aan de begrenzing. Minder een grootsche dan een groote vrouw, neemt zij met overtuiging
Naar plaats in, een plaats die zij altijd behouden zal waar men haar deze in eerbied
en hoogachting afstond. >>
-
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Boekbespreking
Guido Gezelle's Ausgewahle Gedichte, ubertragen von J.
Decroos. — Verlag der Bonifacius-Druckerei, Paderborn.
Op een dag, voor den oorlog, belandde bij Em. De Bom op de Stadsbibliotheek,
een groote, goedige maar sjofel gekleede zwerver uit Westfalen. De Bom heeft
nooit iemand die hulp behoefde doorgezonden en den volgenden morgen zat Heinrich
Pottmeyer steekkaarten te schrijven, met de gewetensvolheid van een middeleeuwschen monnik. En spoedig bleek nu dat Pottmeyer, die een autodidakt was en o.m.
over plaatsnaamkunde interessante dingen wist, genoeg vlaamsch kende en tevens zelf
dichter genoeg was om Guido Gezelle te vertalen. De vertalingen die ik toen van
hem gelezen heb, waren verrassend van rythme en klank. En toen is de oorlog gekomen; de Bom heeft Pottmeyer den raad gegeven maar liever uit de < versterkte
stelling > te verdwijnen en de Schelde over te steken en ergens in West-Vlaanderen
zijn heil te zoeken...
Thans lees ik in de inleiding, dat Dr. Decroos in de nagelaten papieren van
Pottmeyer nog meer vertalingen van Gezelle heeft gevonden, deze herzien en herwerkt
heeft en met enkele rechtstreeks uit het Vlaamsche vertaalde gedichten heeft aangevuld. We kunnen niet uitmaken welk het aandeel van beide vertalers is geweest,
maar het resultaat dat bier voorligt is een alleszins merkwaardig stuk werk; een
model van vertaling uit het werk van een van de moeilijkst te vertalen dichters der
heele nederlandsche literatuur. C.
CARRY VAN BRUGGEN : Het h u i s j e a a n d e s 1 o o t. 14 -21 Duizendtal.
— Uitg. Wereldbibliotheek, A'dam.
Carry van Bruggen is een van de merkwaardigste literaire figuren van Nederland.
Ik verwijs slechts naar Naar roman uit het Joodsche milieu, < De Verlatene », haar
interessante studie < De grondgedachte van Prometheus > en dit bizonder mooie
<( Huisje aan de sloot >.
Deze nieuwe belangrijke oplage bewijst de onverzwakte belangstelling van het
nederlandsche publiek voor dit met zooveel hart en liefde en pieteit geschreven boek.
We zouden alleen wenschen dat het ook in Vlaanderen meer bekend werd. W. B.
8

6

DR. JAN ROMEIN :. Machten van deze tijd 1936-1937.

Een nieuw verlengstuk op Romeins' < Machten van deze tijd >>; een overzicht
van de voornaamste problemen der hedendaagsche internationale politiek in '36 _ en
'37. Wie de vorige deelen kent, weet dat ook bier weer tal van interessante beschouwingen en vaststellingen te vinden zijn. Dat bier naar objecitiviteit is gestreefd
kunnen
vooropstellen ; maar dat dit niet een persoonlijk en soms betwistbaar standpunt uitsluit achten we van zelfsprekend. Het hoofdstuk over de Paus en de politiek
is geheel beneden peil. Hoe kan een geleerd waarnemer nog in 1938 schrijven dat
de Kerk, niet alleen in het Italiaansche fascisme, maar ook in het Duitsche nationaalsocialisme < zijn natuurlijke bondgenoot » zag. En zoo is er meer. K.
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KANUNNIK FLORIS PRIMS : G e s c h i e d e n i s 'van het Kiel. Met houtsneden door Cam. Van Haesendonck. — Uitgegeven door de zorgen van Kunstkring
De Ceder ». Secretariaat, 23, De Bruynlaan, Antwerpen-Wilrijk. 1938.
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Echt boeiend is het, het bewogen bestaan en de opvolgentlijke omvormingen na
te gaan van deze landelijke gemeente die met hand en tand, sedert de 11 eeuw
haar goed recht wist te handhaven en haar privilegien te verdedigen, zoowel onder
de feodaliteit, als in latere tijden, onder de heerschappij der Karthuyzers, zoowel
als onder het gezag van Antwerpen in de 16" eeuw. Dapper hield het Kiel zijn
nederige rol in de grootsche historische gebeurtenissen dat zich maar al te dikwijls
op zijn bodem afspeelden. Menigmaal bracht oorlog ramp en vernieling; menigmaal
ook werd het Kiel door erge overstroomingen geteisterd. Met nieuwen moed werkte
het zich telkens weer op, totdat het, meegerukt door de politieke omstandigheden,
na 1830, in de grootstad werd ingelijfd en, niet alleen rust en voorspoed mocht
genieten, maar ook, na meer dan zes eeuwen bijna ononderbroken strijd en wisselvalligheden van alien aard, eindelijk omstreeks het einde van vorige eeuw, een eigen
parochiekerk mocht bezitten.
Een wel gelukt boek, dat verdient warm aangeprezen te worden. L. D.
0

J. LUCAS-DUBRETON : L o u i s - P h i l i p p e (Les grandes etudes historiques).
— Artheme Fayard Paris. -- 26 fr.
Toen Louis-Philippe, na een bijzonder bewogen leven en lange ballingschap,
eindelijk dank aan de revolutie van 1830, de kroon werd aangeboden, mocht hij
hopen dat hij de haven, waarin hij rust en veiligheid zou vinden, eindelijk had
bereikt. Maar tegen hem waren gekant zoowel de legitimisten, die hem niet konden
vergeven den zoon van Philippe-Egalite te zijn, en de plaats van Charles X -- of
van zijn kleinzoon, wettelijke erfgenaam der Fransche kroon -- te hebben aanvaard,
als de revolutionnairs, die hem weldra verweten de revolutie in boeien te leggen.
't Duurde niet lang, of de oppositie ging als een bezetene te werk, en de aanslagen
tegen zijn leven volgden elkander op. Hij was voorzeker een der wijste vorsten,
die Frankrijk ooit gehad heeft, wilde oprecht het geluk van zijn yolk, schonk zijn
land vrijheid, voorspoed en vrede, gaf het voorbeeld van het schoonste familieleven,
van alle solide deugden. Maar hij had geen o panache o, gaf geen voldoening aan den
dorst naar glorie voor het Fransche yolk, en dacht dat stoffelijke welvaart voor zijn
geluk volstond. Heel zijn regeering staat onder het teeken van het « ideal bourgeois >.
En van de eischen der proletariers, van de miserie der werkende klas, wist hij niets
af. In hoeverer draagt hij schuld van zijn val, en welke is de verantwoordelijkheid
van zijn ministers, vooral Guizot en Thiers ? Over deze beide is schrijver niet goed
te spreken. De revolutie van 1848 werd door niets gerechtvaardigd, en de uitslag
was onverwacht, zelfs voor degenen die ze aanstookten.
Een zeer interessant boek, stevig gedocumenteerd en goed geschreven. T.

JOHN BUCHAN : A u g u s t u s. -- The Tauchnitz Edition. — Extra vol. —
Leipzig. Paris.
Schrijver, algemeen goeverneur van Canada, is tevens een bekende geleerde en
geschiedkundige. Op merkwaardige wijze bestudeert hij het ontstaan van het Romeir-sch Keizerrijk, en de complexe figuur van Octavius die voorzichtig, en vaak zonder
gewetensbezwaren en zelfs met wreedheid, door alle hinderpalen, gevaren en competities, zijn weg naar de almacht volgde, om zich eindelijk tot een vredelievende,
verziende, wijze regeerder te ontpoppen, slechts bezield met Rome's grootheid en het
geluk van zijn yolk, en die op den chaos der laatste jaren van de republiek een lange
era van vrede en welvaart volgen liet. Met bewondering stelt men vast hoe zijn genie
de meest ingewikkelde taken, de moeilijkste toestanden wist op te lossen. Ook de
karakters van al de vooraanstaande personaliteiten, die hem omringden, hem hielpen of
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tegenwerkten : Cicero, Agrippa, Antonius, Cleopatra, Maecenas, Tiberius, enz., zijn
met 'waste hand geteekend, en heel de atmosfeer van het oude Rome met begrijpende
nuanceering weergegeven. Uiterst interessant is het die verre tijden met de onze te
vergelijken, en de vreemde overeenkomst van vele toestandeni van bijna 2000 jaren
geleden, met hetgeen we onder onze oogen zien gebeuren.
Een boek van echte wetenschappelijke waarde, vlot en levendig geschreven,
uiterst boeiend en van actueel belang.
T.
GuY D'AVELINE : L e S p e c t r e d'E 11 o r a. — Editions Durendal. Bruxelles.
— 20 fr. par an pour 5 vol.
Een roman die gedeeltelijk te Benares, en gedeeltelijk in den geheimzinnigen
tempel van Ellora speelt. Twee jonge Engelsche dames, een Engelsch officier, slachtoffers van de wraakdorst van Hindoesche fanatiekers. Na de meest dramatische
avonturen, worden ze natuurlijk op het allerlaatste oogenblik gered, dank aan de
onverschrokken toewijding van een bekeerd Hindoesch meisje.
Boeiende lectuur voor jongeren.
L. D.
FORRESr REID : P e t e r W a r i n g. — The Albatross. Leipzig. Paris. Bologne.
Het is de geschiedenis der eerste liefde van een zeventienjarigen jongen. Opgevoed
door een enggeestigen, onverschilligen, puriteinschen vader, dorstig naar genegenheid,
weet hij zelf niet goed wat er met hem gebeurt. Daarbij, schuchter van aard, en
weinig gewoon aan omgang met vrouwen uit verfijnde kringen, begaat hij weer dan
een flater, toont zich jaloersch, kwetst het meisje dat hij bemint, zoowel als zijn besten
vriend; en in zijn wanhoop, wanneer alles verloren is, vindt hij niets beter om aan
zijn beproeving te ontkomen, dan zich een doodelijke ziekte op den hals te halen.
Maar de moederlijke verzorging van de goede Mrs. Carroll en zijn, opveerende jeugd
helpen hem het leven met nieuwen moed weer te aanvaarden.
Nogal fijn werk, een beetje grijs van toon misschien maar toch aangenaam om
L. D.
lezen.
WARWICK DEEPING : T h e W o m a n a t t h e D o o r. — The Albatross
Editions. Leipzig. Paris. Bologne.
Mr. Luce, een - weduwnaar van middelmatigen leeftijd, gaat zich in een half
vervallen toren in een der meest afgelegen hoekjes van Engeland vestigen, om daat
als kluizenaar te leven. Plots worden zijt plannen verijdeld : een jonge vrouw, die
haar man, in een bui van wanhoop heeft vermoord, komt een schuilplaats bij hem
zoeken. Na korte aarzeling neemt hij zijn besluit : hij zal ze helpen uit het land
te vluchten. Natuurlijk groeit de liefde snel tusschen hen.
Een nog al banaal roman, met die gevoelerigheid, dat zucht paganisme, eigen aan
zekere Engelsche romanschrijvers. Ontspanningslectuur.
L. D.
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Begaa.de Meisjes
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WIER OUDERS ALGEMEENE KULTUUR WAARDEEREN
OP KATHOLIEK..VLAAMSCHEN GRONDSLAG
STUDEEREN AAN
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Hoogeschool
voor Vrouvven
INLICHTINGEN TE BEKOMEN :
DE BOMSTRAAT,

11

ANTWERPEN

Een van de j oligste liederen van" Rene de Clercq is zeker

--

« De Gilde Viert »; vooral om het bekende refrein :
« Het beste biertje lust hem niet,
Het liefste liedj e sust hem niet,
Het mooiste meisjekust hem niet l
HO'og het glas I Hoog het hart I Hoag het lied r »
Maar voor hem had De Genestet al een [iedje gedicht dat
ermede verwant is :

--

« Zijn fijnst sigaartje smaakt hem niet,
Zijn knappend vuurtje blaakt hem niet, .
Zijn zoetlief meisje raakt hem niet,
Zijn vrienden, 0 genaakt hem niet !
Zijn baardje zelfs vermaakt hem niet.
De stumperd heeft zoon groot verdriet ...
En wat ) Nu juist, dat weet hij niet! »
(Zie verder tekst tusschen de aankondigingen.)
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J. J. ROMEN EN ZONEN MAASEIK
MEUWE UITGAVEN

MESSLASmKONING
door Dr Jos. PICKL, vertaald en bewerkt door Dr A. VAN
DEN BORN.
Ingen, : 48 it, Geb. : 60 f.

ZI1F-.1S73E-K:EEN EN ZIELZORG
door Dr Chr. SCHULTE, 0. M. Cap, - Ult het Duitsch
door H. HOGELAND.
Ingen. : 48 fr. Geb, : 60 f.

HET KERKE JK RECHT
door Dr A. RETZBACH. - Voor Nederland en België
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ERNEST WIJNANTS.

Fragment van houten beeld.

ERNEST WIJNANTS, ZESTIG JAAR
door MARNIX GIJSEN

De felste revolutionnair is nog steeds veel meer aan zijn
oorspronkelijk milieu verschuldigd dan hij zelf beseft. Alleen
reeds de afwezigheid van een aantal elementen schept een
kader dat op een karakter en op een geest-in-vorming indruk
moet maker. Hoe zou men b.v. de Vlamingen een spontaan
zwak voor rhetoriek kunnen kwalijk nemen wanneer men
bedenkt dat het decor hunner steden, hunner officieele gebouwen en kerken haast overwegend gevormd is door de
meest kenmerkende uitingen van de late gothiek en van de
barok. Evenmin zou men het zwijgend kunnen voorbijgaan
dat Ernest Wijnants een specifiek Mechelsch kunstenaar is.
Hij werd in Mechelen << gewonnen en geboren >> en zijn jeugd
verliep geheel in dit kader.
De moderniseering van de binnenhuiskunst en van het
mobilair hebben de Mechelsche meubelindustrie een geduchten slag toegebracht : zij deed in de laatste decennia haast
volledig de hallucinante drukte der barokversieringen van
de buffetten, meubels en tafels verdwijnen. «Moezelmannen
en Mosselventen >>, grijnzende en koperenringendragende
leeuwen, musiceerende dwergen en grotesken weken langzaam voor de strakke lijnen der moderne binnenarchitectuur.
Maar een eeuw Lang had men in Mechelen meer gebeeldhouwd, meer gekapt en gestoken dan in vele steden van
West- Europa. Er was met dit handwerk weinig anti§tieke
pretentie gemoeid : het berustte hoofdzakelijk op nabootsing
en sours op een combinatievermogen dat met bijster gelukkige resultaten opleverde. De sentimenteele verteedering die
over Belgie losbrak in de vorige eeuw en die al wat zestiendeeuwsch was of scheen als het summon van schoonheid en
kuast deed beschouwen, schiep een atmosfeer die de barok-
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meubelen gemakkelijk deed ingang vinden in huizen die
reeds niet al te comfortabel warm. Om aan die archaische
mode te beantwoorden, werden de jonge Mechelaars van een
halve eeuw geleden noodzakelijk tot beeldhouwer opgevoed.
In die omstandigheden was het mogelijk dat, in het Mechelsche gezin Wijnants, omstreeks vijftig jaar geleden, de vijf
zonen zich klaar maakten om alle vijf beeldhouwer te worden.
Van een dergelijke massale kunstvocatie vindt men slechts
voorbeelden bij Karel Van Mander, waar hij spreekt over de
zonen van groote schilders en kunstenaars van zijn tijd die
alien de kunst van hun wader als een ambacht kiezen en met
vlijt eerbaar voortzetten.
Dat was het inderdaad ook voor Ernest Wijnants en zijn
broers, die het snijden van figuurtjes en motieven op meubelen allereerst als een traditioneel ambacht beschouwden.
Fen zaak was voor zijn ontwikkeling van kapitaal belang
van zijn elfde jaar af, heeft deze beeldhouwer de essentieele
handeling van zijn kunstenaarsleven verricht : hij heeft gebeeld-houwd. Hij heeft in zijn ambacht geleerd dat het beeld
in het hout, in den steen verborgen At en dat hij het daaruit
moest bevrijden. Over het teekenen schreef Michel Angelo,
meen ik, dit lumineuze woord : « teekenen is weglaten ». Zoo
is beeldhouwen ook allereerst wegnemen.
De Mechelsche commercieele beeldho.uwkunst heeft waarschijnlijk meer dan een oorspronkelijk talent gedood onder
den last van traditioneele en zuiver ambachtelijke formules;
zij is er niet in geslaagd de gevoeligheid en de oorspronkelijke visie van E. Wijnants te versmachten. Aileen moet haar
als verdienste worden aangerekend dat zij hem niet de geniale
improvisatie voorhield als 'basis der artistieke schepping
maar dat zij hem leerde den technischen grondslag van het
beeldhouwen te eerbiedigen. Uit de technische beperking,
had zij althans dat eene princiep gaaf gehouden : dat het
beeld uit een geometrischen worm kan worden getrokken en
dat het meestal zoo best is.
Na zijn leerjaren in allerlei ateliers, na een kortstondige
poking om commercieel op eigen beenen te staan, grog
Wijnants in de leer bij de gevestigde autoriteiten van zijn.
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dagen. Ch. Van der Stappen was zijn leermeester aan de Brusselsche Academie. Deze beeldhouwer, die slechts zelden blijk
gaf van scheppende originaliteit, was een knap vakman, een
bevoegd praticien die wel Been beslissenden invloed schijnt
gehad te hebben op de worming van zijn leerling Welke hij
trouwens, in den letterlijken zin van het woord, niet verstond,
maar die hem toch ook niet geschaad heeft. Een negatief
resultaat bij het onderwijs van een begaafd kunstenaar is
inderdaad reeds als een gelukkig feit aan te stippen.
Het eerste werkelijk vruchtbaar contact dat Wijnants met
een ander kunstenaar ondervond, was zijn kennismaking en
vriendschap met den lyrischen impressionist Rik Wouters.
Zooals deze was hij beeldhouwer en schilder samen. Karel
Van de Woestijne, een der eersten om waardeerend over
Wijnants te schrijven, differencieerde hun beider werk door
het onderlijnen van « de teere bezonkenheid van Wijnants en
den uitgelaten levenszin van Wouters ». Inderdaad is de
plastiek van Wijnants, de factuur van zijn beelden, van in
den beginne, altijd grondig verschillend geweest van de
manier van Wouters. Het nerveuse impressionisme van Wouters, heeft hij nooit geheel gevolgd, altijd was zijn werk rustiger en bezonkener. Maar de gemeenschap van denken en
voelen, dat artistieke idem velle atque idem nolle, heeft ongetwijfeld op zijn verdere ontwikkeling invloed gehad.
Zonder stil te staan bij de gebruikelijke kleingeestigheden
die elk kunstenaar op zijn we ontmoet, kan men zeggen dat
de carriere van Wijnants verder normaal verliep. Hij exposeerde voor het eerst in het Gentsche Salon van 1913 en daarna, tijdens den oorlog, bij Giroux. In 1926 werd hij leeraar
aan de Antwerpsche Academie en in 1931 aan het Nationaal
Hooger Instituut voor Schoone Kunsten en Architectuur. Hij
is, seders haar stichting, lid der Koninklijke Academie voor
Wetenschappen, Kunsten en Letteren en ontving in 1938 den
Nationalen Prijs voor Beeldhouwkunst.
Zijn schilderwerk, dat tot een weinig bekend verleden beboon, is intimistische atmosfeerkunst. Warme interieurs, met
een vrouw aan 't klavier of in een sofa, zijn de bijzonderste
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onderwerpen. Een discrete kleurenharmonie schijnt de voornaamste bekommernis van den schilder to zijn. Gestalten en
voorwerpen krijgen hun worm door een donzige irradiatie der
kleur, niet door een lineaire omschrijving. In tegenstelling
met vele andere beeldhouwers-schilders lijkt hij niet allereerst
gevoelig voor de lijn maar wel voor een snort leven der kleur
op zich zelf dat de juiste omlijning der voorwerpen binnen
een aureool van overgangstoonen gevangen houdt. Opvallend
is bij dit werk de distinctie der tonaliteit en de stille voornaamheid van het geheel. De dionysische vreugd van Wouters
is hier nergens aanwezig. Het zijn uitingen van een innig
optimisme, van een verstild verblijden. Zachte pasteltinten,
rote en blauw, filteren het licht der binnenkamers.
De techniek van deze curieuse schilderingen is persoonlijk.
Zij is wel allereerst op den eeredienst van het licht ingesteld,
zij gehoorzaamt echter geenszins aan de analytische methode
van het pointillisme, noch aan het improvisane-credo dat bij
Wouters tot aangrijpende resultaten leidde, maar dat zooveel
schilders tot gemakzucht en schetsmatigheid dreef. De schilderijen van Ernest Wijnants zijn integendeel bedachte, goad
evenwichtige stukken, die ongetwijfeld door hun techniek
eenerzijds, door hun geestelijke bekommernissen anderzijds,
in het impressionisme thuis hooren. Zij bezitten echter een
persoonlijk accent dat den toeschouwer bijblijft,, Met begrijpelijke verteedering ziet de beeldhouwer op zijn doeken
terug : het zijn inderdaad zeldzaam oprechte belijdenissen,
blijken van een natuurlijke distinctie, van een fijn gevoel
voor maat en van een delicaat aanvoelen der omgeving.
Wijnants is sedert 1917 naar de beeldhouwkunst teruggekeerd en kan, na twinti jaren, op een zeer omvangrijk,
indrukwekkend en verscheiden oeuvre terugzien. Het omvat
een zeer groot aantal beelden, in volkomen scheppende vrijheid ontsta.an, een aantal portretten, en vrij talrijke decoratieve werken. In elk deter domeinen heeft hij werken voortgebracht, die waardevol in den tijd en ook waardevol op
zichzelf zijn.
Men heeft rood enkele bijkomstigheden van zijn figuren
heel wat drukte gemaakt en hem het exotisme van zijn
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vroegste beelden verweten. Bij een autodidact, heeft men het
beschouwd als een gebrek aan oorspronkelijkheid en als een
naieveteit. Hij gaf inderdaad aan zijn vrouwelijke modellen
lichtelijk litteraire namen, die sommigen in de war brachten.
Maar ten slotte ging dit aanvankelijk exotisme niet verder
dan een bevreemdenden haartooi of het aanbrengen van een
of ander pseudo-oostersch sieraad. Noch de uitdrukking,
noch het lichaam pelf heeft hij ooit tot eenig exotisch effect
aangewend. Het is zijn decoratief instinct dat hem ertoe
bracht aan zijn Mechelsche modellen een haardracht te geven
die hun gestalte plastisch moest volledigen of verrijken.
Met groote getrouwheid heeft hij het vrouwelijk lichaam
uitgebeeld : in zijn prilheid, in zijn aarzeling, in zijn vruchtbare rijpheid. Het vrouwelijk naakt is steeds zijn bijzonderste
thema geweest, niet het lichaam als steun van een vergeestelijkte uitdrukking, maar het lichaam zelf in zijn glansrijke
heerlijkheid. In zijn << Systeme des Beaux-Arts >> heeft Alain
scherpzinnig betoogd waarin het heidensch karakter van het
naakt bestaat. Sprekende van << le nu antique » zegt hij : « On
ne peut meme pas dire qu'il soit le serviteur dune tete pensante. Ce serait en quelque some mettre une tete habillee sur
un corps nu. » Daarom drukt het hoofd niet alles uit : het
draagt niet meer het geheim van het verborgen lichaam en
de verborgen palsies. «Tel est equilibre du nu sculpte qu'il
n'y a plus de centre, mail que chaque partie obeit a tounes. »
De naakten van Wijnants zijn niet schaamteloos noch dierlijk,
zij zijn met nadruk evenwichtig in de veruiterlijking van hun
geestelijk en lichamelijk leven. De triomf van dit evenwicht
beschouwt Alain all het criterium van het heidensche naakt.
In zooverre het bier de classiek Grieksche schoonheden der
Ve eeuw betreft, is dit stellig joist, maar wij zijn gewend
aeraakt de laat-Hellenistische kunst met haar onverborgen
gleha gzueht, haar zinnelijkheid, haar boudoirgeuren, als specifiek heidensch te beschouwen in tegenstelliag met de
christene. Van dit venial, van deze negatie der christenheid,
is bij Wijnants niets te merken.
Het is niet alleen uit moraliteitSmotieven dat men zich
afvraagt of een naakt kuisch is. Ook de schoonheid is er mee
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gemoeid want het naakt dat beroep doet op onze drifter,
schendt het kunstwerk, verbreekt de hoogere harmonie die
van elke ware kunstuiting de grondslag is. Een onkuisch
kunstwerk is een compromis tusschen het besef van de hoogere roeping der kunst en onze private behaaglijkheden.
Lange eeuwen werden enkel goden en godinnen in steer en
bout gehouwen : de groote moderne werken zijn van dien
regel niet afgeweken. Wanneer de beeldhouwkunst het banale
to buiten treedt dan veredelt zij noodzakelijk het menschelijk
lichaam.
Wijnants heeft in zijn werk ontelbare malen verheerlijkt,
zooals Villon het deed, «corps femenin qui tart est tendre,
souaf, poly et si precieux#. Hij deed het in volkomen vrijheid, zonder den band van eenig academisme en met volmaakte kennis van het menschelijk lichaam. Hier week al het
impressionistische van zijn vormingsjaren voor een structuur
van binnen uit. Hij heeft het ook nooit noodig geoordeeld
den worm tot geometrische lijnen en volumes te herleiden, het
lichaam op eenige wijze te schenden en te vervormen, tenzij
naar de optische vereischten die de beeldhouwers der kathedralen zoo goed kenden. Aan de bekoring om door de misvorming van een deel van het lichaam, een rhytmisch accent
te bekomen, een geometrisch lyrisme waaruit bijna alle moderne beeldhouwers speciale effecter hebben gehaald, heeft
hij zich geheel onttrokken. Hij heeft het lichaam geeerbiedigd, niet in zijn individueele verschijning, maar in zijn
wezen. Alhoewel grondig doordrongen van de decoratieve
functie der beeldhouwkunst, heeft hij de menschelijke verschijning nooit willen herleiden tot een constructie van neutrale volumes die tot een geometrisch rhythme moet voeren.
Het levensbeginsel zelf was hem de eerste wet. Hij kon niet
aanvaarden, dat in een sculptuur, levenlooze en levendige
vlakken elkander zouden afwisselen om zoo een irreeele harmonie te bereiken. Elk onderdeel van de figuur scheen hem
belangrijk, elke oppervlakte moest nerveus en verantwoord
zijn. Daartoe had hij den Griekschen canon niet noodig; zijn
schaonheid groeide uit een subtiele gevoeligheid voor de
innerlijke structuur van het lichaam, uit de verteederde wij.
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ding waarmee hij tegenover het levensbeginsel zelf stand.
Van de dichters heeft Klabund gezegd, dat zij niet te betrouwen zijn : «Ihr Geschaft heisst Lob der Frauen >>. Dat is ook
het Geschaft van den plastischen kunstenaar. Wie zou daarbij
een dosis sensualiteit kunnen vermijden? en wie zou den
beeldhouwer kunnen verwijten dat hij of en toe aan de bekoring van Pygmalion toegaf. Hemelschheid en aardschheid
mengelen zich in zijn gestalten : in deze jonge schriele maagdekens, die onbewust van hun bestemming, als soepele, fijne
diertjes opschrikken van de echo hunner eigen stem, in deze
rustige rijpe vrouwen, statig in hun zekere volmaaktheid, in
deze triomfante moedergestalten, in de enkele gekleede figuren die door de drapeering hunner volksche kleedij nag
grootscher worden. De gelaatsuitdrukking van die beelden is
meestal weinig expressief en schijnbaar in tegenstelling met
de ongemeen gevoelige wijze waarop het lichaam is behandeld; zij laat echter het geheele lichaam zelf aan het woord
komen in zijn adel en gevoeligheid. Deze ontoereikendheid
die een pudeur kan zijn, een terughaudendheid ingegeven
door berekening en door de vrees om door litteraire en sentimenteele motieven een harmonie te verstooren, draagt er toe
bie om aan deze naakten een volledige onpersoonlijke majesteit en grootschheid te verleenen.
In zijn afschuw voor het academisme, heeft Wijnants of
en toe de onconformistische schootiheid van zijn models geaccentueerd. Zijn naakten zijn niet zelden ongracieus, onmodisch : zij staan voor den toeschouwer met de accenten die
de natuur, in haar grilligheid, hen heeft gegeven. Dit beeld
vertoont de typische afwezigheid van hals die de Vlaamsche
vrouw veelal kenmerkt, Been accentueert een zwaren onderbouw; beide bijzonderheden zijn steeds plastisch volkomen
verantwoord. Meer dan wie ook onder de beeldhouwers heeft
Wijnants gepoogd aan de meest alledaagsche verschijning
een monumentaal aspect te verleenen, de individueele gestake, volrijp van levee en van jeugd te doen uitgroeien tot
een universeele beteekenis. Nergens heeft hij zich tevreden
gesteld met een louter zinnelijk welbehagen : zijn werk steeg
daarboven of keerde zich resoluut naar het decoratieve. In
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zijne techniek is een logische evolutie te volgen : in zijn
oudste beelden bedient hij zich sours van draperieen om het
figuur meer grootheid te verleenen. Daarna stelt hij zich
tevreden met kleine toetsen die het kleedsel moeten suggereeren en die als p lastisch middel typisch impressionistisch aandoen : geleidelijk echter groeiden zijn beelden tot een groote
en haast absolute strengheid van worm. De stof wordt onder
zijn harden, order zijn beitel ongelooflijk gevoelig en zenuwtrillend : het menschelijk lichaam, een bouwwerk waarvan de
mathesis ors ontsnapt, dat we sl^echts van buiten kunnen benaderen,, dat in elke duimbreedte, al naar men wil, een monsterachtig gecompliceerd lever verraadt ofwel een barmhartige
zoetheid bildt, dezen schitterenden sfinx omringt hij met een
eerbiedige en ietwat afgodische liefde. Al de middelen van
een geraffitieerde maar steeds strenger wordende t echniek
heeft hij aan gewend om die mannelijke ontroering, die
faustiaansche bevangenheid en verteedering uit te drukken.
Door een vreemd toeval is men verplicht van zijn decoratief
werk te zeggen dat het minder gekend is alhoewel het aan
den openbaren weg werd opgesteld. Voor het bijhuis 'der
Nationale Bank te Leuven, beitelde hij een twintigtal symbolische figurer die volkomen opgevat werden naar de vereischten van het gebouw en van den toeschouwer: het zijn gothisch
gedrapeerde personages wier structuur joist aanpast bij het
spel der architectuur. Zij zijn alien uit een zuil ge groeid en
toch rhythmisch bewogen, ^evendig en toch tot zekere mate
hieratisch en officieerend in het groote vertoon dat een neogothische facade beoogt te zijn. De uiterst rijke fantaisie van
den onvermoeibaren werker en het tactvol gebruik van een
tot gemeenplaats geworden symboliek kwamen, m.i., nergens
beter tot uiting. Deze reeks beelden die men thans op ruimen
afstand zien moet, zoo op zichzelf het belangrijkst levenswerk
van een beeldhouwer kunnen zijn. In Wijnants' activiteit beteekent zij weinig meer dan een speelsche parenthesis. Met
deze beelden verwant en meer bekend bij het groote publiek
zijn de twee uitstekende engelenfiguren uit de Brusselsche
tentoonstelling van 1935. Fen classiek motief werd bier op
merkwaardige wijze vernieuwd : gracie, innigheid en dartele
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kracht spreken harmonisch uit deze goedgebouwde, in elk
onderdeel warm doorvoelde gestalten. Bij deze beelden sluiten aan de monumenten die Wijnants ontwierp voor Lausanne, Mechelen en Boom en de versieringen die hij aanbracht bij de bruggen van de Saincteletteplaats en de Vlaamsche Poort te Brussel. De kloeke figuren van de eerste brag
worden geschaad door de architectuur, op de pijlers der
tweede brug heeft Wijnants smaakvolle en krachtige graffiti
aangebracht : goede oplossingen van lastige en gevaarlijke
opdrachten.
In de laatste jaren heeft de beeldhouwer een reeks gigantische beelden in plaasters ten toon gesteld waarvan de esthetiek ongetwijfeld afweek van de delicate manier die zijn normale figuren zoo rijk en zoo levenskrachtig maakt. Daarom
reeds verdienen zij een speciale vermelding. In zijn zoeken
naar monumentaliteit heeft Wijnants behoefte gevoeld aan
die felle massa's die door hun plaats in de ruimte alleen reeds
bijzondere eischen aan de sculptuur stellen. De structuur van
deze reuzen is altijd interessant, ook dan wanneer elk fragment niet de gevoeligheid heeft van de kleinere beelden.
Alhoewel deze gigantomachie niet altijd definitieve resultaten
opleverde, behooren een paar deter beelden toch tot de opmerkelijkste pogingen die gedaan werden om aan het beeld
weer zijn architectonische en urbanistische functie uit vroeger
eeuwen terug te schenken.
Uiteraard zijn de portretbusten die Wijnants van een aanta1 « grooten der aarde >> (zonder de << kleinen >> te versmaden)
vervaardigde, in privaat en staatsbezit verspreid. De reeds
belangrijke reeks toont hoe de beeldhouwer kordaat het
hoofdaccent van het karakter zijner modellen uitzoekt en
daarop zijn werk steunt. De trillende finesse van R. Wouters'
Ensorbeeld versmaadt hij voor een strenge maar toch levendige synthetische visie. Waar het model hem van psychologische kracht of diepte ontdaan lijkt, accentueert hij uitsluitend de vormelijke eigenaardigheden om tot een stijlvolle
plastiek te geraken.
Deze geboren beeldhouwer is een geboren leeraar. Zijn
task in het Nationaal Hooger Instituut vervult hij met een
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fougue en een maestria die communicatief aandoen. Zijn talrijke leerlingen zweept hij op met een heilzame gestrengheid
en de merkwaardige uitslagen van zijn onderwijs stellen hem
in het gelijk.
Te madden van deze frissche jonge menschen staat de zestigjarige, kloeker en frisscher dan zij, het hout en den Steen
steeds opnieuw dwingend tot de bekentenis van zijn ongeevenaarde Fingerfertigkeit en van zijn stroeve maar milde verteedering om wat de aarde ons biedt aan tijdelijken, tergenden, glansrijken troost.
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ANNUNCIATIE
Rein' engelinne van den haard;
teer onontwikkelde der dagen
toen kind in kind gij aadmend waart;
aanwezig blijvende bij 't dragen
van waan ten gray' in prillen wind;
en toch afwezig, al die tijden
dat men uitzonderlijk, voornaam,
zichzelf bemind heeft in 't verbeiden,
opdat geen vuur zou sterven gaan,
geen vlam verwelken in den wind;
Rein' engelinne van mijn haard,
die heilbegroet u tot imago
ontwikke'ldet, dit wonderjaar;
o annunciatie deter dagen
over de grens die ons nog scheidt,
liggen reeds onze handen samen,
nu wordt u aan mezelf bemind,
uitzonderlijker nog, voornamer,
in trouw van een klaar beeld bemind,
tot eens ons vuur tezaam groeit in den tijd.
JOHAN DAISNE.
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POEZIE VAN PRIESTER-DICHTERS EN CRITIEK
door ALB. WESTERLINCK

Bij het verschijnen van den bundel « Uit de Leie-verte »
van E. H. Basiel De Craene werd nogmaals het geval van den
priester-dichter opgerakeld vooral in verband met de herhaaldelijk vooropgezette meening van den auteur als zou het
artistiek werk van priesters door allerhand kwaadwillige
critiek in Vlaanderen systematisch worden bekampt. August
Van Cauwelaert, Marnix Gijsen, e. a. hebben hiertegen met
kracht gereageerd. Ik zou hier rond deze kwestie, z o n d e r
de minste polemische bedoeling, een en
ander willen aanstippen
Men beweert dat in Vlaanderen in milieus van Katholieke
auteurs een zeker anti-clericalisme te bespeuren valt. Dat zal
niemand loochenen. Men noeme dat nu anti-clericalisme-inde-kerk of leekengeest, dat doet niets ter take. Het blijft even
duidelijk dat de houding van vele Kath. intellectueelen tegenover de Kerk, in zooverre ze zich langs den weg van autoriteiten, gebruiken of richtlijnen op het terrein der cultuur
bevyeegt, niet al te sympathiek is. Dat deze moderne geestiesgesteldheid ook onder literatoren aangetroffen wordt is
duidelijk.
Men zou, vertrekkend van deze vaststelling, die kwestie van
de critiek op het werk van priester-dichters van uit dezen
gezichtshoek kunnen beschouwen.
Dan dringt zich de vraag op : heeft de waarneembare psychose l waarvan ik zooeven sprak, zich reeds
bewust en
principieel gemanifesteerd, dat men van << kwaadwilligheid »
tegenover het werk van priester-kunstenaars mag spreken?
Ik voor mij geloof dat het onjuist en onrechtvaardig zou
zijn dergelijk anti-clericaal complex te willen ontdekken aan
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den grond van de afwijzende critiek, die het werk van sommi a priester-dichters ondervindt. Laat ons dan Bien grond
elders zoeken.
Wij zullen hier duidelijkshalve, naar traditioneel scholastisch voorschrift, enkele gevallen onderscheiden :
1. -- BEGRIJPENDE CRITIEK.

Er bestaat geen natuurlijk verband tusschen priesterschap
en dichtkunst. Wij ervaren op onze dagen dat zelfs het samenbrengen deter begrippen reeds aanleiding tot misverstand kan
zijn. Het priesterschap drukt voor de wereld de levensbeschouwing van een bepaald mensch uit. Zoo die man dichter
is, zal men — althans in de meeste gevallen — dit priesterschap in zijn dichtwerk terugvinden. Het behoort daar tot de
inspiratorische kern, tot de psychologische steunpunten van
het gedicht. De criticus, die er zich in verdiept, zal zich met
deze levensbeschouwing confronteeren, hij zal dan ervaren
of er wel of niet gemeenschap tusschen hem en den dichter
bestaat. Hij zal in het eerste geval bewonderen, in het tweede
geval afwijzen. Een socialist zal, na studie, het werk van een
priester-dichter evenals b.v. een kunstproduct uit het Derde
Rijk afwijzen. Hij staat vreemd tegenover deze ideologie.
Is zulkdanig geval van afwijzende critiek bij Kath. critici
mogelijk? De feiten schijnen er op te wijzen dat op onze
dagen vervreemding tegenover de levensvisie van den dichter,
in zooverre ze typisch is voor zijn priesterlijke houding, mogelijk is. De tijdsgeest blijkt niet zonder invloed op het godsdienstig bewustzijn en ook het Katholiek besef wordt door de
eigentijdsche cultureele conjunctuur geleid en eenigermate
gevormd. De kentering in den Gezellencultus en de houding
der critiek tegenover het werk van Verschaeve zouden in dit
verband kunnen worden onderzocht. Is de verandering in de
houding der critiek Touter tot literaire motieven te herleiden
of speelt daarin het verval van den geloofsgeest ook een rol?
Ik wil aan het laatste gelooven. Nochtans blijft deze nieuwe
houding der critiek niet minder oprecht en is het dwaas in
dit geval kwaadwilligheid te willen zoeken.
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2. - ONBEGRIJPENDE CRITIEK.

Blijkt het dat de criticus geen inzicht in het werk van den
priester-dichter heeft gekregen, dat hij niets van de inspiratorische kern heeft gevat, dan nog mag men niet van kwaadwilligheid spreken. Ook de eerlijk-arbeidende criticus kan
zich onbewust totaal vergissen. Hij zal echter steeds trachten
in de innigst mogelijke communie met den geest van het werk
te treden, hoe moeilijk hem dit ook ten overstaan van religieus- of priesterlijk-ge*lnspireerd werk moge vallen.
Kwaadwillige critiek doet dit niet : zij verwerft geen
inzicht en verwerpt a priori ofwel zij liegt.
Het is waar dat in sommige Hollandsche bladen van giftige,
persoonlijke en onverantwoorde critiek een gewoon gebruiksartikel wordt gemaakt, dat men daar met voorliefde onfatsoenlijk en smalend over werk van priester-kunstenaars en in
het algemeen over alle initiatief van hieratisch ingestelde personen spreekt. Bladen als De Nieuwe Gemeenschap, De Paal,
Christoforus, en andere organen van << rechtsche » jongeren
hebben in die practijken uitgemunt; een zekere heer Crone
houdt in << De Nieuwe Eeuw »die traditie hoog. Maar dat een
of andere minus habens op zulke wijze door o n v e r a n tw o o r d e critiek zijn onedele en extra-literaire motieven
ofwel zijn zonnige nulliteit demonstreert, is nog geen reden
om zulke gevallen te veralgemeenen en een diploma van onbegrip aan de Vlaamsche critiek uit te reiken.
3. -- STICHTENDE POrZIE.

Zoo de riester-dichter in zijn werk gelegenheid tot stichten zoekt dan is de oorzaak van de afwijzende houding der
critiek vlug gevonden.
Het is wel duideli j k dat de poe"zie van priester-dichters in
menig geval stichten of overtuigen zal. Wanneer zij echter
werkelijk << poe"zie >> is, doet zij dit nooit bewust. Wij, modernen, voelen direct het verschil aan tusschen het gedicht, uit
overtuiging geschreven, en het gedicht, dat om te overtuigen
werd neergepend. In tijden toen de po,e**zie nog hoofdzakelijk
als . een < conste >> d.i. een vaardigheid werd beschouwd en
toen de poe**zl*e nog een direkt-sociale functie had, werden
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leerstellerig tendenz en polemische vlijt en stichtende bedoeling niet zoo fel als hinderend aangevoeld. Op onze dagen
zijn we vrijwel alien van meening dat, zoo dergelijk gedicht
tot poetische volwaardigheid groeit, dit veeleer ondanks de
uitstekende extra-literaire bedoelingen en slechts dank zij een
speciale poeo"tische begaafdheid gebeurt. Het stichten en het
overtuigen is natuurlijk in ons democratisch land iedereen
vrij. Het geschreven woord, rijmend en rijmloos, gerijmd en
ongerijmd staat iedereen ter beschikking. Wijst de literaire
criticus echter dit werk af, dan is dit weer Been geval van
kwaadwilligheid maar een primordiale eisch van den artistieken smaak.
4. - POEZIE ZONDER EXTRA-LITERAIRE MOTIEVEN.

Behoudens het speciale inzicht dat van den criticus wordt
gevergd ten overstaan van de inspiratorische kern, die in het
werk van vele priester-kunstenaars aanwezig is, is er niets
dat dit werk in het oog der critiek van_ den p arbeid
van den leek kan onderscheiden. Nu weet ik wel dat er een
Vlaamsche traditie bestaat, die wil dat wij hier joviaal onder
elkaar den bloei onzer Vaderlandsche en Katholieke poezie
helpers bevorderen en dus rap kontent zijn. Wij hebben hier
nog af te rekenen met een openbare opinie die wil dat alleen
jaknikkende critiek goede critiek is. Die opinie kunnen we
nu gelukkig stilaan als historisch gaan klasseeren. Men kan
betreuren dat het werk van vele dichters (ook priester-dichters) in verleden en heden zijn beteekenis « voor onze Vlaamsche cultuur » verliest. Maar het is onze taak nu eenmaal niet
het peil van die cultuur te bestendigen maar wel het te verheffen. Aan gebrek aan zuivere normeering in de literatuurcritiek, gebrek aan ernst en objectiviteit is het te danken dat
de smaak van het lezend publiek zoo weinig is gevormd en
dat onze kinderhand zoo gauw gevuld is. Het is tijd dat wij
opruiming houden onder al de gevestigde vooroordeelen en
dubbelzinnige waardebepalingen en dat wij den eisch voor
de critiek en voor onszelf hoog genoeg gaan stellen. Dat ook
het werk van den priester-dichter cars die hoogere eischen
voldoen moet is duidelijk. Het is een waarheid, die onder zoo
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menig opzicht treurig is, dat de priester op ooze dagen niet
weer zoo gemakkelijk en algemeen als leider op de onderscheidene gebieden der cultuur wordt aanvaard. Waar hij
vroeger normaal de leidende positie innam, kan hij thans met
maeite zijn plaats handhaven. De cultuur heeft zich op zoovele gebieden verfijnd, ze is uitgebreider en ingewikkelder
geworden. Gevolgzaamheid heeft in den modernen geest
plaats geruimd voor critischen zin en veeleischendheid. Bij dit
alles worden ook aan de Katholieken, en eveneens aan den
priester, die zich op het terrein der cultuur beweegt, steeds
grooter eischen gesteld.
Buiten dit alles mag men niet vergeten dat ook in Vlaanderen het anti-clericalisme zich met den dag scherper manifesteert. Het stelt zich tegenover de leiderstaak van den priester met wantrouwen, misprijzen of opstandigheid. Het zou
dwaas zijn hiervoor de oogen to sluiten.
Ik wil bier eindigen met een practisch besluit : wil de
Katholieke cultuurmensch, weze hij priester of leek, zijn
leiderschap bewaren dan moet hij autoriteit afdwingen door
de onbetwistbare waarde van zijn persoon en zijn werk. Waar
hij zich — in casu — aan de kunst begeeft moet hij zich een
plaats veroveren door artistieke knapheid en ernst. In het
<< werk » ligt de beste apologie, zoo deze noodig mocht
blijken.
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CANTIEK VOOR EEN JONGE PRIESTER
Gezalf d, geteekend, Godverbonden,
van aardsche zorg en vrees bevrijd,
hebt gij, geheiligd, 't Woord gevonden
om alle blijheid uit te monden
ver over tijd en eeuwigheid!
Naar d'opdracht van den bisschop vaardig,
gerezen in Gods Licht en vuur...
de wereld glimlacht, vindt het aardig.
Wij weten 't ook : we zijn onwaardig,
het is een goddelijk avontuur...
Geroepen worden, plots erkennen
het klare breken van Bien kreet,
zich aan dit hemelsch lied gewennen
terwiji op zilvren vleugelpennen
de seraf d'eeuwge verten meet.
En toch ! ge zijt het nu. Het wonder
is stil en groot aan u geschied,
niet met den flits van storm en donder...
en toch... bezwijkt gij schreiend onder
den pijl die Hij naar u afschiet.
Men ziet u staan. Gij kunt beginnen :
het. Brood ligt op de Tafel klaar.
Gij stamelt nog, gij leert beminnen,
gij smeekt om rust in ziel en zinnen.
Het words een vreemd en schoon gebaar.
Het is haast om niet te gelooven
wijl men de Consecratie belt
en d'engelen den Vader loven
wanneer de Geest gaat zweven boven
het Lam door u terechtgesteld.
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Gij weet niet hoe gij dit zult zeggen,
een bloesem geurig als jasmijn,
alles wilt gij u nu ontzeggen
voor dit geluk : God neer to leggen
in 't hart dat snakt naar dit f estijn !
Maar als gij, tot dit ambt verkoren,
dienaar den Meester niet onwaard,
de schroef ook door uw hand voelt boren
dan bloeit uit bloedig wondengloren
de Lief de tot den dood aanvaard.
Geteekend stapt gij door de straten :
men kijkt u aan, gezegelmerkt.
De wereld speelt maar voort zijn haten.
Gij duizelt soms : ben 'k niet verwaten?
Maar 't is een Ander Die u sterkt.
G'herleert het woord dat lang vergeten
in zware hoofd weer helder klinkt,
gij troost den mensch die moegereten
de prooi van duizend wilde beten
straks in verloren slaap verzinkt.
Gij doopt in water rein gewasschen
de zielen met den Geest doorvlamd,
als satan 't kind reeds komt verrassen
richt gij 't, zijn eersten groei ontwassen
eer 't sluipend gif het merg verlamt.
Gij breekt en brijzelt, absolveerend
de keten rond het hart geboeid,
gij zuivert wat men, zich bezeerend
en blind naar eigen wijsheid keerend
niet tij,dig uit de twijgen snoeit.
De handen door mekaar gevlochten,
vereend, verinnigd voor Gods blik,
bezegelt gij voor verre tochten
langs dal en heuvel, beek en bochten :
men worstelt tot den laatsten snik!
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Dan treedt gij zacht de kamer binnen,
gij fluistert in het schemerlicht,
gij zalft, vergevend 't spel der zinnen.
Nu weet men eerst wat is beminnen
en God herkent Zijn Aangezicht.
De priester gaat, gemerkt, geroepen,
verheven, vrijgesteld, gekeurd,
prediker langs stegen en stoepen,
op hem zal God Zelf Zich beroepen
als Hij den nacht van 't oordeel scheurt.
Getuige, voor den Meester zwerend,
discipel, voortrekker, heraut,
gewijde, dood en leven leerend,
geen krans dan Zijne kroon begeerend
als Hij u diep in d'oogen schouwt.
Ik zing voor u, die Godverbonden,
ontdelfd uit aardschen grond bevrijd,
het Godswoord bevend gaat verkonden
om alien jubel uit to monden
ten oceaan van eeuwigheid.
Ik zing voor u die groot en machtig,
die zwak en klein verkoren zijt,
TE DEUM juich ik, God indachtig,
Wiens altaar gij omhelst waarachtig,
Wiens Wezen uwe jeugd verblijdt!
GERM' HELDERENBERG.
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GESTALTEN IN 'T VERLEDEN
door M. E. BELPAIRE

XII
Van in het begin der vijandelijkheden had men zich te
Antwerpen bezorgd gemaakt voor de gekwetsten. Overal had
het Rood Kruis ambulances ingericht : op 't Atheneum, in de
Durletstraat, bij de Paters Dominicanen, in de Ploegstraat.
De Beroepschool der De Bomstraat had tot toevluchtsoord
gediend voor de verdreven inwoners van het Platte land en
E. H. Prims had zich daar onverpoosd beijverd. Op het
Institut zou een ambulance komen en daar ook stond een
geestelijke, E. H. Stuckens, dag en nacht ten dienste onzer
gekwetste jongens, bijgestaan door een heel personeel van
et Rood Kruis, liefdadige dames en heeren. Onder onze
onderwijzeressen wedijverde Juf. Durinckx bij de gekwetsten,
in toewijding met Angele Ramboux, bij de vluchtelingen.
Ook Mej. Duykers hood haar diensten aan en werd aangewezen om Adv. Dupont te helpen voor het schrijfwerk. Mijne
jaren lieten mij niet toe een werkzaam deel te nemen aan de
verpleging der gekwetsten. Ik zou er ten andere van weinig
nut geweest zijn. Het voorbeeld van tante Constance, zoo verheven schoon in liefdadig werk als in geloovige beschouwing,
had altijd voor mijn blik gezweefd als een ideaal, maar ik
stond er verre van dit ideaal te kunnen benaderen.
Hoe menigmaal kwam mij haar beeld voor in die bange
dagen van gevaar en heldhaftigheid! Aan den anderen kant,
kon ik mij slechts erover verheugen dat die vier zusters Teichmann zulke tijden niet beleefd hadden. Mijne moeder vooral,
zoo gehecht aan haar land, zou het aan razernij en verontwaardiging bestorven zijn.
^
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Ledig zou ik dan thuis blijven, terwijl jongeren op de tires
stonden. Mijne nicht Elisabeth Mansion had dienst genomen
in de ambulance van de Kanonstraat en kon daar van groot
nut zijn, daar zij sinds een aantal jaren het liefdewerk van
tante Constance in het Kindergasthuis had voortgezet.
De ambulance van de De Bomstraat, van in de eerste dagen
van September voor honderd bedden ingericht, moest nog
wat wachten eer gekwetsten binnen gedragen werden.
In den nacht van 2 September kwam weer een zeppelin de
stad overvliegen, maar verrichtte niet zooveel schade en ongelukken als den eersten keer. Men begon trouwens het oorlogsgedoe gewoon te worden.
Den 30 Augustus had de Keizer zijn poging hernieuwd om
doortocht voor zijn leger van onzen Koning te verkrijgen.
Hij liet hem weten dat Antwerpen niet zou gebombardeerd
worden, indien hij erin toestemde de Duitsche troepen van
levensmiddelen te voorzien en twee der forten prijs te geven.
Dit voorstel werd met hetzelfde misprijzen als het eerste
afgewezen.
Alsof men op een Duitsch woord kon rekenen! Hadden zij
dat niet even gemakkelijk verbroken als alle oorlogswetten?
Meer en meer zijpelde het nieuws door van de akeligheden
door hen te Leuven en elders gepleegd, en alle harten waren
met afkeer en walg vervuld. Den 3 September werd de
nieuwe Paus gekozen. Het was de Kardinaal van Bologna,
Bella Chiesa, en hij nam den naam van Benedictus XV. In het
krijgsrumoer gingen de andere gebeurtenissen bijna onopgemerkt door.
Wat in Frankrijk, op de Marne, op handen was, moisten
wij niet en konden dan ook niet inzien met Welke bedoeling
onze koning, aan 't hoofd der troepen, telkens uit de
Antwerpsche vesting trok. Den 4 September hoorden wij
weer het kanon donderen. 't Was in de richting van Dendermonde en de stad werd door de Duitschers ingenomen. Maar
zoovele divisies werden toch in Belgie teruggehouden en zoo
kon «het mirakel van de Marne » gebeuren, dat feitelijk de
redding van Frankrijk beteekende! Want zonder dat waren
de Duitschers zonder slag of stoot tot in 't hart van 't land,
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tot in Parijs gedrongen. — De Fransche regeering had reeds
de wijk genomen naar Bordeaux.
Driemaal heeft Belgie de oorlogskansen een beslissende
wending gegeven : voor Luik; uit Antwerpen met den Marneslag te vergemakeklijken, en op den IJzer.
Onze Koning had nu het opperbevel van 't leger op zich
genomen en 't was hij die de Duitschers, van uit Antwerpen
bestookte. Te Kapellenbosch had een gevecht plaats waardoor gekwetsten begonnen aan te komen, tot zelfs op het
Institut. De drie eerste den 10 September, twee den volgenden
dag. Van den 12 of was het een toeloop, tot in den nacht
toe, want er werd hevig gevochten tusschen Leuven en
Mechelen. — Onze Koningin was den 7 uit Engeland terug
gekeerd. Nu zou zij niet weer van de zijde wijken van haar
dap p eren gemaal en, vier jaar door, met hem gevaar en offers
deelen.
De honderd bedden van 't Institut voldeden nog niet en
het Rood Kruis lief er no honderd brengen. De Beethovenzaal was tot kapel ingericht geworden. Daar kon E. H. Stuckens dagelijks mis lezen. Veel jongens kwamen die bijwonen
en Bingen er te communie. De dienst was nu geregeld en alles
Bing zijn normalen gang. Het nieuws luidde ook beter. De
Marne had verademing gebracht en de stud Peronne was
weer in handen van de Franschen.
Zoo kalm scheen de toestand dat het Vlaamsch Kwartet den
24 September weer hier kwam s pelen. Een Haydn en het 9e
van Beethoven. Wat een olluc^itingl Wat een zalving! —
Maar 't moest ook de laatsteeer
zijn voor een langen, langen
tijd. Die schijnbare luwte was het voorspel der eindbeslissing.
De beschieting van de eerste lime forten was op handen. Te
Waelhem, te St. Kathelijne-Waver, te O.L.V. Waver, woedde
de strijd in al zijn akeligheid. De forten spron gen, begaven.
In overvloed werden de gekwetsten binnen gedragen in den
nacht van 27 op 28 September. De annual op Antwerpen zelf
was aanstaande.
Wij hadden besloten de stad niet te verla.ten, haar ondergang te deelen als 't moest zijn. — Talrijk begonnen reeds
velen uit te wijken. — Oom Frederic, die 81 jaar oud was,
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Wilde ook, met Belpaire-standvastigheid, op zijn post blijven.
Zijn kleinkinderen Hertoghe had hij gezonden naar De
Panne, naar mijn broeder Alphonse die daar, volgens jaarlijksch gebruik, aan zee verbleef. — De eenige dochter van
Frederic Belpaire was in 1908 gestorven en sindsdien waakte
hij, als een moeder bijna, op de vijf weezen die zij had achtergelaxen. — Zijn schoonzoon, Charles Hertoghe, bleef hem
trouw terzijde.
Hij, in zijn groot huffs, en wij, in het onze, bleven dan als
eenige bewoners van het vroeger Paradijsoord, nu door oorlogsdonder bedreigd, maar steeds nog overkoepeld door den
blauwen trans met duizenden sterren bezaaid. Men kon die
zoo goed aanstaren nu alle lichten vroeg uitgedoofd waren.
De stilte was bijna die van mijn kinderjaren, plechtig, zielsverheffend. En in de verte, de majestatische stem van 't kanon.
Die kwam altijd nader en nader. Plots, in den nacht van
1 October, begon ik in mijn bed te beven. Niet van schrik,
maar van niet te bedwingen zenuwspanning. De zware dagen
waren ophanden. De ijzeren muur road Antwerpen werd
steeds nauwer en nauwer dichtgetrokken. En voor goed begon
de ontvolking der stad. Al wie kon, Ham de wijk. Persian, met
zijn talrijk kroost, had sinds Lang schuil gezocht in Holland.
Ook Frans Van Cauwelaert, met zijn groot gezin. De ministers
verlieten het Grand Hotel den 5e. Hachelijk werd de toestand. Men hoopte tegen alle hoop in. Men hoopte op die
Engelschen die men zoolang, met groote spanning, verwachtte. Zouden zij niet, op het laatste oogenblik, nog redding brengen? Eindelijk, den Zaterdag 3 October, in den
namiddag, hoorden wij in de verte het gejuich van massastemmen. De Engelschen waren daar. De klokken begonnen
te luiden. De Belgische vlag werd op O. L. Vrouwentoren
geheschen.
Eilaas! het zou een korte opluchting zijn.
Den 1 October was Jan Belpaire, met veel moeite, van uit
Nijvel, doorgekomen. Hij was over mij bezorgd, niet zoozeer
wegens het aanstaande bombardement. maar voor later, daar
in zijn gedacht Antwerpen terug door de Verbondenen zou
ingenomen worden. Wat een geharrewar ondertusschen. Hij
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Wilde mij dus weg krijgen en werkte ervoor buiten mijn
weten. Natuurlijk zocht hij steun bij de trouwe Tia. Deze
was met hart en ziel gehecht aan haar ambulance-werk, aan
Naar stad. Maar als er van mij spraak was.... Trouwens in de
ambulance ook begon alles te wankelen. Al wat eenigszins
kon, werd geevacveerd. De militaire overheid voorzag het
einde.
Wij hadden nog altijd illusie's en waren een pas gaan vragen om op den Zaterdag 3 October naar de grot van Gooreind
te rijden, maar niemand werd nog doorgelaten, en, hadden
wij het gekund, wij zouden misschien niet meer in de stad
zijn geraakt.
Den Zondag 4 brak aan. De Zondag van den Rozenkrans,
in Wien wij onze hoop hadden gesteld — een steeds teleurgestelde hoop was het, den heeler oorlog door, bij ieder feest,
en toch kwam de overwinning. — Het was weer een van die
prachtige, zonnige dagen die zoo scherp afstaken tegen de
onrust en den angst rondom. Voor ons echter ging hij nogal
vredig om. Regimenten togen voorbij. Mannen die naar 't
front gingen, andere die er, afgemat, van terug kwamen. Sommige zongen. Aan de voorbijtrekkenden werd bier geschonken, werden sigaren uitgedeeld.
De Maandag 5 vielen de schrapnells reeds tot op Oude God.
In de ambulance waaide de paniek. Kardinaal Mercier had
er zijn bezoek beloofd voor den volgenden dag.
Prachtig was de houding van den Kardinaal geweest, sedert
het uitbreken van den oorlog. Nu konden zijn hooge gaven
zich vrij ontplooien; nu had hij het kader gevonden voor zijn
doorslaande personaliteit. Als een kerkvorst van den ouden.
tijd stood hij recht om zijn yolk te verdedigen, in al de waardigheid zijner bediening, in de voile maat zijner hooge gestalte.
De kleine veeten, het sarrend misverstand, alles was vergeten in het plechtige van de beslissende stonden. Sinds fang
trachtte ik naar toenadering en verzoening met mijn geestelijken overste. Hij misschien niet minder. Ik wachtte hem dus
op op 't Institut en een vriendelijke hoewel wat haastige
woordwisseling klaarde den toestand op. Niet dat er aan
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beide zijden uitleg werd gegeven. De tijdsomstandigheden
stonden er niet naar. Het laatste uur ging slaan.
De Kardinaal had Mechelen moeten verlaten. Het was er
onhoudbaa'r geworden. Zusters die er uit gevlucht waren,
beschreven met ontzetting den angst der beschieting. Ik had
toen sceptisch geglimlacht en weigerde te gelooven. Ik zou
het later beter weten. In Antwerpen hield de Kardinaal niet
op tot moed en standvastigheid aan te manen. Hij zette de
priesters aan, manhaftig op hun post te blijven. Hij zelf gaf
het voorbeeld, en zou het blijven doen, vier jaar lang.
Ik was alleen thuis den Dinsdag 6 October. Tia had zich,
naar gewoonte, naar de ambulance begeven, Elizabeth naar de
hare. De kinderen die vroeger rond mij wemelden en speelden, waren vertrokken. De toestand werd naarder en naarder.
Waarheen de vlucht genomen? Ik herinnerde mij een Sint
Jozefbeeld dat behoord had tot een eenig geliefd, gestorven
meisje, ging het halen en met de twee meiden begon ik eene
noveen die wij doorzetten, al de dagen van 't bombardement
door, op al onze wegen, te water, te lande, tot wij als met de
hand geleid, in De Panne aankwamen. Want het schrikuur
was geslagen. Terwijl ik, dezen Dinsdag voormiddag, voor
de dear, met de meiden, sigaren aan 't uitdeelen was aan
voorbijtrekkende soldaten, kwam er een vragen om water in
zijn gourde, en tot mij sprak hij : «Madame, je vous conseille
de ne pas rester. Vous voyez, nous sommes le genie. Quand
nous partons, c'est la fin. » De mannen Bingen naar de Schelde
toe waarop een brag was aangelegd. Heel het Leger moest
daarover, maar wij moisten het niet. Bij hoog en bij laag beweerde de Metropole nog iederen morgen dat Antwerpen
oninneembaar was! — Tot plots op Woensdag 7, de beschieting voor middernacht werd aangekondigd.
En nog hadden wij geen beslissing genomen. Maar de
paniek was algemeen. Iedereen vertrok. Onze hovenier Frans
Nauws, had ook, wel met zijn talrijke familie de wijk naar
Holland willen nemen. Maar Mr. Frederik bleef. Zou hij hem
alleen laten? Neen, dat toch niet. Ik Bing dan bij mijn oom
en legde hem voor dat, met hier te blijven, wij anderen in
gevaar brachten. Dit argument trot onmiddellijk zijn mensch193

lievendheid en zijn rechtvaardigheidszin. In princiep werd
dan besloten dat wij zouden vertrekken, maar verdere maatregelen werden niet genomen. Wij zegden weemoedig vaarwel aan Frans en zagen hem, met zijn familie, de andere
hoveniers en eenige beesten heengaan. De andere beesten
moesten maar in den hof losgelaten worden. De pastoor
van St. Camillus, E. H. Loos, had mij kort te voren aangezet
om in de kelders aldaar een schuilplaats te zoeken, moest het
bombardement beginnen. In wat wij het « groot huis » noemden, bij oom Frederic, had men ook de kelders min of meer
ingericht, maar wij leefden als naar gewoonte, op goed valle
't uit, of liever rekenend op Gods Voorzienigheid.
Dien heelen Woensdag was het een been en weer komen
van bezoeken : menschen die ons praamden om te vertrekken,
tot in den laten avond toe. Dan kwam Ontrop nog aandringen. En ik was zoo moe! Eindelijk toch lagen wij te bed. Maar
op klokslag middernacht siste het eerste obus door de lucht.
Ditmaal moest ik Tia niet wekken. Wij kleedden ons haastig
aan en daalden naar den kelder. Elizabeth was er al en weldra
kwamen ook geburen die bij hen niet in veiligheid waxen. Het
werd er stilaan niet om uit te houden en Tia en ik namen de
wijk naar 't « groot huffs >>, naar den ruimen kelder van Oom
Frederic. Hij lag er rustig te slapen op een ligstoel dien men
voor hem had gereed genet. Wij hoorden hem weldra snorken, in zijn rustigen slaap. Maar voor ons was die stilte nog
erger dan 't vroeger gewemel. Wij stegen naar het gelijkvloers en traden in het kabinet waar hij zooveel urea van een
nuttig en werkzaam levee had gesleten, waar alles sprak van
keurige kunst en geestesbedrijvigheid — de paneelen en schetsen aan den wand; de bibliotheek gevuld met boeken in alle
talen en op allerhande onderwerpen; het rek, met de planners
die hij zoo graag teekende. Daar zou hij nooit meer zitten aan
de nijverige arbeidstafel.
Geliefde oom Frederic! Een der eerste beelden van voornaamheid en elegancie van mijn kinderjaxen.
Daar ook konden wij niet blijven. Wij kenden immers geen
rust. Naar huis teruggekeerd, maar de kelder was meer dan
oolt stampvol. Toen besloot ik gevolg te geven aan de uit194E

noodiging van E. H. Loos, en Tia en ik stapten de straat in,
in de nachtelijke duisternis. 't Was er volkomen rustig, behalve voor de voorbijsissende obussen. De hemel fonkelde
met duizende sterren. Een prachtweer! gelijk al die dagen van
prangenden oorlog. Sursum Gorda! klonk het van daar boven.
Maar bier beneden was het, het daveren van moordend menschenwerk. Het had ons geschenen of de obussen veel verder,
stadswaards, insloegen; nochtans toen wij in de Lockaertstraat, voor i t hekken van St. Camillus stonden, vaelden wij
onder onze voeten gruizelingen van een verbrokkelden muur.
Het duurde lang voor men kwam opendoen, of scheen lang;
maar eindelijk traden wij binnen, als in een veilige haven.
Het St. Camillusgesticht was zoo vol als het maar kon. Het
had voor ambulance gediend, een der bedrijvigste van de stad,
en talrijke gekwetsten lagen er nog. Men had ze nog niet alle
naar de kelders gedragen, waar zij later op matrassen lagen.
Dit zagen wij gebeuren. Als neerstige biekens, Bingen de
zusters been en weer. Eene had eene operatie ondergaan en
lag ook, den volgenden dag, in den kelder, op een matras.
Een der kelders was tot kapel ingericht geworden en men had
er het H. Sacrament overgebracht. Daar kon mis gelezen worden en de communie uitgedeeld. Onder het brommen van 't
oorlogsgedoe had men in die krocht als een catacombenindruk.
Want dichter en dichter vielen steeds de obussen neer, rond
het sierlijk gebouw met zooveel liefde ontworpen door Georges Helleputte, met behulp van Frederic Berpaire. Hij, zijn
schoonzoon Ch. Hertoghe, Elizabeth Mansion, onze twee meiden hadden zich geplaatst onder de hoede der reeds bejaarde
doorbrave Moeder Anastasia, de algemeene overste der gasthuisnonnen. En niet alleen zij. Ooze pastoor, de gewezen pastoor van. St. Andries, E: H. Aerts, andere geestelijken, menschen van alien aaxd, vulden de ruime kelders. Wat een dooreenmengelen van miserie en liefdadigheid! Wat een verbroedering tevens. Niet enkel in de kapel werd men aan de eerste
tijden van 't Christendom herinnerd.
Langzaam kropen de urea van. den Donderdag 8, om, maar
steeds dreigender en dichter vielen de bowmen. Telkens trok
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E. H. Loos rond, om te zien Welke schade aangebracht was
geweest. << Ik ben zoo bang! » zegde hij. Maar hij Bing weer.
Tegen den avond zag men de weerkaatsing van een rooden
gloed. Men had de petroltanks laten leeg vloeien en de petrol
in brand gestoken. Dat gaf een vervaarlijken schijn. En Bien
nacht groeide met iederen stond de akeligheid. Onmogelijk
rust te nemen in de bedden die voor ons waren gereed gezet.
Half-gekleed vluchtte men naar de kapel waar alleen of in
koor, talrijke paternosters werden gelezen, vurig gesmeekt.
Eindelijk, tegen den morgen van den Vrijdag 9 October
scheen de storm wat te luwen. Wij konden na de mis in de
refter ontbiiten. Moeder Anastasia bedanken voor een zorgende goedheid die nooit zou vergeten worden en iedereen
vertrok. Voor het hekken. zagen wij Dr. Lambotte, den vermaarden chirurgi j n, flegmatiek de scherven glas en gruis
wegkeeren. Oom Frederic en Chs. Hertoghe keerden nog naar
hues, vooraleer heen te gaan, te voet, naar Holland toe. Wij,
dat is te zeggen Tia, Bettie Mansion, Jan Belpaire, onze twee
meiden en ik, namen den weg naar 't Institut, gevolgd door
twee, drie erbarmelijke wrakken : Soldaten, die niet in handen der Duitschers wilden vallen. Zij konden bijna niet voort
en pikkelden ons achterna. Op den hoek der Van Schoonbekestraat werd gelukkig een van hen, door barmhertige
lieden opgeladen. De anderen volgden tot aan 't Institut.
Het uitzicht der verwoeste en verlaten stad ! wie kan dat
beschrijven ? Geen mensch, geen levende ziel te zien; hier en
daar een dwalende hond. Huizen door brand aangetast of
en. Op het einde der Lozanastraat, kwadoor obussen getroffen.
men wij Keurvels tegen die meer dan ooit aan een wandelenden Jood herinnerde en sprakeloos voorbij gleed.
Wij bereikten het Institut. Daar konden onze sukkelaren
toch uitrusten en burgerskleeren vinden. De gebouwen waren
ledig, de , zalen die vol met gewonden hadden gelegen, de
ambulance die juf. Duykers met zoo'n hartzeer had verlaten.
Daar konden wij toch niet blijven. Jan wilde naar een rijtuig
uitzien en verliet ons, zeggende dat hij ons op den hoek der
Suikerrui zou terugvinden. Wij zetten dan onzen tocht verder,
langs 't Gerechtshof, de Kasteelpleinstraat. Op de boulevards
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stonden groote huizen in brand. In de Kasteelpleinstraat was
een apotheek afgebrand tot den grond toe. Langs de Begijnenstraat, het droevig gevang voorbij waar later zich zoo veel
drama's zouden afspelen. Toen wij de Kammenstraat uitkwamen en op de Koornmarkt, durfden wij bijna den blik niet
heffen naar den Ons-Lievevrouwentoren. Zou daar niets aan
gebeurd zijn? Neen, God zij dank! Even kalm en statig rees
hij de lucht in. Maar wat een vernedering vier jaar lang onder
Duitsch knechtschap te staan! Daaraan zouden wij ontsnappen. — Op den hoek der Hoogstraat was de vitrine van een
sigarenwinkel opengebarsten geweest door een obus en sigarenkistjes, pakken tabak en sigaretten waren op de straat getuimeld. Een vagebond was er zijn zakken mee aan 't vullen.
Er kon geen spraak van zijn te blijven wachten naar Jan, op
den hoek van de Suikerrui en de Schelde, want juist was de
beschieting herbegonnen en vielen er obussen. Wij besloten
verder te stappen, de kaaien langs, in de richting der Hollandsche grens. De brug die over de Schelde was geslagen geweest
om de troepen te laten aftrekken, was half vernield, in brand
gestoken door de bommen. Menschen stapten ons voorbij
met een stootwagen, waarop hun bezit bijeen lag. Of zij mid
daarop wilden opnemen? vroegen mijn gezellinnen. Ja. Ik
werd dus opgeladen en voort. Maar op de hoogte van de
Pilotage aangekomen, zagen wij menschen naar den Scheldeoever spoeden. — << Gaat er een boot vertrekken ? » — << Ja,
de allerlaatste. » Gauw van 't stootwagentje afgedodderd en
naar 't water geloopen. Twee booten van de linie RotterdamAntwerpen, de << Telegraaf », had men aaneengebracht en zij
zaten reeds vol yolk. Het tij was op 't laagste peil; om op
't schip te geraken moest men afdalen als in een afgrond;
steilrecht stond de ladder. Op goed valle 't uit. Matrozen hielpen ons, droegen ons half naar beneden. Over 't eerste schip
dat bomvol was geraakten wij tot op het tweede, waar al de
oude vrouwkens van 't gesticht op de Paardemarkt op stoelen
zaten. Wij vonden ergens plaats, en weldra kwam het schip
in beweging. Plots barstte Juf. Duykers in sriikken los bij de
gedachte dat zij haar vaderstad verliet, wie weet voor hoe
Lang, en aan Duitschers overgleverd. Ik had juist een tegen197

overgestelde impressie van opluchting, van ontsnappen aan
een prangend gevang. Was het een voorgevoel van te varen
Haar de geboortestreek mijns vaders, naar 't geliefde WestVlaanderen? De rechteroevier der Schelde zag zwart van yolk,
menschen die zich spoedden naar de Hallandsche grens. Te
Hanswijck moest iedereen afstappen. Het schip Bing niet
verder. Het eilandje krioelde van vluchtelingen. Niets te vinden dan wat koffie en boterhammen die wij gebruikten in
gezelschap van den beer Brabants en zijn familie. 't Was hij
die op 't Institut de humaniora, in 't Vlaamsch, gaf. Zijn
dochters, waaronder de nu zoo gunstig gekende Zuster Beata,
van 't Heilig Graf, waren vlijtige leerlingen onzer school.
Op een ander schip, varend naar Terneuzen, werden wij
opgenomen. Wij meenden te Terneuzen af te stappen en van
daar uit Gent te bereiken, waar van 't begin van den oorlog
mijne zuster met haar familie was teruggekeerd. Maar toen
wij voor Terneuzen stonden, mocht niemand aan wal. Integendeel kwamen nog enkele menschen aan boord. De duisternis begon te vallen en 't was pikdonker toen wij eindelijk te
Vlissingen aankwamen. Tusschen ons en de kaai waren nog
een paar groote steamers die wij door moesten vooraleer op
vasten grond te staan, in een groote, verlaten statie — een
wildernis. Geen levende ziel te zien; afgetobd waren de liefdadige dames naar huis gegaan die daar den ganschen dag
zich bemoeid hadden met de arme vluchtelingen. Niets te
eten. Een tablette chocolat was alles wat wij nog op 't buffet
konden vinden. En waar zouden wij slapen? Men sprak ons
vaag van een kazerne waar wij op stroo zouden kunnen liggen, want alle hotels waren vol. Daar viel niet op te denken.
Zou er in Middelburg nog plaats zijn? vroegen wij ons af.
Niet beter wetend, namen wij een tram in die richting en
daar zat een afgematte dame van het vluchtelingencomite die
ons zeide dat Middelburg even overvol was als Vlissingen.
Een brave burgersvrouw die dat gesprek anhoorde, kneeg met
ons medelijden. Haar mooning was reeds vol menschen die zij
geherbergd had, maar in Gods naam! Zij zou nog ergens
plaats vinden. Wij namen in dank aan en volgden overgelukkig die liefdadige persoon. Zij en haar man stonden mij
198

hun bed af, waarvan een der matrassen op den grond werd
gelegd voor de anderen. Waar de echtgenooten she pe n weet
ik niet. Het was eene familie Grasso. Nooit zal ik deze liefdadige Samaritanen vergeten en dagelijks bid ik nog God het

hun te vergelden.
'S Anderendaags werden wij door een der dochters naar
de groote kerk geleid en, in 't terugkeeren kwamen wij van
alle kennissen tegen. Heel Antwerpen was te Vlissingen, zoo
scheen het. Hadden wij 't geweten! veel familieleden waren

er, zoo goed als wij, verzeild : Frederic Belpaire met Chs.
Hertoghe, Bruno Belpaire, die als legeraalmoezenier in het
fort te Borsbeek had gestaan. Bevel was gekomen het fort te
doen springen, had hij mij geschreven in een kaartje dat mij
gelukkig niet toekwam. De bru ggen waren reeds afgebroken.
Daar zij zonder teeken of bericht gelaten werden trokken zij
er eindelijk van door en bereikt^n Holland, waar zij geinterneerd werden. — Dit vernamen wij natuurlijk maar veel later.
— Wat ons betrof, was ons eenige gedachte verder te geraken,
niet naar den vreemde, maar terug naar Gent zoo mogelijk.
Na omen innigen dank geuit te hebben aan de brave menschen die ons geherbergd hadden, trokken wij naar de kaai.
De zon scheen weer lustig, gelijk al die dagen. Wij zochten
een schip dat ons aan den anderen oever zou zetten en kwamen aldus te Breskens, dat ook vol vluchtelingen was. Daar,
op den oever, ontmoetten wij den docter die in St. Camillus
getrepaneerd was geweest. Hij kon al wat beter spreken en
<<je-suis-con-tent,»
herhaalde
: ^e-suis-con-tent, in zijn blijdschap gekende gezichten te ontwaren. De wreede oorlog
bracht een verbroedering mee, die paradoxaal zou geschenen
hebben in tijd van vrede. Men sprak eenieder aan; alle conventie werd afgeschaft. Fen beer en een dame, uit Brussel
meen ik, stonden daar ook besluiteloos. Zij waren we! naar
Engeland uitgeweken, maar daar konden zij een geliefd
hondje niet binnenbren gen!
Wij zochten naar middelen om Belgie weer in te gaan. De
buurttram bracht,ons tot Sluys, maar gang niet verder. Gelukkig konden wij en open sjeesje huren dat ons tot Knocke
bracht. Wat wij geeten en geslapen hadden sedert den
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Woensdag middernacht was waarlijk het noemen niet waard.
Knocke ook was bomvol. Met moeite konden wij bedden vin
den in de Patisserie Troffaes, niet verre van de kerk. Daar in
het lof van den Zaterdagavond, met zijn rozekrans voor de
Octobermaand, vonden wij nog iets van den thuis dien wij
verlaten hadden.
Ook 's anderendaags, toen wij voor de zee stonden, Bing
ons hart open. « U kunnen zij niet veranderen, » dacht ik bij
mij zelve. Die eeuwige zee! Die bevriende Noordzee op wier
strand de wieg mijns waders had gestaan. — En toch, haar
ook zou de oorlog aantasten, in haar diepte zouden de verraderlijke duikbooten schuilen. Maar de oorlogskunst was om
zoo te zeggen nog in haar begin : in de lucht en op 't water
zouden nog veel vorderingen gedaan worden in 't uitmoorden
van den evenmensch. De Zondag 12 October verliep nogal
rustig. Met den Maandag herbegon het been en weer gaan der
vluchtelingen. En wij moisten nog altijd niets van de onzen,
noch van 't lot van Antwerpen. Wij klampten ons vast aan de
gedachte dat de stad toch niet ingenomen was en het duurde
nog dagen eer wij wilden geloof hechten aan het loopend
bericht van haar overgaaf. Wij begaven ons naar de post om
een telegram naar Gent te zenden en mijn zuster te berichten
dat haar dochter in veiligheid bij ons was. Onmogelijk. De
Duitschers hadden hun intrede gedaan in de Arteveldestad,
werd ons bericht en alle communicatie was gebroken.
De menschenmassa vlotte been en weer : sommige in de
richting van Oostende; soldaten die hun korps zochten te
vervoegen, viuchtelingen die Engeland wilden bereiken.
Anderen integendeel, de meeste, die togen naar de Hollandsche grens. Was het op een Dinsdag dat die stoet zoo jammerlijk werd onder een plassenden regen? Hier en daar herkende men een bevriend gelaat : onze onderpastoors op weg
naar Engeland, Dr. De Mets, den oogmeester uit Antwerpen,
die jaren Lang gewerkt had met tante Constance in 't Kindergasthuis en het nu nog -deed. Elizabeth kende hem dus zoo
goed als ik. Hij sprak ons aan en gaf ons 't adres van een
man van Duinbergen die zich gelastte brieven naar Gent te
dragen. Zoo konden wij tenminste mijne zuster gerust stellen
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aangaande haar dochter. Wij besloten dien man op te zoeken.
Te Knocke ook was het een algemeene paniek, alles nam . de
wijk naar Holland, hotels en cafe's gingen gesloten worden.
Wij moesten met de massa mee en uit Holland misschien nog
te rechte komen to Gooreind.
Eerst naar Duinbergen, te voet, op den Woensdag morgen,
en 't huffs van dien bode opgezocht. Hij was er niet, maar wij
troffen daar twee vrouwen aan die uit De Panne waren aangekomen en die beweerden dat de tram tusschen Oostende
en Veurne nog liep. De Panne! waar mijn broeder was. Gauw
Haar Knocke, het weinige dat wij bij hadden bijeen geraapt
en den electrische tram naar Oostende genomen. Wij waren
er gansch alleen — iedereen nam de tegenovergestelde richting — en konden er voor de laatste maal onze Sint Jozef
novene lezen.
Te Oostende aangekomen, bleven wij een tijd wachten op
de plaats waar de buurttram voor Nieupoort de reizigers
gewoon was op te nemen. Gelukkig zegde ons iemand dat
wij naar het depot moesten gaan. Daar snelden wij naartoe
en zagen een trein staan, proppensvol; tot op de daken der
wagens lagen soldaten uitgestrekt. Wij konden toch stilaan
binnendringen en zelfs, Tia en ik, neerzitten. In omen wagen
was een heel school Engelsche knapen uit Brugge. Men had
ze in den vroegen morgen gewekt en op weg geduwd. Sommige waren nog .zeer klein en zaten daar als vogeltjes uit het
nest geworpen. Een, wat ouder, diende hun tot scut en steun.
Van tijd tot tijd, riepen zij hem aan : «Are we still in Belgium, Neville ? >> — «Are we not yet in France, Neville ? >> —
Erbarmelijk als een klacht klonk het. Wij deelden onder hen
de weinige chocolat die wij nog hadden. Het duurde een
heelen tijd, eer de tram in beweging kwam, en dan stopte hij
bijna onmiddellijk. Bij iedere hake was het een eeuwig oponthoud. Den heelen weg Tangs zagen wij een processie van menschen te voet en te paard, gendarmes, soldaten, vluchtelingen
van alien aard. De avond viel snel. Gansch donkey was het
toes wij eindelijk Nieupoort bereikten. Iedereen kreeg het
bevel uit te stappen. Wij bevonden ons in eene verwarring
van paarden, caissons, kanonnen, soldaten. Wat er overbleef
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van 't leger was daar verzameld en ook Koning Albert moest
daar zijn, maar wij moisten het niet. Tot overmaat van ongemak was het beginnen te motregenen. Wij volgden den vloed
der andere reizigers op den weg naar Nieupoort Bad, maar
toen wij op den dijk kwamen, waren wij nog slechts met ons
gevijven. Waar naartoe? Waar iets te eten vinden? Geen
levende ziel te zien. Geen hotel open. In een Winkel vonden
wij nog een zakje gedroogde pruimen; dat was alles. Doelloos stapten wij voort, toen twee soldaten ons aanspraken en
voorstelden ons mee te nemen naar de villa — Villa Lucie —
waar zij logeerden, of liever binnegebroken waren. Dankbaar
namen wij aan en volgden de twee jongens die ons in den
ondergrond eener villa brachten en ons een stuk vleesch
boden — het rook gesmookt — en roemers lekkeren wijn —
die kwam voorzeker uit een welvoorzienen kelder. Andere
mannen hadden zich bij de eerste geschaard en wij zaten daar
in een groep soldaten die ons nieuwsgierig, maar sprakeloos
bekeken. Een vreemd tooneel. Daarna brachten onze twee
eerste beschermers ons naar de slaapkamers en begonnen de
bedden te dekken met lakens die zij uit de kasten trokken.
Alle laden waren open en kleeren en kleergoed lagen in verwarring neer. Een deter jongens was een electricien uit Brussel
— Edouard Lens. «'ai aussi une vieille maman Bruxelles,»
zegde bij mij, de lakens glad strijkend. Dankbaar legden wij
ons neer. Maar midden in den nacht begon het te spooken.
Zij wilden ons
poets Bakken — het waren geen kwade
kerels — hadden de electriciteit afgesneden. Alle vijf kropen
wij bijeen in eene kamer en maakten, zoo statig mogelijk;
eene proclamatie — dat wij klacht zouden indienen bij bun
oversten! Zij waren gedwee, en wij kregen , dadelijk weer
licht. << Nous voyons Bien que vous n'etes pas des personnes
comme cela! » zeiden zij. Maar van slapen was er geen kwestie
meer; wij hadden maar
gedacht : weg te geraken. Zoodra
er moat licht in de lucht kwam, om vijf tire, slopen wij uit de'
villa die muisstil was en gansch verlaten scheen, en begaven
wij ons op weg naar Oostduinkerke, door de duinen.
Wij vorderden niet snel. Ik stapte vrij, maar mijne gezellinnen droegen pakken en valiesjes. Te Oostduinkerke geko-
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men was alles nog gesloten, maar wij konden de kapel der
Paters van 't H. Sacrament binnengaan zij waren gelukkig
nog niet uitgeweken en er mis hooren. Oostduinkerke was
zoo overvol als de andere plaatsen van het strand en vruchteloos hadden wij aangeklopt om ergens ontbijt te vinden. Een
der paters wees ons het Grand Hotel dat in ambulance was
veranderd geweest. Daar werden wij vriendelijk onthaald
door de jufvrouw eigenares en kregen kof f ie en brood aan
een lange tafel, met de andere gasten. Het karken van een
melkboer laadde de pakken op voor Veurne, en te voet, langs
het strand, namen wij den weg naar De Panne.
•Nooit zal van voor mijn oogen dat tafereel gaan van de
wide, ruischende zee, tintelend in de morgenzon, waarlangs
de jammerlijke stoet trok der menschelijke ellende. Ononderbroken strekte hij zich, zoo ver het oog kon reiken : soldaten
te voet, te paard, vluchtelingen van alle kunne, van alien
ouderdom, grijsaards en kinderen. Alles naar de richting van
Frankr. i j k. Allen, zooals wij, vluchtend, men wist niet waarheen. En de vreemdste dingen hadden zij meegenomen, want
iedereen droeg wat hier een Vogel in zijn kooike, daar een
kleedingstuk of iets anders. En de zon lachte zoo blij,
murmelend kwamen de baarkens aan onze voeten uitschuimen! Toch hadden wij haast De Panne te bereiken. Daar was
Coxyde.... St. Idesbald.... de hooge villa op de duinen, die wij wisten het niet een spioennest was geweest voor de
Duitschers. Eindelijk De Panne! Ons hart klopte. Wat zouden
wij vinden ? Was mijn broeder er nog ? Wij hielden stil op
den disk, voor de deur van de Villa Joliette, en zagen dat die
gesloten was. Een kaartje er op genageld meldde dat de inwoners naar Engeland vertrokken waren, in een visschersschuit,
den vorigen dag, wij vernamen het later.
Bitter was de teleurstelling. Wat nu gedaan ? Ik bedacht
mij onze vrienden, de Collons, die ons zoo gul onthaald hadden in Juli. Zouden zij nog hier zijn ? Ik wist dat zij van villa
veranderd waren, dat zij de villa Eddy verlaten hadden voor
de Swiss Cottage. Terwijl ik op verkenning trok, .,gingen de
anderen de winkels afloopen om wat eetwaar te kris en, maar
nergens was iets te vinden. Wat chocolade was al wat zij los
kregen.
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Mijn enkwest viel gelukkiger uit. Na wat zoeken, stond ik
voor het kleine houten hek van Swiss Cottage en Welke verlichting toen vriendelijke gezichten mij tegeniachten, armen
geopend werden om ons to ontvangen!
Later konden wij de villa Joliette binnen trekken en ons
'S avonds uitstrekken in de belden die voor de familie hadden
gediend. << Als ik maar drie dagen kan rusten! » dacht ik bij
mij zelve.
Wij zouden echter vier jaar in De Panne verblijven.
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1K BEN EEN WEZEN
Ik ben een wezen uit een vrouw geboren
Kort van dagen, boordevol van onrust...
Ik weet, besloten tusschen twee getallen
zal heel mijn ik en enkelvoudigheid
in ruimte en tijd met lot en levees vallen
tot ik weer afreis naar mijn eeuwigheid.
Meer wijsheid heb ik niet. Antieke schriften
willen het goede van het kwade schiften
bestemmend na den dood mijn eeuwig lot.
West scheert me weemoed om die vergezichten
komt ooit geloof mijn stompers geest verlichten,
ik zal deemoedig zijn en zeggen — «God ».
Ik ben een wezen uit een vrouw geboren
Kort van dagen, boordevol van onrust.
W. A. DE WITTE
22 Januari 1937.
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ZOO GAAT HET HIER
door GABRIELLE DEMEDTS

De ahornen, achter ons huis, ruischten zoozeer dies nacht
dat ze mij wakker hielden. Mijn hersens werkten aan een
droom, vormden en hervormden hem. Ik was gelukkig en
bedroefd tegelijk, beide zonder reden. Dewijl ik Binds jaren
verlamd te bed lag kon mij bezwaarlijk iets overkomen zijn
dat recht tot droomen gaf. Ik had de kamer heel den dag voor
mij alleen, deed al niet veel anders dan naar het spel der
vogels liggen kijken en hun zingen en zwijgen aanhooren en
ook, zoo goed het Bing, mijn stiefmoeders ongeduld en haar
onverwachte vriendelijkheden verdragen.
Natuurlijk was ik zeer nieuwsgierig naar wat er in huis
omging. Ik kende den oorsprong van elk geluid en het moest
een zeer stil woord zijn dat mijn oor niet bereikte. Den avond
tevoren had ik er een vreemde stem gehoord, een kennis uit
den kindertijd naar ik verstond, en die nu toevallig in de=
zelfde fabriek werk had gekregen als mijn broer. Zij praatten
over meester Abdonck, den kwaadste aller schoolmeesters,
dien zijn leerlingen tot aan hun dood zouden gedenken, vanwege de litteekens die hij hen had bezorgd. Ook Marie Frutsaert kwam te berde, toen wij nog school liepen was er geen
dag voorbij gegaan dat zij niet met den een of andere een
kibbelpartij had gehad. Nu was zij broers lief geworden.
«Nog zoo krikkel? »
Broer lachte. << Vertel liever iets over de uwe, » zei hij.
«Die ik niet heb. »
«Die is verstandiger dan gij, >> moeide moeder er zich mee.
<< Gij zoudt beter eerst leeren pap eten zonder morsen. »
De bezoeker lachte en beweerde dat pap uit de mode was;
maar broer lachte niet, stiefmoeder was er ook altijd bij als
er ons te krenken vie!.
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« En waar zijn ]an en Celien ?.... »
«Jan is soldaat en Celien.... >>
Broer maakte zijn zin niet af, het was ook niet noodig,
moeder zette reeds met uitvoerige woorden het ontstaan en
verloop mijner ziekte uiteen. Zij deed haar best om te fluisteren, maar het ging luid genoeg om voor een gewoon praten
door te gaan. Zij besloot ermee dat zij geen hoop op mijn
genezing had en dat zij zich dag en nacht voor mij afsloofde.
(Ik hoopte dat mijn broer in stilte zat te grijnzen. )
Ik poogde tevergeefs de vreemde stem te herkennen. Het
moest van iemand zijn die al heel Lang uit ons midden verdwenen was. Ik hoorde hem opstaan, het verdroot me dat hij
vertrekken grog. Plots schrok ik op, iemand stootte mijn deur
open. Moeder, dacht ik; maar het was de bezoeker. De wanordelijke kamer maakte hem voorzeker verlegen, want hij
bleef op den drempel staan.
« Een kameraad uit de bewaarschool, Celien, kent gij mij
nog? >>
Juulke Maes toch niet? >>
<( Jawel, Lientje Coremans, >> aapte hij mij na. « En tracht
maar eens uit dat verdomde bed te komen, tegen de naaste
week, of ik haal er u uit. >>
Hij deed wel wat al te luidruchtig, vond ik. Maar het was
waarschijnlijk om zichzelf moed in te spreken, even opvallend
en onverwacht was de stilte daarna van zijn « slaap wel ». In
mijn verbauwereerdheid vergat ik hem te antwoorden.
En daarmee werkte het ruischen der boomen sa.men om mij
wondere droomen te bezorgen. Ge ziet, het had niets te beteekenen en ik moist dit zelf. Toch hechtte ik plots veel belang
aan het gezegde van den dokter (toen hij het zegde had ik
mijn best gedaan om het niet te hooren, troost voor een klein
kind, had ik gedacht) «Het kan gebeuren dat een groot verdriet of een groote vreugde u plotseling geneest >>.
ja, waarom zou dat niet waar kunnen zijn? Maar, helaas,
waar moest ik, arme, aan die groote dingen geraken? Klein
en versnipperd was mijn vreugde : om een zonnestraal over
den muur, om het lied van een kwajongen of een kinderlach
ergens op straat; van kinderen hoorde ik echter het meest
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schreien. En verdriet? Ik beeldde mij in niet veel anders te
hebben dan dat. Toch moest het ver van voldoende zijn, in
plaats van mij op te richten drukte het mij terneer. Het was
een hopeloos geval, zooals mijn moeder zei. Ik lachte luid
over mijn dwaasheid, lachte dat de tranen mij in de oogen
schoten. Maar dan kwamen Juul's woorden mij weer in den
geest : << ik haal er u uit >>, en mijn dwaasheid herbegon, al
west ik dat die woorden natuurlijk niets zouden uitrichten.
Hij had even goed kunnen zeggen « ik mask u onsterfelijk ».
Het zou alleen nog een tikje onwaarschijnlijker zijn geweest.
Pas tegen den morgen viel ik in slaap. De zon zat al hoog
toen ik wakker schrok. Geweldige stemmen deden de keuken
beven. Pannen en deksels rinkelden van ontzetting. De aarde
beeft in Belgie, dacht ik. Moeder was vader aan het uitmaken,
en niet zonder reden naar ik hoorde; hij was pas thuis gekomen toen het tijd was om op te staan. « Dat komt er van als
ge 't zoo gemakkelijk hebt. Ge weet puur niet wat gedaan
met uw lui lijf. Als gij nog zegdet waar gij gezeten hebt. >>
« Gaat u niet aan, >> beet vader terug. « En zegt ge dat ik lui
ben? Kon ik maar lui zijn. » Maar dat was Been ruziestem
weer, maar een gebrokene. Ik hoorde de deur dichtslaan. Ik
zag hem den fain ingaan, naar de boomers toe. Eerst vlug, als
had hij er iets te doers, toen veel langzamer. Ik weet niet wat
hem bezielde, hij sloeg zijn armen om een boom heen en
leunde er tegenaan met zijn gezicht. Schreide hij ? Ik schaamde
mij voor hem dat hij er niet aan dacht dat ik het zien kon.
Ik sloot mijn oogen over de tranen die er waren in gekomen
en die hen pion deden.
« Slaapt gij nu nog? >> hoorde ik moeder. << Ik won dat ik
ook zoo slapen kon. Maar gebaar het nu niet, >> viel zij plots
uit «serpent waar ge ligt. »
Het was langen tijd geleden dat mij iets zoo diep had geraakt als dat woord nu, al was het bijlang de eerste keer niet
dat het mij, als een opmontering en een blijk van opof€eringsgezindheid, werd toegevoegd. Ik deed dan ook oogenblikkelijk de oogen open. Vader was niet weer te zien. Moeder had
mijn eten mee..Ik moet heelemaal uit mijn evenwicht zijn
geweest dien morgen, ik zag haar gore handers, er lag een
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grijs haar over mijn boterham gekronkeld en het ergerde mij
niet. Het ergerde mij niet dat mijn keel zoo droog was dat ik
alle moeite had er mien eten door te krijgen, gedwee at ik
alles op wat zij had meegebracht.
Later in den voormiddag kwam vader bij mij zitten, dat
had hij in heel lang niet gedaan. Soms keek hij even om de
dear, alleenlijk maar kijken, een enkele maal knikte hij er
bij, maar verder grog het niet. Nu was hij daar mast mij
komen zitten, met zijn gezicht naar het venster gekeerd. Ik
wachtte op een woord dat niet kwam. Tot ik begreep dat ik
het best zelf begon.
<< Hoelang staan die boomen daar al? >> vroeg ik.
Ik zag aan het optrekken van zijn wenkbrauwen dat hij aan
het gebeuren van dien morgen dacht en dat ik het gezien
moest hebben. Hij keek vlug naar mijn effen gezicht.
Ja, hoelang? Grootvader heeft ze nog geplant in zijn jongen tijd. >>
Ik dacht maar aan dien eenen boom waaraan hij steun had
gezocht, hij waarschijnlijk ook, want plots zei hij, als ondanks
zichzelf
«Het was reeds klaar toen ik thuiskwam dezen ochtend. »
<< Ja. Elders geslapen ? »
«Met mijn hoofd in een bierplas, op een herbergtafel. »
<< Daar betert toch niets mee, vaderke. En moeder.... >>
«Moeder, moeder, moeder, >> onderbrak hij mij woest. En
dan veel stiller : << Voor uw moeder zou ik alles gedaan en
alles gelaten hebben. Maar deze.... heeft geen hart. >>
«Wig zijn ook niet altijd zooals wij moesten zijn voor
haar, >> opperde ik.
Wij zwegen een heele tijd. Hadden wij nog iets te zeggen?
Ja, vader zei het terwijl hij heenging : «Had ik maar weer
werk. »
En kon ik maar werken, dacht ik.
Vaders bitterheid en weemoed, beide, legden een band rond
mijn gedachten. Ik vaagde het tweet van mijn voorhoofd
alsof het daarmee van binnen verholpen zou kunnen worden.
Ik beproefde het weer op Maes to denken, maar de droom van
dies nacht was geheel vergaan. Alles zag er grauwer uit dan
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ooit tevoren. Ik trachtte te bidden, maar weet niet of ik een
Onze Vader voleindigd heb.
Dagen gingen voorbij. Ik hoorde dat vader weer voor
stoofhout zorgde en voor konijnenvoer. Moeder was minder
barsch. Eens, dat ze met de postbode aan het bemind praten
was geraakt, hoorde ik haar zeggen (waarschijnlijk op waders
drinken doelend) : «Het is al de schuld van die werkloosheid. De menschen vreten zichzelf op. >>
En gij vreet aan het laatste stuk dat misschien nog, heel zou
gebleven zijn, schoot het door mijn hoofd. Ik was boos op
mezelf om dien venijnigen inval. Was zij niet, spijts al haar
kribbigheid, goedwilliger dan ik?
Toen het weer donderdag werd, vroeg ik om in de keuken
te mogen liggen. << Ik zie hier nooit iemand, >> zei ik.
«Hoe zouden wij u daar leggen? Op den grond? En ge
hebt niet eens een nachtkleed. »
Daar ik verder aandrong, kreeg haar stem al gauw de vereischte hoogte om door de heele buurt gehoord te worden.
Vader kwam. Toen hij hoorde waar het om ging, schoot hij,
tegen zijn gewoonte in, zeer beslist aan den arbeid. Jan's
matras werhuisde naar de keuken. Moeder liep grommelend
achter hem aan, maar hielp hem toch. Dan nam vader mij
voorzichtig op en ik gerocht waar ik had gevraagd te mogen
zijn. Het was lang geleden dat ik tusschen lakens had gelegen,
misschien waren het wel de eenige die in huffs waren. Verteederd streek ik ze glad. Met woorden bedanken werd hier
zelden gedaan.
Ik zag dat moeder op haar gemak niet was onder het werk,
mijn blikken volgden haar wellicht te veel. Toen mijn broer
then middag thuiskwam keek hij, onaangenaam verrast, naar
mijn hoek. Ik sloot mijn oogen die weer pijn begonnen te
doen, ik zag al zoo graag niets meer, maar het hooren kon
ik niet ontgaan.
«Het is hier maar een raar liggen waar iedereen kan binnenkomen, >> zei hij. << Als gij een kind waart, het zou er nog
door kunnen. Ge laagt ook veel geruster in de kamer, » voegde hij er, vergoelijkend, bij.
« Maar.... >> Mijn woorden stokten. Een hulpeloos gebaar
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moest het verder uitleggen.
<< Ze ligt bier goed, >> zei vader.
Maar ik lag daar niet goed meer. Pas was ik een oogenblik
alleen; of het was gedaan met mijn zelfbeheersching. Ik schruwelde luid, bedwong mij dan weer, snikken oelden mijn keel
toe. Was dit nu verdriet? Doch opstaan * kon ik steeds niet.
Opeens verlangde ik heel erg naar mijn vogeltjes in de
ahornen.
's Avonds kwam Maes. Een paar oogenblikken stond hij
mij aandachtig aan te zien.
<< Ik zou u nog goed herkend hebben, >> zei hij, << al was het
honderd uren van bier en al zijt gij nog zoo stil, wat een heel
verschil maakt bij vroeger. Gij waart een echte plaagsteert. >>
<< Ja, toen kon ik u meester, >> lachte ik, << en nu.... >>
<( Kan ik u meester, >> voleindigde hij.
Broer gaf hem een stoel. Zij spraken over het werk, over
den slechten draad die ze aan het verweven waren, die gedurig
brak en die hen zoo weinig lies verdienen. Over oorlogsgeruchten en koersen. Ik luisterde rustig naar hun stemmen, naar
Juul's klankvolle stem. Was ik dezelfde mensch die bier dezen
namiddag lag? Die zachte, zinderende warmte die heel mijn
wezen doortoog, hiet zij vreugde ? Dat ik toch mijn beenen
niet bewegen kon, verweet ik haar niet.
Het was niet de gewoonte bij ons handen te drukken, maar
Maes drukte mijn hand eer hij wegging (daarover gaf moeder
mij een prik 's anderen daags : het was zeker daarvoor dat
gij in de keuken moest liggen ?)
Maar mij bezeeren kon ze er niet mee, ze had gerust een
mes mogen bezigen. Ik hoorde alleen wat Maes er, ontroerd
en zoo warm, bij had gefluisterd : << slaap wel, kindje. >>
Kindje, zong het in mij; kindje, kindje. En heel de week was
er niets dat mij kon deren.
Vader haalde mij nu dagelijks in de keuken. Ik weet niet
of het moeder of broer langer hinderde; ik merkte niets.
En weer kwam de donderdag. 's Middags was broer over
zijn gewone tijd. Vader had op den uitkijk gestaan. Zij kwamen, opgewonden pratend, binnen.
<< Verschrikkeli j k om dat mee te maken, >> zei broer, << had
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nog nooit iemand zien sterven. Wij fietsten nevenseen, die
smerige auto had al de plaats van de wereld, maar hij moest
natuurlijk gedeelteli'k op het grim
>>
rijden.
Ik werd opletten^, ik vroeg : << Wat is er dan gebeurd ? »
Broer begon zoo erbarmelijk to huilen dat hij niet antwoorden kon.
« Maes onder een auto, >> zei vader.
Ik moist niet dat ik uit bed kwam. Ik schudde mijn broer
door elkaar.

<< Kondt ge 't dan niet beletten? Waar is hij nu? Hebt gij
hem alleen gelaten? »
Broer hield op met schreien. Ze troepten road mij samen,
de mond open van verbazing.
<< Let op, ge gaat vallen. >> Het was vader die mij in zijn
armen greep en mij, weenend, door het huffs heen en weer
droeg.
Over mijn mond die kloeg : u Waarom kan ik nu loopen,
ik moil niet weer. Laat mij nu dood gaan, leg mij bij hem.... >>
vielen zijn tranen zandkorrels over een open graf.
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OUDE ZEEBONK
Hij voelt de drift naar vreemde landen
sterven in zijn bloed.
Hij droomt,
— herleest zijn levers in zijn handers —
en spuwt —
en in de zanden,
teekent hij golven met zijn 'voet.
God joeg in hem:
het driftige hart van den wind,
waarmee men maatloos doolt
en maatloos mint
en op het einde wordt
als een heel stil kind,
vol wit geluk,
dat in de zuivere ziel der zeeen zingt
en uit het vonkend hart der heete sterren springt.
Doch, elke golf
drijft als een bloem vol heimwee op hem aan.
Zoo blijft hij droomend in den gear
van zijn verloren landen staan.
W. VAEREWIJCK.

213

DE ONTWIKKELING DER DUITSCHE
LITERATUURWETENSCHAP
VAN POSITIVISME NAAR GEISTESGESCHICHTE
door Dr. P. LEBEAU

Nadat Goethe het initiatief genomen had tot het wetenschappelijk beoefenen der geschiedenis van de letterkunde,
doet de eerste litteraire geschiedschrijving in Duitschland zich
voor, door het vastleggen der zoogenaamde « Bloeitijdperken ». Daartegenover werden de zoogenaamde tijdperken van
verval of overgang slechts vluchtig behandeld. Klassicistische
vooroordeelen beheerschten de studie der literatuur, dat beteekent, dat enkele persoonlijkheden van groote beteekenis
tot genieen werden gecanoniseerd, en dat hunne uitspraken
en waardeoordeelen over de overige Duitsche Literatuur, als
absoluut werden aanvaard. Met het echte en eerste wetenschappelijk principe der geschiedschrijving : dat elk tijdperk
zijn eigen aangezicht en levenshouding heeft werd geen rekening gehouden. Ook Haar een klare bepaling der methodische
richtlijnen werd niet gestreefd.
De bizonderste figuren uit dezen tijd in de literatuurgeschiedschrijving zijn : 1) Gervinus (Geschichte der deutschen
Dichtung, 5 Din. 1853), die uitging van de politieke geschiedenis en op liberaal standpunt stond; 2) Koberstein (1),
die vertrok van een geschiedenis der literaire vormen en zich
liet leiden door geschiedkundige en aesthetische categorieen.
Maar tienslotte kwam beider werk hierop veer, dat het een
heldenvereering werd der klassieke periode (Goethe, Schiller) en deze heldenvereering heeft in de traditioneele opvat(1) Grundrisz der Geschichte der deutschen Nationalliteratuur 1842-1866, 5 dln.
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ting der Duitsche literatuur tot heden toe, nog niet volledig
afgedaan. Bat beduidt niet dat absoluut alles van deze groote
schrijvers werd verheerlijkt. Zoo stond Gervinus bijv. van
uit zijn liberaal standpunt tamelijk critisch tegenover de behoudsgezindheid van Goethe, maar in het raam zijner geschiedenis is Goethe de centrale, en alles overheerschende figuur.
Een bizondere plaats neemt Hermann Hettner in met zijn
Literaturgeschichte des 18° jahrh.underts (1856-1870). Deze
Hegeliaan schrijft reeds een soon geestesgeschiedenis Geistesgeschichte) en toont de neerslag der toenmalige ideeen,
niet enkel in de literatuur, maar ook in de andere kunsten.
Alhoewel het individu ook tot zijn recht komt als exponent
eener idee in deze geschiedenis der Aufklarung, werd Hettner
vanwege de Schererschool verweten, dat hij to kort schoot in
de motiveering, Been rekening hield met hit eene, ware,
wetenschappelijke. beginsel : de causaliteit en de individualiteiten verwaarloosde of misvormde ten voordeele der idee.
Heden ten dage echter, staat Hettner weer aan de orde van
den dag, juist omdat hij de eerste literatuurgeschiedenis als
<< Geistesgeschichte » schreef, Welke opvatting de laatste jaren
in Duitschland door merkwaardige gewrochten werd gehuldigd. Zijn werk beleefde in 1929 twee herdrukken, en R.
Unger wijdde aan hem enkele belangwekkende opstellen.
(Gesammelte Studien, 1929).
Met W. Scherer (Geschichte der deutschen Literatur,
1883) begint dan een nieuwe phase in de geschiedenis der
Duitsche literatuurwetenschap het positivisme. Scherer
trachtte tot een natuurwetensc^appelijke opvatting der geesteswetenschappen to komen, erkende als eenig principe slechts
de causaliteit, die zich in de literatuur onder drie vormen
voordoet : Erlebtes, erlerntes, ererbtes. De methode was
vooral analytisch: Hierdoor kwam, mede door den bloei der
literatuurgeschiedschrijving in het al gemeen, dat een enorm
materiaal verwerkt en vastgelegd werd. Vooral op gebied van
tekstphilologie en levensbeschrijving werd er veel goeds geleverd. Maar de geschiedenis der letterkunde over het algemeen, weed onveranderlijk steeds afgesloten met den dood
van Goethe.
;

(
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In de biographies werd er al te eenzijdig de nadruk gelegd
op hetgeen een schrijver gelezen had, om zijn persoonlijkheid
te verklaren. De geestelijke physionomie van een bepaald
schrijver werd afgeleid uit de schrijvers die hem wares voorafgegaan. Van den geestelijken achtergrond eener eeuw, van
de tijdsatmosfeer, komt niets terecht. Voor het innige vlechtwerk der sociale, politieke, geestelijke tendenzen eener eeuw,
die zulk belang hebben bij de onbewuste worming der schrijvers, hadden de philologer der Schererschool gees gevoel.
Ook niet voor het dynamisch worden eener persoonlijkheid
in Naar tijd, waaraan later zooveel belang zal aan gehecht
worden.
De groote schrijvers die zij behandelden : de klassiekers,
zijn dit vanaf hun eerste optreden. In deze boeken semen deze
figures een statische houding aan, niet van een grgeiend
mensch, maar van een gebeeldhouwden held. Trouwens
Scherer noch zijn volgelingen hebben zich ooit bekommerd
om methodologische beschouwingen of navorschingen, last
staan om metaphysische verklaringen of kritische bezinning
over de laatste waarden, die de meesten deter school niet eenmaal als problemen aanvoelden. Men ziet zeer duidelijk, hoe
het positivistisch materialisme, dat zich in de literatuurstudie
voordeed door het verwerken van een ontzaglijk materiaal
zonder andere pretentie : «Die Freude am Stoff », een gansche schaar vorschers in zijn ban hield, zooals dit ook het
geval was op andere gebieden van het geestelijk en economisch levee.
Rond het erode der 19e eeuw trad er echter voor alle geesteswetenschappen een ommekeer in. Het gansche materialistisch systeem verloor zijn absoluut karakter, verscheen als
problematisch, en zijn toepassing op de wereld van den geest
bleek een vergissing. De metaphysica, door het materialisme
dood verklaard werd terug een ^levensmacht. In de literatuurgeschiedenis werd het geweldig opgehoo p te materiaal, meer
als een belasting dan als een vooruitgang der wetenschap aanzien. Tegenover het zich verliezen in bizonderheden, deed
zich een streven naar synthese gevoelen. Tenslotte werd er
bezind over de methodes, die in het licht van philosofische
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standpunten grondig onderzocht werden.
Tegelijk met deze strekkingen naar een nieuwe metaphysica
en nieuwe waarden, gebeurde er ook een bewuste terugkeer
naar het romantisme. Vandaar de naam van deze beweging
in Duitschland : neo-romantisme. Zooals de voorgaande
periode haar hoogste uitdrukking vond in het begrip en het
wezen der n a t u u r, zoo kruist het denken en willen van de
nieuwe periode rondom het begrip en het wezen der
kultuur.
De klassieke figuur dezer Metaphysica der << Kultuurwaarden» was Nietzsche. In de literatuurgeschiedschrijving zijn
het Ricarda Huch en Oskar Walzel.
In de beroemd gebleven werken van R. Huch : Blutezeit
der Romantik (1899) en Ausbreitung and Verfall der Romantik (1902) kan men goed het bizonderste streven der neoromantische beweging volgen : het streven naar een cultuursynthese. Daarom richt de schrijfster haar blik niet eng op
het literaire werk der Romantiekers, maar bizonder ook op
de romantische levensvormen, tenslotte op de uitstraling van
het fundamenteel romantisch gevoel in able uitingen van het
Leven : kunst, wetenschap, liefde, vriendschap, politiek, enz.
Ter verklaring van de romantische beweging, gebruikt zij de
tegenstellingen appolinisch X dionysisch (Grieksche X d^uitsche geest) waarvan het romantisme een synthese zou zijn.
Deze twee werken van R. Huch hadden niet alleen een groote
waarde op zich zelf, en beteekenden een datum in de geschiedenis der literatuuropvattingen, maar ze waren als de eerste
proeven van de typologie der menschelijke uitdrukkingsvormen, een wetenschap die in Duitschland nu vasten vorm gekregen heeft.
Naast haar moet O. Walzel vernoemd worden als pionier
der neo-romantische school, alhoewel zelf voortgekomen uit
de Schererschool, en die steeds gereserveerd en voorzichtig
gebleven is. Maar ook hij heeft zich hoofdzakelijk belig ge-

hauden met _de problemen der romantiek (Deutsche Romantik 1908) waarvoor de volgeliti gen van Scherer geen interesse
hadden. Tegenover R. Huch die weer zingevend en verklarend optreedt, gaat hij meet wetenschappeliJk ordenend to
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werk. Hij bekent zich ook tot een leerling van Dilthey, Wiens
voorname rol in het Duitsche geestesleven bier terloops moet
besproken worden.
Alhoewel reeds in een vroegere periode werkzaam, begirt
men den invloed van Dilthey pas te erkennen in het begin der
20e eeuw. Aanleiding daartoe was zijn verzameling essays
Das Erlebnis and die Dichtung (1906). In tegenstelling met
de aan het detail hechtende Schererschule, dringt hij alle
bijzonderheden in de biographie op den achtergrond, om van
uit een bizondere ervaring of levensvorm van den schrijver,
zijn werk of te leiden. Het is niet weer dat pijnlijk zoeken
naar invloed en voorbeeld om elk detail in een schrijver te
kunnen verklaren, zooals het bij de epigonen van Scherer
schering en inslag was, dat het streven van Dilthey beheerscht,
maar een philosophisch doordringen in het menschelijk
wezen. Het andere werk van Dilthey is hoofdzakelijk de
studie van de philosophie der kultuur en de morphologie
barer vormen (1).
In de Duitsche literatuurgeschiedschrijving zijn al deze
richtingen nog voelbaar tot in 1933, hetzij ze gewoon werden
doorgetrokken, hetzij ze splitsten en order een nieuwen naam
een vertakking bleven van reeds genoemde opvattingen. Zoo
herinnert bij de sociologische opvatting der literatuurgeschiedenis, door de marxistische en materialistische invloeden die
zij aanwijst, wel eenigszins aan de vroegere positivistische
Schererschule. Maar er is nochtans dit diepgaand verschil
dat de vroegere positivisten zich volkomen wilder onderwerpen aan hun stof, met verdringing van alle persoonlijke
zienswijze (hetgeen onmogelijk is), terwijl daarentegen de
latere saciologen aan de literatuurgeschiedenis een vorm
trachten in te prenten, die een levensbeschouwing veronderstelt. De bizonderste vertegenwoordiger van deze richting is
Samuel Lublinski (Literatur and Gesellschaft im 19. jahrhun(1) Het latere werk van O. Walzel, dat niet minder interessant is, betreft hoofdzakelijk de vorm van het kunstwerk (Das Wortkunstwerk. 1926). Als fijnzinnige
eklektieker, ver van alle systeemdwang, profiteert hij van zijn uitgebreide eruditie
op alle gebied, om onverwachte en scherpe wederzijdsche belichtingen te verwekken.
(Gehalt and Gestalt im Kunstwerk des Dichters. 1925).
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Bert 1899-1900), Bilanz der Moderne 1904 en Ausgang der
Moderne 1909. In deze werken wordt het probleem van het
verband tusschen de maatschappelijke vormen en de kunstvormen grondig behandeld. In deze literatuurgeschiedenis
zijn het geen individus meer, die naast elkander ontwikkelen,
maar een strijd van standen en klassen en de grootere figuren
in de literatuur zijn slechts spreekbuizen, die de eischen en
idealen dezer klassen in de wereld zenden.
Van een totaal andere opvatting gingen degenen uit, die
de • literatuurgeschiedenis als een geschiedenis van den geest
schreven. Onder invloed van wijsgeeren zooals Bergson,
Dilthey en Eucken, werd het geestelijk leven van een yolk
beschouwd als een absolute, ontologische eenheid, die aanhoudend scheppend evolueerde. Dilthey beeft daartoe bijgedragen door zijn beschouwingen over de nawerking van
geestesmachten in de geschiedenis, door het vastleggen van
de geschiedkundige ` categorieen van de immer wordende
wereld van den geest in zijn typologie der geestesvormen
Eucken door zijn zelfstandigheidsverklaring der geestelijke
wereld tenslotte vooral Bergson door zijn << scheppende
evolutie >>. De categorie der causaliteit, waaraan in de vorige
eeuw de meesten der geschiedschrijvers (nu nog de sociologische) ten strengste aan vasthielden, wordt bier opgegeven
ten voordeele van een geheimnisvolle lotsbestemming, niet
toegankelijk voor verstandelijke analyse.
In het werk van R. Unger over Hamann (Hamann and die
Auf klarung. Studien zur Vorgeschichte des Romantischen
Geistes im 18. Jahrhundert. 1911) dat uitblinkt door zijn
scherpe en ver doorgevoerde analyse, wijkt tenslotte de verstandeli j ke ontleding voor de deemoedige vereering van het
onverklaarbaar genie. En in het andere meest representatieve
werk van deze richting : F. Gundolf, Shakespeare and der
deutsche Geist 1911, wordt er beweerd, dat de eigenlijke kern
der geschiedenis, slechts van uit een gansch innerlijk, religieus
levensgevoel kan gevat worden.
Wijden wij wat meer aandacht aan deze leidende werken,
die in de geschiedenis der Duitsche literatuurwetenschap een
keerpunt en een datum geworden zijn. Het werk van Unger
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is een geschiedenis der Duitsche Aufklarung. In plaats van,
zooals men het vroeger zou gedaan hebben, bij het starre
begrip : Aufklarung te blijven, krijgen wij een levend kluwen
van allerlei richtingen te aanschouwen, waar de rationalistische, pietistische en sensualistische componenten in overheerschen. De eerste voorloopige resultaten worden dan op de
literaire produktie van 1750 toegepast. Tegen dezen achtergrond groeit dan de scheppende persoonlijkheid, die Hamann
geweest is en zijn strijd tegen de rationalistische Aufklarung.
Door een subtiele analyse wordt het dan duidelijk, hoe in
Hamann allereerst de ideeen en gevoelscomplexen ontstaan
zijn, die later in Sturm and Drang, in Herder en Gcethe hun
voile ontwikkeling zullen krijgen. Tenslotte wordt de studie
van Unger, door zijn diepzinnig aanvoelen van het bovenrationeele in deze geniale verschijning, een glanzend betoog
om de demonische achtergronden van het leven, die aan de
verstandelijke navorsching ontsnappen, toch in het wetenschappelijk onderzoek als grootmachten te betrekken.
Het boek van F. Gundolf is een geschiedenis van de Duitsche literatuur, gezien in de veranderingen en omvormingen
van Shakespeare's beeld en werken in Duitschland. Shakespeare en de Duitsche geest zijn twee verscheidene krachten
die met elkander worstelen en elkanders vorm beinvloeden
en veranderen. Het geestelijk leven is voor Gundolf een spel
van krachten, eeuwig in strijd, eeuwig in wording, nooit in
waste verhoudingen verstarrend. Alle getuigenissen en enkelingen, van belang voor de literaire geschiedschrijving, zijn
slechts dragers van levensbewegingen. Deze beweging weer
levendig te waken, door keuze en schikking uit het uiterst
omvangrijke, maar in zijn vorm doode materiaal, dat is de
opgave der literatuurgeschiedenis, en dat is scheppende voorstelling.
Gundolf breekt verder beslist of met de methode van
Scherer : he opzoeken der invloeden, om daarvoor in de
plaats te stellen een systeem van werkende krachten. Voor het
eerst heeft hij het ook aangedurfd een ver doorgevoerde
analyse van den stijl van een tijd op te bouwen, waarbij een
diepzinnige philosophie der taal bij te pas komt. Voortko220

mend uit de school van George, en zeer onder den invloed
van diens Symbollehre, trachtte hij de uitbeelding der geschiedenis uit de analyse naar de synthese te voeren, daardoor
dat hij symbolische gestalten en toestanden te zamen schikt
tot een wisselspel van krachten.
Naast deze groote werken dienen nog vermeld : van G.
Salomon : Das Mittelalter als Ideal der Romantik. 1922. Geschreven in den geest van Gundolf's Shakespeare, schildert
het de ontmoeting van den Duitschen geest met de Gotische
wereld. W. Mahrholz, in zijn Deutsche Selbstbekenntnisse,
1919, een geschiedenis der autobiographie, wil zoowel een
studie maken van het verband tusschen levensvorm en kunstvorm als toonen, dat naast de geestesgeschiedenis ook nog
een zielsgeschiedenis, t. t. z. dat naast een geschiedenis der
ideeen ook nog een geschiedenis der overheerschende gevoelens bestaat.
(Slot volgt.)
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TWEE ZESTIGERS
door G. WALSCHAP

L. Baekelmans en H. Terlinck
Tijdens de Baekelmansviering zeide ik tot een buitenlandsch journalist, die een ontvangst door het stadsbestuur,
een academische zitting en een banket << toch genoeg vond >>,
dat wij, Vlamingen, bij dit alles toch twee taken voor oogen
houden : de gevierde weet dat het hem van harte gegund
wordt, maar ook dat hij als voorwendsel client; de vierders
weten dat zij wel den gevierde, maar ook de Vlaamsche letteren vieren. Hierop antwoordde mij deze journalist dat, zijns
inziens, de groote figuren het minst geschikt zijn voor zulke
manifestaties, omdat zij altijd een beetje eenzaam zijn en
<< unheimisch >>, want zij zijn aan hun ti j d en hun omgeving
ontgroeid. De middelmatige figuren zijn daarentegen geknipt
voor groote manifestaties, zij vertegenwoordigen het best hun
midden, dat hen dan ook het meest lief beef t en gulst huldigt.
Al kon ik de woorden van den journalist niet weergeven
zonder Lode Baekelmans een middelmatige figuur te noemen
— waarbij elke gedachte aan mediocriteit zeer ver is ik
vond zijn aanmerking zoo juist, dat ik ze bier een plaats wilde
geven. Neen, de schrijver van << Tille >> had op verre na geen
middelmatig talent, maar de schrijver die het zich nadien gemakkelij k heeft gemaakt in de joviale goedmoedigheid, heeft
dat talent, we ze en, niet vermoord, maar een beetje verwaarloosd. De deernis, die hem zijn schoonste boek liet schrijven, heeft hem doen naderen tot zijn onderwerp in plaats
van er zich in de hoogte van te verwijderen, waar de deernis
nog rooter wordt, subliem kan worden. De nadering leidt
tot vereenzelviging, zijne stem gang klinken van tusschen zijne
personages als een der hunnen.
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Hoe goed burgemeester Huysmans er ook over getoast
moge hebben, veeleer dan eend beteekent de naam Baekelmans stokdrager. Ziet men in een stokdrager eerst en vooral
den dienstbare altijd in de nabijheid van zijn meester, dan
zijn er zeker weinig Baekelmansen die hun naam meer waar
gemaakt hebben dan Lode Baekelmans. Het ambtenaarschap,
waaxaan, hij tenslotte zijn kuastenaarschap heeft opgeofferd,
was een vrijwillig baekelmanschap, dat de hulde verdient
Welke hij gekregen heeft. De schrijver van Tille had de mogelijkheden in zich om eenmaal door zijn yolk gekroond te worden zooals Conscience het werd. Hij heeft zich de stokdrager
van dat yolk gemaakt. Het volk was zijn meerdere; in plaats
van het uit den hoo ge te begiftigen met zijn kunst, heeft hij
het nederig gediend met zijn boeken en veel meer met de
boeken van andere schrijvers.
Wij hebben het gehoord, telkens hij bedankte voor de
huldeblijken : zijn.literair werk, al Wilde hij er over spreken,
vergat hij zeer spoedig, en dit geheel onwillekeurig, om uit te
weiden over zijn werk in de bibliotheken, in het museum van
letterkunde enz. Zelfs het traditioneel geschenk had hij ofgewezen voor het geluk van zijn lev^en : verwezenlijken; het
moest een letterkundige prijs warden. En dat is in orde.
Ik denk wel dat op den da g der viering de muse een beetje
getreurd heeft om Lode Baekelmans, maar zij is dan ook de
eenige geweest op zooveel honderden, die hem van ganscher
harte en zeer terecht zonder terughouding hebben kunnen
huldigen. En dat waren menschen, zij is tenslotte toch maar
een muse.

Herman Teirlinck is ook zestig geworden, maar na een
poosje gesukkeld te hebben met zijn gezondheid voelt hij zich
fit and well, ziet in den spiegel dat zijn neus nog niet naar
voor gezakt is zooals lien van de ekster op de galg, wil dus
zijn ouderdom niet weten en denkt : vermits Schopenhauer
zegt dat de drie kostbaarste goederen zijn : ten eerste gezondheid, ten tweede jeugd, ten derde vrijheid, wil ik ook het
tweede niet laten schieten.
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Men kent het criterium van jeugd. Zeg iemand : neem een
boek, leg het op den grond, zet er de hielen op en de teenen
op den grond, verhef u nu tier meal, op uw teenen zonder dat
uw hielen het boek raker. Indien hij, die dezen raad krijgt,
hem dadelijk uitvoert, is hij nog jong. Indien hij verontwaaxdigd antwoordt dat een boek daarvoor niet dient, is hij oud.
Wij zijn er van overtuigd dat Herman Teirlinck dadelijk de
proef zal nemen, maar na vastgesteld te hebben hoe fit hij
nog is, zelf een boek zal beginner te schrijven, namelijk een
tooneelstuk. Want hij heeft wel gepraat op de galg, maar
hij kan gerust nog altijd rond de galg dansen en er van weg.
Zijn vivaciteit bewijst hij door niet te willen gevierd worden. Waar gaan wij het schrijven, een Vlaming die niet wil
gevierd worden. Zoo dapper is er wel eens een, die jong is
en zich inbeeldt dat men hem nog dikwijls genoeg zal kunnen
in de bloemen zetten, maar een zestiger die voor de ijdelheid
der speechen en toespraken nog niet vatbaar is, is onverbeterlijk. En nochtans, om anderen, om b.v. onlangs Raymond
Herreman te vieren was Teirlinck present. Het is dus niet
wegens misanthropie....
Al stelt Teirlinck het nog wat uit, wij stellen het niet uit
zestiger, innige gelukwenschen! En daar de mensch van nature
een beetje contrarie is, zijn deze wenschen joist hartelijker
omdat gij getracht hebt ze of te weren, maar gij woont in
Vlaanderen, het zal u niet lukken.
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KRONIEKEN
I
KRONIEK UIT NEDERLAND
door PIERRE VAN VALKENHOFF

ROMANTRIO
ARTHUR VAN SCHENDEL, De Wereld een Dansfeest.
Roman. Uitgegeven door J. M. Meulenhoff Aan 't Rokin 44 to
Amsterdam (253 blz.).
F. BORDEWIJK, K a r a k t e r. Roman van Zoon en Vader. Nijgh
& Van Ditmar N. V. Rotterdam 1938 (366 blz.).
C. RIJNSDORP, E 1 d e r t H o 1 i e r. Bandversiering van Karel
Hoekendijk. Uitgegeven door Bosch & Keuning N. V. Baarn
(z. j. 287 blz.).

Wanneer men zich afvraagt, hoe het op het oogenblik met
de moderne Noordnederlandsche prozakunst gesteld is, dan
kan men na een kort onderzoek vaststellen, dat deze zich kenmerkt door een groei en bloei op bijna alle gebieden. Allengs
heeft zich in .Nederland een prozakunst ontwikkeld, van een
hoedanigheid, die de gang ervan niet a^lleen met belangstelling, maar vooral met liefde kon doen volgen. Zij kept haar
verrassingen — gelijk het romandebuut van Walter Breedveld — en zij heeft toekomst als verleden. Kortom, er is beweging in het Noordnederlandsche prozakamp, defining,
aanleiding gevend tot een stroom van drukwerk waarin echter
niet alles van even groote waarde is. Het journalistieke temperament — in slechte zin — neemt nu en dan bedenkelijke
vormen aan, en de best-sellers zijn meermalen teekenende
exponenten. Maar toch, road het Noordnederlandsche proza
is er spanning en ontwikkeling. Aan grooten is er geen
gebrek, aan minder grooten avervloed. Neemt men de lijsten
der uitgevers in handen en gaat men alleen maar na, hoeveel
oorspronkelijke romans in Nederland gedrukt worden, dan
duizelt het u voor de oogen, door het groote — in honderdtallen loopende — aantal. Orde en rangschikking in deze
225

stroom te houden is een bijna bovenmenschelijke taak, welke
nochtans verricht moet worden, will men het minder belangrijke van het werkelijk beteekenende kunnen onderscheiden.
Dat een en ander sours zeer moeilijk is behoeft weinig betoog;
niet altijd is het uit te waken of het gebodene werkelijk voldoet aan alle in dezen te stellen eischen.
Betrekkelijk gemakkelijk is dit voor een groote als Arthur
van Schendel, die steeds weer opnieuw — tot in zijn laatste
boek De Wereld een Dansfeest toe — bewijst,
onder de huidige prozal"sten de eerste en voornaamste te zijn.
De boeken zijner laatste jaren — o.a. E e n H o 1 1 a n d s c h
Drama, De rijke Man en Grauwe Vogels
bleken telkens weer werken van buitengewone beteekenis.
Arthur van Schendel is een van de waarlijk groote schrijvers
der huidige Nederlandsche letterkunde, en vandaar dan oak
dat bijna ieder zijner romans de indruk van een epos maakt.
Zijn meesterschap is meer dan verbluffend : ontstellend, en
waar hij als mensch tegelijkertijd romanticus en realist is, valt
het te begrijpen, dat men hem met recht europeesch van formaat kan heeten.
Na zijn onmiskenbaar somber D e G r a u w e V o g e 1 s,
brengt Van Schendels D e Were 1 d e e n I? a n s f e e s t
een roman met een andere meer frissche stijl. Geestigheid en
humor vormen van dit boek voorname elementen, en al is
evenzeer hier de diepere ondergror.d weer tragisch van karakter; over het geheel toch een lichtere glans. Ook dit . boek
lijkt een intermezzo, als het ware ter ontspanning geschreven;
doch eveneens bier wordt men op meerdere plaatsen door het
geniale van dit alles getroffen. Stel u voor, een twintigtal
verzamelden, ieder op zijn wijze en geheel vanuit zijn mentaliteit, achtereenvolgens aan het woord komend, our in persoonlijke << gedenkschrif ten >> zaken wee te deelen, welke
— direct of indirect — betrekking hebben op de — zelf niet
daaraan deelnemende — hoofdpersonen. De geschiedenis van
Marion en Daniel laat Van Schendel vertellen door een groot
aantal personen, die op verschillende tijden en op verschillende plaatsen met hen in aanraking komen. Daar is het verhaal van de kastschooldirectrice, het verhaal van den kamer226

verhuurder, het verhaal van de kleedster, het verhaal van de
werkster en nog vele andere, en zij alle vormen een eenheid
fragiel als leant, maar merle daarom bijzonder bekoorlijk. Het
is merkwaardig te zien hoe zeer diep Van Schendel het menschelijk hart peilt, het is verbazend hoe hij met een feilloos
meesterschap het mentaliteitsverschil in de diverse figuren
uitstekend heeft doen uitkomen. Soms is het boek vreemd en
bizar, maar overal treft het streelende en behoorli j ke; zaken
even herinnerend aan den prachtigen roman D e r L i e f d e
B 1 o e s e m s, doch daar niet gansch mee overeenkomend,
waar deze verheerlijking van de dans nauwer aan de 19 en 20'
eeuwsche realiteit aansluit. Men herkent het huidige Europa
in deze fantasie; werelddeel waar andere rhythmen beslissend
zijn, centrum ook waar een nivelleerende beschaving het yolk
waaruit de dans voortkwam tot een kleurlooze massa
gemaakt heeft. Marion en Daniel staan tegenover deze wereld,
en waar zij zichzelf eerst te laat naderen, omdat hun beider
rhythme in de uitverkoren pavane niet overeenkwam, is het
begrijpelijk hoe zij onder moeten gaan; een ondergang door
hen zelf niet gevoeld, maar door de omgeving te sterker gezien. Deze omgeving is, op enkele uitzonderingen na, volkomen anders gericht en staat dan ook geheel , vreemd ten
opzichte van het raadsel : Marion en Daniel. De kamerverhuurder acht den laatste, de raarste klant die hij ooit op zijn
kamers gehad heeft; de werkster vindt het vreemd dat die
dansers zoo veel voor haar geweest zijn. Onmiskenbaar heeft
dit alles een toon van weemoed, maar het stralende van dit
werk heerscht overal. Het vormt voor alles een product van
fijnheid, en is even onaardsch als bijzonder. Van de alledaagsche werkelijkheid staat dit boek verre. Hierover hangt druk
noch benauwenis, en ook al blijft het treurige der onvereenigbaarheid er een groot gedeelte zijn rol in spelen, wezen en
sfeer van deze roman zijn even licht als die van G r a u w e
Vogels zwaar.
Het is zeer merkwaardig dat een auteur tot scheppingen
komen kan, die overeenkomend in waarde zoozeer in essentie
verschillen, dat een tegenover elkaar stelling in plaats van
een naast elkander zetten gerechtvaardigd is. Men heeft de
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verklaring daarvoor te zoeken in de persoonlijkheid van
Arthur van Schendel; maar wanneer men zich goed rekenschap
geeft van wat deze auteur reeds schonk, dan wordt men zich
dubbel van zijn belangrijkheid bewust. Het is verre van nauwkeurig wanneer men zijn oeuvre onderscheidt in dat van de
werkelijkheid en dat der fantasies maar gaat men daartoe voor
een oogenblik over, dan maakt zoowel de eene als de andere
zijde een zoo overweldigende indruk, dat men vreest de verhoudingen uit het oog te verliezen en de figuur van den
schrijver niet weer goed te zien. Dit nu is ook het geval wanneer men D e Were 1 d e e n D a n s f e es t op zichzelf
bestudeert. Deze roman heeft zoovele facetten, dat hij zeker
niet nalaten zal tegenspraak uit te lokken, maar bovendien
onderscheidt zich dit werk door een grootheid die den criticus
maar al te gemakkelijk op een dwaalspoor brengt. Den nietverstaander spreekt hier van onduidelijkheid, de analist van
vaagheid. Dit vloeit daaruit voort, dat men op Van Schendel
in dit boek geen vat kan hebben. De auteur schijnt eer zelf
een gevoerde dan een leider in deze dansende wereld-kaleidoskoop, maar dringt men zoo diep als mogelijk is binnen,
in de essentieele conceptie en constructie van deze geschakelde
verhalenreeks, dan kan men bij tijd en wijle zien hoe aan dit
alles een schema ten grondslag ligt, dat door helderheid schittert.Menmoettot De Wereld een Dansfeest door
her- en herlezing ingaan; eerst dan is men eenigermate in
staat de werkelijke schoonheden van dit nieuwe meesterwerk
te kunnen waardeeren.
Voert Van Schendels boek ons buiten de dagelijksche realiteit, Bordewijks roman van noon en wader K a r a k t e r staat
midden in deze — hier zeer nauw bepaalde — werkelijkheid.
Dit boek is geen werk om enthousiast over in verrukking te
raken; de stof leent er zich niet toe, de stijl maakt het onmogelijk. Bordewijk staat met beide voeten op de grond en wil
niet verder zien dan zijn news fang is. Hij dwingt daarbij den
lezer het zelfde te doen en geeft hem niet de gelegenheid,
zich aan deze ban te onttrekken. Wil hij naar ruimer versschieten, Bordewijk shat hem neer met zijn korte stijl. << Blijf
voor alles zakelijk » schijnt hij den lezer toe te roepen, en
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waarlijk de zakelijkheid past in deze roman. zij vormt er geen
deel van, maar maakt er de wezenlijkheid van uit, en wie de
totaal verkeerde meening zou aanhangen dat zij grootschheid
uitsluit, bestudeere Bordewijks boek om zich onmiddellijk
van het tegendeel te overtuigen. Met opzet gebruikte ik in
de laatste zin het woord bestudeeren. K a r a k t e r is geen
boek dat men spelenderwijs in zich opneemt. Het maakt de
indruk van een forsch en groot gebouw, werkstuk dat volledige kennis eischt wil men erin thuis zijn en ook andere dan
de genoemde eigenschappen ontdekken. Bordewijk staat zijn
man, K a r a k t e r kon door niemand anders geschreven zijn.
Behalve de roman van een kerel : Drevershaven, is dit boek
ook het epos van een stad : Rotterdam. Beide zijn naar elkaar
toegegroeid, bijna zou ik zeggen in elkander vergroeid. Het
<< haven >> in de naam van den held is Rotterdams essentie, en
op het water verwierf deze deurwaarder zijn roem. Als de
stad een kerel van graniet, is deze A. B. Drevershaven, het
zwaard zonder genade, een vent als een rots. Weifelt hij, dan
scheldt hij zichzelf voor idioot uit, is hij harder dan noodzakelijk, dan acht hij zich prijzenswaardig. Deze kerel, een
man niet zonder s tdismen, is van Bordewijks roman de centrale figuur. De ondertitel had eerder kunnen luiden << Roman
van Vader en Zoon >> dan << Roman van Zoon en Vader >>,
want ook al is de opkomst van den jongen Katadreuffee de
natuurlijke zoon van Drevershaven het << Leitmotiv >>,
overal en altijd is Drevershaven de man. Hij, en niemand
anders, beheerscht in alle opzichten de situatie, en al schijnt
hij een enkele maal te verliezen, de uiteindelijke overwinning
is er te grooter om. Hij voedt zijn zoon door tegenwerking
op, een middel dat al moge het op het eerste gezicht << nog
niet zoo stom zijn >> gelijk Jan en alleman zeggen zou, in dezen
man toch een te persoonlijke gestalte gekregen heeft, dan dat
het ook maar in de verste verte als model zou kunnen dienen.
Drevershaven problematiek is zijn gespletenheid; aan de eene
zijde staat de duivel, aan de andere de engel. Hij kan noch
wil zich recht houden, en zwalkt als een overladen schuit tusschen deze twee uitersten. Hij verleidt het meisje, doch gaat
de moeder na; hij trapt het kind, doch staalt het tegelijkertijd
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voor zijn verdere levensgang. De jonge Katadreuffe wordt
uiteindelijk een Drevershaven, en ook al noemt hij zich uitsluitend de zoon van zijn moeder, al datgene waardoor hij
omhoog komt is hij zijn vader indirect verschuldigd.
Het gegeven van K a r a k t e r is niet bijster origineel; de
uitwerking ervan is echter van voorname allure. Andermaal
toont zich Bordewijk hier een kunstenaar van beteekenis en
grootheid. Meerdere fragmenten in dit boek zijn uitstekend,
en al is de psychologie niet overal even verantwoord, de
karakteristiek der voornaamste deelhebbende persoonlijkheden is voortreffelijk. Teekenende details zijn niet veronzachtzaamd, maar voor alles Bing Bordewijk toch het groote
boeiende geheel, de strijd tusschen vader en zoon met als
achtergrond een vermoeide en verarmende stad. Wie de
breedte van de Coolsingel en het opene der Rotterdamsche
havens kent, vindt dit alles in K a r a k t e r terug. Er waait
als daar ook hier een frissche wind, en van het werkelijk beteekenende van deze mikrokosmos, is de schrijver van de
eerste tot de laatste bladzijde vervuld. De humor heeft hij
niet vergeten, maar op de eerste plaats is K a r a k t e r toch
een boek van levensware ernst. Het is hard en weinig gevoelig, zijn taal is koud en hoekig als beton, maar het geheel
heeft zelf karakter in die zin dat men zich in de grootheid
ervan niet vergist. Het sluit misverstand buiten door zijn
openheid, het is van een vertrouwenwekkend geheel door zijn
geslotenheid. Het eenige bezwaar dat men er tegen kan aanvoeren is, dat het tegen het einde eenigermate zakt. Het begin
is ongetwijfeld het beste, de middenpartij staat op een daarmee overeenkomstig niveau, maar tegen het einde wordt het
boek minder en — wat erger is —matter. Er ligt een sfeer
van moeheid over de laatste capita, zij zijn te uitvoerig en te
lang in beschrijvingstrant, en zij bevatten te veel geredeneer.
Herleest men onmiddellijk erna het begin dan voelt men het
wel zeer duidelijk. Het einde van K a r a k t e r bezit noch
die spanning en evenmin die sterkte. Nochtans is dit gebrek
niet van zoo groote beteekenis, dat het het geheel in sterke
mate benadeelt. In waarheid is K a r a k t e r een boek dat
sterk boeit en diep treft.
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Het heeft mij weinig verbaasd, dat er in Noordnederland
nog niet veel aandacht besteed is aan de zeer opmerkelijke
roman van den vooraanstaandenprotestantschen letterku
dige C. Rijnsdorp : E 1 d e r t H o 1 i e r. Dergelijke << ideeen
romans » genieten over het algemeen Been groote belangstelling, en wanneer de schrijver dan ook nog met zoo een boek
bepaalde dingen zeggen wil, dan heeft men al gauw de tendenz-stok bij de hand. De opzet van het boek is gedurfd geeft
men tae, maar Welke zonderlinge paden bewandelt deze man!
Is dat een Hollander? Is dat een roman, die — ook! — in
Rotterdam spelen wil? Neen, Beef mij dan maar Bordewijk!
Deze en soortgelijke redeneeringen gaan in dit als andere,
overeenkomstige, gevallen niet op. Men vrage zich op de
allereerste plaats of wat de schrijver wil; heeft hij immers
zelf niet een artikel geschreven, om uiteen te zetten wat hij
met zijn E 1 d e r t H o 1 i e r bedoelde? Welnu, Rijnsdorp
wil met dit boek zeggen : dat religie en cultuur ten nauwste
verbonden zijn; dat de wereldgeschiedenis een proces is en
dat, hoe meer het einde nadert, zich dat ook des te meer in
de cultuur zal openbaren. Dat de verleiding misschien op dit
terrein nog wel eens met ongekende kracht het hoofd kan
opsteken. Maar Dole positief : dat in de gemeenschap der heiligen latent de bouworde van het nieuwe Jeruzalem leeft en
dat ook vernieuwing van de kunst alleen mogelijk is, wanneer
ze daaraan waarden ontleent, al zou ze die ook tegen Christus
gebruiken.
Deze meeningen — waarmee niet alles gezegd is — zijn niet
gehcel de onze, maar zelfs indien men ze volkomen verwerpt
heeft men er nog rekening mee te houden, dat nu de christelijke romanproductie — in waarheid! — in jeugd- en streekbeschrijving dreigt te verloopen, dit werk met zijn heel andere
opzet toonen kan, dat er nog veel onbeproefde mogelijkheden
zijn. Het is een niet geringe verdienste van C. Rijnsdorp —
ook een voornaam essayist — daarop niet alleen in theorie
maar eveneens in praktijk te hebben gewezen. Men kan van
meening zijn, dat het wenschelijk ware geweest, eenige uiteenzettingen omtrent zijn bedoelingen als verantwoording
aan het boek te doen voorafgaan; doch waar de auteur daar
-
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van of zag, is het dubbele plicht zijn boek op de keeper te
beschouwen en niet te snel te komen aandragen met uitspraken als dat hij in dit boek te hoog gegrepen zou hebben.
Is dit werk daarvoor op de eerste plaats van een te interessant
karakter, het getuigt daarbij overal van vakmanschap en beheersching. Deze roman is niet achter elkaar afgeschreven,
en vormt. dan ook Been geheel om achter elkaar uit te lezen.
Rijndorps boek vraagt voor alles volledige overgave. Het is
bijzonder en oorspronkelijk, krachtig en spannend, kortom
ook E 1 d e r t H o 1 i e r vormt een verschijning van uitzonderlijke beteekenis.
Nochtans, het werk is meer pogen dan slagen; de bloesem
werd niet overal vrucht. Kort, zakelijk en weinig poe**tisch. in
taal, is het eerder filmisch en hoekig hard. Zijn stijl komt
weinig met die van Bordewijk overeen, doch als de auteur
van K a r a k t e r huldigt ook Rijnsdorp het principe van
het directe. Hij is oorspronkelijker dan Bordewijk, en al verloochent zich evenmin in deze fantasieschepping de Hollandsche realist, toch heeft Rijnsdorp met dit werk een zeer bijzonder boek gebracht. Zijn sommige taken in deze roman
van bezielden eenigermate onbegrijpelijk, toch komt men tot
een aanvaarding van het geheel, dat waarschijnlijk blijkt, hoe
vreemd het ook op het eerste gezicht schijnt. Men verwerpt
deze fantasie niet als een onmogelijkheid, en al kan het slot
— meer val dan oplossing — niet voldoen, het gebodene heeft
een zoodanige innerlijke waarde, dat men aan de potentialiteit
ervan niet twijfelt. Het is van beteekenis dit vast te stellen,
waar men zich maar al te goed voorstellen kan, dat velen zich
aan dit << onzinnig >> verhaal zullen storen. Zij doen daarmee
geheel verkeerd. Het gebeurende is niets minder dan onzinfig, voor wie beseft, dat het exceptioneele naast het gewone
inderdaad bestaat, terwijl men bovendien op de eerste plaats
te letten heeft op de grootsche achtergrond waartegen het
zich afspeelt; een achtergrond vol van tragiek en losgeslagen
verwildering. Hier is een tijdskentering verbeeld waarvan het
voorkomen zeker niet onmogelijk geacht moet worden, en
het is dan ook een groote verdienste van Rijnsdorp voor de
uitwerking daarvan niet te zijn teruggeschrokken.
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Het zal weinig nadruk behoeven dat E 1 d e r t H o 1 i e r
in alle opzichten een protestantsch boek is. Daarnaast is het
bovendien werk van een musicus, immers — Haar men weet
doorliep Rijnsdorp voor zijn litteraire een muzikale carriere. Het boek is aller aandacht waard, zijn auteur waardig,
en tegelijkertijd andermaal een proeve voor de huidige
opbloei der protestantsch-christelijke literatuur in Nederland.
In zijn geheel is het hier aangekondigde romantrio er een
bewijs voor, dat het gerechtigd is wat de Noordnederlandsche
proza betreft, te spreken van . spanning en ontwikkeling. De
Brie genoemde boeken vormen daarvan even zoovele facetten,
terwijl hun auteurs persoonlijkheden zijn waarvan men nog
veel kan verwachten. Zij zijn grooten en vormen voorname
en te huldigen vertegenwoordigers van de moderne Noordnederlandsche letteren.
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II
VLAAMSCH PROZA
door ANDRE DEMEDTS
PAUL DE VREE : E e n K r i n g 1 o o p. Roman. -- Uitgave
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen. — 199 biz. -- 1939.

Ongetwijfeld hebben we geen reden tot klagen over het
aantal prozawerken die week aan week op de markt komen.
Het is nu eenmaal zoover dat verschillende dichters en essayisten het hun toegeeigende gebied verlaten hebben, om naar
de romanschrijvers over te loopen, aldus een normale ontwikkeling volgend en ook wel aangetrokken door de voorkeur
van het publiek voor boeken waarin een geschiedenis te lezen
valt. Als die overgang altijd kon toegejuicht worden, zou het
spreekwoord dat den schoenmaker aanraadt bij zijn leest te
blijven gerust bij den ouden rommel mogen terecht komen,
maar jammerlijk leert de doodgewone ervaring van elken dag
dat de eenvoudige volkswijsheid doorgaans op echte gronden
steunt en in dit geval, dat het weleens te betreuren valt dat
een schrijver liever romancier dan dichter of criticus beet.
Paul de Vree, heeft met zijn verzenbundels en zijn talrijke
opstellen over letterkunde een goeden naam verworven, die
door zijn eersten roman << Een kringloop >> niet zal verstevigd
worden. Niet dat dit boek zoo ver beneden het middenpeil
van onze doorsneevoortbrengst ligt, maar het is met die productle nu eenmaal zoo gesteld, dat zij, zoo al niet naar den
omvang, dan toch naar haar schoonheidswaarde moet opgedreven worden, willen wij er toe komen om onze bijdrage
leverend tot de Grootnederlandsche letterkunde, te waken
dat zij de vergelijking met die der ons omringende volkeren.
kan doorstaan. De Vree heeft buiten alien twijfel een leesbare, vlotte en zelfs of en toe boeiende roman geschreven,
dock een roman waarachter wij te weinig scheppende kracht.
en te weinig verbeelding gewaar worden.
,

234

Feitelijk is het overdreven om van een roman te gewagen.
De schrijver heeft dat zelf ingezien en zijn boek de << kronijk
van een gezin > geheeten, een kroniek, die eigenlijk te herleiden valt tot het verhaal dat de hoofdpersoon van het werk
in den ik-vorm van zijn jeugd en jon emannen j aren geeft.
Om hem heen leven dan de andere leden van het gezin; de
vader, de moeder, twee gebroeders en enkele buitenstaanders,
die alles samengenomen geen grooten invloed uitoefenen, en
van wie men moeilijk kan beweren, dat hun karakter met
overtuigende vaste trekken vastgelegd werd. Ook de gebeurtenissen zijn niet uitzonderlijk; zij bevestigen de uitspraak
van Rilke die De Vree als motto aan zijn roman laat voorafgaan : << Vermeiden Sie, jenem Drama, das zwischen Eltern,
and Kindern immer ausgespannt is, Stoff zuzuf " ren; es verbraucht viel Kraft der Kinder and zehrt die Liebe der Alten
auf, die wirkt and warmt auch wenn Sie nicht begreift. Verlangen Sie mit keinen Rat von ihnen and rechnen Sie an eine
Liebe, die fur Sie aufbewahrt wird wie eine Erbschaft, and
vertrauen Sie, dass in dieser Liebe eine Kraft ist and ein
Segen, aus dem Sie nicht herausgeben mussen, um ganz weit
zu gehen. >>
<< Een kringloop >> is het verhaal van een gezin, waarin de
verschillende leden niet tot eenheid kunnen groeien. De vader
is gedurende den oorlog of wezig geweest; vier jaar lang hebben zijn kinderen en hun moeder hun eigen leven geleid zonder die contactname, die schier dagelijks noodig is opdat niet
elke enkeling, zijn eenzame weg alleen zou gaan. De kinderen
worden om zoo te zeggen op straat opgevoed, leeren van
jongsaf allerlei kwaad en verwi j deren zich langzaam van
elkander. Als de vader in hun midden terugkeert slaagt hij er
niet meer in om hun vriend te worden en hun vertrouwen te
winnen; integendeel, allemaal voelen zij hem min of meer
als een vijand aan, voor wien ze heel hun persoonlijk leven
verdoken houden, Bien ze vreezen en dus ook zonder ervan
bewust te zijn, een kwaad hart toedragen. Die toestand spitst
zich zoodanig toe, tot het op den duur zoo ver komt, dat de
vader, zichzelf niet meer meester, tot gewelddaden overgaat.
Op dat oogenblik echter is de angstige, smeekende liefdevolle
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blik van zijn noon de kracht die hem tot in zijn ziel ontstelt
en er hem toe drijft zich te beheerschen, in tranen uit te
barsten en een verzoening te willen, die den kringloop sluit.
Het hoofdstuk dat die laatste gebeurtenissen verhaalt, steekt
ver boven het gemiddelte van het boek uit. Hier is er bewogenheid en vaart in het proza, stolling van innerlijkheid, ontroering, die bedwongen, juist daardoor des te treffender is.
Dat slottooneel eert den schrijver, die anders als romancier
beneden de gaven, die hij op ander gebied ontplooide, gebleven is.
Het zwaarste dat wij tegen << Een kringloop >> in te brengen
hebben slaat op de opvatting van het werk terug. Wij kunnen
ons niet voorstellen dat De Vree door innerlijken aandrang
zou gedreven geweest zijn om een in zijn bloed en verbeelding levende wereld gestalte te geven. Een romanschrijver
moet uit zijn helden verdwenen zijn, zij moeten zoo vreemd
staan tegenover hem als tegenover ons, maar op elk oogenblik, achter elken zin, achter elk woord moeten wij zijn bezieling voelen, zijn polsslag, zijn geloof in zijn eigen scheppende daad. Wij worden dat hier te weinig gewaar. Het
harde, zakelijke van De Vree's stijl, die slechts bij uitzondering een doorbraak van teedere gevoelens en klanken gedoogt,
werkt den indruk van iets levenloos kunstmatigs ongetwijfeld
in de hand, maar dat aangenomen, blijft het euvel niettemin
bestaan : het kleeft niet zoo zeer aan de uitdrukkingswijze,
wel aan de ziel van den roman.
Het boek is een tamelijk knap werkstuk, van iemand die
kan schrijven en die het ten andere bewezen heeft, doch van
een anderen kant ook niet zoo nauwkeurig alle taalslordigheden vermijdt. Zinnen als «Twee z i c h afstootende polen,
twee zich zuiver afteekenende domeinen >>, «I k h e b k o u d»
en andere worden beter in een meer Nederlandschen vorm
gegoten. Zij zijn makkelijk te verbeteren en vormen ten slotte
ook niet anders dan een lichten uitslag op een lichaam, dat
mocht het vol leven steken, er niet door geschonden, doch
slechts even ontsierd zou zijn. Het ergste is wel dat het mangel
aan bloed en spieren heeft : de karakteruitbeelding is, zooals
reeds hiervoren aangestipt zeer zwak en bijgevolg is de toon
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van het boek ook uitsluitend eenstemmig. Humor en verbeelding ontbreken schier ten eenenmale.
Als de hernieuwing van onze prozakunst tot den verwachten uitslag zal kunnen voeren, zal in de eerste plaats afhangen
van de hernieuwingsmogelijkheden die elken prozaschrijver
in zichzelf zal verwezenlijken. Altijd worden onze kunstenaars
door onze erfelijke vrees voor persoonlijkheid weerhouden,
om gewonnen verloren met heel hun wezen in hun kunst op
te gaan. Zij vervallen schier altijd tot gemoedelijkheid of
knappe kopieering des levens of uit reactie hollen zij weleens
aan alle waarachtigheid, door hun opgeschroefden bombast
voorbij; — al te zelden scheppen zij het groote oorspronkelijke dat nieuw en zuiver is omdat het in hun wezen alleen
zijn oorsprong nam en zoo bezield werd, dat het zijn eigen
worm en bestaan kon vinden. Onze schrijvers moeten op
hunne hoede zijn voor hun gaven : voor de gemakkelijkheid
waarmede zij de pen hanteeren, voor hun werkelijkheidszin
die steeds uitsluitend op het zinnelijk waarneembare gericht
is en voor het aangeboren vertellerstalent waarmede zij allerlei feitjes aaneen kunnen rijgen; zij mochten echter niet vreezen voor de waagnis die uit een sprong over al die taken
been bestaat, naar een dieper en ruimer water.
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III
FRANSCHE LETTEREN
door MARCEL LOBET

RAINER MARIA RILKE

Als dichter van de liefde en van den dood wordt de invloed
van Rainer Maria Rilke op de hedendaagsche poe"tische
wereld met het verbreiden van zijn faam van jaar tot jaar
grooter.
De meesten onzer lezers kunnen ongetwijfeld zijn werk in
de oorspronkelijke taal genieten; nochtans kan het hen niet
onverschillig laten, indien ze van Rilke houden, te vernemen
hoezeer de roem van den schrijver der << Aufzeichnungen des
Malte Laurids Brigge >> toeneemt over gansch het Fransche
taalgebied.
Dat het publiek steeds meer belangstelling toont en dat het
aantal belangstellenden blijft groeien, is grootendeels dank
zij de loffelijke inspanningen van M. Maurice Betz, die verscheidene werken van Rilke in het Fransch vertaald heeft, en
bovendien een boek over hem schreef, dat merkwaardig is
om zijn fijn inzicht en begrijpende sympathie.
Thans verrast Maurice Betz ons met een nieuwe uitgave
van gedichten van Rilke (1). En in zijn aangrijpende inleiding brengt hij ons nader tot den man dien hij gekend heeft,
een man Wiens geest en leven veel gelijkenis vertoont met
de figuur en het werk van Marcel Proust en Hofmannsthal.
Maurice Betz vindt zeer inslaande formuleeringen om Rilke
te kenschetsen. Zoo schrijft hij, dat de dichter al de verhou(1) Rilke's werken door Maurice Batz vertaald zijn verschenen in de uitgaven
Emile-Paul, Parijs. We vestigen eveneens de aandacht op een onlangs-verschenen
studie door M. Robert Pitrou : Rainer Maria Rilke, bij Albin Michel.
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dingen der wereld misvormde, en dat hij te gelijker tijd de
zoetste en opstandigste woorden gelijk een gloeiend ijzer naar
de uitdrukking moist te zetten.
Waar hij het heeft over de Fransche verzen van den dichter,
gebruikt Maurice Betz een treffende vergelijking met te
zeggen dat de Fransche taal Rilke datgene aanbood moat de
stedeling op het land vindt : << Fen verlokking tot vrijheid,
een onverwachte verstrooiing, een luchtiger omgang tusschen
de verrassingen der nieuwe woorden en de genoegens van het
la.ndschap. »
In het licht van deze heldere gedichten ziet men hoezeer
Rilke uitmuntte in de kunst om de werkelijkheid met het hart
te omtooveren. Om gehoor te geven aan de roepstem der
dingen Wilde hij «op ,zachten toon» leven en in hem de
inwendige eenzaamheid van het kind herscheppen. Evenals
al de dichters der getormenteerde eenzaamheid leefde Rilke
in een soon droom-bewustzijn, dat beschouwing en tevens
« zien >> was. Dit << onderduiken » in de grondelooze diepten
van het bewustzijn, tot op den grens van het onbewuste,
bracht hem de intuitie bij van het mysterie der dingen en
vormde het richtsnoer voor den strevenden geest naar de
kennis der zielen.
**

Mevrouw Lou Albert-Lasard liet onlangs een vertaling van
Gedichten (2) van Rainer Maria Rilke verschijnen, in een
taal die het essentieele behoudt van deze poe"zie der zinsbegoochelingen, omhangen met een vaak kwaad voorspellenden
wasem, doortrild met diepe geluidstrillingen en zacht
rhythme.
Evenals de meesters van de Duitsche lyriek : Goethe, Novalis en Holderlin, is Rilke een groot dichter omdat hij er in
geslaagd is den last van het leven of te gooien, de aanwezigI^eid van den dood te aanvaarden, den band met het onzichtbare te behouden, met den engel te vechten en, ten slotte, den
drempel te overschrijden van het verloren paradijs.
(2) Uitg. Gallimard.
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SACRE » DOOR CHARLES PLISNIER

Met << Sacre » (3) te publiceeren brengt Charles Plisnier er
ons toe, de velerlei beteekenis die wij hechten aan het woord
<< p te hernieuwen of minstens duidelijker te bepalen.
Indien het waar is dat alle poe"Ozie godsdienstig beet in zooverre zij het geschapene met het ongeschapene, het zichtbare
met het onzichtbare, het begrensde met het oneindige verbindt, draagt de p oe""zie van Charles Plisnier in bedoelden
bundel bizonder dit godsdienstige kenmerk : het is echt een
<< sacre >> (wijding) in den zin van « inzegening >> en van << geheimzinnigen rites >>, in zooverre dat het Been verwondering
wekt, wanneer men Charles Plisnier tusschen de katholieke
dichters ziet gerangschikt.
Doch laten we liever niet vitten over dergelijke betitelingen, die in het onderhavige geval minder belang hebben.
Het volstaat te weten dat Charles Plisnier het mysterie van
het hart diep doorgrondt en met ijverige zekerheid streeft
naar weer wereld- en zelf-kennis. Het is on getwxjfeld niet
gemakkelijk den dichter te volgen, waar hij het stilzwijgen
der ziel met aandrang zoekt. De dichter weet zijn voetsporen
twijfelachtig te maken; de beelden die hij langs zijn weg
strooit als zoovele richtpunten, doen wel eens aan als gezichtsbedrog en luchtspiegeling; onverhoeds splitsen de wegen om
dadelijk weer scam te loo en; de woestijn lijkt wel vruchtbaar, vol onontwarbare tee^enen, die evenwel het dwingende
hebben van hulpkreten in vertwijfeling geslaakt, van S.O.S.seinen.
De stronkelsteenen in taal en versbouw ontgaan ons des
niet; ze zijn ook van aard om den lezer teleur te stellen. Maar
bij een herlezen van deze hortende gedichten, wordt men
getroffen door hen werkelijke eenheid. Oogenschijnlijk uiteenloopende thema's vloeien ten slotte ineen tot een « symphonische meditatie », die mi^schien het voorspel is van een
tang, weidsch en volgehouden als een koraal.

(3) Cahiers des poetes catholiques, Edition Universelle, Brussel.
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LES OLYMPIQUES VAN MONTHERLANT

Men heeft Montherlant vergeleken bij een jongen Romeinschen Patricier, die zich in het worstelperk oefent en zijn
hoofd met een myrtenkrans siert, men heeft hem ook vergeleken met een Griek, die verzot is op de spelen in de renbaan.
Welnu, Montherlant is kortweg een man van onzen tijd,
wiens lotsbestemming evenwel het kenmerk draagt van zijn
driedubbele ontmoeting met de sport, de dichtkunst en de
vriendschap. Deze drie elementen hebben in Montherlant een
vurige levenshouding teweeggebracht, welke hem door de
onbenulligheden van na den oorlog lichter heeft voortgeholpen. Indien Montherlant een << mystiek van de sport >> heeft
geschapen, dan is dat om beteekenis te geven aan de onstuimigheid van zijnn jeugd,
die gewijd werd aan de << Feerie des
corps >>.
Oud genoeg geworden om het eigen werk te herlezen, laat
Montherlant thans zijn eerste werken meer en meer herdrukken, terwijl hij ze tevens in een nieuw kleed steekt. Onder den
titel << 0 1 y m p i q u e s >>, bracht hij << Le Paradis a l'ombre
des epees > en << Les onze devant la porte doree >> samen, twee
werken van vroegeren datum, waarbij vele bladzijden laterverschenen en onuitgegeven werk (4).
Montherlant besluit de inleiding van deze uitgave met een
zin, die wonderwel samenvat wat we boven zijn mystiek van
de sport hebben gezegd : << Een athletische jeugd bezit voldoende en afwisselende rijkdommen, om op elk oogenblik
iets te kunnen bi j dragen tot onze innerli j ke ontwikkeling en
iederen opmarsch naar onze lotsbestemming te kunnen
voeden.>>
Dit boek brengt ons weer te binnen, indien we het misschien vergeten hadden, dat Montherlant zijn waarheid vindt
in een soort lyrisch moralisme, dat noch den hoogmoed uitsluit, noch de zelfzucht. Er steekt meer scepticisme dan hoop
in deze pleitrede voor een aristocratie van geest en hart. De
moraal van den samouraI en die van den athleet, het ideaal
(4) Henry de Montherlant. 01 y m p i q u e s. Uitg. Grasset, Parijs.
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van den monnik en den soldaat voeren onderling tweestrijd
in de ziel van dezen twintigste-eeuwsche ridder, die angstvalliga la pantie la plus seigneuriale >> voor zichzelf zoekt te
behouden.
LEVEN EN WERK VAN ANDRE MAUROIS

Een uitstekende studie over den grooten Franschen romanschrijver Andre Maurois. De schrijfster van deze monografie,
Mevrouw Amelie Fillon, heeft er in de eerste plaats voor
gezorgd ons een beeld te schetsen van den mensch, om zijn
werk beter te verklaren.
Mevrouw Amelie Fillon behandelt opvolgenlijk al de werken van Maurois en ze maakt er haar werk van telkens de
beteekenis en draagwijdte vast te stellen. Met handigen uitleg
en fijne ontleding doet dit werk de verstandelijke begaafdheid en den helderen kijk van den romanschrijver naar waarde uitkomen. De schrijfster besluit haar beoordeeling met
een merkwaardige korte formuleering van Maurois' persoonlijkheid als romanschrijver : «Het bewustzijn bijbrengen van
datgene wat was en zijn zal, evengoed als van het zijnde, in
het drama van eens menschen lotsbestemming, dat is de groote
kracht van Maurois als romanschrijver; gevoelerig is hij en
tevens heeft hij zin voor de werkelijkheid; hij bezit een evenwichtige kennis der zielen door intuitie en tevens redeneerkracht : gevoel en verstand zijn bij hem eng tot een eenheid
verbonden.
DE WIJSOEER MAINE DE BIRAN

Tusschen de Fransche f ilosof en, die na Descartes gekomen
zijn, is Maine de Biran wellicht de meest geschikte denker
om den hedendaagschen mensch inzicht bij te brengen betreffende de vraagstukken van hun tijd. M. G. Fessard tracht in
de studie, die hij aan Biran wijdt, de werkwijze van den wijsge-er vast te leggen, werkwijze om te denken, waardoor Biran
(5) Amelie Fillon. Andre Maurois, r o m a n c i e r. Uitg. Malfere, Parijs.
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tijdens een ontwikkelingsgang van dertig jaren van het
materialistische sensualisme tot het christelijke mysticisme is
gekomen. Met de voortschrijding van deze evolutie op den
voet te volgen werpt P. Fessard de verschillende problemen
op, die gaandeweg bij Biran de intellectueele koerswijzigingen hebben verwekt. De groote Fransche denker heeft de
psychologische problemen der gewoonte van het spreken en
de gevoelsvermogens bestudeerd, en verder de metaphysische
problemen van de wetenschap, de zedelijkheid, God, van het
christelijke geloof en de christelijke mystiek. Kortom, Maine
de Biran heeft ons geleerd, dat we in al de problemen van
het menschelijke bestaan het mysterie der vrijheid moeten
erkennen (6).
HISTOIRES DE GRAND DADAIS

Michel Seuphor, die vooral bekend staat als dichter en
essayist, waagt bier zijn eerste stappen op het terrein der vertelkunst. De verwikkeling van het verhaal is niet weer dan
een middel
de aandacht van den lezer gaande te houden.
Fen kenmerk van Michel Sephor, dien we reeds de gave van
een groote kinderlijkheid hebben taegekend, is de frissche
eenvoud van stijl en gedachte, voortvloeiend uit een onbevangen gemaed, een opgewekt hart en een edelmoedigen
geest.
Wie de andere werken van Seuphor heeft genoten, zal met
genoegen in deze << Histoires » de lievelingsthema's van den
schrijver bizonder levendig weervinden : cultus der armoede,
liefde tot de natuur, geestdrift-wekkende uitstorting van het
geloof, mateloos zichzelf-geven (7).

om

PAGES DE BELGIQUE ET DE HOLLANDE

Onder dezen titel brengt Hubert Colleye ons een keur uit
zijn werk, waar bij fijne en gevoelige stukken heeft inge(6) G. Fessard. La methode de reflexion de Maine de Biran.
Uitg. Bloud et Gay, Parijs.
(7) Michel Seuphor. Histoires de Grand Dadais. Ed. Ramgal,
Thuillies.
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lascht. Hubert Colleye staat bekend om de kunst, waarmee
hij een landschap weet te beschrijven, evenals om het bizon.dere en uitstekende inzicht dat hij weet te geven in een kunstwerk. Hij is een pelgrim van de schoonheid, ietwat naar den
trant van Barres; overal gaat hij schatten zoeken ter verrijking
van zijn geestesleven, overal vindt hij reden tot geestdrift om
het schoone. Maar tevens weet hij dadelijk het storende detail
in een landschap te ontdekken, evenals hij in een schilderij
algauw een lichte onbehendigheid opmerkt. Na Lorreinen,
den Elzas en Bretagne bezocht te hebben, komt Hubert Colleye weer eens naar Belgie, waar Luik en Antwerpen hem
reeds vroeger zooveel knappe bladzijden voortreffelijke beschrijving hebben geinspireerd. En weer eens is het een lust
geworden voor geest en hart. Een bladzijde over den dauw
op een voetpad in de Ardennen is een lang gedicht waard(8).

(8) Hubert Colleye. Pages de Belgique et de H o l l a n d e. Ed.
Pax, Luik.
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Boekbespreking
ED. JANSSENS :. L ' I n s t it c t. Etudes de Psychologie animale. D'apres W. Mc
Dougall. (Questions disputees). — Desclee de Brouwer. Bruges. — Un vol. in- 12
de X-194 pages. — 12 fr.
Heer William McDougall, hoogleeraar aan een Hoogeschool van Noord-Amerika,
is vooral gespecialiseerd in de studie van het instinct bij den mensch en bij de dieren.
In Noord-Amerika en Engeland staat hij zeer hoog aangeschreven. Bij ons is hij
echter minder bekend. Om hem ingang te doen vinden in de wetenschappelijke kringen, en zelfs bij den gewonen lezer, geeft Hoogleeraar Ed. Janssens dit boek uit,
waarin een der grondgedachten van McDougall in 't licht wordt gezet. En, na de
princiepen, met de noodige voorbeelden, te hebben uiteengezet, laat hij er een klare,
grondige kritiek op volgen, die al even interessant te volgen is dan het betoog van
den Amerikaanschen geleerde. T.
LAURENT LOMBARD : F a c e a u P e 1 o t o n. Preface de Jacques Pericard. (Coll.
historiques 1914-1918). — Editions Vox Patriae. Stavelot.
Schrijver gaf reeds een reeks verhalen, over dezen die onder de bezetting, met
wonderbaren heldenmoed, den spioendienst op zich namen, ten bate der Verbondenen, en met honderden gefusiljeerd werden. Ditmaal komt zijn persoonlijk wedervaren aan de beurt. Gedurende ettelijke maanden in 1916, — hij was nog op 't
college — was hij secretaris van een der spionnagediensten die, via Maastricht,
inlichtingen aan het Hoofdkwartier bezorgden. Onverdroten kweet hij zijn gevaarlijken plicht, totdat hij aangehouden werd. Lange maanden bracht hij door in de
gevangenis te Antwerpen, mishandeld, uitgehongerd, dag aan dag in 't verhoor genomen, uitgescholden en bedreigd om hem bekentenissen uit te lokken. Maar hij had
gezworen dat hij zwijgen zou, en hield woord. Zijn toevlucht vond hij in het gebed,
in zijn algeheel instemmen met Gods wil. Maar wie zal de zielekracht van Bien
16-jarigen knaap ooit genoeg prijzen en bewonderen?
Een uitstekende lectuur voor jongeren, maar ook voor ouderen. L. D.
JOSEPH OZER : La Legende Merveilleuse de Godef roid de
B o u i 11 o n. Illustrations de J. Waterschoot. -- Editions du Roitelet. Bruxelles.
— 10 fr. pour 5 vol.
Een beknopte, boeiende levensschets van een der grootste figurers van heel onze
geschiedenis. Uitstekende lectuur voor jongens en meisjes van negen tot vijftien
jaar.
L.
D.

Louis WILMET : Sous le Signe de Jean de Nivelles. Roman.
(Histoire et folklore). — Editions Durendal. Bruxelles. — 20 fr. par an pour 5 vol.
Mev. Lacombe stelt alles in 't werk om haar twee dochters aan een man te helpen.
Maar, al zijn ze nog zoo mooie, zoo lief en rijk, toch loopen ze telkens weer nieuwe
ontgoochelingen op. Slechts na ettelijke jaren gaan ze een huwelijk aan, weermee de
reden weer dan de hartstocht te maken heeft. Doch geluk en genegenheid wordt
hun deel. Niet slecht wordt de rijkgeworden kleinburger getypeerd in dezen roman,
die geen aanspraak maakt op hooge kunst, maar gerust door iedereen mag gelezen
worden.
L. D.
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JACQUES DASTiE"RES : . P i r e 1 i, 1'O i s e a u d'O r. Illustrations de Pierre Ickx.
— Ed. Roitelet. Bruxelles. — 10 fr. par an pour 5 vol.
Zoo mooi is Pireli, dat alle vogels hem als hun koni,ng herkennen; en daarbij
zoo wijs, dat hij de moeilijkste toestanden bevredigend en rechtvaardig weet op te
lossen, zoowel als orde en tucht te handhaven. Een pleizierig kinderboekje. L. D.
P. M. BERNARD : P e t i t s E n f a n t s. — Histoires recreatives. — P. Tequi,
Paris. — 9 fr.
Vier broers en zusjes komen het kerstmisverlof bij hun ouders doorbrengen. Elke
dag brengt het zijne mee : lachen en tranen. Een verzettelijk boek voor jongens en
meisjes van 8 tot 12. Ze zullen ook Jeanne d'Arc erg Bernadette Soubirous erin
leeren kennen, zoowel als de kleine Anne de Guigne en Guy de Fontgalland, de zoo
vroeg ontslapen kinderen, die reeds de deugden van grooten heiligen hadden. L. D.
PAUL CLAUDEL : Introduction au Livre de Ruth. Texte integral
de l'Ouvrage de 1'Abbe Tardif de Moidrey. — Desclee de Brouwer et Cie. Paris.
— Un vol. in-8° de 240 p. — 21 fr.
In zijn voorwoord onderzoekt Paul Claudel waarom de H. Schriftuur de figuratieve spraak en de parabel aanwendt eerder dan den directen zin, om ons Gods
wil te veropenbaren. En als altijd vindt hij diepgaande woorden om zijn betoogen
te steunen. Ook het werk van den franschen priester Tardif de Moidrey, geschreven
in 't begin van vorige eeuw en bijna onmiddellijk in vergetelheid gevallen, is prachtig. Schrijver vergelijkt Ruth, de Moabitische vrouw, met de godsdienstige ziel die
door beproeving en smart, in nederige onderworpenheid, haar weg volgt om tot
volkomen vereeniging met de goddelijke liefde te geraken. Ben werk van verheven
schoonheid, eenvoudig en sober, dat bij alle mystieke zielen een diepen weerklank
zal verwekken. L. D.
HILAIRE BELLOC : Pour mieux comprendre l'Angleterre conte

m p o r a i n e. Preface de P. Y. Eccles. — Desclee de Brouwer. Paris.

Schrijver karakteriseert het moderne Engeland volgender wijze :. Engeland is
aristocratisch, protestantsch, mercantiel. In enkele bladzijden, kort en klaar, met zijn
gewonen logischen geest en ruimen bilk, bewijst hij zijn stelsel en ontwikkelt zijn
gedachte. Op treffende wijze toont hij aan hoe zich Engeland — sedert het zich
van Rome afscheurde — heelemaal van zijn verleden losmaakte, en als afgesneden
is van zijn oorsprong. Dit merkwaardig boekje is ingeleid door een korte, maar zeer
interessante levensbeschrijving van Hilaire Belloc. Een boeiende, origineele figuur,
een diepe, veel omvattende geest. T.
L a P a t r i e e t 1 a P a i x. Textes pontificaux traduits et commentes par
YVES DE LA BRIERE, S. J. et P. M. COLBACH, S. J. (Coll. < Cathedra Petri »). 1 vol. de XII-453 pp. — Desclee de Brouwer. Bruges. 25 fr.
Alle pauzelijke documenten betreffende oorlog en vrede, vaderlandsliefde, nationalisme, internationale betrekkingen, werden in dit boek gegroepeerd. Ze zijn ontleend aan de a icyclieken, toespraken en brieven aan kardinalen en bisschoppen, van
Leo XIII, Pius X, Benoit XV en Pius XI, en overzien dus een allerbelangrijkste
tijdspanne van Leo XIII's bemiddeling tusschen Duitschland en Spanje, in 1885,
betreffende de zaak der Carolinaeilanden, tot Pius XI's veroordeeling van het duitsch
neo-paganisme. Een zaakrijk, doelmatig boek, dat de Katholieke princiepen klaar
uiteen zet. In een tijd waar vaste princiepen soms zoo deerlijk schijnen te onbreken,
is zulk werk kostbaar. T.
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JACQUES et RAISSA - MARITAIN : S i t u a t i o n d e 1 a P o e s i e. (Coll. « Courrier des Iles >>). — Desclee de Brouwer. Bruges. — 1 vol. de 168 p. — 15 fr.
Een boekje met twee studies van, Mev. Raissa Maritain en twee van Jacques
Maritain. In de eerste < Sens et Non-Sens en Poesie >> onderzoekt Mev. Raissa Maritain
de subtiele betrekkingen tusschen den logischen en den poetischen zin, en de affiniteit
tusschen den contemplatieven mensch en den dichter. Grondiger bestudeert ze dit
laatste punt in haar tweede artikel < Poesie et Mystique >. Van zijn kant onderzoekt
Jacques Maritain in zijn essay over < La Connaissance poetique > het conflict tusschen
kunst en poezie, wanneer deze met het geheimzinnige in aanraking komt; terwiji hij
in << L'experience du Poete >>, — naar aanleiding van het werk van Marcel De Corte —
de zoo moeilijk te bereiken natuur van die heelemaal origineele kennis tracht vast
te stellen.
Een zeer wijsgeerig en diep doordacht, maar ook wel bier en daar, wat al te
abstract en subtiel, boekje. T.
FRANCESCO NITTI : La D e s a g r e g a t i o n de I'E u r o p e. — Essai sur
des verites impopulaires. — Editions Spes. Paris.
25 fr.
Schrijver, de wel gekende staatsman, lange jaren minister voor het fascisme, is
een merkwaardig economist en financier. Zijn boeken zijn in alle talen vertaald.
Een uitgesproken tegenstander is hij van anarchie, maar ook van 't zij welke dictatuur. Voor hem beteekent dictatuur niet alleen verlies van alle vrijheid, maar tevens
snelle verarming van het land, door machtspolitiek, opjagen der oorlogstoerusting,
imperialisnne met brillant uiterlijk, maar daarachter geruineerde financien en armoede.
Zijn voorbeelden moet hij niet ver zoeken. Over nationalisme en racisme, is hij al
evenmin te spreken ; niet meer dan over finantieele <<plans >>, die volgens hem altijd
zijn << 1'ceuvre d'hommes sans experience et en proie aux illusions, quand ils tie sont
pas 1'oeuvre de demagogues et de charlatans >>. Hij ziet het Neil van Europa slechts in
democratie en vrijheid. En wie zal hem hierin geen gelijk geven?
Veel waarheid is er in zijn betoog, al affirmeert hij sours meer dan hij bewijst.
En zijn boek zal met belangstelling gelezen worden, al kan men al zijn uitspraken
niet altijd aannemen, en al mist hij den breeden kijk, en de hooge gedachtenvlucht
van Gonzague de Reynold.
—

Cte LOUIS DE LiCHTERVELDE : A v a n t 1'O r a g e (1911- 1914). — L'Edition
Universelle. Bruxelles. — 18 fr.
Schrijver was goed geplaatst — als secretaris van den toenmaligen Premier, graaf
de Broqueville — om de politieke gebeurtenissen der jaren die den wereldoorlog
voorafgingen, van dichtbij te volgen. De Regeering had een harden strijd te voeren
voor de reorganisatie van het leger. Nauwelijks werd er overgegaan tot het uitvoeren
der nieuw genomen maatregelen, toen de oorlog uitbrak. Levendig verrijzen ook de
woelige debatten over de herziening der grondwet eenerzijds en de schoolkwestie
anderzijds. Het was de tijd van het zoo gewraakte < bon scolaire >>, dat den val van
het ministerie Schollaert veroorzaakte. Het boek sluit op de onvergetelijke Kamerzitting van 3 Oogst 1914.
Interessant en leerrijk is het dit levendig geschilderd overzicht der vooroorlogsche
politiek na te gaan, en aan de huidige gebeurtenissen te toetsen ; meer dan een les
kan er uit getrokken worden. T.
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ROBERT D'HARCOURT : C a t h o l i q u e s d'A l l e m a g n e. — Librairie Plon.
Paris. — 24 fr.
Een boek dat niet genoeg kan aanbevolen worden aan dezen die, trots alles, een
zekere bewondering voor Hitler en zijn regiem niet kunnen overwinnen. Met stijgende
beklemdheid vordert men, hoofdstuk na hoofdstuk. Het opkomen van het nationaalsocialisme, zijn moeilijk begin, zijn onverwacht succes, dank aan den steun van von
Papen en van het centrum; het verbluffend triomf van den Fuhrer, en onmiddellijk
daarop het afwerpen van het masker, het onder-de-voeten treden van alle beloften
aangaande school en Kerk; het schaamteloos verkrachten van alle gegeven handteekeningen en aangegane verbintenissen. Het Concordaat en de onmeedoogenloos
doorgevoerde kerkvervolging, de walgelijke processen tegen priestess en kloosterzusters, het altijd nauwer sluiten van de schroef waarin de Kerk verwurgd wordt.
Het brutaal cynisme van heel het optreden van den Fuhrer en zijn trawanten, wordt
meesterlijk beschreven, alsook de al te dikwijls wankelende gedragslijn der hooge
geestelijkheid die na eerst het nationaal-socialisme veroordeeld te hebben, na zijn
triomf te vergeefs een tegemoetkomen gezocht heeft, om eindelijk weer fier haar
beginselen hoog te houden. Hartverscheurend en tevens tergend is het lezen van den
strijd tusschen de verhevenste spiritualiteit en het laagste materialisme.
Een prachtig, degelijk, ernstig gedocumenteerd boek. T.

Lt COLONEL HONORAIRE J. JOBS, VETERAN COLONIAL : L a C o 1 o n i e b e 1 g e.
Avec une carte hors-texte. — Les Editions Nationales. Herstal. — 15 fr.
Ondanks de talrijke werken over Congo reeds verschenen, blijven velen in ons
land, of wel zeer onwetend aangaande ooze colonie, of wel behept met allerlei valsche
opvattingen, veroorzaakt door zooveel laster, in vroeger jaren zoo overvloedig door
vreemde pers in omloop gebracht. Geen beter boek dan dit om alle vooroordeel te
niet te doen, en klaarheid voor iedereen te brengen. Beknopt en eenvoudig, maar met
levendige overtuiging, geeft ons ode schrijver de geschiedenis van Leopold II's wondere onderneming, en van zijn taai doorwerken, trots hinderpalen, tegenwerking,
onbegrip; van de ontembare wilskracht en heldenmoed van zijn eerste medewerkers;
van 's Konings onwrikbaren wil om zijn land met deze prachtcolonie te begiftigen,
bijna tegen wil en dank. Ook de hoofdstukken over Congo's natuurrijkdommen, hun
uitbating, en de zoo snel tot stand gekomen oranisatie op alle gebied, zijn hoogst
interessant. Men staat verstomd, eens te meer, voor de verhevenheid der opvatting,
de grootschheid van het geleverd werk, den prachtigen uitslag.
Dit boek verdient bizonder aanbevolen, gelezen en verspreid te worden. L. D.

m

b r e. Traduit de 1'anglais par O. Micheli. —
JOSEPHINE JOHNSON :, N o v e
Stock. Paris. — 18 fr.
Al verschillen ze door heel de atmosfeer die erin heerscht, toch herinnert deze
roman onweerstaanbaar aan <c Campagne o, het prachtig boek van Raymonde Vincent.
Zoowel als deze laatste, kent Josephine Johnson het zware leven der landbouwers,
en haar roman geeft hare bittere ervaring terug. Zij beschrijft den tragischen strijd
van een landbouwersgezin, in Amerika. De hoeve is met een hypotheek erg bezwaard;
al de magere winst dient om de schuld of te betalen. Dan komt de crisis, en daarbij
de ramp van een ongewoon heeten en droogen zomer. Oogst, weiden, fruit, alles slaat
tegen : de vrucht van jarenlang zwoegen gaat te niet. Alsof het nog niet genoeg
was, worden ze nog dieper getroffen, door het sterven der moeder, en den zelfmoord
der oudere dochter, de schoone, wispelturige Kerrin, in een vlaag van liefdeswanhoop
plots krankzinnig geworden. Maar zij die overblijv n zullen den strijd tegen het vijandig leven met taaien moed en nieuw opborrelende hoop voortzetten.
Een schoon, sober, sterk werk. Alle karakters, zoowel als heel het kader, zijn
met vaste hand geteekend. Maar geen straal van bovennatuurlijk licht komt al die
smart doorstralen. L. D.
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Inhoud van Tijdschriften
STIMMEN DER ZEIT (August). -- G. Siegmund : Kosmischer Rausch als neue
Religion. — W. Schmidt : Die Schopfungsgeschichte der biblischen un dedr ethnologischen Urzeit. - J. Rossen : Korperorgane and Korpersafte.
J. Overmans
Katholische Kulturschau. -- O. Bauchofer : Bemerkungen zu Emil Brunners christlicher Anthoropologie. -- J. Brummer : < Aufapfern > der heiligen Kommunion
unliturgisch ? — G. Hahn : Josef Pilsudski, eine Fiihrernatur. .— Besprechungen.
--r

BOEKENGIDS (Juli- Augustus). -- A. Van de Velde : Bijna louter literatuur.
-- E. Van der Hallen : Ooud en nieuw uit - Noord en Zuid. — Van menschen en
boeken. — Het hoekje van den Bibliothecaris. -- Besprekingen.
DAS INHERE REICH (Juli). — W. Schafer : Theodorich, Konig des Abendlandes. — J. Weinheber :. Vier gedichte: — Ina Seidel : Die Sache mit Muskop. --Ed. Reinacher : Der Spiegel. — W. Hager : Alb. Altdarfer (mit sechs bildtafeln).
-- Cl. von Padewils : Sohne der Heimat (Schlusz) . — Er. Reinacher : Der Mann
im Mond. — Chr. Hienhardt : Eine Fremdherrshaft. — Anmerkungen.
DAS INNERE REICHAug
ust — G. Britting
Britting : Das Bild. — K. Kerst : Zwei
Gedichte. -- Br. Brehm : Francesco Përlini. — H. Claudius : • Zwei Psalme.
W. Schafer : Theodorich, Konig des Abendlandes. — Joz. Weinheber :. Fragment V.
— H. Schrade : Sinnbilder des Reiches. –=- Em. Lorenz : Schatzkammer in Wien. -P. Alverdevv: Wiedersehen met Salzburg. — W. Bauer : Die alte Zeit. - Umschau,
Anmerkungen.
(Zie verder)
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LA REVUE GENERALE (juillet). — Louis de Lichtervelde : L'etat et la politique. — Gustaaf Dekesel : Quatre lettres inedites du pere Ch. de Foucauld (18911894). — Charles Terlinden : Jules Cambon a la conference de la paix. — Francis
Hermans : L'aimable visage de Jean Berchmans. — P. H. van Moerkerken : La
legende de la Cathedrale d'Utrccht (Traduit du Nerlandais par L. Roelandt). —
Lt-General J. Mozin : Le General Leman en captivite. — Charles d'Ydewalle
I)ans Prague et Budapest en crise. -- Choses vues. — J. M. Laureys, S. J. : Le
statut moderne du travail en France. — Ch. van Renynghe de Voxvrie : Ypres et
1'ceuvre de Jules Coomans. — Paul Werrie : Les spectacles : < Les Dieux du stade ».
— Germaine Sneyers : Revue litteraire : Le demon du style. — Memoires. —
Fernand Baudhuin : La vue economique et financiere : L'economie Congolaise.
LA REVUE GENERALE (aout). — Ch. du Bus de Warnaffe : A propos de
nos o Institutions democratiques ». — Henri Goffinet : L'eglise rnilitante. .— Henri
Davignon : Le pelerinage de Budapest. (Notes de Voyage, I). — Chanoine P.
Gillet : Le concile provincial de Malines. — Carlo Bronne : La dernie're filleule
de 1'empereur. — Laurent Lombard : La fin tragique du port de Chaudfontaine. —
Frederic de Merode : Un sieyes beige. — Le federalisme de M. Truffaut. — Paul
Fierens : La vie artistique : 1'exposition des compagnons de fart. — Victor Mersch,
S. J. : Les sciences : A la recherche des mondes habites. — Paul Werrie : Les
spectacles : « Le jeu des grandes heures de Reims a. — Fernand Baudhuin : La vie
economique et finaticiere : reprise economique ?
VOLK (Januari 1939). — K. Vertommen : Ballade der Schooiers. — lerdinand
Vercnocke :. Volksche Letteren. — Bert Peleman, I.oemaas, Jan Melis : Gedichten.
-- Anton van de Velde : Massadramatiek. — Fred Germmnprez : In Memoriam. —
I)irk Vansina : Kritiek en Essai. — Ernest van der Hallen : I)ietsche Romans. —
Dirk Vansina : Rond een belangrijk bock van J. Hallez. - Ernest van der Hallen
Inleiding tot het werk van kunstschilder Jos. Tilleux. — Nieuwe Boeken. — Prisma.
DE STEM (Januari 1939). — Gerard Walschap : Unum necessarium. — Dirk
Coster : Klein Journaal. — Van Oldenburg Ermke : Burgerschemer. — P. 1). Bierens
de Haan : Verzen. — Em. I)e. Boni : Mijn vriendje de jonge Jood. — J. Weiland :
Wat weten schrijvers van Muziek en Tolstoi. — Reinier van Gendereo Stort, H. G.
Hoekstra, Nine van der Schaaf : Gedichten. — I)r. M. van Blankenstein : Volkenbondsdepressie. — J. Z. Baruch : Het Anti-Semitisme in Italie. — Critisch Bulletin.
DE GIDS (Februari 1939). — A. Van Der Boom : R. N. Roland Hoist. — F.
Bordewijk : Sumbo N. V. — I)r. Colenbrander : Indische Reis. — Dr. Overdiep :
Hugo de Groot en onze nationale Renaissance. — I)r. Dijksterhuis : Aanteekeningen
en Opmerkingen. — Dr. Serrurier : Nicuwe Fransche Boeken. — Mr. B. Telders
Uncle Sam. — Bibliographic.
ROEPING (Februari 1939). — Prof. 1)r. J. Veraart : Paus Pius XI. — Prof. I)r.
J. Veraar : Volk en wetenschap ; Nederland en V laanderen. — Verzen van Stefan
George en Jul. Zerzer, vert. door J. I)ecroos. — Verzen van K. Meeuwesse, W. ten
Berge. — I)r. Jan Brans : Het Joodsche Vraagstuk en de Joodsche immigratie. I. —
Dr. M. Van Cau : Vijftig jaar na Thijms' dood. — Wouter Paap : Kroniek van .het
proza. — Jos. Panhuysen : Kroniek der Poezie. — Job. Heesterbeek : Leekenspelen.
— Dr. J. Brans : Vreemdelingen in het < Gemeene Vaderland ». — M. Molenaar
Christelijk verweer, Zelfkennis.
STREVEN (Februari 1939). — Dr. H. Robbers : Geloof en Wijsbegeerte. —
Em. Janssens : Geloof en Kunst. — Mej. De Caigny : De duitsche koloniale politick.
(Zie verder)
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WILLIAM BUTLER YEATS
door Prof. FRANZ DE BACKER

De grootste dichter van dezen tijd, de hartstochtelijke Ier
W. B. Yeats, is enkele weken geleden gestorven. Wat het
leven was van den Nobel-prijs winnaar voor 1923 hebben aile
necrologieen in de pers overvloedig gezegd. Een paar feiten
werden niet genoeg beklemtoond.
Daar is de groote invloed van Yeats' jeugd op de mentaliteit van den schrijver. De eerste jeugd bij grootouders in
Sligo, in een streek van boeren vol vurig geloof en tevens,
hoe paradoxaal het ook schijne, nog steeds de heidensche
vereering hebbende voor f eeen. Godsdienst en de zin voor het
bovennatuurlijke, sprookachtige, beide als diepe werkelijkheid gevoeld. Yeats zelf vertelt, hoe hij wren lang kon luisteren naar een oude boerin, die hem die werkelijkheid deed
inzien . En het is wel eigenaardig, dat hij in 1925 antwoordde
op een vraag van Simone Tery : << Gelooft gij aan feeen of
aan God ? >> : << Aan f ee,en alti j d, aan God alleen dan wanneer ik zeer moe ben >>. Die zin voor het bovennatuurlijke
heeft Yeats geleid tot een diep mysticisme. Mysticisme dat
gedeeltelijk ontstond onder den invloed van de werken van
Blake, welke Yeats uitmuntend uitgaf, samen met E. J. Ellis,
in 1893, en ook onder den invloed van Le Sar Peladan, Bien
hij in 1890 in Parijs leerde kennen. Op zijn eenvoudigste
uitgedrukt : enkel het bovennatuuriljke, de droom, de ziel,
z jn essentieele werkelijkheid, de uitwendige dingen
teekens, symbnlen. 'Blake sprak van ` visioenen, vati broeder--^
lijke geesten die hem zijn gedichten dicteerden. Bij Yeats
hebben droomen een dergelijke rol gespee'ld : zijn stukken,
zegt hij, verschenen ,hem eerst in droom, volledig, met al de
duidelijkheid van het reeele. Dat die zin voor het hovennatuurujxe ook naar het magische ging, en Yeats leidde tot het
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spiritisme hij was, volgens het schijnt, een goed medium
—, zal wellicht ontgoochelen. Intusschen is hij toch de verklaring, biografisch, van het gansche werk van een vurig
idealist, die, in alle uitzichten, altijd aan naar de ziel zocht.
Yeats was een ziel-zoeker, zooals Van de Woestijne een Godzoeker was.
Een ander f eit van belang is de artistieke opleiding van
Yeats. Zijn vader was een schilder, een pre-rafaeliet, en Yeats
heeft zichzelf een pre-rafae""liet genoemd. De jonge Yeats
leefde in een atmosfeer van schildersatelier, waar veel gesproken werd over kunst en letteren. Hij is dan in Londen
en in Pari j s in betrekking gekomen met de jonge dichters
van den tijd, precies in de jaren dat de noodzakelijkheid van
een reactie op het victorianisme en op de lieratuur van den
tijd werd ingezien. Het werk van Yeats staat in verband met
de Europeesche hernieuwing van de letteren rond de jaren 90.
Wat men de Iersche renaissance heeft genoemd, renaissance
die hoofdzakelijk aan Yeats is to danken, staat in verband met
die Europeesche hernieuwing, en de invloed van enkele
schrijvers uit het buitenland op het jeugdwerk van Yeats is
duidelijk.
Rond de jaren 90 kwam in Ierland een nieuw leven in de
letterkunde, dat dus het Iersche aspect is van een Europeesch
verschijnsel. Want rond die jaren had men in Europa, als
reactie tegen het zielfnuikende naturalisme in de literatuur,
als reactie tegen het sombere alledaagsche en stoffelijke in
het leven zelf, het symbolisme en het neo-romantisme.
De jonge letEerkundige opborreling in Ierland kan echter
niet alleen door dit synchronisme worden uitgelegd, van het
begin of zijn merkelijke verschillen met de Europeesche
stroomingen. Neo-romantisme en symbolisme in de Europeesche letterkunde hebben, of hadden, iets cerebraals, vaak
ook iets ziekelijks, zij waxen de literatuur, heel dikwijls, van
moede geesten en moede harten. De Iersche literatuur, daarentegen, had, vooral in het begin, a1 het vrije, luchtige, Wilde,
abet fantastische van den Broom. En het Iersche nationalisme
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speelt in het ontstaan van die letterkunde een zeer groote,
heilzame rol. Bernard Shaw men heeft eens over mid gezegd, dat ik niet spreken of schrijven kan zonder er Shaw
bij te betrekken, en ik zal dus maar voortgaan zei eens
nagenoeg dit : een yolk wordt zijn nationalisme in normale
tijden evenmin gewaar als een mensch zijn ruggegraat. Maar
wordt de ruggegraat aangetast door vreemde, vijandige
invloeden, dan denkt de mensch aan niets anders meer, en
is tot alles in staat om weer gaaf en gezond te worden. Het
Iersche nationalisme, rond de jaren 90 slechts aangewezen
letterkunde, deed onmiddellijk naar iets meer inheemsch
zoeken dan letterkunde uit, of naar den trans van, Engeland
of Frankrijk. Het Wilde Iersche toestanden, het Wilde terug
naar het schoone, romantische verleden van Ierland met de
duizend mooie legenden die nog in het yolk voortleven, het
Wilde het Iersche yolk uitbeelden zo-oals het was, en niet
zooals enkele schrijvers het hadden uitgebeeld, het kwam in
opstand tegen den < stage-Irishman >>, den humorvollen, sentimenteelen dronkaard, al even onecht als de Franschman van
het Engelsch tooneel met zijn snor en baardje en puntige
schoenen en uitbundige gebaren.
Daar is een yolk, dat arm is, en schoon, droomerig en
dichterlijk tot in de dagelijksche taal, vol nalef geloof en
mysticisme. Indien ooit symbolisme en neo-romantische tot
een heerli j ke uitspraak komen zou, dan zal het wel hoofdzakelijk zijn als uitspraak van dat yolk. En wat word gewenscht was een reactie tegen het materialistische Engeland :
Ierland moest worden gered door zijn eigen, vroom, droomerig karakter, zijn eigen, diepe menschelijkheid. De Iersche
schrijfster Lady Gregory zei : < Het materialisme van Engeland en zijn gemeenheid overweldigen ons. Het is niet
Shakespeare, dat Engeland ons zendt, maar muz' ale blijspelen, niet Keats en Shelley, maar " Titbits „ ». Dat is wel wat
overdreven, dat materialisme was niet specifiek Engelsch,
maar algemeen. Maar de redding is gekomen door een terugkeer tot zichzelf.
Terugkeer tot zichzelf ook uit een oogpunt van taal. Hier
dan het eigenaardige Anglo-Iersch, vol verrukkelijke rhythk

,
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men en wendingen, vol verrukkelijke poe**tische beelden. De
groote Synge, die groat werd omdat hij den raad volgde van
Yeats, Paris verliet en het Iersche yolk ging bestudeeren en
beluisteren en dan deed leven in zijn sen, zegt in zijn
voorwoord tot « De Held uit de Westerwereld » : « In een
goed stuk zou elk gezegde moeten even vol aroma zijn als
Hoot of appel, en zulke gezegden kunnen niet geschreven
worden door om het even wie woont onder menschen die
hun lippen hebben gesloten voor poe"zie. In Ierland, voor
enkele jaren nog, hebben wij een volksche verbeelding die
vurig is, en prachtig, en teeder, zoodat zij onder ons, die
wenschen te schrijven, met een kans beginners die niet. gegeven wordt aan schrijvers waar de.lentetij van het locale leven
vergeten werd, en de oogst enkel een herinnering is, en het
stroo tot baksteen werd veranderd >>.
Maar in verband met de taal dient iets eigenaardigs aangestipt. De Iersche herleving van de letteren geschiedt niet
in het Iersch, of heel weinig, wel in het Engelsch, ofschoon
dat Engelsch dan een eigenaardigen Ierschen klank heeft.
Alhoewel de «Gaelic League >> zich beijverde om het Keltisch
te doers herleven en er feitelijk een heel interessante Keltische
literatuur bestaat in Ierland, werd die taal op het einde van
de 19e eeuw maar weinig gesproken, veel te weinig opdat een
groote beweging zich uitsluitend van die taal had kunnen
bedienen. Groote Iersche schrijvers kenden niet eens Keltisch,
gansche gewesten in Ierland spraken de taal niet meer, een
zeer kleine minderheid, ongeveer twee per honderd, der Ieren
kon Keltisch schrijven. Het yolk sprak dikwijls een Engelsch
dat als vertaald Keltisch is, en verrijkt, daarenboven, door
het naleve, pittige, poe""tische, vol echo's uit landelijk bijgeloof
en meeleven met de garde : het eigenaardige Engelsch door
Synge bedoeld, en, artistiek, door hem gebruikt.
Aan die taaltoestanden werd in de jongste jaren, vooral
sedert de stichting van den Ierschen Vrijstaat, veel veranderd,
het Iersch wordt onderwezen, meer en meer gesproken en
geschreven, en er zijn; vooral op het gebied van de poe zie,
veel mooie dingen aan te wijzen in deze jeugdige taalbeweging. De groote Iersche letterkundige herleving, die rond
-
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1890 begon, en nog niet verminderde in haar stevige schoonheid en steeds verwonderende verscheidenheid, die herleving
die grog van Yeats en Synge en Russell tot James Joyce en
Sean O'Casey, is aldus, door de omstandigheden, hoofdzakelijk Engelsch naar de taal. Pas in de allerjongste jaren wordt
de Iersche taal hierbij van eenig belang.
**

De :leider, de geest zelf van die beweging was W. B. Yeats.
Als dichter vooral imponeerde hij zich, ook als dramaturg;
de prozalst blijft wat verwaarloosd, wel ten onrechte. De drie
aspecten zijn moeilijk afscheidbaar, er is onder meer te veep
interpenetratie en zelfs identiteit, soms, van dichter en dramaturg, maar voor de duidelijkheid van het beeld wenschen we
de drie aspecten afzonderlijk na te gaan.
Yeats noemde zichzelf de laatste romanticus. Dit is misleidend, indien men niet bedenkt dat romantisme altijd bestaan heeft en altijd zal bestaan, maar hij meende : de
laatste romanticus van die geslachten, begonnen met Blake,
Wordsworth, Coleridge, dan van Keats en Shelley, dan van
Rossetti en Swinburne, dus : de laatste romanticus van de
19e eeuw, met de liefde voor het wonderbare in het alledaagsche Leven of in een vier en betooverend verleden. Bij de
leren die zoo oratisch aangelegd zijn was de reactie op het
Victorianisme toch ook een reactie op het rhetorische van een
Swinburne, rhetorische dat nog eenigszins te vinden is in het
eerste werk vats Yeats : «The Wanderings of Usheen »
(1889) (1). Een heerlijk boek met soms magische verzen die
denken aan Ma.11arme, met invioed van Blake en Keats
ook, maar toch een onvermoede maturiteit. Een proef, ontegensprekelij van degelijic meesterschap, niet enkel wegens•
het onzeglijk schoone van het obsedeerende, visioenachti ge
.

vin de avonturen van Usheen (of Oisin, of Ossian) zooals die
blijkva ut de rweespraak met den H. Parricius, maaar^wegeas
i) De dirqflo1osthe vt gorde volgens de door Yeats hertiene uigave t 61lected Works * scaiillsen, Looden.
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prachtige rhythmen, plotse, onverwachte beelden, diepe intulties van algemeen-menschelijke waarde, en, retrospectief gesproken, omdat in dit eerste werk veel motieven reeds to
vinden zijn, prachtig aangewend, die in het gansche ceuvre
van Yeats terugkomen. De voorbeelden voor al die uitzichten
zijn menigvuldig en verscheiden. Hier reeds veel plaatsen met
de vreemde incantatie van lange verzen, paarsgewijs rijmend,
waar soms drie of vier lettergrepen naast elkaar denzelf den
sterken klemtoon hebben, en waar het welbekende geclicht
<< Innisfree >> uit een lateren bundel kan vergeleken worden;
hier reeds zulke beelden als :
......ancient Usheen knows,
For he is weak and poor and blind, and lies
On the anvil of the world

of intuities betref f ende de eeuwigheid van lief de, de zieleliefde, bij al het vergankelijke van de wereld :
And the kingfisher turns to a ball of dust
And the roof falls in of his tunnelled house.
But the love-dew dims our eyes till the day
When God shall come from the sea with a sigh
And bid the stars drop down from the sky,
And the moon like a pale rose wither away

of motieven zooals de tegenstelling ouderdom en ziel.
Het werk is hartstochtelijk, vol wild begeeren, met een
zekere overdaad, echter, van uiterlijke schoonheid. Het is
deze overdaad die Yeats later zal of leeren,, ofschoon ook in
dezen eersten bundel reeds verzen zijn, naakt en streng, en
deze eenvoud van thans of niet uitzonderlijk zal worden :
An old man stirs the fire to a blaze
In the house of a child, of a friend, of a brother,
He has over-lingered his welcome ; the days
Grown desolate, whisper and sigh to each other;
He hears the storm in the chimney above,
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And bends to the fire and shakes with the cold,
While his heart still dreams of battle and love,
And the cry of the hounds on the hills of old.
Het feit is van belang. Maar al te dikwijls zegt men, hoe
Yeats langzamerhand eenvoudig is geworden als dichter.
Van het begin of zijn er eenvoudige passussen bij hem.
In 1889, hetzelfde jaar als «The Wanderings of Usheen »,
schreef hij a Crossways », waar de meeste gedichten uiterst
eenvoudig zijn, vooral de ballades, daar waar latere bundels
uiterst gecompliceerde stukken hebben, zelfs de laatste van al.
De evolutie bij Yeats is niet zoo lineair. Als dichter (want als
dramaturg was het hem meer en meer te doen om styliseeren,
niet om vereenvoudigen) is bij hem de uitdrukking meer en
meer pregnant, het uiterlijke wordt meer en meer prijsgegeven — zintuiglijke beelden vervangen echter abstracte gezegden —, of sours is de taal naakt in een Grieksche schoonheid, maar de motieven en gedachten worden doorgaans min^der lyrisch, meer intellectueel, zelfs cerebraal, behandeld in
al hun gecompliceerdheid.
De zeer mooie bundel «The Rose » (1893) gaat hoofdzakelijk over een verheerlijking van een mystische roos die de
zieleschoonheid moet verbeelden, niet zooals bij Spenser of
bij Shelley's « Intellectua.l Beauty » buiten het menschelijk
bestaan, maar in innig verband met- het menschelijk lijden,
eeuwige schoonheid die uitstraa.lde van God, en voor wie God
de wereld schiep
Who dreamed thatbeauty passes like a dream?

i30

n down, archangels, in your dim abode:
Before you . were, or any hearts to beat,
Weary and kind one lingered by His seat;
He made the world to be a grassy road
Before her wandering feet:
;

.

In dew bundel staan enkele gedichten die een eerste bewerking geven van eenige latere dramatische stukken over de
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Iersche heldensagen, vindt men het twaalf-regelig «The Lake
sale of Itinisfree >>, sedertdien in alle bloemlezingen, door
iedereen bekend wegens zijn wild begeeren en zijn obsedeerend, vreemd-schoon rhythme. Yeats, die beweerde dat poe""zie
moest g e z e g d worden en ieder klank er in zijn belang had,
sprak zelf dit gedicht voor de gramofoon. Wie het ooit
hoorde vereenzelvigt de rijke, edele stem van den dichter met
het door hem steeds heimweeig gehoorde geluid van het
water van het meer

I will arise and go now, for always night and day
I hear lake water lapping with low sounds by the shore;
While I stand on the roadway, or on the pavements grey,
I hear it in the deep heart's core.
Het gedicht heeft duidelijk Masefield geinspireerd in een
van de best bekende «Salt Water Ballads » (1901) : «Sea
Fever »:

I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky...
En het is in dezen bundel ook dat Yeats zijn vrije behandeling van het beroemde Ronsard-sonnet « A Helene >> gaf.
Niets is typischer voor Yeats dan het verschil tusschen deze
behandeling en het origineele. Ronsard bemint de aardsche
mooie vrouw, vraagt om haar wederliefde, want, indien zij
oud en alleen zijn zal, zou ze «mon amour et vostre fier desdain » betreuren. Het aardsche bestaat maar voor Yeats als
een weemoedig beschouwde vergankelijkheid, daar waar bij
in de vrouw de ziel, de eeuwige ziel op haar pelgrimstocht op
garde beminde, en tevens de smarten van het veranderend
gelaat van de geliefde. Het «carpe diem >> motief verdwijnt;
in de plaats komt een heerlijke, visioenachtige, bovennatuurlijke verpersoonlijking van de liefde. En nog een uitzicht is
typisch. Yeats heeft zichzelf een pre-rataeuet genoemd. Hij
is natuurlijk veel weer, maar het spiritualiseeren van het
wonderbare, met, terzelfdertijd, bij dit plaatsen van een gegeven buiten tijd en ruimte, een plots zintuiglijk detail, veropenbaard in schril Licht, dat mag pre-rafae"litisch genoemd
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worden. «Sitting by the fire » is Ronsard's « assise aupres du
feu >>, maar wordt, met een heerlijke herhaling van het detail
zelf, een levendig beeld in de laatste stanza
When you are old and grey and full of sleep,
And nodding by the fire, take down this book,
And slowly read, and dream of the soft look
Your eyes had once, and of their shadows deep;
How many loved your moments of glad grace,
And loved your beauty with love false or true;
But one man loved the' pilgrim soul in you,
And loved the sorrows of your changing face.
And bending down beside the glowing bars
Murmur, a little sadly, how love fled
And paced upon the mountains overhead
And hid his face amid a crowd of stars.

Deze eerste bundels van Yeats zijn steeds de best bekende.
Daardoor had hij een openbaring gebracht, iets in den acrd,
als openbaring, van de eerste gedichten van Van de Woestijne. En, evenals de eerste bundels bij Van de Woestijne nog
steeds de best bekende zijn daardoor wellicht, is men ook bij
Yeats eenigszins de latere bundels minder aandacht gaan
schenken bij het gewoon publiek. Het paralleel wordt nog
treffender wanneer men bederkt, hoe beide dichters meer
volkomen zichzelf werden, minder gewrongen of u i t e r 1 ij kschoon in de expressie, minder rechtstreeks lyrisch, meer
bespiegelend, meer innig-menschelijk en bovenmenschelijk,
bovenaardsch schoon. De latere bundels van Yeats zijn,
wegens dit minder rechtstreeks lyrische vooral, minder onmiddellijk verstaanbaar. De zielzoeker wordt meer mystisch, bij
al zijn duidelijkheid van concrete beelden voor abstracties,
meet abstract, en symbolen die een inwijding vergens, soms,
makes het begrip dan nog moeilijker. Dat symbolisme heeft
soms arbitraire beteekenissen, zooals de bundel «The Rose >>
er gaf, onbegrijpbaar of toch vaag wanneer Been uitleg kwam
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of geen indieping bij den lezer. Dat mysticisme werd door
Yeats zelf bepaald nagenoeg op deze wijze (ik resumeer)
de grenzen van omen geest en van ons geheugen veranderen
gestadig, vele geesten kunnen in elkander vloeien en een geest
energie scheppen of openbaren, die deel uitmaakt van een
groot geheugen : dit van de natuur zelf. Deze groote geest,
dit groot geheugen kunnen opgeroepen worden door symbolen.
Aldus, in die heerlijke bundels «The Wind among the
Reeds » (1899), a In the Seven Woods » (1904), << Responsibilities >> (1914) en vooral «The Wild Swans at Coole »
(1919) een mystisch symbolisme, nog verscherpt in het moeilijk begrijpbare «Michael Robartes and the Dancer >> (1921).
En tevens, in die bundels, gedichten van zuiveren eenvoud,
onverwacht, zooals bij voorbeeld Van de Woestijne's eenvoudige naaktheid, van de «Gulden Schaduw >> tot de laatste
verzen, to midden van gecompliceerde bespiegelingen, of nog
hartstochtelijke kreten zooals << Red Hanrahan's Song about
Ireland >> (In the Seven Woods), een terecht klassiek geworden gedicht over Cathleen-ni-Houlihan, symbolische voorstelling van Ierland, gedicht dat ik op verre na verkies haven het
Yeatsche stuk over hetzelfde onderwerp. Ook, in die bundels,
verschillende behandelingen van Iersche legendarische onderwerpen. Zij zijn, zooals gezegd, meer cerebraal dan de eerste,
diepzinniger, stevig in hun heerlijke uitdrukking. Maar dit
cerebrale, gepaard met het steeds toenemend technisch meesterschap (en Yeats is volkomen meester van de techniek gebleven tot op het einde van zijn bestaan, zijn vaardigheid nam
eerder toe), deze factoren doen het ontstaan begrijpen van
gelegenheidsgedichten en satires, die sours uitstekend zijn.
Toch is de groote eenheid van het gansche poe"tische oeuvre
reeds aangekondigd in de eerste boeken : of thans Yeats, in
zijn dialogen met een eenigszins geheimzinnigen Michael
Robartes bij voorbeeld, eigenlijk twee aspecten vertolkt van
zijn eigen ziel en haar weerklank met een universeele ziel,
ofwel meer begrijpelijk enkel zich zelf vertolkt : hij is de
mystieke idealist, voor wien enkel het leven van de ziel transcendentieele waarde heeft, en voor wien droomen geen bedrog

een
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zijn, maar een symbolische beteekenis hebben, reeeler dan het
alledaagsche werkelijke : « fabula quaedam est et somnium
vita ».
De laatste twee bundels wind ik de meesterlijkste : «The
Tower >> (1928) en enkele gedichten in den bundel naar den
titel van het stuk «A Full Moon in March» (1935). Is het
niet treffend dat «The Tower » opent met «Sailing to Byzantium >>, waar het motief van aardsche vergankelijkheid en
eeuwig leven van de ziel, ontdaan van << this mortal coil »
zooals Hamlet zei, motief dat in de allereerste bundels herhaaldelijk tot uitspraak kwam, weer wordt behandeld? Thans
op een onvergetelijke, volmaakte wijze. Voor mij is dat het
meest typische en het schoonste Yeatsche gedicht. Uit het
borrelende, jeugdige, alledaagsche leven van het vergankelijke
wenscht de oude man to ontsnappen

An aged man is but a paltry thing
A tattered coat upon a stick, unless
Soul clap its hands and sing, and louder sing
For every tatter in its mortal dress...
Er is geen school van zang dan die over de pracht van de
eigen ziel, en daarom is de oude dichter ingescheept naar de
heilige stede Byzantium, waar wijzen, in Gods heilig vuur
staande als in het gouden mozaiek van een muur, door hem
gevraagd worden :

Consume my heart away; sick with desire
And fastened to a dying animal
It knows not what it is
daar zal - hij de eeuwigheid vinden in een schooners zang.
Uit den bundel << A Full Moon in March > werden onlangs
een paar zeer eenvoudige gedichten aangehaald, herhaaldelijk,
als bewijs voor den eenvoud van den dichter in zijn laatste
poetische uitdrukking. Men zou even goed kunnen zeggen
dat Van de Woestijne eenvoudig werd sedert het
In 't Bosch een late bijle
En over-Leie een luide zweep...
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van uit << De Gulden Schaduw », of Yeats het was sedert zijn
jeugdballades. In dezen bundel staan enkele bijzonder ingewikkelde verzen. Maar die zakelijke, haast achttiende-eeuwsche epigrammatische uitdrukking in de zoogenaamde voorbeelden van later eenvoud is wel zeer aantrekkelijk, ofschoon
niet zoo bepaald typisch voor Yeats. Een er van poogde ik
te vertalen
DE VIER LEEFTIJDEN VAN DEN MENSCH
Met het lichaam een gevecht,
Maar 't lichaam won; ' het loopt nu recht.
Dan een strijden met het hart;
Onschuld, vrede werden smart. •
Dan aan 't strijden met 't verstand;
zijn fier hart werd overmand.
Nu zijn kamp met God begint;
Op klokslag twaalf is 't God die wint.

Deze zeer hoogstaande dichter had, bij al zijn idealisme
en zijn spreekwoordelijke ongenaakbaarheid, een scherp oog
voor de realiteit en een scherpen zin voor het menschelijk
alledaagsche. Als prozaschrijver. vooral doet hij dit merken.
Onmiddellijk, in enkele autobiografische geschriften : «Autobiographies », «Dramatis Personae >>, geschriften die tevens
een testimonium zijn van uitzonderlijke waarde betreffende
den auteur, de schrijvers die hij kende, den groei van de
Iersche letterkundige en dramatische beweging. Maar ze zijn
zoo onverwacht eenvoudig, zoo gemoedelijk menschelijk of
leak satirisch! Van den grooten Yeats is men verwonderd,
pittige anecdotes te hooren vertellen over Wilde, Dowson,
Lady Gregory, George Moore (dies hij klaarblijkelijk niet in
zijn hart droeg), en zooveel meer. En hoe bekoorlijk openhartig is zijn uitspraak, dat hij tot tegen de vijftig, dus tot
rond 1914, nooit meer dan ten hoogste twee honderd pond
260

per jaar verdiende met zijn schrijven, en gedwongen was, de
finantieele hulp van Lady Gregory te aanvaarden. Een ^uitgebreide studie «The Irish Dramatic Movement >> is bijzonder leerrijk voor de kennis van het ontstaan en de ontwikkeling van het nieuwe Iersche tooneel.
Dan is char die zoo mooie, eenvoudige bundel vol prozaverhalen, sommige heel kort, betreffende Iersche legenden
en bovennatuurlijke gebeurtenissen : «The Celtic Twilight >>.
Maar vooral van waarde is Yeats de essayist : wat hij bij
voorbeeld over Blake schreef, of over symbolisme in. de dichtkunst, is van het allerbeste op dat gebied. Een eigenaardig
essay, het laatste zoover ik weet, is zijn inleiding op de door
hem samengestelde bloemlezing van Britsche dichters der
jongste vijftig jaar : «The Oxford Book of Modern Verse >>.
Persoonlijk heb ik een zwakheid voor een synthese vanwege
iemand die de taken kent, ze heeft meegeleefd, en in enkele
bladzijden het kenschetsende, voornaamste, moet weten te
doseeren tot eenheid die cristallisatie wordt. Yeats over hedendaagsche Engelsche poe"zie is meesterlijk geweest. Onverwachte uitspraken hebben veel stof opgejaagd. Als een voorbeeld deze, dat T. S. Eliot tot aan «The Hollow Men » een
rhythmische eentonigheid heeft die doet denken aan Pope,
en die de Iezers, wegens het nieuwe van de onderwerpen,
kla.arblijkelijk niet bespeurd hadden. Tevens is dit essay leerrijk voor de kennis van Yeats zelf, voor zijn verschillende
inspiraties en voorliefden, en vooral treft in het boek —
leerrijk wegens de persoonlijke keus — dat het allereerste
gedicht eigenlijk niets anders is dan een in vrije verzen gedrukt gedeelte van het heerlijke prozastuk van Walter Pater
over Mona Lisa. De tin voor prachtige rhythmen gaf Yeats
de overtuiging, dat het verschil tusschen verzen en volmaakt
proza poetisch en zelfs metrisch beschouwd bijzonder klein
is en zelfs problematisch kan worden.
Ik betwijfel geenszins, dat Yeats in de komende jaren
ijverig zal bestudeerd worden. De dramaturg is gemakkelijker
te begrijpen dan de zuivere dichter, en het is vooral in verband met den zuiveren dichter dat allerlei problemen door
die studie nog zullen opgehelderd worden, studie die veel
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zal te darken hebben aan het autobiografisch en essayistisch
werk van den schrijver.

Yeats, samen met de schrijvers van de schoone herleving
van de Iersche letteren, droomde sedert jaren door middel
van het tooneel naar het yolk te gaan. Een autochtoon tooneel,
waar de legenden die nog onder het yolk leefden op poe*etische
wijze zouden worden vertolkt, met een hooge artisticiteit, en
dat was mogelijk, omdat dat yolk die vertolking van bekende
legendarische gegeven zou kunnen begrijpen. In een manifesto door Yeats, Edw. Martyn en Lady Gregory in 1898
gepubliceerd werd verkondigd : << Wij hopen in Ierland een
nog gave en verbeeldingsvolle toeschouwerskring te vinden,
dat gewend is aan luisteren door zijn hartstocht voor welsprekendheid, en wij gelooven dat onze begeerte, op het tooneel te brengen de diepere gedachten en emoties van Ierland
ons een welwillenden welkom zullen verzekeren, en ook die
vrijheid van het experiment die niet gevonden wordt in de
schouwburgen van Engeland, en zonder dewelke geen nieuwe
beweging in kunst of literatuur slagen kan. Wij willen toonen
dat Ierland niet het tehuis is van het boertige en het gemakkelijk sentimenteele, zooals het werd voorgesteld, maar het
tehuis van een aloud idealisme. Wij betrouwen in den steun
van al het Iersche yolk, dat valsche voorstellingen van taken
moede is, in het volbrengen van een werk dat buiten al de
politieke vraagstukken staat die ons verdeelen. »
De eerste opvoering van het nieuwe «Irish Literary
Theatre >> gaf Yeats' «The Countess Cathleen >> en een stuk
van Edw. Martyn, in 1899; na veranderingen van namen
(Irish National Dramatic Company met Iersche spelers in
1902, en Irish National Dramatic Society in 1903) werd in
1904 een gezelschap spelers ondergebracht in het nieuw gestichte Abbey Theatre te Dublijn.
Dit Abbey Theatre speelt in de hedendaagsche dramaturgie
een groote rol. De eerste richting was een poe"tische, idealistische, dan kwam de poe**tisch reahstische, gewoonlijk over
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hedendaagsche platteland toestanden, van Synge en Lady Gregory, dan de naturalistische over Dublijnsche toestanden of
de expressionnistische, van een Sean O'Casey. Maar, in de
drie richtingen, werden werken van allereerste waarde opgevoerd, werken die een wereldfaam verwierven, en opgevoerd
met een bijzondere zorg en artistieken scenischen durf. Wat
verwondert is het bijzonder hoogstaande van stukken en
opvoeringen, uiterst zelden werd aan eenige propaganda gedaan, zelfs gedurende de tragische opstanden in Ierland,
uiterst zelden werd een tot op de spits gedreven nationalisme
maar eenigszins gevleid. Het zeer schoone doel was, het yolk
te verheffen door kunst, niet tot het yolk te dalen met de
kunst goedkoop te maken. Natuurlijk ontstonden enkele conflicten : reeds bij de opvoering van de << Gravin Kathelij ne >>
in 1898, en later, in het Abbey Theatre, omtrent Synge's <<Held
uit de Westerwereld >> en O'Casey's << De Zilveren Schaal >>.
Yeats, die mede-bestuurder was van het gezelschap, streed
hardnekkig voor de vrijheid van de schrijvers, en won het
pleit, ofschoon de conflicten ontstonden door een gevaarlijk
misbegrijpen van enggeestige nationalisten, die maar niet
wilden, dat over een Iel', of een Iersche vrouw, iets anders
zou worden gezeid dan het allerbeste, en die individueele
gevallen onmiddellijk veralgemeenden tot de gansche natie.
Het dramatische werk van Yeats is een projectie, op een
dramatisch, meer objectief plan, van het zuiver p
werk, en zou in eng verband er mede moeten bestudeerd
worden.
De meeste stukken gaan over lersche legenden, in een
bijzonder schoone taal, dus over toen nieuwe dramatische
onderwerpen, begrijpelijk door de gemeenschap, en voor Naar
geschreven. Aldus hernieuwde Yeats het poe"tische drama dat
te subjectief lyrisch was, of volkomen Shakespeareaansche
uitbeeldingen trachtte te geven in de zoo on-Elizabethaansche
19e eeuw. En dat het poe"tische drama, en het meer bepaaldelijk letterkundige drama, in Engeland zoo hoog staan met
Drinkwater en Bax en thans T. S. Eliot, is wel te danken aan
die hernieuwing, door Yeats ingeleid.
Persoonlijk houd ik nog het meest van Yeats' allereerste
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stukken. Ofschoon Yeats onlangs zijn << Gravin Kathelijne >>
beschouwde als tapijtwerk, de handeling anders zou
moeten zijn nadat Kathelijne haar ziel had verkocht : zij zou
moeten << luide lachen en al wat ze vroeger als heilig beschouwde, bespotten, en de boeren met of gri jzen vervullen >:
wat ben ik blijde dat Yeats, door dit meer dramatisch aanvaardbare., toch niet die zoo zuivere, heerlijke figuur, de heilige, blanke Kathelijne heeft benadeeld. En ofschoon
Yeats thans in 1935 zijn << Land of Heart's Desire > wat sentimenteel vond.: ook al lets bijzonder bestrijdbaar.
Het thema zelf van de Gravin Kathelijne is heel eenvoudig:
gedurende een hongersnood in lerland worden plots twee
rijke, onbekende kooplieden gevonden, die de zielen van de
menschen werven tegen geld. De gravin verkoopt al haar
goederen, wil de som onder de armen verdeelen om het plan
van de twee duivels te vernietigen, maar zij wordt in haar
kasteel aangevallen, de twee kooplieden stelen het geld.
Kathelijne verkoopt dan haar eigen ziel, om het yolk te redden. Zij sterft. Maar zij zal niet verdoemd zijn. Het eindtooneel, in zijn machtige, visioenachtige evocatie, stelt het
sterven voor, in aanwezigheid van Oona, de oude meid, en
Aleel, den dichter, en de boeren; de profetische rol bij Yeats
wordt gewoonlijk gespeeld door een dichter, of een gek, of
een blinde : de intuitieven, volgens hem, van hoogere werkelijkheid.
K a t h e 1 ij n e (1) : Buig neer uw aanzicht, Oona en Aleel,
Ik staar op ze zooals de zwaluw staart
Op 't nest onder het dak, alvoor ze zwerft
De luide watren op. En ween toch niet
Te lang een wijl, want er staat meenge kaars
Op 't hooge altaar, schoon
valt. -- Aleel
Die zongt van lichte dansers in het woud
(Aan wie der wereld last is onbekend

een

(1) Deze vertaling schreef ik jaren voor A. Roland Hoist het gansch stuk vertaalde in de « Gids >. Mochten overeenkomsten bestaan, dan zijn zij gansch toevaliig,
want ik heb den tekst niet veranderd, die ik op lezingen te Gent en te Antwerpen
voordroeg, voor het verschijnen van Roland Hoist's vertaling.
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Want enkel lucht is in hun lijf), vaarwel.
En vaarwel Oona, die met mij gespeeld
En in uw armen mij gedragen hebt
Toen ik slechts kind was, kind, en daarom blij,
En daarom blij, als dansers in het woud.
De storm is in mijn haar, en ik moet gaan.
[Zij sterft.)
0 o n a : Geef snel Bien spiegel daar!
[Een vrouw brengt haar den spiegel van uit de binnenkamer. 0 o n a houdt hem over de lippen van K a t h e1 ij n e. Alles is stil voor een oogenblik. En dan spreekt
zij, half gillend :3
0 God, zij is dood!
E e n B o e r : Zij was de groote lelie van deze aard'.
E e n B o e r : Zij was nog schooner dan de sterren bleek.
E e n o u d e B o e r i n : De kleine plant die 'k lief heb is in twee.
[A 1 e e 1 neemt den spiegel uit 0 o n a's hand en werpt
hem op den vloer, hem brekende in duizend scherven.)
A 1 e e 1 : Ik brijzel u aan stukken, want 't gelaat
Dat u met schoonheid vulde is niet meer.
En sterf, zwaar hart, want zij Wier stem
Van u een levend vuur schlep, is gegaan
En liet u, passievollen bol van stof.
En, fiere aarde en pluim'ge zee, verdwijnt
Gij hoort niet meer haar wankelenden stap
Maar blijft verlaten in den wilden strijd
Van englen tegen duivels.
[Hij rijst, bijna iedereen is geknield, maar het is zoo duister
dat slechts onduidelijke vormen to zien zijn.3
Ik, die ween,
Roep vloeken op u, Lot, Verandring, Tijd,
En heb Been schoone hoop dan 't groote uur
Dat u zal slingren door de bodemlooze ruimt.
[Een bliksemstraal, onmiddellijk daarop een donderslag.)
E e n B o e r e n v r o u w : Duw hem geknield ter neer, alvoor zijn
Donder en bliksem plukken op ons hoofd.
(vloeken
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A I e e 1 : Englen en duivels strijden in de ruimt
Met bronzen zwaardgebons op bronzen helm.
[Een bliksemstraal, onmiddellijk daarop een donderslag.)
Ginds heeft een klare speer, met zek'ren worp
Gereten door het oog van Balor, en de Duistren
Als bij Moytura vluchten huilend heen.
[Alles is in duisternis verdoken.)
E e i► o u d M a n : De Schepper, boos om zwakheid en om zonden
Heeft de aarde uitgevaagd en dood is daar.
[De duisternis wordt gebroken door een visioenachtig
licht. De B o e r e n schijnen geknield te zijn op de rotsachtige helling van een berg, een stoom volt stormen en
altijd veranderend licht zwaait boven en achter hen. Half
in 't licht, half in 't duister, staan gewapende engelen.
Hun harnas is oud en versleten, en hun bloote zwaarden
dof en vol sporen van gevechten. Zij staan op de lucht,
slagvaardig, en kijken naar beneden met strenge gelaten.
De B o e r e n werpen zich veer op den grond.)
A I e e 1 : Kijkt niet meer naar de Hel, zij sluit,
Maar spreekt tot mij, wiens geest God heeft geslaan,
Dat bij, van sterf elijke dingen vrij
Mag hooren van die daar ligt.
[Vat een van de engelen aan :3
Tot gij spreekt
Zult gij niet zweven naar uw eeuwigheid.
D e E n g e 1 : Het licht gudst veer, de paarlen poort staat wijd
En 'k zie haar schrijden naar den vloer van vree
En Maria Wier hart zevenmaal bloedt
Ze zoent haar mond, en 't lang, gezegend haar
't Licht van 't Licht
Valt op heur aanzicht;
Kijkt immer naar de Reden, niet de daad,
De Schaauw der Schaauwen naar de daad alleen.
{A 1 e e 1 laat den engel los en knielt neer.)
0 o n a : Zegt hun, die wandlen op den vloer van vree
Hoe 'k wensch te sterven en bij haar te zijn.
De jaren, zooals groote, zwarte ossen,
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Betreden de wereld, en God, de hoeder,
Schrijdt achteraan en prikkelt ze op, en ik
Lig stervende onder trampelende pooten.
[De Wank van verre hoornen schijnt te komen uit het hart
van het Licht. Het visioen versmelt, en de vormen van
de knielende B o e r e n schijnen vaag in het duister.)

The Land Hof Heart's Desire >> (1894), (Het Land van het
verlangen des Harten), dramatiseert de geschiedenis van een
boerenmeisje, jong gehuwd, dat, niettegenstaande haar man,
haar familie, en den priester, naar buiten gelokt wordt door
een bovennatuurlijk gezang, hallucineerend, van een kind. Zij
sterft op den drempel. Het stuk spreekt uit het schoon, hevig
verlangen van enkele uitverkoren zielen, die nog vaag de herinnering hebben aan een tijd, lang voorbij, waar de ziel in
communie leefde met de natuur. Dat vreemd-schoone Keltische element is een van de hoofdmotieven in het mooie stuk,
later, van den Schot J. M. Barrie : << Mary Rose >>.
Vreemder en schooner nog is de atmosfeer van < Shadowy
Waters >> (1897) (Schaduwrijke Wateren), met de groote rol
van het bovennatuurlijke (Aengus, den daemon der liefde),
van de poe**zie (Forgael, die de harp van Aengus bespeelt), en
het proeven van de eeuwigheid in de zielevereeniging van
man en vrouw.
Fen soort van klucht : << The Pot of Broth >> is wel vermakelijk maar minder in de lijn van Yeats. Dat is ook het geval
met het symbolische, zeer scenische maar Loch, in de hewerking, te realistische van << Cathleen-ni-Houlihan >>, die oude
vrouw, dochter van Houlihan, oude vrouw in haar armoede,
die Ierland voorstelt, en aan de helder-zienden verschijnt als
een schitterende, jeugdige schoonheid.
Zeer hoog, daarentegen, staat Yeats' dramatiseering van de
liefdesgeschiedenis van << Deirdre >> (1906). Zij is de meest
poetische, die van Russell (A.E.) eerder klassiek met opzet,
die van Synge : <( Deirdre of the Sorrows >>, vol bekoorlijke
naiefheid, met de inspiratie waarmede de primitieven een
nativiteit hebben geschilderd, in een taal, gewone volkstaal,
vol sappige uitdrukkingen.
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Maar reeds van aan «The King's Threshold » treft bij
Yeats een toenemend styliseeren (en niet : vereenvoudigen)
van zijn drama's. De verwijdering van het gewone Leven
neemt toe, realistische ensceneering verdwijnt volledig, maskers worden gebruikt om den acteur te doers verschijnen
«minder als een menschelijk wezen dan als een Principe van
den geest >>. Trapsgewijze, in stukken zooals die over de
Iersche legendarische helden Cuchullain en Conchobar, of in
dat visioenaire «The Univorm from the Stars », komt Yeats
er toe, de lijnen strakker te houden, een grootere rol te geven
aan allerlei scenische experimenters, Licht, muziek, maskers
zooals in Japansche spelen, hieratische gebaren, hoog-edel
voordragen van verzen waarop sours een zeer bedeesde, slechts
onderlijnende, zelfs intonatie-aangevende muziek werd geschreven. Het hoogtepunt bereikte hij in die richting in zijn
«Vier Spelen voor Dansers >> : drie over Iersche legenden, een
over den Kalvarieberg. Van zijn bevreemdenden «King of
the Great Clock Tower >> met een soon van Salome-daps gal
hij een andere versie met twee personages, nog strakker gestyleerd : << A Full Moon in March >>. Men moge deze stukken
voor minder dramatisch beschouwen dan de vroegere, voor
al te esthetisch en aristocratisch, zij bewijzen hoe, tot het
erode, Yeats een zeer hooge gedachte had van de mogelijkheden van het poe""tische drama, dat hij hernieuwde naar den
geest, den worm, en zelfs de tooneeltechniek.

Vol ontzag staat men voor het werk van levende, pure
schoonheid van dezen dichter van de ziel. Vol ontzag ook
voor den mensch, die zich zelf bleef tot in de meest aristocratische uitingen en in de beperkste nationale grenzen, en toch
zooveel deed voor zijn land. Toen hij zijn loopbaan als
nationalistisch senator opgaf, merkt hij enkel op, leukweg, dat
hij zijn laatste jaren wou slijten als een bij, niet als een wesp.
Maar dat heele bestaan in dienst vanland en schoonheid en
idealisme is een van de hoogste voorbeelden van adel van
omen tijd.
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UIT DEZE VOLHEID
door R. HERREMAN

0, uit mijzelf, niet meer mijzelf te zijn,
den bangen tocht naar nieuwe vreugde en pijn
weer aan te vangen... God, ik ben verlaten,
ik sta gelijk een eenzaam schaap te blaten.
o Schaap, ren uit de veilge weide weg!
'k Ben vol voldaanheid, en vol overleg,
en ach, ik durf de woorden haast niet spreken ,
'k ben zoo vol vreugde dat ik nu moet breken
van overvloed, zoo boordevol geluk,
dat ik den dood aanschouwend van zijn stuk
hem wi j ken zag. Maar gij, dompel mij onder
in uw rustlooze vraag en dreigend wonder.
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DE DUBBELE GLANS
door R. HERREMAN

Zie, hoe ik straal in 't schroeien van uw oogen,
— en ik was dor, voor mij uw glans genas.
Ziet gij ,mij niet? 'k Ben onder u gebogen,
ik ben van u doordrongen als klaar glas.
Maar ach, ziet gij mij niet ? Ik ben van licht
doorblaakt en door geen duister to genaken,
en ween ik toch, 't is om uw aangezicht
dat donker glanst, dat mijn licht niet kan raken,
ofschoon om ons de vier seizoenen bloeien
en God den angel zuigt uit ons verdriet;
kunt gij als ik niet uit uw wooden gloeien?
Ziet gij mij niet? Achy ziet gij mij nog niet?
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DE ONTWIKKELING DER DUITSCHE
LITERATUURWETENSCHAP
door P. LEBEAU
(SLOT)

Buiten deze opzoekingen van algemeenen en omvangrijken
acrd, zijn er de levensbeschrijvingen, doordrongen van denzelfden geest. Waar men vroeger trachtte in de biographie
hoogst individueele levensgeschiedenissen zoo accuraat mogelijk weer te geven met al 'hun banale details, wordt er nu
Haar gestreefd slechts het Touter geestelijk portret van een
scheppende persoonlijkheid te schilderen, zoo, dat het door
zijn monumentale voorbeeldelijkheid opnieuw een drijvende
geestelijke macht wordt. Zoo zijn : Goethe van Simmel
(1913), Goethe (1916), George (1920), Kleist (1922) van
Gundolf, en Nietzsche van Bertram (1923). Niet de mensch,
niet de dichter worden in deze boeken behandeld, maar de
symbolische figuur. Het eeuwige in deze figuren wordt naar
voor gebracht en onderlijnd, het andere verwaarloosd, want
door het eerste zijn zij een vitale macht, niet door hetgeen ze
met alien gemeens hebben. Daartoe worden groepen van gebeurtenissen en producten met symbolisch karakter, uit hua
leven afgezonderd en geschikt.
« Wij kunnen ons een leven dat voorbij is, nooit weer
levendig voorstellen, dan entgegenwartigen wir es », zegt
Bertram, «wat er levend van blijft, is zijn legende >>. Daarom
noemt hij zijn boek over Nietzsche: Versuch einer Mythologie.
Schijnbaar steunt het werk van J. Nadler : Literaturgeschichte der deutschen Stamme and Landschaften (19121913) op totaal andere inzichten. Toch blijkt hij bij Hader
toekijken van denzelfden geest doordrongen. Hij gaat welis271

waar uit van geographische en ethnologische gegevens en verwerkt daarbij een indrukwekkend materiaal : alle regionale
en folkloristische literatuur, niet enkel in een hoog- of nederduitsch dialekt geschreven, maar zelfs in het latijn. Nochtans
dat begrip Stam zooals hij het opvat, is geen gegeven van de
natuur, maar een geestelijke, dynamisch-werkende eenheid.
Hij onderscheidt tenslotte vier oude stammen in het Duitsche
yolk. De stam werkt als gelijkvormi-g-makend, de streek als
differentieerend principe.
Bizonder opmerkenswaard is de proeve van stijlgeschiedenis, door F. Strich geleverd in zijn «Deutsche Klassik and
Romantik» (1922). Hij vertrekt van de typologische verschillen tusschen den klassieken en romantischen mensch, die
reeds in den ondertitel worden aangegeven : Vollendung and
Unendlichkeit, Ein Vergleich. Dan wordt de klassieke en
romantische levensvorm vastgelegd en toegepast op de kunst,
waarop dan een uitzonderlijk fijne taal- en stijlanalyse volgt,
zooails Gundolf het reeds had voorgedaan, en die in alles met
zijn thesis klopt. Het onderwerp, de taal, het rhythme, het
rijm, alle vormelementen krijgen hun beurt. En als het dan
schijnbaar blijkt, hoe scherp de klassieke atmosfeer tegenover
de romantische moet staan, dan wordt het in het hoofdstuk
«Die Synthese» klaar, hoeveel romantische geest er in het
classicisme verborgen zit en omgekeerd.
Totaal tegengesteld aan den geest van al de hooger genoemde werken, is het boek van Julius Wiegand : Geschichte
der deutschen Dichtung, 1922. Men heeft beweerd, dat er in
dit werk, gansch in tegenstelling met den triomfeerenden
geest des tijds, een heropflakkering van het natuurwetenschappelijk positivisme to bespeuren viel. De schrijver geeft
een streng wetenschappelijke en geschiedkundig-geordende
karakteristiek van de ontwikkeling der Duitsche Literatuur,
uitgaande van de w e r k e n der auteurs. De verdeeling gebeurt al naargelang de grondstemming van het werk:
komisch, tragisch, enz., de vormsoort : episch, lyrisch, enz.
naargelang de betrekkingen met het buitenland, het aandeel
der verschillende Duitsche stammen enz. Er is een overvloed
van gezichtspunten, maar de schrijver blijft steeds vast -
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s t e X11 e n. Hij zegt hoe het w a s, niet hoe het w e r d: Het
niet voorhanden zijn van dezen «Pathos des werdens » (d.i.
het wezen der geschiedenis) in dit wetenschappelijk alleszins
volledig en onaantastbaar boek, wordt hem in Duitschland
van vele zijden scherp verweten.
Een boek dat wel het sterkst staat in het teeken van de
geestesgeschiedenis en dat alle andere werken der laatsce tien
jaren in de schaduw stelt, is : Geist der Goethezeit van H. A.
Korff (1939). Het is een poging genoegzaam bekende figuren
van uit het licht eener idee te ordenen. Zoo biedt het boek
«Ideeengeschichte als ein Profil der Geschichte». De geest van
een tijd verschijnt bijna als een eigen organisme. De dichtwerken zijn niet om zichzelf daar, maar zijn dragers van
wereldbeschouwingen, symbolen van het worden en zijn der
Idee.
Het is een feit dat de schrijver sterk beinvloed werd door
het neo-hegelianisme, alsmede door Bergson en Gundolf.
Maar het werk blijft niettemin, geschreven daarbij in een
prachtige taal, de samenballing van alle geestelijke elementen
uit het grootste tijdperk der Duitsche Literatuur.
Tenslotte willen wij nog enkele beschouwingen wijden aan
de zuiver theoretische en methodologische werken. Het
omvangrijke boek van H. Cysarz : Literaturgeschichte als
Geisteswissenschaft (1926) waarvan de titel reeds het program aangeeft dat de huidige Duitsche literair-wetenschappelijke vorsching beheerscht, tracht de literatuurgeschiedenis
uit een grondwetenschap of te leiden en ze niet te isoleeren
van het geestelijk geheel, dat alle wetenschappen te zamen
uitmaken. Het werk berust op een onthutsende eruditie der
geheele moderne kultuurphilosophie en natuurwetenschappen. Men verwijt hem echter mangel aan systeem en aan klaarheid over de begrippen waarmee hij werkt.
De reeds hooger vernoemde R. Unger trok in 1924 weer de
aandacht op zich door de publicatie van : Literaturgeschichte
als Problemgeschichte. Door Problem verstaat hij de problemen der wereldbeschouwing, die in hun supra-individueele
beteekenis opgespoord en gevolgd worden. Dergelijke problemen zijn bijv. de vraag naar de verhouding van vrijheid
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en noodzakelijkheid, zedelijkheid en zinnelijkheid, godsbewustzijn, enz. Praktisch heeft hij deze theorieen verwezenlijkt
in zijn boek over Herder, Novalis and Kleist (1922).
In 1922 verscheen van de hand van W. Mahrholz : Literargeschichte and Literarwissenschaft, een boek dat in de rij
deter theoretische werken, wel een bizondere plaats inneemt.
Literatuurwetenschap houdt zich bezig met zuiver theoretische en aesthetische problemen, de literatuurgeschiedenis met
het ordenen en weergeven van het leven der literatuur. Deze
twee methoden mogen niet verwisseld worden, want het is
dikwijls het geval, dat werken die geschiedkundig een groote
beteekenis hebben aesthetisch totaal Been waarde bezitten.
Maar is een wetenschappelijke literatuurgeschiedenis wel
mogelijk? vraagt hij zich verder af, daar de werken, die de
anderen in aesthetische waarde ver overtref f en, (de << Dichtungen >>) daardoor iets absoluuts krijgen en tijdloos worden.
Ja, zegt bij, als de geschiedenis vooral de literatuur behandelt,
dat is de weerspiegeling van den geest van een tijd in al zijn
verl^udingen, en niet de « Dichtungen »die en maar het symbool van zijn.
H. Pongs, die het groote werk van E. Elster : Prinzipien
der Literaturwissenschaft (1911), voortzetten wil met zijn
boek : Das Bild in der Dichtung (1927), wil zooals de ondertitel zegt een morphologie der metaphorische uitdrukking
vastleggen. Het is een ongemeen diep en rijk werk, dat alle
mogelijkheden en werkelijkheden van de uitdrukking door
beelden onderzoekt en uitput.
Vermeldenswaard in een reeks van vele zeer omvangrijke
en interessante werken zijn tenslotte nog van J. Petersen
(1914) : Literaturgeschichte and Wissenschaft, en van E.
Ermatinger : Philosophie der Literaturwissenschaft (1930).
Dit laatste werk bevat bijdragen van de meeste literaire geschiedschrijvers in Duitschland over zeer uiteenloopende
onderwerpen. Nadler behandelt bier het probleem der stijlgeschiedenis, terwijl Strich die daarover een boek schreef het
nu heeft over de wereldliteratuur en vergelijkende literatuurgeschiedenis. Zooals W. Pinder dit deed voor de kunstgeschiedenis, onderzoekt J. Petersen de waarde van het Principe
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der generaties voor de literatuur. Ook H. Cysarz werkte mede
aan dit boek, met een opstel over het periodenprincipe en F.
Schultz heeft het over de philosophische ontwikkeling der
literair-geschiedkundige methode.
Ails besluit moge onthouden worden dat er in de Duitsche
literaire geschiedschrijving tot 1933 de tendenz hoogtij
vierde, de beoordeeling der literatuur los te maken van haar
nationale en historische afhankelijkheden en daartoe in de
methodenstudie criteria te vinden van absolute waarde.
Verder was en is nu nog, dank zij de «geisteswissenschaftliche methode » een neiging tot « metaphysizierung >> der
wetenschap merkbaar, die er vooral op uit is, de geestelijke
en philosophische elementen die de literatuur bevat, en die
de essentieele, geestelijke physionomie van een tijdperk uitmaken, te onderlijnen en te bestudeeren.
Sinds het aan het bewind komen van het nationaalsocialisme liet de nationaal-socialistische levensbeschouwing
zich ook op dit terrein niet onbetuigd. Zoowel op het gebied
der Duitsche literaire geschiedschrijving als dat der methodologie doen zich nieuwe opvattingen gelden. Het is echter
een programme dat nog ver van volledig uitgewerkt is.
Ziehier nu de nieuwe « Aufgaben ». De heele Duitsche
literatuur moet herschreven worden van uit het nieuwe standpunt, t. t. z. van in den beginne tot op heden toe moet een
scherpe nadruk gelegd worden op het eigendommelijk Duitsche en zijn gemeenschapsideaal en het anderssoortige. De
ontwikkelingsgang van de Duitsche literatuur zou moeten
gezien worden als een eeuwige strijd op het geestelijk gebied
met steeds veranderende facetten van het germaansche wezen
om zich tegen vreemde invloeden te bevestigen. Zoo in de
middeleeuwen tusschen germaansche levensidealen en antieke
overleveringen, tusschen de Nordische levenshouding en het
wezensvreemde, morgenlandsche Christendom. In dien strijd
zijn er overwinningen en nederlagen. Zoo is bijv. het ridderschap met zijn begrippen van. eer en trouw een hoogtepunt
van de uiting van den germaanschen geest in de cultuurgeschiedenis van Duitschland.. Sinds het teloor gaan van het
heilige Roomsche rijk, waardoor het Duitsche yolk uit zijn
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historische machtsrol in Europa als drager van de religieuspolitische eenheidswereld der Middeleeuwen verdrongen
werd door het opkomen van nieuwe staten, is het ook gedaan
met het overheerschend Germaansch karakter der Westersche
cultuur:. Nu ontstaat een breuk tusschen de West-Europeesche en Duitsche geest. De Renaissance en de Verlichting
(Aufk1a" rung) zijn twee hoogste prestaties van de ontwikkeling van dien West-Europeeschen geest, die zal uitloopen in
rationalisme, mechaniseering en nihilisme. De Duitsche geest
daarentegen, bezeten door het ganschheidsverlangen dat hem
de wereld doet aanvoelen als vloeiende, goddelijke kracht,
gaat andere wegen op. Op de Renaissance antwoordt hij met
de Hervorming, op de Aufklarung met het Duitsche idealisme. Ook het Duitsch Classicisme en Romantisme worden
als zuiver Duitsche bewegingen geinterpreteerd. In de 19e
eeuw overheerscht in Duitschland de empiristische Aufklarung van het Westen en ontheiligt het bestaan. Nochtans in
provinciale teruggetrokkenheid leven er nog groote zangers
van de Germaansche idealen zooals Grillparzer, Hebbel, Stifter, Raabe, enz.
Een bizondere afkeer heeft de nationaal-socialistische geschiedschrijving tegen de literatuur der laatste veertig jaren,
dit wegens de talrijke Joodsche namen die er een rol in speelden (Wasserman, Zweig, Sternheim, Hasenclever, enz.) en
wegens het decadente karakter der groote literatuur (Thomas
Mann, v. Hofmannsthal, enz.). De literaire geschiedenis der
laatste jaren moet geschilderd worden als een strijd tusschen
een echte, volksvergroeide literatuur en een aan den dag gebonden literatendom zonder God noch yolk. Met des to meer
nadruk wordt dan de figuur van Stefan George afgezonderd
als de voorspeller van den nieuwen tijd.
Wat nu het standpunt betreft in take methode, dat sluit
eng aan bij het geisteswissenschaftliche (cfr. W. Linden, Aufgaben einer nationalen Literaturwisenschaft). Linden aanvaardt gretig de bevinding der geisteswissenschaft dat de
methodenstrijd der laatste jaren een strijd van wereldbeschouwingen met religious-palitische beslissingen was. Hieruit is
gebleken dat absolute wetenschap, het ideaal van het liberaal
276

rationalisme der 19e eeuw, een onding is. «Der wissenschaftmensch hebt in Sachlichkeit and Verantwortung das Zeitgeborene in seine ewige Bedeutung auf » (Linda, p. 2).
Wetenschap is een innerlijke spanning van leven en geest.
Daarom mag de wetenschapsmensch niet buiten het leven en
zijn tijd staan, maar moet hij dat leven gretig in zich opnemen,
beleven en overwinnen. Wat is er nu met deze geestesgesteltenis natuurlijker, meer geboden door de werkelijkheden, dan
'de literaire geschiedenis te a deuten» van uit de nationaa^l^socialistische realiteit.
Zooals het is gebleken bij de hooger samengevatte << Neuwertung >> der Duitsche literatuur, gebruiken de nieuwe
geschiedschrijvers haast dezelfde methodes als de geisteswissenschaftliche. Met de resultaten van een zorgvuldig
wetenschappelijken arbeid trachten zij den geest van een tijd
of een figuur op te roepen, te herscheppen tot een <<Gestalt »
waaruit al de vroegere geesteskracht hernieuwd zou stralen
met oogenblikkelijke werkdadigheid, t. t. z. nu in den dienst
der volksche beweging. De nieuwe interpretatie van Goethe
is bijv. in dit opzicht kenschetsend. De voorstelling als zou
Goethe cosmopolitisch gedacht hebben, als zou hij een Aufklarer geweest zijn (hij was nochtans vrijmetselaar), wordt
als zijnde een liberaal-joodsch brouwsel van de hand gewezen.
Met kracht wijst men er op dat Goethe zijn heel leven Lan g
met staats- en gemeenschapsproblemen bezig was (hij deed
immers practisch aan politiek), en in Faust vindt men de verheerlijking van het techt Germaansche Fiihrer-ideaal en den
haat tegen het parlementaristisch bijgeloof aan de onfeilbaarheid van de meerderheid (Linden, p. 32).
De nieuwe geschiedschrijving is zich wel bewust dat zij niet
alles innoveert en bijv. methodologisch aansluit . bij Unger,
Gundolf en Korff. Belangwekkend is het wel even na te gaan
wat van de hooger vermelde werken aanvaard wordt en wat
niet. Aan R. Huch en de Walzelschool verwijt men dat zij
de Romantiek, die wortelde in het Duitsche wezen en sterk
verbonden was met de Duitsche historie tot een Phantastische,
ongebondenliteraire school hebben misduid. Al was Gundolf
een Jood (zijn ware naam is Gundelfinger) , toch wordt zijn
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waarde niet ontkend. Aileen verwijt men hem dat hij zijn
helden van den geest », Shakespeare, Geethe, enz. tot burgers maakte van een buiten den tijd staande, supra-nationaal
geestenrijk, wat door zijn jood-zijn wordt verklaard, en waardoor hij het essentieele, zoo-geaardzijn in zijn figurers mist.
Ook zijn typisch-Joodsch, antithetisch-dialectisch denken
wordt hem kwalijk genomen.
Korff wordt geloofd, doch niet onvoorwaardelijk. Zoo
verwijt men hem dat hij enkel rekening Meld met het geestelijke en niet genoeg oog had voor deg << ganschheid >> van
het levers.
In het beoordeelen van het literaire werk hebben het
aesthetische en individualistische standpunt afgedaan. Het
dichtwerk moet in zijn volksverbonden beteekenis begrepen
worden. Daartoe worden nieuwe wegen opgegaan (de
anthropologische methode van Heinz Kindermann) of
pionnierswerk van ouderen wordt met alle eer gehuldigd (de
sociologische methode van Nadler). Hooge opgaven worden
ears den dichter van den nieuwen tijd gesteld. Zij zijn de
zieners van burs yolk. Hun innigste ervaring is bun aangegrepen-worden door de groote wederwaardigheden van burs
yolk en door de goddelijke geest die zich daar in openbaart.
Het dichtwerk zelf is een religieus bepaalde gemeenschapservaring. (Religieus heeft bier blijkbaar niets te makers met
veropenbaarde godsdienst, maar sleet enkel op het diep plechtig karkater der gemeenschapsaanvoeling.)
Het is moeilijk te zeggen in hoeverre deze opgaven reeds
vervuld zijn, daar de aandacht overal nog te zeer duizelt van
den dreun der laatste gebeurtenissen, om near de stille regionen van den geest te kunnen ontsnappen. De Duitschers zelf
zijn de eersten om te bevestigen dat bij hen nog alles in wording is. Machtiger den ooit, sterker samengebald en nog nooit
in zijn, geschiedenis zoo doorschokt door een wil, staat daar
nu het nieuwe Duitsche rijk. Zal het machtsgevoel dat miliioenen tot een nooit geziene stuwkracht electriseert ook in
staat zijn op literair gebied onvergankelijke Bingen te scheppen? De toekomst zal het uitwijzen.
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HERFST
door PAUL VERBRUGGEN

Wij zijn alleen. 'T wordt koel
En donker in de dreven.
'T is herfst. Te veel, to veel
Heeft ons dit jaar gegeven.
'T was Mei, loch nooit zo stil
Heb ik een Mei geweten;
'T was Mei, maar heimlik stil
Als mocht geen ander 't weten.
De zomer kwam en rijk
Zijn wij door 't park geschreden,
Ons hart vol Broom, vol jeugd,
En durf als in 't verleden.
Wij zien het blad tans bruin
En rood ons hoofd omzweven.
Wij zijn weer stil t wordt koel
En donker in de dreven.
: I
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VITA NUOVA
door PAUL - VERBRUGGEN

Voor mien vrouw.

Er valt nog altijd sneeuw...
Een prunus bloeit in huis.
Aan 't venster zinkt de wereld weg :
Mijn kamer staat in bloei.
Ik heb het jaar vervroegd.
Daarbuiten valt een dichte sneeuw.
Aan 't venster buigt een taxus door.
Een droom ontgroeit mijn hart.
Mijn kamer wordt een veilig land,
Mijn prunus wordt heel groot,
En uit de sneeuw verschijnen mart,
De wegen die 'k als kind betrad.
Dan breekt een zomer los,
Een zomer zo volmaakt,
Van juublend licht en leven
In al de kleuren van 't geluk.
Daarbuiten valt nu sneeuw
En vaagt de sporen weg :
Een prunus bloeit in huis,
De blijdschap vult mijn hart:
Want nooit zal sneeuw beklijven,
Nooit zal een winter eeuwig zi j n..
,
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GESTALTEN IN 'T VERLEDEN
door M. E. BELPAIRE

XIII

Voor De Panne, op dien 15 October onzer aankomst, stonden 's avonds al de visschersschuiten van 's strand, gereed om
te vertrekken naar veiliger wateren. Op ieder brandde een
lichtje, wat een feeeriek uitzicht gaf, weinig in verhouding
met de treurige omstandigheden. Juffr. Duykers gaf later,
in omen Belgischen Standaard, een allerliefste beschrijving
van dit Venitiaansch feest in oorlogstijd. Zij en Elisabeth
Mansion gingers 's anderendaags, te voet, naar Veurne om pak
en zak terug to halen, die we aan het melkboerkarken hadden
toevertrouwd.. Zij hadden een knaap, met een kruiwagen uit
De Panne meegenomen, want eenig gerij was niet te vinden.
Apes was tot het primitiefste teruggebracht. Ik moet zeggen
dat ik dat erg apprecieerde en mij inbeeldde dat het leven,
na den oorlog, veel in eenvoud zou gewonnea hebben. Hoe
ik mij illusioneerde!
Veurne vonden zij vol krijgsvolk en druk verkeer. Allen
was verwarring en angst. Wat zou de volgende dag aanbrengen? Niemand moist het : noch de hoogste militaire overheid
de Koning, noch de geringste soldaat of de eenvoudigste
onderdaan. Een zelfde spanning beheerschte de geesten, van
hoog tot laag, maar dat juist bracht die verbroedering die zoo
troostend werkte in dien tijd.
Van den Zaterdag 17n af, begon weer het kanongedonder;
dan reeds stonden de schaarsche scharen gereed om den Duitscher weerstand te bieden — heldhaftig verweer! Na den uittocht uit Antwerpen, na de verwarring en uiteendwarreling,
hadden worst en leger zich herpakt, en zouden niet meer
wijken. Was het niet koning Albert die Antwerpen had willen
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ontruimen? Zoo redde hij zijn leger en tegelijk zijn land. Met
een handsvol afgematte strijders hood hij weerstand aan het
ontzaggelijk Duitsch geweld. De slag van den IJzer was
begonnen.
Een voorrecht is het ons, zwakke vrouwen, geweest, er al
de fawn van te mogen meeleven.
Zoo goed als voor natie en leger, was ook ons leven in de
war gestuurd en moest stilaan weer waste plooien nemen. In
't eerste moisten wij niet goed waar met omen tijd naartoe. Gelukkig hadden wij de kerk, de godsdienstige oefeningen en
dan de zee... Veel Bingen wij op wandel. Den Zondagnamiddag, naar die villa, nabij St Idesbald, die men van den Vrijdag
of was beginnen te ondermijnen. Een echte citadel was het en
120 K. dynamiet waren noodig om ze te doen springen. De
lift kon 3000 K. dragen en had blijkbaar moeten dienen voor
een kanon om Duinkerke of de Engelsche kust te beschieten.
Een breede, gemakkelijke weg, leidde tot het gebouw dat men
zoo argeloos had laten oprichten. Het had 450.000 fr. gekost
en was bewoond door een eenvoudigen Duitschen concierge.
Alles was in beton. Wij raapten een stuk van de ruiten op
duimdik kristal.
Een Engelsch eskader begon in den namiddag de kust, in
de richting van Oostende te bombardeeren. Dat zou voortaan
dagelijksch vertoon zijn, en uit onze villa aan zee, konden
wij apes gemakkelijk volgen. Terwijl wij rustig sari 't soupeeren waren, in de reeds gevallen duisternis, Bing de gaz
plots uit. Slechts naderhand bedachten wij dat de gazometer,
te Nieupoort, door een projectiel moest getroffen geweest
zijn. Petrollicht zou voortaan, en heel den oorlog door, de
eenige redding zijn; maar niet altijd gemakkelijk was het aan
petrol te geraken. Alles moest uit Duinkerke komen. Gelukkig
hadden wij weldra kennis gemaakt met een officier die er
geregeld naartoe Bing.
Begeerig waren wij natuurlijk naar nieuws, van Welke zijde
ook, en in 't begin kwam dat slechts van hooren zeggen. Geen
blad dat inlichtte. Uren lang Weef men wachten om een blad
papier op te vangen dat te Duinkerke gedrukt werd en dat wij
« le canard de Dunquerque » noemden, daar het zoo fantas282

tisch opgesteld was. Gretige handen snapten het weg voor
de neus, daar iedereen al even nieuwsgierig was. En wij geloofden zoo weinig van wat daar in stond. Langen tijd, zelf s
Coen we reeds in De Panne waren, weigerden wij aan te nemen
dat Antwerpen gevallen was.
Den Dinsdag 20 October kwam ik op den dijk vier Fransche
soldaten tegen, die doelloos rondslenterden, niet wetende
waar te logeeren. Wij namen ze in de villa op en door hen
vernamen wij hoe de Aisneslag de Marne volkomen
gelukt was. Zij waren vol moed en hoop, en zeiden : o Nous
aurons la victoire, mais ce sera dur; it faudra un grand effort.
Et quelle guerre ! >
De Franschen begonnen, in grooter getal, de afgetobde
Belgen ter hulp te komen. De Panne was er vol van, den
Woensdag, krijgvolk te voet, to paard, en wat was men blij
hun uniform te ontwaren, midden onze ontredderde jongens!
Die hadden Loch stand gehouden alleen, enkel bijgestaan door
de f u s i 1 i e r s m a r i n s van Admiraal Ronarch. 't Werd
tijd dat Franschen en Engelschen bijsprongen.
Wat moet onze koning dan angstige dagen beleefd hebben.
Ik kende hem niet. 't Zou nog drie jaren duren voor ik in
persoonlijk contact kwam met dien edelen mensch een.
man, in de hoogste opvatting van het woord maar ieder
zag naar hem op, als naar den standaard van Recht en Eer.
Hoe wijs wist hij wat hem overbleef aan manschappen, te
sparen, een gering, gehavend leger. Te wederstaan aan de
van Generuimere, avontuurlijke plannen der Franschen
en, koppig, het laatste strookje
raal Foch, onder ander
gronds van 't vaderland, te verdedigen.
De Generale Staf was te Veurne, maar de Koning, met de
Koningin, bewoonde in De Panne, op den dijk, , de laatste
villa in de richting van Duinkerke. 's Zondags was hij in de
mis te zien in de dichtbij gelegen kapel der Paters Oblaten.
Zoo werd ons verteld. Wij bleven getrouw aan den parochialen geest en bezochten de dorpskerk. Hoe dierbaar werd ons
dat eenvoudig tempeltje, waar stilaan zooveel herinneringen
aan kleefden. Het was nederig, maar keurig versierd, met
gepolychromeerde wanden, geschilderde glasramen; stil en
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rustig. Wat aI vurige gebeden werden char gestort! Niet door
ons alleen, door de vele brave Vlaamsche jongens, die er hun
Hood kwamen klagen voor den God van 't tabernakel. Prappensvol was de kerk in hoogmis en lof. In de latere Meimaa.nd zongen de soldaten dat het een lust was om te hooren.
Veel later nog, toen de oorlog bleef duren, de nood steeds
nijpender werd, was het een alleraandoenlijkst tooneel, de jongens, bevuild en beklad, van uit de tranchees, te zien naderen
tot de Heilige Tafe1, na het lof — zij moesten niet meer
nuchter zijn om te communie te gaan, in die gevaarlijke dagen.
— 't Was winter; de deemstering viel; alleen de godslamp
stortte haar rooden gloed... 't Was innig en onvergetelijk.
Een dagelijksch tooneel was dat in die wintermaanden van
den vergevorcLerden oorlog. Maar ik ben nog in 't begin. Een
feest was het 's Zondags, in de hoogmis, de preek van Pastor
Van Beveren te hooren, in echt, rijk-genuanceerd Westvlaamsch — een muziek in mijn ooren. Vooral op den Zondag
dat er voor de overledenen gebeden werd, het De Profundis,
dat hij voordroeg in de eigen verzen van Gezelle.
D e P r o o n d is klonk de Bede... Hoe gaat het weer?
Met het zoo karakteristieke : die om bijstand biddend bem.
En 's Zondags, na de hoogmis, die Brabançonne, die men
rechtstaande aanhoorde. Die vroeger zoo banale tonen die nu
heel het vertrappelde vaderland symboliseerden en ons telkens
in tranen deden smilten.
De eerste begrafenissen van gesneuvelde soldaten warm
ook aangrijpend. Na den dienst werd de lost eenvoudig
neergelegd op 't zand, voor de kerk, met de rationale
kleuren er op, en de priesters kwamen buiten de liturgische
afscheidszangen zinger,, beloofden verrijzenis en lever, midden in dood en gevaar. — Ja, wij kregen ons kerkske in De
Panne lief.
Ten getalle van 20.000 kwamen de Franschen in den nacht
van 21 op 22 October de Belgen aan 't front versterken, vertelde men ons. Daar tegenover stonden de Duitschers met
90.000. Op de Marne afgestooten keerden zij nu hun geweld
noordwaarts toe. Eens te meer zou de beslissing bij de onzen
liggea.
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De inzet van den oorlog is door allerlei fheorieen vervalscht
en omneveld geweest. Nu zou het toch voor alle oogen moeten blijken welk een zegen het voor ons land is geweest, te
ontsnappen aan den Duitschen greep. Van eerst of hebben wij
den oorlog niet anders aanschouwd dan als een episode van de
eeuwige worsteling tusschen goed en kwaad, tusschen beschaving en barbaarschheid, tusschen de levenbrengende
liefde en het bruut geweld.
Het is nu mode geworden de geestdrift die alien bezielde
in 't begin van den oorlog, belachelijk te maken; enkel de
gruwelen van dien abnormalen tijd in 't oog te houden, en
weer te doen aan haarklieverij, aan alles te onderwerpen aan
een zoogezegde critischen geest. Noodlottige geestgesteltenis!
voortspruitende uit een rationalisme dat geen antwoord heeft
voor de diepere levensvragen. Tie lang hebben wij naar die
taal geluisterd. Vergis ik mij zoo ik denk dat zij vooral uit
Duitschland kwam ? Uit de wage nevelen eener ongezonde en
valsche philosophie. Mijn Leven lang heb ik de Vlamingen
gewaarschuwd tegen dat Germanisme dat in strijd is met hun
gezond levensrealisme. Ik hoopte dat de oorlog een bloedige
maar definitieve genezing zou brengen. Maar de zelfde
miasmen walmen weer op...
Het yolk, aan zich zelf overgelaten, ontsnapte aan deze
vervalsching der groote ^vaarden. — De zoogezegde intellectueelen zijn het gevaar. Wat hebben wij ze in den oorIog
leeren duchten en vermaledijden. — In een opwelling was
ons yolk opgestaan om zijn vrijheid, zijn geboortegrond te
verdedigen. In de tranchees gingen Vlaming en Waal broederlijk om. Later maar kwam het artificieele dat sommige,
meest in veiligheid verblijvenden, mengden bij de bitterheid
der beproevende dagen.
Verre van mij te willen beweren dat de Vlamingen geen
reden tot klagen hadden. Het is niet mijn voornemen iets
te verzwijgen van het onrecht hun aangedaan. Hoe menigmaal kwam ons in den geest : << Oh! had men recht gedaan
aan rechtmatige eischen, wat al ellende en verwikkeling ware
gespaard geweest! » — De reden lag echter niet in een tegenstelling of Bemis aan verstandhouding tusschen Waalsche en
Vlaamsche frontsoldaten.
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De Franschen kwamen nu wel geregeld toe, maar
ontzaggelijk waren de krachten die zij moesten bekampen.
In den nacht van den Vrijdag 23 gelukte het den Duitscher over den Ijzer te geraken. Zij werden weliswaar
terug gedreven. Legeraalmoezeniers die ik op den dijk ontmoette, zeiden mij : << Gisteren was 't goed, maar vandaag is
het heel goed >>. Men leefde zoo in hoop van dag tot dag.
's Avonds hadden wij zes andere aalmoezeniers om te soupeeren en te logeeren, drie Vlamingen en drie Walen. Het ging
op zijn primitiefst; lakens hadden wij niet voor al de bedden
en wat eten betreft was het even armoedig. Ik herinner mij
dat om hun gekookte eieren te eten zij enkel soeplepels kregen. Maar zij waren zoo doodmoe van 't front terug gekomen,
dat zij zich alles lieten welgevallen en als een weelde aanzagen.
's Anderendaags vertrokken zij voor dag en dauw. Het weer
bleef zeer zacht, al was het nu eind October, en niet alleen
genoten wij van 't eeuwig schouwspel der zee, maar nog van
het zoo innemende landschap Bier duinenstreek. Het natuurschoon was nog niet geschonden in die eerste dagen van den
grooten oorlog. Wij hadden al niet veel anders te doen en
ondernamen lange wandelingen. Onder ander door wat men
noemde : << le chemin des artistes >>, een pad kronkelend aan
den ' voet der duinen, langs een beekje met knotwilgen omzoomd. Een getemperd Licht speelde door de bijna ontloofde
takken, verguldde hier en daar nog een rillend bladje. Wat
was het er rustig en innemend schoon ! En niet ver van
daar moorderij en ontzetting. Heel Bien tijd door was het,
dezelfde tegenstelling tusschen dood en leven, akeligheid en
poezie. Maar niet door zijn triomf heeft Christus ons gered,
wel door het bittere van Zijn lijden en vernedering..
Een der wrakken van dezen noodlottigen tijd vonden wij
bij het dorp, toen wij op de groote baan terugkwamen, uit
het << pad der artisten >> een meisje, nevens de gracht gezeten. Zij was een soldaat gevolgd, wie weet uit Welke streek?
en die had ze daar verlaten. Wij deden wat wij konden voor
't arme schepsel, maar hoevelen verkeerden in denzelf den
nood!
Den Zondag 26 ondernamen wij nog een langere wande286

ling, te voet langs het strand, tot aan Coxyde. Wij wilden
daar den hoogsten duin van de streek, den <Hoogen Blikker>>,
beklimmen, in de hoop iets te ontwaren van wat daarachter,
in de plein, gebeurde, van onze strijdende jongens. En inderdaad, de blikken konden een heele vlakte overzien, Wulpen,
Sint Joris. De strijd moest in vollen gang zijn. Hier en daar
was er brand. In de richting van Nieupoort stegen gedurig
witte wolken op. Wij keerden terug, langs de duinen, in den
invallenden avond. Het verre kanongebof stoorde de vrede
niet; maar in den nacht steeg de wind plots op en de storm
loeide. De storm mocht wel loeien, want op den Maandag
scheen alles te begeven. Allerlei nieuws werd rondgestrooid :
dat de Koning naar Berghes vertrok; dat de Koningin de wijk
nam, Frankrijk in. Niets van dit alles was waar, maar hevig
woedde de strijd en 't gevaar was ni j pend. Had ik het geweten, twee mi j ner jonge neven waren er aan blootgesteld : de
eene zou sneuvelen, de andere zwaar gekwetst worden. Met
zeven stonden zij onder de wapens, de klein-kinderen van
mijn oom Alfred Belpaire, die zijn kruisdood had doorworsteld toen zijn aangebeden vrouw hem achterliet met zeven
weezen. Laat getrouwd had hij op haar heel den hartstocht
uitgestort van een gevoelige, zeer ingekeerde natuur. Niemand duldde hij bij de panden die zij achtergelaten had,
niemand mocht haar plaats innemen, tenzij het zeer jonge
meisje die ik toen was. Als zeven zwaarden, kreeg ik toen
die zeven weezen in 't hart, te samen met den loop der smart.
Nu waren zij zelf getrouwd; eenige overleden, en hun kinderen streden met vurige vaderlandsliefde. Ik wil die noemen:
Michel en Vincent Hanssens later kwam Emmanuel of
Manou ook aan 't front; Charles Belpaire-Woeste; Adolphe
Siret; Maurice Belpaire zijn twee broeders, Raymond en
Alphonse kropen later onder den draad de grens over; Alfred
en Louis de Mahieu. Maurice was slechts 16 jaar toen hij
dienst nam. Den 26 October werd hij zwaar in den rug gewond, na allerlei struksie en lijden naar Calais gevoerd en
geraakte eindelijk in Engeland, waar hij goed verzorgd werd.
Genezen, kwam hij aan 't front terug waar hij meevocht tot
het einde. Vincent Hanssens sneuvelde op een dezer late
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Octoberdagen, men heeft nooit joist geweten wanneer.
Adolphe Suet bleef meer dan 24 urea, zwaar gewond op
't slagveld liggen en werd door de Duitschers opgeraapt.
Wij waren echter van dit alles onwetend, op die rijke
Octoberdagen 1914. October is de maand van den wijnoogst.
Welig werd de rijke wijn van 't sacrificie, .het bloed, toen
geplengd.
Den Dinsdag 27 kwam weer versche versterking aan vanwege de Franschen : jagers van Afrika, in schilderachtig
costuum. Roode broek in hooge botten, breede roode ceinture,
licht-blauwe jak, hooge, roode mots.
Ia den namiddag van den Woensdag 28 kregen wij voor de
villa een zeeslag in miniatuur. De Engelsche en Belgische
schepen begonnen plots, op een vast puny, in de zee te schieten, ongetwijfeld op een onderduiker. Het water schoot in
stralen op. Het was feeeriek. Eindelijk, na twee geweldige
detonaties, steeg een reusachtige waterstraal op. Het was
gedaan, en het grootste der Engelsche schepen keerde majestatisch naar zijn vorigen post terug.
Dienzelfden dag begon men te spreken van de sluizen open
te zetten om de Duitschers onder water te brengen, wat werkelijk geschiedde.
Dr. Aug. Fierens zagen wij op den dijk passeeren op den
Donderdag. Wij deden hem teeken; hij kwam met ons
middagmalen en hij verhaalde ons zijn odyssee : hoe hij er
in gelukt was, na den val van Namen, fangs Frankrijk, terug
aan 't Belgisch front te geraken. Men was zoo blij in die dagen
weer kennissen, bevriende gezichten te ontmoeten.
Den volgenden dag — Vrijdag 30 October — waaide weer
een paniekwind. De Duitschers waren, te Ramskapelle, over
den IJzer gekomen. Reeds vielen er shrapnells te Oostduinkerke. Vluchtelingen kwamen van alle kanten naar de nog
veilige Panne. Men moist niet meer waar ze onder te brengen.
Achter de villas stonden de wagens van den nu niet meer
rijdenden buurttram. Die moesten maanden fang tot mooning
dienen voor verscheidene families. Op den Zaterdag was de
moed weer boven gekomen en de schrik geweken. Geregeld
kwam versche Fransche versterking aan. Uitheemsche troepen,
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waarover allerhande praatjes de ronde gingers : dat de Senegaleezen de ooren afhakten en collectionneerden, enz. De
overstrooming begon nu ook Naar waters te spanners tusschen
ons en den vijand, zoodat men weer veiligheid voelde. Op
den Zondag 1 Nov. — den grooten hoogdag van Allerheiligen
blonk een lentezon en de lucht was zoo zoel dat wij soldaten
Baden in de zee zagen nemen. Proppensvol was 's morgens
het kerksken in De Panne en veel jongens gingers devoot te
communie. Ook de hoogmis werd druk bijgewoond. Wij
wilden den zieledienst 's namiddags niet missen, maar wandelden toch eerst wat fangs het strand, in de richting van
Duinkerke, om van de koesterende zon te genieten. Onze
koning moest ook verleid geweest zijn, want wij ontmoetten
hem met zijn aide-de-camp. Zijn hooge gestalte was licht te
herkennen, afgeteekend op het wijde van strand, zee en hemel.
Langs de duinen wilden wij het dorp weer bereiken. Daar
was een boschke van kreupelhout dat echt verleidelijk was,
midden in het Barre zand. Nauwelijks waren wij het binnen
getreden of wij hoorden een gesis dat wij maar al goed kenden! — een obus. En zoo dichtbij. Een tweede en derde volgde.
De eerste obussen op Veurne. De laatste zouden het niet zijn,
en weldra was de Generale Staf verplicht het schilderachtige
stadje te verlaten, getuige van die eerste tooneelen van den
IJzerstrijd. De overheden der geallieerden waren er door den
Koning ontvangen geweest : de generaals Joffre en Foch,
French en Lord Kitchener, Poincaxe en Millerand. Zelfs een
revue werd er gehouden. De Duitschers zouden dat natuurlijk
niet onbelemmerd laten gebeuren. Het moest vijandelijkheden uitlokken. Zoo was die zonnige hoogdag toch nog gestoord door de oorlogsbedreiging. Nooit op die dagen was
angst of kommer vex.
Op Allerzielendag liep het dorp vol van onze soldaten die.,
op rust, uit Nieupoort . kwamen. Zij braken eenvoudig de
ledige villas binnen om fogies to vinden en vernielden er apes
zonder om te zien. Bij ons kwam een officier vragen of wij
vijftig man konden opnemen. Gelukkig vond hij elders
ussin
en a g was dat van omen neef, Lic Her-

El
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toghe, die ofschoon hij zijn medicale studie niet voleind had,
toch dienst deed als militair dokter. Door hem kregen wij
nieuws van Jules Belpaire, die onder 't bombardement van
Antwerpen, zoo Luc vertelde, iedereen moed gaf door zijn
koelbloedigheid, overal meehielp, een handje leende. Luc
sprak ons ook over den moed der Belgen. Zelfs de Duitschers
waren in bewondering voor hun dapperheid. De vlag van het
5de linieregiment werd gedecoreerd te Ramskapelle, die van
het 7de te Nieupoort.
Den volgenden dag kregen wij een militair schouwspel van
anderen acrd. Wij waren naar het dorp gegaan om andermaal
het artistenpadje door te wandelen toen wij heelder regimenten tegenkwamen die met schetterend muziek naar het strand
togen. Benieuwd., deden wij ommekeer en volgden ze. Op
het strand hadden zij zich gevormd in een groot came. Wij
vroegen ons af wat er ging gebeuren, of men daar ook een
vlag ging decoreeren, toen wij twee sukkelaren, met knikkende beenen, zagen verschijnen, ieder opgeleid door een
gendarme en begeleid door een aalmoezenier. Men zeide ons
dat het deserteurs waren die men ging fusilleeren. Wij keerden
ons af, teleurgesteld en bedroefd. Doch gelukkig had men
hen slechts schrik willen inboezemen door dit strijdappareil
en de Koning schonk hun genade.
Een aantal Fransche manschappen, uit de kanten van Arras
en Amiens, kwamen weer den Woensdag avond (4 Nov.) aan,
ook guides van bij ons. Waar al die troepen gelogeerd? De
kerk, de casino, alles geraakte vol.
Op den Donderdag 5 Nov. was het weer in 't dorp de
bontste wemelhig van troepen van allen card en alle kleedij.
Paarden, muilezels, karren, mitraljeuzen, het dwarrelde alles
door elkaar. Twee aalrrioezeniers waaronder E. H. Arthur
Boon, kwamen ons op de villa nieuws geven van Jules Belpaire. —Arthur Boon en Jules Belpaire waren te samen
professor geweest op het St. Romboutscollege te Mechelen.
— Zij gaven ons tevens nieuws van het front. Volgens hen
bleven er nog slechts 25.000 Belgen over, maar die streden
heel dapper. Ook van hun officieren zeiden zij veel goeds.
Op den zelfden dag, kregen wij ook — eindelijk! — nieuws
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van onze familie in Engeland. De pastor van De Panne,
E. H. Van Beveren, die later zoo'n goede, intieme vriend
moest worden, bracht een brief van Frederic Belpaire. Hij,
en zijne familie, . alsook mijn broer met de zijnen, was gevestigd te Oxford. De Belpaires hadden den pastor goed
gekend onder hun verblijf in De Panne, en zelfs had Pastor
Van Beveren latijnsche lessen gegeven aan den zoom, Andre.
Oxford, de stad van geleerdheid, het mooie middeneeuwsche
schrijn, moest de laatste levensdagen zien van Frederic Belpaire. Meer dan tachtig jaar oud, kon hij toch zijn lief dadige
gewoonten niet laten varen. Hij stichtte er een conferentie
van St. Vincentius a Paulo, ten voordeele der Belgische vluchtelingen. Ook Persyn, met zijn talrijk kroost had de wijk genomen naar Oxford. Waar kon hij beter zijn? Hij ook
zette er zijn studieus leven voort en schreef er zijn G 1 a n c e
over de Vlaamsche letterkundige geschiedenis, om de Engelschen in te lichten over ons roemrijk verleden. Tusschen de
twee mannen ontstonden nauwe banden van vriendschap en
wederzijdsche vereering, en Frederic Belpaire stond peter
voor Persyns noon, Albert, die te Oxford geboren werd.
en spraken niet
De Belgische aalmoezeniers die wij aantroffen
met veel lof over de houding der Franschen tegenover de
onzen. 7 elf s jegens de gekwetsten toonden zij zich onvriendelijk. En toch, zonder den Belgischen wederstand, ware de
vijand tot in 't hart van Frankrijk gedrongen. Hoe antlers
handelden de Engelschen die de geringste vluchtelingen
prinselijk ontvingen! !
Te Yperen concentreerde zich de Engelsche macht. Hett
bombardement van deze eenig-schoone .stall begon den. Vrijda
en dat d prachtige
de hallen, de St.
g 6 November. Denk
Martenskerk, gingen vernietigd worden vliemde als een priem
door het hart. Barbaren! Ook op Veurne begonnen den
Zaterdag-nacht weer bommen te vallen, maar voor 't overige
was de vijand overal tegengehouden, ook te La Bassee.
De schepen waren voor onze villa weer verschenen en den
Zondag 8 Nov., 's namiddags, hadden wij de verrassing van
een kanonschot, dat heel de villa plots deed daveren. Het
werd vanuit een groot Engelsch schip gelost dat dicht bij
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't strand kwam staan, zoo dicht dat men ieder detail kon ont.
waren. Na dat schot, verwijderde zich het vaartuig, terwijl
een avion er boven vloog.
Al die tafereelen uit de zee waren hoogst interessant, maar
op het strand was het niet minder pittoresk toen wij er de
goumiers » zagen verschijnen, op hun elegante arabische
paarden, met wuivenden mantel, turbans en burnous. Een
van hen was heelemaal in. 't rood gekleed en men Heide ons
dat die hun priester of derviche was. Zij werden weldra een
familiair zicht in het landschap van De Panne, maar Loch was
er iets uiterst .exotisch in die nerveuze paardjes te zien stijgen
op de zandige duinen van Vlaanderen. Altijd riepen zij mij
voor den geest den bonten stoet der Drie Koningen ten tijde
van Christus.
De noon van den heer Collon was hem uit Engeland komen
bezoeken en door hem vernamen wij de bijzonderheden van
wat te Antwerpen voorgevallen was na ons vertrek. De stad,
zoo hij vertelde, was door Louis Franck, voorzitter van het
internationaal comite, overgegeven geweest en Strauss deed
dienst als burgemeester. Groot was de teleurstelling van de
Duitschers geweest, ze ledig te vinden. Slechts 10.000 inwoners waren nog gebleven. Het goud was weg, alsook de platen
om deviezen te drukken. Het petrol had men laten vloeien. Er
was Been voorraad meer. In 't bombardement hadden'21 menschen het leven verloren. De Duitschers vleiden zich met de
hoop a11es tot een normalen toestand te zien terug keeren,
handel en nijverheid heropbloeien. Men weet hoe zij bedrogen werden.
Niet enkel nieuws bracht ons het bezoek van den heer
Collon; ook een verandering in onze levenswijze moest er
het gevolg van zijn. Hij grog zijn familie medenemen Haar
Engeland, zoodat zijn wader en zijne zuster heel alleen bleven
op het Swiss Cottage. Wij besloten ze te gaan vervoegen en
huffs voor hen te houden met onze twee meiden. Op de villa
Joliette kregen wij meer en meer mannen te logeeren. — Op
den Maandag 16 November twintig en een sergeant. — De
winter begon ook te nijpen en in onze groote villa op den dijk,
waren wij blootgesteld aan de hevige winden.Niet zonder
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spijt echter verlieten wij de vriendelijke Villa. Joliette die ons
geherbergd had in de eerste dagen van onze ballingschap. Het
Swiss Cottage zou voortaan ons verblijf zijn, en, hadden wij
't geweten! vier jaar lang. Op een binnenweg gelegen, was
.het weer ingesloten; maar men miste er het eenig spel der zee.
Wat al menschen moesten zijn drempel betreden! Het trapken opstijgen dat door de glazen dear leidde naar de eenige
huiskamer. Geen middel om to zeggen dat men niet thuis
was. De bezoekers vielen binnen, zonder melding of oorlof.
En zij waren alien welkom, soldaat of minister, aalmoezenier
of piot, Vlaming of Waal. — Gezegende dagen van verbroedering en gedeeld gevaar.
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GEDICHT
<( Vanitati enim creatura subjecta est non
volens, sed propter eum, qui subjecit eam...»

En waar geraniums en fluwelen flieren•
tot aan den bossenrand haar voetspoor sieren
weet zij haar bloed en schreit en lacht en dringt
haar lichaam in den engen boog en zingt
en geeft de bloemen wondre namen
en siert met kruid van Wilde bramen
het lokkenhaar dat smalle schouders streelt
en dat verward in gulden tressen speelt
omheen den hals, die licht-gebogen
naar 't oor toenijgt en schier bewogen
het weeldrig hoofd met al zijn prachten draagt
gelijk een jonge stam die rank zijn loovers schraagt.
En in den morgen met de geuren van meloenen
het parelbessen Bosch met al zijn vermilioenen
sprankels, en bij de Beek fris als een annanas
legt zij haar lendenen in 't koele lisgewas.
En buigt haar soepel lijf over den waterspiegel
en schouwt diep in den stroom het blanke beeldgewiegel
van zichzelf en kent de schoonheid van nabij....
en streelt van vreemd geneugt Naar slankgewassen dij
en droomt van bomen met de gouden mirabellen
en ster-reinetten schoon van kleur als wijn!
(Maar uit een kouden Steen springen de waterwellen
en ook de edelweis bloeit boven een ravijn...!)
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Wie schonk haar Bens een woad van vuur en ijs?
Wie volt den mond met distels en met rozen?
Is dit het heiwee soms naar 't aardse paradijs,
dat om het naakte vlees doet huiveren en blozen....
Zij dekt haar schaamtevrucht met een karmijnen
doek, om onbesliste pijnen
to vergeten.... en waadt doorheen den vloed
en plant slechts in dit moerenbed den vorm van haren voet.
ROBERT FRANQUINET.
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DE DOOD VAN MIJN KIND
door STAF WEYTS

Zooals ieder jaar zijn wij ook nu weer, sedert het einde
van Juni, voor enkele maanden ons zomerverblijf in de Kempen komen betrekken. Groot noch weelderig is het niet; maar
het is uiterst aangenaam gelegen,
langs
een g,
rustigen
landweg,
midden in de heerlijkste heide omringd van een pracht van
dennenbosschen en in de onmiddellijke omgeving van het
kasteel van baron de Ronville, een op pensioen gestelden
generaal van het belgische leger.
Als medeoorzaak van veraangenaming, heeft de nabijheid
van dit kasteel natuurlijk zeer weinig op zich zelf te beteekenen; maar sedert een drietal jaren zijn onze betrekkingen
met baron en baronnes de Ronville zoo hartelijk geworden,
dat wij als eigen volk vrij genieten mogen van hun overheerlijk park met zijn vijver en zijn roeiboot, met zijn eenden,
zwanen, pauwen en kalkoenen, en dat ik ook, tegen alle wetten en gewoonten in, het gansche jaar door vrij jagen mag in
de vele uitgestrekte bosschen der. omgeving die hun eigendom zijn.
Des te meer gebruik wij maken van dit eerste oorlof, des
te minder maak ik er echter van mijn jachtvergunning, want
het jagen zegt mij slechts zeer weinig
en l
een g
jager ben ik
g
heelemaal niet. In den winter is het eerder uiterst zeldzaam
en dan nog meestal eerst na herhaald verzoek, dat ik eens,
met dit doe!, een zondag bij den baron ga doorbrengen, en
tijdens het zomerseizoen is het bijna zonder uitzondering,
enkel en alleen om genoegen te doen aan mijn zes j arig en Eric,
die dolveel van deze tochten in de bosschen houdt en een
uitbundige pret beleeft aan het knallen van mijn
jn
l geweer
g
evenals aan het schichtig opspringen en wegvluchten van
hazen en koni j nen die ik doorgaans, slecht schutter als ik ben,
inderdaad alleen vermag te verschrikken, dat ik deze liefhebberij nu en dan tot de mijne maak. Ik zeg nu en dan; maar dit
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is slechts gedeeltelijk bij manier van spreken, want veertien
dagen loopen er zeker nooit tusschen twee jachtpartijtjes tusschen, soms zelf nog geen week en het is ook al meer dan
eens gebeurd dat het slechts enkele dagen waren, want Eric
praamt er mij maar gedurig toe, en niettegenstaande al mijn
goeden wil om hem niet te verwennen, of niet tot een dwingelandle boven mij te laten uitgroeien, is soms al de moeite
van de wereld mij nog niet voldoende om zijn smeekingen
te kunnen blijven wederstreven. Vandaag is dit ten andere
ook weerom het geval geweest, want na mij een ganschen
morgen vruchteloos op alle tonen te hebben kunnen laten
pramen om er dezen nanoen andermaal met hem op uit te
trekken, en na minstens honderd maal te hebben herhaald dat
wij niet gingen, dat ik er geen lust toe had en dat wij eerst
gisteren waren geweest, ben ik nu ten slotte toch maar weer
een zwakkeling geworden, en heb ik mij zoojuist, nogmaals
weder laten overhalen. Mijn vrouw lacht er eens gelukkig
om, en terwi j 1 ik, na het middagmaal, mijn geweer aan den
schouder hang, gereed om te vertrekken, fluistert zij mij nog
gauw oolijk schertsend in het oor dat Eric er dan toch, ten
slotte, nog in slagen zal van mij een treffelijk jager te maken!
<( Foei gi j, terg mij niet; geef mij liever een zoen! > zeg ik.
Zij geeft mij een zoen, zij zoent ook Eric die reeds een ti jd j e
ongeduldig naar het opnemen van mijn geweer te wachten
staat, en hierop gaan wij dadelijk weg.
Het is een prachtige zomernanoen zonder te drukkende
warmte, en dan is het een rijk genot om met een dartelen
jongen als onzen Eric in den trotschen bloei van de heide te
mogen stappen. Hij springs en hij buitelt en hij draaft juichend achter de vlinders, maar soms loopt hij ook stil pratend
nevens mij en dan druk ik stevig zijn hand in de mi j ne en
luister ik gelukkig naar de vele kinderlijke woorden die hij
tot mij spreekt. Lang duurt dit evenwel doorgaans nooit, bij
is daarvoor te kwiek, en meestal is het voldoende dat bij
ergens een opgeschrikt konijn ziet wegvluchten of dat hij dit
maar alleen denkt, om zich weer plotseling van mij los te
rukken en blij tierend weg te stoeien. Altijd gelukt hem dit
echter niet, en vandaag is hij er zeffs nog niet eenmaal in
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geslaagd! Iederen keer namelijk als hij wou wegwippen lag
mijn hand, veel sneller dan hij zelf was, stevig om zijn poll,
en het jong geweld van zijn hardnekkige rukken heb ik telkens met vroolijke minachting beantwoord. Ik heb hem gezegd dat hij mijn gevangene was, dat hij in een strop zat
gelijk een haas en hij is het nu zoo prettig begonnen te vinden
beurtelings eenige schreden braafjes naast mij op te stappen
en dan te trachten zegevierend uit den boei van mijne hand
te kunnen losgeraken, dat ik vrees hem zeer erg te zullen
teleurstellen indien ik dat spelletje nu niet weer voortspeel.
Ik speel het nog een tijdje voort en als ik hem dan eindelijk
voor de eerste maal loslaat, rent hij opeens, uitbundig schaterend, misschien wel vier a vijf boogscheuten vooruit om
daar ergens dan, zoo snel als een leeuwerk, in het heidekruid
te verdwijnen. Ik glimlach even, ik weet dat hij nu van mij
verwacht dat ik om zijn verdwijning angstig worde, en alsof
ik dit werkelijk ben begin ik dan ook maar dadelijk, als
ontsteld, op hem te roepen. Ik roep luider en ongeruster naargelang ik nadertreed en als ik eindelijk de plaats bereiken ga
waar hij zich heeft laten neervallen, vermoed ik halveling
dat hij zal willen opspringen en mij verrassen; maar hij verroert geen vin. Hij blijft muisstil weggedoken zitten in een
kuil, en als ik met een kreet van opluchting, omdat ik hem
zoogezegd ontdekt heb eindelijk bij hem stilblijf, glimlacht
hij alleen, zeggend dat de haas nu weerom in zijn hol zit en
dat ik hem onmogelijk genaken kan!
u Hahaha, dat zullen wij eens zien! >> lach ik uitdagend, en
na vlug mijn geweer te hebben neergeworpen grijp ik hem
hierop even vlug bij de armen en zwier ik hem met een breeden zwaai in het ronde, waarna ik hem dan voorzichtig in het
heidekruid neergooi.
«Daar ligt gij nu, een dwergje! >> roep ik al lachend; maar
hij ligt er niet Lang, want zoodra ten gronde springt hij weer
terug op, en na mijn glanslooze overwinning op hem, laat ik
hem nu ook zegevierend zijn krachten tegen mij beproeven.
Ik lig weldra Tangs uitgestrekt ten gronde en wat een volledige triomf wordt het voor Eric als hij zich daarna schrijlings
over mijn Borst kan komen neerzetten! Enkele malen zucht
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ik schijnbaar diep en pijnlijk onder zijn gewicht, en alsof
mijn laatste krachten mij hierbij meteen ontvlieden, sluit
ik hierop ook langzaam de oogen. Ik sluit ze, zeg ik; maar
ik sluit ze niet, ik blijf nog tersluiks door mijn wimpers liggen
kijken, en het naieve spel dat ik gespeeld heb met mijn jongen
heeft mij weer andermaal vervuld van een zoo diep en ongeevenaard geluk om het bezitten van dat kind, van dit wondere leven van mijn vleesch en bloed, dat ik er niet langer
nog aan denk zijn overwonnene te zijn doch alleen zijn vader,
en met een gloedvolle teederheid mijn zoontje in mijn armen,
aan mijn Borst sluit.
<< Eric! Mijn jongen! Mijn lieve! >> juich ik stil, doch het
diep gevoel van deze woorden en hun zin kan hij nog maar
onvoldoende begrijpen; zijn Benig antwoord is dan ook
slechts een hoog en helder lachen om het aangenaam geweld
waarmede ik hem tegen mij aandruk, en zoodra zijn lach 'verklonken is vraagt hij mij hierop dadelijk om nu maar verder
op te stappen naar de bosschen.
<< Ach, >> zeg ik, << waarom nog willen gaan jagen! Het is
hier zoo goed, Eric ! >>
<< Ja, paatj e, toe, gij hebt het mij beloof d ! >> smeekt hi j met
aandrang en het is genoeg dat hij mij hierop met veel klinkende en dikke zoenen overlaadt, opdat ik onmiddellijk opsta.
Ik hang weer mijn geweer aan mijn schouder, en op den
kadans van een liedje, van het altijd eendere liedje der
<< Drie haasjes in 't jeugdige groen >>, dat ik den laatsten tijd
wel tienmaal daags en meer voor Eric zingen moet, stappen
wij nu zonder verder oponthoud de heide af, tot in de bosschen.
De zware geuren van bars en mos vallen gelijktijdig met
de frissche schaduw van de boomen over ons, en ik heb nog
niet eens in dit verkwikkelijk lommer even kunnen uitblazen
van dat laatste stapmarschje dat mij wat heeft in 't zweet
gezet, of reeds is er een groote, struische Naas schichtig voor
mijn voeten weggewipt. Als een weerlicht zoo snel, vlucht
hij dieper het bosch in, en hem nawijzend roept Eric mij nog
vlugger toe van mij te haasten en nog gauw te schieten, maar
ik heb, slechte Jager als ik ben, nog hoegenaamd mijn, geweer
-

.
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niet gereed, en op den tijd dat ik het van mijn schouder
hales kan, is het natuurlijk reeds te laat geworden en is het
wild reeds lang en veilig verdwenen.
Eric heeft er blijkbaar spijt van dat ik zoo's gaede gelegenheid gemist heb, maar ik stel hem reeds dadelijk weer tevreden, zeggend dat ik die wel spoedig weerom goed zal makes!
u Het eerste wild dat zich nu nog vertoonen durft, >> bluf ik,
<( schiet ik zoowaar met een schot roerloos! »
« Ja, paatje, kunt gij dat? >> vraagt hij verwonderd.
Ik glimlach eens, ik wil hem laten begrijpen dat het veel
meer scherts dan ernst is wat ik zegde; maar dit schijnt geen
antwoord voor hem te zijn, hij eischt klare taal. Ik lach nog
opener nu, dan vraag ik hem om het eens even, niet langer
dan een oogenblik zelf te willen bedenken of ik tot zao'n
prachtschot kan in staat zijn, en alzoo gesteld hoop ik dat hij
voor mijn vraag slechts eens gewoon het hoofd zal schudden
of er ten minste aarzelend de schouders zal voor ophalen;
maar hij aarzelt zelfs niet, hij is gewoon te gelooven dat ik
apes kan en ook nu doet hij het, bijna met een geestdriftige
bewondering. Het is een zwaar oogenblik voor mij; maar wat
kan ik does? Ik kan niets anders meer dan maar te trachten
hem in zijn verwachting niet teleur te stellen en in de hoop
dat het geluk voor eenmaal aan mijn zijde weze, stap ik hierop
dieper het Bosch in.
Eric loopt stil sevens mij, hij is een verwachting en al wat
er bier of daar verroert heeft hij onmiddellijk bemerkt. Een
haas of een konijn verroert er echter niet meer en het heeft
er zelfs allen schijn van alsof het wild mijn woorden van
daareven zou gehoord hebben, want na ruim ties minutes
met mijn winger aan de haan en met al de aandacht van den
goeden Jager te hebben rondgedwaald, is er zelfs geen klein
konijntje nog met zijnen staart te zien geweest. Eric wordt er
bijna boos om, en met een spijt alsof hij het reeds niet meer
gelooft dat ik mij daarover seffens schitterend wreken zal,
spreekt hij ook weer van dies struischen haas dies ik zooeven
laten ontvluchten heb!
Wij zullen er zoo geen meer zien, » zegt hij ontmoedigd
en ik antwoord dat dit inderdaad best mogelijk is; maar ik
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had het niet moeten antwoorden, want slechts nauwelijks zijn
deze woorden over mijn lippen of daar wipt er een, nog veel
grooter, tilt het lage struikgewas, en eer Eric hem bemerkt
heeft, — of misschien bemerkt hij hem juist! — dreunt de
dubbele kraal van mijn geweer door het Bosch en ligt hij daar
in een hopeloozen doodstrijd voor ons uitgestrekt!
Eric is als dol van pret, en ikzelf juich wel zoo luid als hij,
— misschien nog heel wat luider zelfs, doch wat is deze
vreugde tegenover het Teed, — tegenover de radelooze en
onbeschrijfelijke smart die mij enkele oogenblikken nadien
vervult! Ik zeg na enkele oogenblikken, en werkelijk, het is
niet na veel danger, want slechts nauwelijks heb ik den haas
in mijn weitasch geborgen, slechts nauwelijks, — en met
Welke vreugde dan nog wel, heb ik weer mijn geweer geladen
en zijn wij enkele stappen voortgescheden, of daar vlucht
alweer, niet ver van ons, een andere haas voorbij, en ik weet
niet hoe het komt, doch daar schiet Eric, die wat achter mij
liep, almeteens van links naar rechts voor mij voorbij, en ik
kan het schot niet meer weerhouden dat reeds knalt, — ik
jaag ik de voile lading van mijn geweer in Eric's Borst!
Met een ijzigen en hartverscheurenden gil stort hij veer
voor mijn voeten, en een oogenblik zie ik het bloed aan zijn.
hals, aan zijn aangezicht en aan zijn handen, doch dan zie ik
het reeds niet meer of zie ik het nog alleen in een duizeligheid
van angst en ontzetting, en met een schreeuw die niet meer
deze van een mensch, doch slechts een dierlijk huilen schijnt
to zijn, werp ik mij als een zinnelooze op mijn gekwetst en
aangebeden kind, — op mijnen Eric!
Als geheel machteloos, als en verlamde die slechts -schreien
en nog slechts liefdevol hem met zijn lichaam kan bedekken
lig ik over zijn gejammer en over zijn pijn, doch na een
oogenblik dat misschien nog Been oogenblik is, — na een
onmenschelijke marteling van gevoelens en gedachten, word
ik plotseling als door een kracht die buiten mij is opgerukt;
ik til Eric in mijn armen, ik til hem dicht tegen mijn Borst
en als een dronken dief dien men van dichtbij op de lzielen
zit ijl ik met mijn jongen over de heide.... Hij jammert en hij
kreunt, hij roept op moeder en hij roept op mij en ik zou
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willen blijven stilstaan om hem te troosten, om hem te zoenen
wel honderd duizend malen of om ik weet niet wat te doen;
maar ik mag niet verpoozen en ik verpoos ook. niet! Ik druk
hem alleen sterker tegen mij aan als om de pijnen die hem
martelen in mijn eigen lichaam te mogen overnemen, en na
een vlucht die wel een eeuwigheid schijnt te hebben geduurd,
kom ik eindelijk, ademloos, in het kasteel van de Ronville.
Een goede ingeving, een gedachte aan' de te plotse ontroering
die ik bij mijn vrouw verwekken zou, heeft mij hier op het
allerlaatste oogenblik naartoe gedreven, en hoe ik er aankom,
hoe ik er binnenstorm noch welke woorden ik er uitschreeuw
weet ik zelf niet meer. Aileen weet ik nog dat de baron en de
baronnes, dat iederen wie in het huffs aanwezig is verschrikt
op mij komt toegesneld, dat hooge, scherpe gillen rond mij
opklinken en dat ik nog << Eric.... Eric... ! >> zeg als iemand die
ik niet herken, mij mijn kind uit de armen neemt.
II
Een uur nadien ben ik in de kiiniek en 's avonds zit ik met
mijn vrouw bij Eric's bedje.
Eric ligt nog diep in zijn kunstmatigen sla.ap, de kogeltjes
zijn uitgehaald en mijn vrouw is stil. Zij heeft eindelijk opgehoudea te schreien en een bijna rustige gelatenheid, of misschien een hoop omdat de dokter zich tamelijk bemoedigend
over Eric's toestand uitgesproken heeft, schijnt over haar te
zijn gekomen. Nu en dan spreekt zij eens een woord of kijkt
zij mij eens aan met diepe, vochtige oogen waarin ik lees hoe
zij met mij vereend is in dit leed en hoe dit leed ons ook
oneindig dichter bij elkander heeft gebracht, dock voor het
overage staan haar blikken, evenals de mijne trouwens, slechts
in een starre beweegloosheid gevestigd op ons kind, — op dit
Leven van ons bloed, om welks verlies, gebeurlijk, wij ons
wellicht slechts zouden troosten kunnen indien wij zelf ook
sterven mochten.... Want wat zouden wij geworden, of wat
zouden al de vreugden van dit leven ons nog kunnen waard
zijn, zonder de vreugde van dat kind waaraan wij met de
laatste vezels van ons hart en van geheel ons wezen zijn
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hecht? Niets meer, niets, en ik wil het ook niet gelooven
t God lets zoo wreed als dat voor ons zou willen bestemd
hebben, noch als Hij het bestemd had, dat hij dit dan niet
weder terug van ons zal willen afwenden omwille van de
vurigheid waarmede ik in deze angstige stilte bidden zou,
indien ik ten minste bidden kon! Maar ik kan het niet, ik kan
het onmogelijk, want mijn gedachten zijn slechts een verwarring, zij wegen als lood in mijn hoofd en noch dat schot,
noch mijn vlucht over de heide, noch die eerste ontzettende
ontroering van mijn vrouw die, terwijl de baron zelf reeds
in een razende vaart met Eric weggereden was naar de kliniek,
door mevrouw de Ronville van het gebeurde op de hoogte
werd gebracht en daarna, nadat ik uit mijn korte bezwijming bijgekomen was, als een zinnelooze neerviel in mijn
auto, waarmede ik in een nog doller vaart mijn Eric nareed,
het wijkt geen van alle een oogenblik uit mijn geest. Altijd
opnieuw denk ik er aan terug en naargelang de , avond valt
en de schemering in de kamer dichter wordt, gevoel ik mij
steeds benauwelijker door deze gedachten beklemd. worden.
<< Angele..., >> fluister ik na een wig 1, en misschien wou ik
Naar wel iets zeggen of iets vragen; maar ik zeg alleszins niet
meer dan dat, en wat kan zij daar op antwoorden ? Zij antwoordt er mij slechts op met een vermorzeld staren van haar
oogen en met haar tranen die zij weder vloeien laat. Dan
ontsteek ik het Licht en langen tijd zitten wij hierop, verdiept
in ons Teed, weer zwijgzaam tegenover elkaar. Nu en dan
voelen wij eens met zachte, angstige hand naar de koorts o
Eric's voorhoofd, maar geen woord, geen fluistering zel s
komt er nog over onze lippen, en eerst als Eric, in een pijnlijk
kreunen, eindelijk de oogen opent, schijnen wij plotseling
onze stem to hebben teruggevonden en spreken wij beiden
tegelijk den troost van onze teerste woorden over hem uit.
Twintig,dertig malen en zelf s nog meer, misschien, herhalen wij zijn naam met al de innigheid die in ons is en ooit
in ons heeft kunnen aanwezig zijn, doch het minste wat wij
van hem verwachten kunnen, dat hij ons eens bekijke
namelijk en moge weten dat wij bij hem zijn, wij zijn vader
en zijn moeder, bereiken wij nog niet, want in de verdwaasd-
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heid van zijn koorts die ik hoegenaamd niet zoo hoog vermoedde, staart hij ons slechts met groote, glazige oogen aan,
en noemt hij ons, in de klagelijke en onsamenhangende zinnen die hij uitstoot, met allerlei namen die niet de onze zijn.
Mijn vrouw breekt hierop los in een hartverscheurend
schreien; zij klampt zich krampachtig aan mij vast, en met
haar hoofd aanleunend tegen mijn Borst die ik slechts verlang
te kunnen openrukken om zelf verlost te geraken van lien
angst en dat verdriet die ik in Been tranen meer kan uitstorten
en die er als een berg van pijnen zijn in saamgehoopt, weent
zij, zonder te kunnen spreken, in een ontzenuwend en hortend
snikken, minutenlang haar wanhoop uit. Wat zij dan uithuilt
is slechts hetgeen ikzelf ook al dien tijd gedacht heb, namelijk dat Eric uit deze hooge koorts wellicht niet meer zal
opstaan, en hoe ik er hierop toe geraak haar enkele woorden
toe te spreken die op troost gelijken als ik veeleer zou willen
zeggen dat ik van dezelfde angst reeds half krankzinnig ben,
en, als dit onheil over ons komt, dat ik het dan ongetwijfeld
volledig en voor altijd worden zal, blijft mij een onoplosbaar
raadsel.
Het is trouwens niet het eenige, want ik weet al evenmin
met welk een verscheidenheid van gevoelens ik enkele oogenblikken later den geneesheer binnentreden zie, Hoch, nadat hij
Eric's koorts heeft opgemeten die tot bijna twee en veertig
stijgt, met welk een angst ik op zijn woorden wachten blijf.
Zal hij ons troosten, vraag ik mij af, — zal hij ons zeggen
dat nog niet alles verloren is? Hij zegt niets dan wat wij zelf
ook zien, — dat het sedert daarstraks met Eric uiterst erg
geworden is, en als wij hem vragen of hij dan niet meer hoopt
hem nog te zullen kunnen redden, spreekt hij slechts enkele
omzichtige woorden die zoowel het eene als het andere kunnen beteekenen, en niet in het minst onze onrust verminderen.
Gebroken, vernietigd, zitten wij weer neder bij het bed, en
de large nacht die hierop aanbreekt en die voor Eric slechts
de eene ijlkoorts na de andere brengt, — hij vernietigt ons
nog immer meer. Elk uur dat henendrijft gevoelen wij ons als
het ware jaren ouder worden, en hoe ver achter deze slepende
wren ligt de morgen nog we!? Soms schijnt het ons toe alsof

hij nooit meer komen zal, alsof wij nimmer nog het Licht
zullen zien doorbreken, of, als wij het nog zien, dat het in
onze oogen die van een zwarte smart zullen verdonkerd zijn,
misschien geen licht meer schijnen zal.
Maar de morgen komt Loch, en tegen mijn verwachting in
laat hij Eric zelfs veel rustiger worden. Zijn ijlen gaat langzaam voorbij, zijn kreunen vermindert, en, na een tijd, na
dat ik hem weer eens te drinken heb gegeven en weer andermaal gevraagd heb of hij mij nog niet herkent, staart hij mij,
mij dunkt, klaar in de oogen en schijnt het mij meteen ook
toe dat een stille glimlach om zijn mondhoeken komt spelen.
Een glimlach, ach, het is reeds niet veel, en dan een schijn,
mijn God, her is nog heel wat minder, doch na die eerste
teekenen die reeds een sprankel hoop op beterschap lieten
doorschemeren is dat voor ons een groote troost, en voor het
eerst van gansch den nacht, misschien, licht er Bien stond een
flauwe straling uit ons oogen.
Kort daarop valt Eric in slaap en een wijl, alleszins een
uur, ten minste, ligt hij zoo rustig alsof door een mirakel zijn
herstel zich reeds voltrokken had, doch dan vaart hij plotseling half overeind, en na twee, drie maal kort opeen te hebben
gebraakt, gulpt hem hierop een groote bloedgolf uit den
mond!
Eric! Eric! schreeuwen wij, en wij schreeuwen ook nog op
de ziekendienster dat zij in alleri j l den dokter halen zou, doch
dan zijn wij sprakeloos in ons verdriet dat ik eveneens, gelukkig ! weerom uit kan schreien, en zooals ik nogmaals over
Eric neergevallen ben, evenzoo werpen wij ons nu beiden
tegelijk weer op hem neer! Zooveel tranen als wij storten,
zooveel zoenen drukken wij in zijn haren, op zijn voorhoofd,
op zijn handen, drukken wij overal waar wij hem zoenen
kunnen, en wij bemerken het niet eens als de geneesheer in
de kamer binnentreedt, wij zien alleen dat het met Eric naar
het einde loopt, en noch voor den dokter, noch voor iemand,
noch al ware het voor gansch de wereld zouden wij hem niet
meer willen loslaten. Wij houden hem in ons armen, wij drukken hem aan ons hart en wij drukken hem er nog aan als hij
reeds gestorven is....
-
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III
Ik weet niet wanneer wij Eric eindelijk losgelaten hebben
en ik begrijp ook heelemaal niet hoe het goed mogelijk is dat
ik nog altijd voortleef of nog altijd niet krankzinnig ben
geworden zooals ik dat verwacht had, want sedert de vijf
dagen dat mijn Eric thans gestorven is, heb ik nog schier niet
opgehouden te schreien en zijn mijn zenuwen nog geen
oogenblik tot rust gekomen.
Dag en nacht staat Eric voor mijn geest, dag en nacht ben
ik met hem bezig, en evenmin als ik er aan gewennen kan te
denken dat hij nu nimmer meer bij mij zal terugkeeren, dat
ik hem ook nimmer nog zal kunnen zien en de donkere aarde
waarin hij rust nu voor altijd tusschen hem en mij zal zijn,
evenmin ook kan ik het een oogenblik vergeten dat hij op
dees allerdroefste wijze aan zijn eind is moeten komen, en dat
ikzelf, ik die zijn vader ben en hem misschien het meest
van al beminde, dit ongelukkig schot op hem heb moeten
lossen.
Honderden malen, ach, en nog veel meer wellicht, heb
ik mij reeds afgevraagd hoe dat eigenlijk kunnen geschieden
is, en wat Eric wel zoovoor den
loop van
mijn
p
n
l
eweer mag kunnen gedreven hebben; maar dat is niet te
evroeden of ook niet meer te achterhalen, dat is het geheim van het noodlot, en Eric, die het misschien kende, is
ermede in het graf gegaan. In het graf, mijn God, ik zeg
het weer en ik roep ook meteen uw naam, doch het is, helaas,
slechts met mijn. lippen, niet in het minste met mijn hart dat
ik hem uitspreek, want mijn hart is van U afgewend en al
mijn pogen om het weer naar U te kunnen toekeeren en, zoodoende, te kunnen berusten in de smart die Gij mij willen
overzenden hebt, het blijft geheel vruchteloos.! Misschien
zou ik dat we'l gekund hebben indien J
mijn g
eewoon
gkind
g
storven was; maar nu is het niet zoo gestorven,
nu heb iik
het met eigen handen moeten neerschieten eli'k een haas, en
dat Gij zoo lets, God, van mij geeischt hebt, het wreedste
wat Gij eischen kon en wat er denkbaar is, dat kan ik niet
te boven komen, neen! en dat kan ik zeker nu nog niet te
.
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boven zijn!
Half versuft denk ik soms dat het misschien mijn eigen
schuld alleen is en dat ik Eric niet had moeten toegeven, maar
dat is slechts een akeligheid zonder den minsten zin, want
hoe zou ik het hebben kunnen voorzien wat er dien nanoen
ging geschieden ? Ik was geheel onbewust van het onheil dat
ik niet wilde, en het is ook niet opdat dit nu nog tragischer
zou wezen our bedenken dat ik slechts op 't allerlaatste oogenblik aan Eric's smeekingen gehoor gegeven heb, noch evenmin daarvoor dat mijn vrouw mij bij ons heengaan nog al
schertsend toegefluisterd heeft dat ik ten slotte, dank zij Eric,
nog eenmaal een voortref f eli j k jager worden zou! Een voortreffelijk jager! ach, zij bedoelde het goed; maar zij vergat
erbij dat ik reeds niet meer zoo'n slecht jager was dat ik denzelfden nanoen niet mijn eigen kind zou kunnen tref f en !
Nu weet zij het echter wel, en nu weet zij meteen ook Welk
een smart het is dit kind te hebben verloren, en van den morgen tot den avond rond te moeten dwalen in dit huffs dat
diet ons overal herinnert! Alle plaatsen spreken van Eric; alle
nietigheden doen ons hem herdenken en het bast niet dat wij
iets opruimen en wegbergen, want een stond nadien zien wij
reeds iets anders in de plaats, — halen wij zijn klein schupje
van onder den hoop zeezand in den fain, of vinden wij nog
ergens een paar verloren blokjes van zijn bouwdoos, — en
zelfs indien wij niets meer weervonden en ook niets meer
van hem terugzagen, zouden wij nog immer toch de leegte
zien die hij heeft nagelaten en nog immer moeten hooren dat
men ons van hem spreekt.
Alleen een refs en een ver land waar alles wat wij zien en
hooren geheel vreemd en nieuw is, denk ik soms, is misschien
nog het eenige middel our langzaam dit verdriet to kunnen
vergeten en our langzaam weer het leven te kunnen herbeginnen; maar ook dat is slechts een vergissing, want wij hebben immers niet alleen ons oogen en ons ooren, — wij hebben
ook ons hart dat niet tot zwijgen is te brengen en dat ons al
zeer spoedig Haar al wat wij ontvlucht zijn, onweerstaanbaar
terug zou drijven.
Ik ondervind dit trouwens nu reeds als ik aan mijn buiten307

goed denk, waar ik seders dien verschrikkelijken nanoen ook
niet meer ben teruggekeerd. Den avond na het ongeluk heeft
baron de Ronville het voor mij gesloten en nadat Eric dan
gestorven was, ben ik hier weergekomen in de stad, met de
volstrekte zekerheid dat ik er de eerste jaren niet meer zou
naartoe gaan of daar ook niet meer de minste lust toe voelen,
doch in plaats van jaren is er zelfs nog geen week voorbijgegaan en reeds heb ik er verschillende malen weder willen
terugzijn! Verschillende malen reeds heb ik er weder naar
verlangd om de heide en het bosch en die plaats waar Eric
viel te mogen terugzien, en al heb ik tot hiertoe aan dezen
aandrang nog altijd kunnen wederstaan, toch is mij dit gaandeweg lastiger gevallen en het zou mij niet in het minst
verwonderen moest ik er over enkele dagen, of over een
week of over twee, — ik weet het niet, — geheel machteloos
aan bezwijken.
Enkele dagen gaan echter zelfs niet meer voorbij, — enkel
nog een lange nacht waarin ik voortdurend aan Eric denk en
nog een trage morgen, want 's anderendaags na den middag
zit ik reeds in mijn auto en rijd ik reeds langs de eenzame
barren van de Kempen naar mijn landgoed toe. Naar mijn
landgoed, — naar de heide waar ik Eric neergeschoten heb,
is het wel werkelijk daarhenen dat ik rijd ? Er zijn momenten
dat ik dit slechts half en zelfs heelemaal niet gelooven kan,
omdat ik het ook nog altijd niet begrijp wat mij zoo plots,
en reeds vandaag, aan dezen aandrang heeft doen toegeven;
maar de baan die ik ken, de huizen, de boomen en zooveel
andere dingen, zij brengen mij immer tot de werkelijkheid
terug, en eens als ik de torentjes van het kasteel van de Ronville zie, wordt die werkelijkheid maar al te duidelijk! Het is
mij almedeens alsof er een ijzige kilte over mij valt, want ik
ril en ik word daarbij ook in mijn binnenste geschokt, doch
welk een wereld van allerlei gevoelens het juist is die daar
ontstaat, noch hoe ik eigenlijk dat eindje weg dat mij nog
overblijft nog aan mijn stuur zit, valt heelemaal buiten mijn
begrip. Ik weet alleen dat ik enkele stonden later, schier als
bedwelmd voor mijn villa uit mijn auto stap en zucht en
rondkijk, eens met gesloten oogen traag mijn hoofd schud en
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langzaam weer mijn oogen open. « Ach, ach.... >> zeg ik en
meteen beginnen nu mijn tranen eveneens traag te vloeien,
want dat rondkijken van daareven, het is geen zien geweest,
feitelijk, het was slechts een beneveld staren en eerst nu
bemerk en herken ik alles rondom mij en boor ik ook hoe
roerloos stil het is. Nog stiller is het er dan op het kerkhof
en ik durf schier niet voortschrijden, er spreken ook van
overal zooveel stemmen uit Bees stilte dat ik haast niet meer
weet waar eerst naartoe; maar ik schrijd toch voort en ik weet
ook weer dadelijk waarheen : ik moet naar de heide, naar Bien
purperen en verren gloed daar voor mij, en dan over die heide
naar het gindsche bosch, langs juist denzelf den weg lien 1k,
geen week geleden, nog met Eric ben gegaan !
Diezelfde weg, ons spoor, waar ergens ligt het echter, of
waar kan het liggen ? Het is niet meer mogelijk het nog met
zekerheid weer te vinden want over den harden grond der
heide en over het dorre kruid gaat gij al even spoorloos als
de wind, en ik kan het nog slechts benaderend vermoeden
waar het loopen moet; niets anders meer dan dat. Den kuil,
daar ergens, waarin Eric zich Bien nanoen nog al spelende
verstoken heeft, evenals de plaats in het Bosch waar hij onder
mijn kogeltjes is neergestort, vind ik echter zonder de minste
moeite terug, en niet eenmaal ga ik er naartoe, maar wel Lien
of vijftien malen of, God weet of het er geen dertig zijn,
dwaal ik al schreiend van de eene plek naar de andere. Bij
den kuil lig ik op mijn rug en sla ik mijn armen over mijn
borst alsof ik ze nog over Eric sla die aan mijn hart ligt, en
in het bosch spreek ik met de boomen en mik ik met een
ingebeeld geweer naar waar toen Eric stond en streel ik met
mijn handen over de dorre spelden waarop hij eenmaal neergevallen is.
Als ik er echter voor het laatst den voet zet, schrei ik er niet
meer, en doe ik er ook niet meer als een krankzinnige; dan
ben ik, integendeel, als het ware licht getroost, en leeft er
ook voor 't eerst in mij een flauw geloof aan een verre berusting,
g altijd niet onmo gelijk is, misschien....
g die nog

ZOMER
Is dit de zomer we!?
Ik zie geen rijpend ooft,
ik hoor geen kinders el;
heb ik in God gelood ?
Ik heb op God gebouwd
en, ach, zoo vast vertrouwd
dat Hij nie knakken zou
dien ik genezen wou;
genezen kon een korte stond
tot d'onrust weerom wortel schoot,
ontvreemdend u den goeden grond,
ontvreemdend mij mijn goed genoot.

De dagen gaan door het verdriet,
de nachten gaan en 't zomert niet;
mijn Lente was verbeeldingsspel,
seizoenen zijn mij van geen tel.
Er is geen rijpend ooft,
dit is de zomer niet,
ik heb in God geloofd,
Geloof begeef mij niet.
Mijn lief, voor u, moog' 't zomer zijn,
vol zonneschijn uw oogen be^i,
die ik niet weer nabij zal zijn;
het leven is niet goed voor mij.
GABRIELLE DEMEDTS
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DE WORDING VAN ONS NATIONAAL BEWUSTZIJN
door Dr. EM. VALVEKENS, 0. PROEM.

De oude Sallustius wist reeds, dat wie aan historische studie
doet, niet steeds in de onbewogen sereniteit van de wetenschappelijke atmosfeer verwijlt. Het gebeurt dikwijls, zei
Sallustius, dat passie of vooroordeel ira et studium de
geschriften van een historicus ontsieren.
Al moge het ook onwaarschijnlijk lijken, toch is het waar,
dat een historicus kan aangetrokken worden door de populariteit van een onderwerp. Men kan soms groot sukses oogsten,
door een of ander onderwerp, dat door het dynamische deel
van de kleine of groote samenleving wordt verlangd, te behandelen. Anderzijds is het eveneens waar, dat soms oprechte
moed wordt vereischt voor het uitwerken van een historisch
onderwerp, omdat zeker publiek de conclusies van het aangezette werk met << ira >> of << studium >> zal onthalen.
Er zal wel niemand gevonden worden om te ontkennen,
dat Kanunnik Floris Prims grooten moed heeft moeten hebben
om zijn boek << De Wording van het Nationaal Bewustzijn
in onze Gewesten .» (Bureel der Bijdragen tot de Geschiedenis, Marnixstraat, 26, Antwerpen) uit te geven. Hij moest
immers op voorhand weten, dat een getuigenis, zooals in dit
boek wordt afgelegd, niet overal met onvermengd genoegen
zou onthaald worden.
Laten we zijn boek even, zonder passie noch vooroordeel,
ontleden. Het boek is immers van zulken aard, dat het eenieders aandacht vergt omdat het resoluut de bakens verzet.
Hebben de Romeinen, Belgen en Germanen elkaar ontmoet
als nationaliteit tegen nationaliteit?
Wie dit beweert, zegt Kan. Prims, maakt de geschiedenis
onverklaarbaar. Het nationalisme, zooals we het thans kennen,
behoorde niet tot de Romeinsche kultuur.
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Karel de Groote, die in zijn geheel keizerlijk bestuur het
grootsche ideaal heeft willen verwezenlijken, dat de H.
Augustinus had voorgespiegeld in zijn prachtig werk « De
Civitate Dei », kent geen andere kultuur dan de Katholieke,
de Roomsch-Katholieke. Nationalisme, in de hedendaagsche
beteekenis van het woord, is in zijn tijd niet te vinden.
De traktaten van Verdun (843, verdeeling van het Karolingische Rijk) en van Meersen (870, verdeeling van Lotharingie), waren beide zonder eenigen nationalistischen
grondslag.
Het politiek nationaa.l gevoel komt in Duitschland slechts
te voorschijn van bij de twaalfde eeuw. In Frankrijk bestond
het rond dezen tijd eveneens, terwijl het in Engeland ontstond bij den strijd met de Welschen. Let echter wel, dat het
hier gaat om een p o 1 i t i e k nationaal gevoel. Het gaat om
staatsnationalisme, niet om rasnationalisme. Dit laatste is
overigens van vrij recenten datum. In Duitschland, waar de
keizer van het Christen Rijk verbleef, was de twaalfde eeuw
overigens determineerend. Het oude droombeeld van Keizer
Karel, de eene christenheid te vereenigen onder een scepter,
die zelf onder toezicht zou staan van den Paus, werd weer
gekoesterd door keizer Otto den Groote, die van Maagdenburg het centrism van een nieuw Rijk wou maken, waar het
oude Rome en het oude Byzantium elkaar zouden terugvinden. Na Otto's dood, werd hetzelfde plan opnieuw opgevat
door een Rijnlander, die nadien Duitsch rijkskanselier geworden was; zijn naam was de H. Norbertus. Doch, het bleef
bij een mooien droom : het staatsnationalisme was ontstaan.
De universeele christenheid was voor altijd verbrokkeld in
verschillende Staten, die ieder hun eigen wegen wilden
volgen.
Bij deze langzame ontwikkeling, werden de streken van
hedendaagsch Belgie als vanzelf betrokken.
Het centrism bid ons is steeds Brabant geweest, ook lang
voor de Zeventien Provincien der Lage Landen tegen het
einde der zeventiende eeuw van elkaar werden gescheiden.
In 1350 — lang, nadat het staatsnationalisme in de groote
landen is ontstaan — beheerscht het supra-rationale van
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Kerk en Keizerrijk nog alles in Brabant. Stilaan echter groeit
een Brabantsch bewustzijn. Tijdens de vijftiende eeuw kwam
de volkstaal weer op het voorplan. De eerste « abele >> spelen
worden in de volksta.al uitgevoerd op de Markt te Antwerpen.
Men bezit evenwel nog geen eigen nationaliteitsgevoel tegenover het officieel optreden der Fransche taal.
Naast het hertogdom Brabant, lag het graafschap Vlaanderen. Vanaf zijn vorming, is dit graafschap het typische land
der tweetaligheid. De taalgrens in het graafschap Vlaanderen
beteekende geen volksscheiding. Het kwam zels zoo ver, dat
de Fransche koning Filips-August een eigen Fransch staatsaationalisme moist te verwekken in Vlaanderen (1210).
Uit de kronijken van ongeveer 1302 spreekt volksgevoe2,
nationaal bewustzijn. Maar het is geen taalnationalisme; en
zeker is het geen algemeen Dietsch nationalisme.
Met de Bourgondiers komen we tot een Bourgondisch
nationaal bewustzijn, dat hardnekkig anti-Fransch wou zijn.
In opzicht van taal, was de Bourgondische periode echter een
tijd van werkelijke verfransching. Hertog Philips de Goede
was de «coeditor Belgii >> tegen Frankrijk.
Onder het bewind van keizer Karel bleef ons «Belgium,
orbis annulus ». De humanisten (Erasmus e.a.) schreven hue
Latijnsche werken voor de geheele humanistische wereld,
zooals dit paste voor keizerlijken. Anderzijds maakte keizer
Karel onze landen vrij van Frankrijk en van Duitschland
en vereenigde ze tot een blijvende samenhoorigheid.
Zijn noon, Filips II, zou de Nederlanden tegen zijn bewind
zien opstaan tijdens de rebellie van einde zestiende eeuw.
Over deze rebellie werden en worden tal van dingen geschreven, die met de realiteit zoo goed als niets te maken hebben.
Koning Filips nowt onze streken later verdedigen door
vreemde huurtroepen. Deze troepen kostten veel geld. Werden ze niet prompt betaald, dan sloegen ze dadelijk over tot
muiterij. Uit dezen toestand, verwekt door gewone Duitsche,
Waalsche en . Italiaansche soldeniers, is het eerste antiSpaansch gevoelen ontstaan. Taal of stain hadden hiermede
niets te maken.
Toen kwam het << wonderjaar >>, 1566. Al de dokumenten
313

van protestantsche zijde omtrent de aktie in Brabant tijdens
dit wonderjaar zijn Fransche stukken. In het archiefwezen
voor 1566 is Been zweem van opstandig nationalisme te viaden. Indien ergens nationalisme was, dan was het niet bij het
rommelzoo van vreemden, maar bij de pro-Spaansche gezagvoerders : hun godsdienst maakte deal uit van hun nationaal
voelen, van hun eenheid-met-het-volk.
Er was evenmin nationaal voelen te ontdekken in de beide
jammerlijke oorlogs- en strooptochten van Willem van Oranje
(1568 en 1572).
In 1576 zijn de eensgezinde Nederlanden weliswaar verbonden geweest tegen Spanje. Maar, deze aanvankelijke eensgezindheid werd weldra onmogelijk gemaakt door Pmtiestantsche fanatiekelingen, die door hun schrikbewind en hun
mateloos fanatisme alle saamhoorigheid hebben gedood.
Tegen het eind der zestiende eeuw ontstond inmiddels een
nieuw type van nationalisme in Europa.
De oude Christenheid — Paus en Keizer, volgens het De
Civitate Dei van den H. Augustinus — zijn vergeten. In ieder
land denkt men slechts op eigen natie. Thans begint, bier en
daar, het rasnationalisme to ontstaan.
Bij ons was vooralsnu alles behalve een Nederlandsch rasnationalisme te vinden. Gedurende de zeventiende eeuw,
sloten Frankrijk en Noord-Nederland een verbond om de
Zuidelijke provincie"n te vernietigen. Men ging er bovendien
toe over, door de Retorsiewetten, een hatelijke godsdienstvervolging te ontketenen ten overstaan der katholieken van
Brabant. Gedurende nagenoeg tien jaar werd een jacht georganiseerd tegenover menschen van denzelfden «stain ». Thans
vindt men nog, bij vele menschen van de Kempen en van
Brabant, een overblijfsel van den haat, die sedertdien tegen het
Noorden wordt gekoesterd.
In 1715, toen we een kroonland van Oostenrijk werden,
bestond reeds bij ons een gemeenschapsbewustzijn van nationalen acrd. Onze belangen kwamen voortdurend in botsing
met deze van het Noorden. De strijd tegen de Holla.ndsche
barreelgarnizoenen is een element te weer geworden in de
ontwikkeling van ons nationaal bewustzijn in het Zuiden.
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Men begirt to spreken van een << Etat Belgique ». Even later
is men eensgezind tegen keizer Jozef II. Deze krijgt het voorkomen van een vreemd dwingeland. Dan kwam de Brabantsche omwenteling met de Etats-Belgiques-Unis. Tenslotte
werden we genaast door de Fransche republiek. « Nooit heeft
ons yolk zich zoozeer onder den vreemde gevoeld als toen
het onder Frankrijk was ».
Maar ook «order den Hollander >> voelde het yolk zich
onbehaaglijk. De bijzonderheden, die hierover worden medegedeeld, zijn zeer kurieus en werden tot nu toe zoo goed als
niet naar voren gehaald.
Ook over 1830 wordt een massa nieuws gezegd.
Het boek eindigt met het jaar 1886.
Dit dorre overzicht zal alvast later vermoeden hoeveel
nieuw materiaal in dit moedige nieuwe boek van Kan. Priors
is verwerkt geworden. Van de eerste bladzijde tot de laatste
doet het boek aan al's iets nieuws en komt een nieuw begrip
van het verleden onzer provincie"n aan het woord.
Het spreekt vanzelf, dat de schrijver het onderwerp niet
heeft willen uitdiepen. Hij heeft slechts de bakers willen
zetten, Tangs waar een veilige baan kan aangelegd worden
voor een synthese van ors volksverleden. Het is ook niet uitgesloten, dat voor ettelijke details de aanwijzingen van dew
schrijver niet zullen weerstaan aan een intensieve kritiek. Zooals iedere proeve van groote synthese, zal ook wel deze hier
en daar een correctie moeten ondergaan.
Maar, in haar groote trekker, is deze synthese origineel,
rationeel en overeenstemmend met de groote lijn der feiten.
Het boek van Kan. Priors is op een goed uur gekomen.
Het zal voortaan niet goed weer mogelijk zijn ons volksverleden zoo of to sehilderen, alsof het een voorafbeelding
geweest was van de politieke ambities en de wisselende poh.
doelstellingen van sommige Vlamiagen der twintigste
eeuw.
Voor ieder iatellektueel Vlaming is dit boek een aange.
wezen studieboek.
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RINGSTEKEN
AUGUSTA DE WIT.
Hare biographic zegt ons dat zij in 1872, acht jaar oud, uit Sumatra, waar zij
aan de westkust geboren was, naar Nederland kwam, er leerares werd, naar Batavia
vertrok om er de meisjes aan de hoogere burgerschool te onderrichten, daarna twee
jaren te Berlijn verbleef als correspondente van Nederlandsche dagbladen, zich dan
als journaliste te Laren vestigde en overleed als redactrice van De Nieuwe Rotterdamsche Courant. Zij was dus een bereisde dame, getraind in het vief, snel werk
van den journalist. Als er een enkele Nederlandsche auteur was die men nooit ofte
nergens kon ontmoeten, van wie men nooit vernam dat zij hier of daar geweest was,
dan was het Augusta De Wit. Ik ben er van overtuigd dat velen van hare lezers,
die nooit hare feuilletons in de N. R. C. lazen, niet konden vertellen of zij in Holland
dan we! in Indic woonde en dat zij in elk geval vreemd zullen opkijken bij het
vernemen dat zij journaliste was.
Zooals men zich van den dichter Leopold niet kan voorstellen dat hij in het
practisch leven een of ander deed (men stelt hem zich half als een geest voor en is
bereid dadelijk aan te nemen dat hij niet at zooals alle andere menschen), zoo maakte
zich uit de lectuur van Augusta De Wit's boeken ook het beeld los van een schrijfster
wie al bet menschelijke vreemd was. Dat zij in duizend haasten tientallen artikelen
voor kranten geschreven heeft, is onaanneembaar voor alwie ervaren heeft,- dat haar
verfijnd, verdroomd, romantisch proza, moet geschreven zijn in een heilige stilte,
gerijpt in een nimmer gestoorde afzondering, geslepen en herslepen, herschreven
tot tienmaal toe met een rust die wist dat zij over allen tijd beschikte. Haar werk
is daarbij totaal onhollandsch, als ten minste hollandsch is wat wij er voor houden :
een nuchtere, zakelijke aandacht voor het alledaagsche, een angstvallige beheersching
van het gevoel dat vooral niet 'ontsnappen mag en een niet of te leeren griindlichkeit
die niet ophouden kan voor alles gezegd is tot het laatste woord. Zij is altijd
poetisch en nauwelijks heeft zij een bladzijde geschreven of men voelt dat alles zich
aan 't verwijden is, eigenaardig gevoel, eigen alleen aan zekere romantiek en geheel
in tegenstelling met het hollandsch realisme dat u boeit door u in te sluiten, met
schermen een kamer maakt en tracht u daarbinnen bezig te houden. Bij Augusta
De Wit stemmingen, gevoelens, soms preciese gedachten zelfs, die door zichzelf en
door het teederwazige van Karen Stijl zelfs het nabije ver doen zien en u altijd het
gevoel van ruimte, lichtheid en droom geven. Lees tot afscheid Naar mooien bundel
^t Gods goochelaartjes », haar laatste werk.
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TERUG TOT DE TACHTIGERS?
Dr. Alfred A. Haighton bespreekt in De Nieuwe Gids (die sinds het afsterven
van Willem Kloos inderdaad een nieuwe Gids aan 't worden en reeds geworden is
door het in den redactieraad treden van Martien Beversluis, Dr. Haighton, Louis
Knuvelder en H. C. Schmitz) zeer uitvoerig een ' boek van den bekenden criticus
Johannes Tielrooy : « Panorama de la litterature hollandaise contemporaine n (Ed.
du Sagittaire, Paris 1938).
Een boekbespreking interesseert ons in verband met deze ringsteken uiteraard niet,
zelfs niet wanneer zij zeer lang is. Maar in de c< Conclusions » van zijn boek schrijft
Tielrooy : « On aura remarque que quinze ans ont suffi chaque fois pour epuiser
aux yeux des jeunes la nouveaute d'un mouvement. Y aurait-il la une loi des temps
nouveaux, et faudrait-il prevoir un renouvellement de notre litterature pour 1940? »
Indien wij, alvorens den recensent aan te halen, hier ook iets mogen formuleeren,
zouden wij bescheiden willen vragen of de vijftienjaarlijksche bewegingen, welke
Tielrooy waarnam in de Hollandsche letterkunde, belangrijk waren. Zoo ja, dan
mogen wij ons voor 1940 aan iets belangrijks verwachten, maar zoo peen ? Belangrijk kan een beweging op twee manieren zijn. Zij kan aanleiding geven tot het
ontstaan van belangrijk werk in den geest der beweging. Zij kan ook bijdragen tot
de vorming van een of meer belangrijke schrijvers, die daarna boven de beweging
uit groeien. Van Eeden en Gorter waren in hun jeugd Tachtigers en zijn het als
volgroeide kunstenaars niet gebleven.
Wat daar ook van zij, geloovend dat in 1940 een nieuwe beweging zal doorpriemen omdat in de laatste halve eeuw zich iets dergelijks om de 15 jaren voordeed,
meent Dr. Haighton waar te nemen dat er nu in Holland hoop is op een terugkeer
tot de beginselen van tachtig. Waarop hij die hoop bouwt zegt hij niet duidelijk.
Hij spreekt van < menige ontboezeming uit de rijen der aankomende allerjongste
generatie, zij die nu zoo tusschen de 18 en 25 zijn >>, maar hij verwijst naar geen
boek of tijdschrift of dagblad. We veronderstellen dus dat deze ontboezemingen
tegenover hem persoonlijk werden gedaan in epistolairen of anderen vorm en hij
geeft zelf toe dat het < bedrieglijke dwaallichten >> kunnen zijn.
Wij hebben al getracht hier in Vlaanderen dergelijke ontboezemingen op te
sporen, maar in Boekengids en Volk is er niets van te vinden. In v Ooze Tijd » ook
niet. En we vragen ons of wat aan < Vormen >> veranderen zou indien daar de beweging zich los maakte. Hiermee beweren wij natuurlijk niet dat in « Vormen » tachtigers aan het woord zijn. Integendeel, maar een tijdschrift als a Vormen >> bewijst,
dat elke groep kunstenaars, die zich niet aan een in wezen voor de kunst bijkomstig
doelwit vastzuigt, evenals elke kunstenaar die zich op zijn kunst concentreert, er
altijd een beetje tachtigersch uitzien. Zoodat men zou kunnen zeggen, eenerzijds dat
een terugkeer tot tachtig geen beweging is, evenmin als iemand aan beweging doet
door het feit dat hij dicht en goed dicht; en anderzijds dat er geen andere beweging
is dan die van tachtig, want de andere bewegingen vallen buiten het domein der
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kunst, die van Volk b.v. in dat der politiek en sociologie.
Dr. A. Haighton verwacht zich aan << een nieuwe periode, waarin, met vol besef,
de loutere kunst gediend wordt. Een nieuw bloeitijdperk dus onzer letteren. Want
ideologische, wetenschappelijke, tendentieuze, moraliseerende, betoogende, pleitende
en preekende << kunst » is maar knudde >>. Hij erkent wel dat, sinds afgeweken werd
van de beginselen der tachtigers, uitmuntende literatuur werd voortgebracht. < Een
man kan uit een gemoed vol tendentie schrijven en toch goede kunst voortbrengen ».
Als bewijs noemt hij < Kamertjeszonde >> van Huysmans en geeft een zeer goede
bepaling, die het onthouden waard is : n In een echt kunstwerk spreekt de tendentie
der feiten sterker dan de tendenz van des auteurs verstand. Immers, hij beeldt de
feiten onbevangen uit. Dit is het waarmerk van echte kunst >>. En nog : << Het in
zwang zijn van een verkeerde kunst-theorie is dus stellig geen beletsel voor het
ontstaan van goede kunst. Doch wel een belemmering. Want menig talent words er
door op een dwaalspoor gebracht >>.
En dan:
Kunst behoort v r ij te zijn. Vrij naar alle kanten, in ieder opzicht, onder elk
licht. Slechts een eisch m a g geduld en m o e t gesteld worden : dat zij waarlijk
Kunst zij.
Voldoening aan dezen eisch heft, trouwens, automatisch alle bezwaren tegen de
vrijheid der Kunst op, die staatslieden, moralisten en ideologen op goede gronden
kunnen koesteren. Want daar echte kunst immers niet preekt, opruit of betoogt is
zij altijd ongevaarlijk. Slechts valsche kunst, tendentieus, potnographisch of hoe dan
ook < strevend >>, kan nadeel voor de Volksgemeenschap baren.
Juist vele voorstanders der tendenz-' kunst >> schreeuwen moord en brand over de
verdrukking, waaraan, naar bun beweren, de kunst bloot staat in Nationaal-Totalitaire
Rijken. (Over Engeland en Amerika zwijgen de meesten en over Sowjet-Rusland
bijna alien in dat kamp). En toch : de hatelijke kunst-censuur valt grootendeels te
wijten aan het toedoen van dezelfde soort lieden. Hun verkeerde < kunst >>-beoefening
leverde aanleiding tot gegronde bezorgdheid voor het Openbaar Welzijn. Opruiende,
zedenbedervende, afbrekende < kunst > lokt licht tusschenkomst-van-Overheidswege
uit.
Geen Staatsbestel kan, verder dan tot een bepaalde grens, opzettelijke ontwrichting van zijn maatschappelijke Orde gedoogen. Het hangt van de omstandigheden af,
wear de grens ligt. Voorbij een zekere limiet zal ieder stelsel echter oordeelen, dat
de vrijheid misbruikt wordt.
Doch de zuivere Kunst heeft geen vat. Zij lastert even min als zij hoont, ondermijnt niets en bederft niemand, hitst noch stookt en misleidt nooit. Onbevangen
spiegelt zij de werkelijkheid van wereld en ziel. Breideling valt voor haar niet te
duchten, om de eenvoudige reden, dat niets daartoe noopt. Haar eerlijkheid is de
waarborg barer vrijheid.
Even sterk als de bedillers der loutere kunst moeten t e r u g gewezen worden,
behooren de aanhangers van een verdraaid kunst-begrip t e r e c h t gewezen. Niet
alleen benadeelen zij de qualiteit hunner eigen artistieke productie — tot schade
voor de Cultuur —, maar bovendien -- en wat nog erger blijkt -- geven zij den
bedillers een voorwendsel tot muilbanding van ook de echte Kunst aan de hand,
dat dezen maar al te gretig aanvaarden. »
S
T
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Nu meenen wij wel dat de vrijheid waarover Dr. Haighton het bier heeft, een
andere is dan die der tachtigers. Deze hielden het er namelijk voor dat de kunst,
die niets en niemand dienen mag, volkomen vrij staat tegenover maatschappij,
politiek, moraal en dies weer en wel in dezen zin dat, wanneer een priester of een
minister tot een tachtiger zou gezegd hebben : << meneer de tachtiger uw werk is
onzedelijk, uw werk is niet onze lijn, uw werk heeft een verderfelijken invloed op
het yolk >>, deze tachtiger zou geantwoord hebben : < mijne heeren, dat kan mij niet
schelen en het zijn uw zaken niet >>. De vrijheid van Dr. Haighton komt ons voor
als jets geheel anders, nl. als een vrijheid om onschadelijk te zijn, terwijl anderen
vaststellen wat schadelijk en onschadelijk is en den kunstenaar slechts de vrijheid
overlaten zich daar bij veer te leggen. Voor zoover wij de theoritici der tachtigers,
Kloos en Van Deyssel uit hunne geschriften kennen, vatten zij het heel anders op.
Als de kunst, zooals Dr. Haighton zegt, << onbevangen de werkelijkheid van wereld
en ziel spiegelt >> en dit tot het wezen van hare vrijheid behoort, maar het < openbaar
welzijn >> niet te na mag komen, moet zij vanaf den eersten dag in verdrukking komen,
want wie durft zeggen dat een onbevangen weergegeven werkelijkheid van wereld
en ziel nooit het openbaar welzijn benadeelt en wie kan waarborgen dat de openbare
macht het aangewezen lichaam is om te bepalen wat het openbaar welzijn is en in
hoever de kunst er tegen zondigt. Maar Dr. Haighton's opmerking dat men het steeds
heeft over de onverdraagzaamheid der totalitaire staten en niet over die der andere,
is zeer juist. Wij moeten in Vlaanderen niet wachten op een totalitair gezag om
kunstenaars verontrecht te zien door een onverdraagzaamheid, die de boeken wel niet
op de groote markt verbrandt, maar ze veel listiger weet te bestrijden.
Ten slotte zegt Dr. Haighton :

<< Terug naar het loutere Literatuur-begrip van < Tachtig >>, zij ons parool.
Slecht daar wenkt de uitkomst. Redding kunnen slechts de drie eeuwige beginselen van alle echte Kunst in alle tijden brengen : << I'Art pour I'Art », < Vorm en
Inhoud zijn Een >> en — voor poezie — < de Allerindividueelste Expresssie van de
Allerindividueelste Emotie >>. Deze drie staan, als veilige bakens, in de branding
tusschen scheppingsdrang en ideologie.
Zij zijn allerminst tegen de Gemeenschap gericht. Zij omschrijven de plaats en
de bewegingsvrijheid, welke, van rechtswege, aan werkelijke Kunst mitsgaders hare
voortbrengers binnen een goed-geordende Gemeenschap toekomen. Geen kunst kan
der Gemeenschap waardevolle bijdragen voor dier Beschaving leveren of haar rol
in het cader van Volk en Staat vervullen, indien deze beginselen worden verwaarloosd.
<< Veertig >> zal — en kan en moet -- stellig g e e n h e r h a 1 i n g van < Tachtig >
wezen. Dat ware geestenbezwering. Doch het moge de ontplooiing eener nieuwe,
zelfstandige, onbevangen, tijdmatige en levensechte Taalkunst worden, die, stoelend
op de eenig-juiste Aesthetica, in den waren en goeden zin des woords v r ij zal zijn.
Enkel bij de onsterfelijke leer der Tachtigers ligt het Heil!

VRIJHEID DER WETENSCHAP?
Terwijl Dr. Haighton voor een vrije kunst pleit, breekt zijn mederedacteur Louis
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Knuvelder een laps voor een minder breede opvatting van de Vrijheid der Wetenschap dan Descartes onwillens en de wijsgeeren na hem wetens en willens hebben
verspreid. Deze vrijheid, zegt hij, is een slagwoord. Nu zijn er twee soorten slagwoorden : het slagwoord dat resultant was van arbeid en denken (b.v. de slagwoorden
van Marx over meerwaarde en opium voor 't yolk) en het slagwoord dat aanvang
en uitgangspunt was van denkarbeid (b.v. Descartes' cogito, ergo sum, dat voor
Descartes geen axioma was, hij zag zelfs in dat bet niet juist was, maar willekeurig
vertrekpunt voor zijn beschouwingen). Zulk een tweede soort slagwoord is, volgens
Knuvelder, de leuze <c vrijheid der wetenschap o. Wat behelst deze vrijheidseisch,
vraagt hij, en hij antwoordt:
Doodeenvoudig gezegd dit : de aanhangers hiervan pretendeeren, dat hun geen
e n k e I e band of beperking mag opgelegd worden ; dat hun arbeid zich niet alleen
op alle mogelijke terreinen mag begeven, maar ook op geen terrein door eenige norm
of macht beperkt, gebonden of geleid mag worden. Het menschelijk verstand mag
(moet welhaast, volgens hen) in absolute vrijheid iedere gevolgtrekking kunnen
maken, waar het maar op kan komen en die bet met eenigen (o zoo vagen) schijn
van wetenschappelijkheid kan omkleeden. Geen gevolgtrekking mag veroordeeld worden; hoogstens mag men ermee van meening verschillen en trachten, de onjuistheid
ervan te a bewijzen ». Bijgevolg is er ook nooit een scheiding mogelijk tusschen
<( waar > en v onwaar o ; bijgevolg is er ook nooit kans op absolute zekerheid. En
(de zaak wordt weer omgedraaid) omdat er ook nooit eenige kans is, om met absolute
zekerheid aan te toonen, dat meening A onjuist is, mag meening B haar ook niet
belemmeren, zich vrij te uiten ; iedere meening heeft bestaans< recht >>. Deze stelling
wordt zelfs zoo ver doorgevoerd, dat als criterium voor ware wetenschap, die zich
in vrijheid ontwikkelt, gesteld wordt het begrip der pluriformiteit; waar niet de
meest verscheiden pluriformiteit heerscht, is geen wetenschap meer. Hieruit volgt
vanzelfsprekend, dat in de meening deter lieden, e 1 k e tucht, tot zelfs de meest
eenvoudige denktucht, als volslagen barbarij geldt; evenals alles, wat zou voeren
tot onderdrukking van welke dwaze meening ook. Van welke zijde men ook << voorschriften >> zou willen geven, ze worden afgewimpeld. En is er geen grooter verwijt
in dezen gedachtengang denkbaar dan dat van orthodoxie, « bekrompenheid >>, zooals
't dan heet. In dezen gedachtengang is Sovjet-Rusland met zijn Gepoe identiek en
ebenbiirtig aan de Katholieke Kerk met haar ketterijen-veroordeelingen en haar
vasthouden aan een leer. )>
Om deze zijns inziens onjuiste opvatting te weerleggen, stelt Knuvelder de
vraag waarom de wetenschap beoefend wordt. Wat men Kier ook op antwoordt,
zegt hij, altijd komt het hierop neer dat wetenschap beoefend wordt om de waarheid
te vinden. Deze waarheid bestaat of zij bestaat niet, is kenbaar of onherkenbaar.
Bestaat zij niet, of is zij onkenbaar dan heeft wetenschap geen zin. < Geen mensch
werkt voor een zaak die bij voorbaat zeker hopeloos is. In dit geval zou wetenschap
niet meer kunnen zijn dan een min of meer amusant spel van theorietjes, waarvan
men zelf weet dat ze onjuist zijn >.
Indien wij ons een opmerking mogen veroorloven, zouden wij bier willen zeggen
dat, volgens Knuvelder, men niet aan wetenschap mag beginnen voor men weet
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dat er waarheid te vinden is en dat men ze vinden kan. Bezit hij, die dat weet,
reeds niet zoo formidabel veel wetenschap en heeft hij, om dit te weten te komen,
niet reeds zooveel wetenschappelijk werk moeten doers, dat hij op zijn lauweren
kan rusten, liever dan aan wetenschap te beginners ? M.a.w. is niet het eerste doel
van wetenschap, niet waarheid te vinden, maar te onderzoeken of men waarheid
vinden kan?
Wij moeten dus het andere geval aannemen >, vervolgt Knuvelder, <c dat er
namelijk niet alleen < een o waarheid is, maar dat deze ook voor ons menschelijk
verstand, zij 't tot zekere hoogte, kenbaar is. In dit geval wordt ons zoeken redelijk.
Ma.r : als men aanneemt, dat er <c een > waarheid is, dan moet men ook aannemen,
dat er slechts een waarheid is. Wij kunnen ons hier weer beroepen op de exacte
wetenschappen, waarop ook anderen zich zoo graag beroepen. Van een cirkel is
slechts een definitie de juiste; een scheikundige reactie vertoont zich slechts bij een
samenstelling der stoffen, etc. Evenzoo is het in elke, ook de meest abstracte vraag
er kan slechts een oplossing de juiste zijn, ook al komt men tot meerdere schijnoplossingen. Als in een klas de leerlingen bij een wiskunde-opgave vijf verschillende
uitkomsten vonden, dan zal de leeraar hun spoedig duidelijk maken, dat er slechts
een de juiste oplossing is.
Nu. staan we echter voor wellicht de grootste moeilijkheid : wie zal zeggen,
Welke der vele oplossingen de juiste is, -- m.a.w. in Welk der vele stelsels de waarheid is. Men heeft wel eens graag beweerd, dat bet menschelijk verstand geheel
zelfstandig in staat is, de waarheid volkomen te vinden. Voor een menschdom, dat
omtrent vier eeuwen lang op dwaalwegen geweest is, moet dit minstens zeer twijfelachtig heeten; getuige a fortiori de vele, toch werkelijk groote geesten, die er niet
in slaagden, tot de Waarheid te komen. Men zal toch bezwaarlijk al deze geesten
van oneerlijkheid of domheid kunnen beschuldigen. De diepste grond der moeilijkheid schijnt wel h i e r i n te liggen :• dat men een afdoend criterium, een absolute
bevestiging eener absolute quaestio juris wil zoeken, waar deze niet te vinden is :
in bet eindige, beperkte schepselen-verstand. Terwijl bet misschien veel zuiverder
ware, deze bevestiging der quaestio juris te zoeken in een bovenmenschelijken geest.
Tot zelfs in de meest ongeloovige kringen der eerlijke zoekers (met hen, die ziende
niet w i 11 e n zien, hebben we niet te rekenen) is het onderhand wel doorgedrongen,
dat alle ware weten noodzakelijkerwijze b e g i n t met een < gelooven > ; d.w.z. met
een minimum van grond-kennis, die men naief, intuitief, mystiek of hoe dan ook
noemen wil. Wat is de < onzekerheidsrelatie > van Heisenberg anders dan de erkenning, dat << integrale > wetenschap niet mogelijk is, zooals Dr. P. A. Dietz nog
bevestigt in bet Aprilnummer van 't Tijdschrift voor Parapsychologie. Hoe harder
men verlangt te « weten >>, hoe meer men genoodzaakt wordt te < gelooven >.
Welnu : als het weten naar beneden een grens heeft, waar men beginnen moet
te gelooven, waarom zou men dan niet aannemen, dat bet ook naar boven een grens
heeft, d.w.z. waar men eindigen moet met te gelooven ! Temeer, waar dit geenszins
onwetenschappelijk is. Immers : geen mensch zal onwetenschappelijk genoemd worden, als hij deze allereerste, naieve of intuitieve kennis als juist aanvaardt; evenmin
is er reden, iemand onwetenschappelijk te noemen, als hij deze allerlaatste kennis
als juist gelooft. Want voor bet gelooven van beide kennissen pleiten juist dezelfde
redelijke gronden. Hoe verder men naar de grondslagen van alle kennen en zijn
ging afdalen, hoe meer de n o o d z a a k bleek van dit wetenschappelijk, intuitief
gelooven >> —, hoe verder men naar de toppen van kennen en zijn opklimmen zal,
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hoe meer ook daar de noodzaak zal blijken van « gelooven >. En wel omdat alleen
maar in deze geloofde kennis heel de andere kennis redelijk verklaard zal kunnen
worden.
REALISME EN KUNST.
« Duizend slagzinnen, » schrijft Karel Martiens, eveneens in De Nieuwe Gids
die ons deze maand bizonder geboeid heeft, < zijn er geuit over het min of meer
mysterieuze samenhangen van kunst en Leven ; duizend slagzinnen zijn er geuit
over het steeds verkeerd begrepen :. realisme in de kunst. En hoe meer we elkaar
deze slagzinnen voor en na-praatten, hoe verder we of raakten van het juist verstaan
aller kunst, en van het juiste waardeeren.
Datgene, wat wij believen en bedoelen, als we zeggen : realisme, heeft met het
werkelijk artistieke realisme hoegenaamd niets te maken ; men zou het beter en
juister aanduiden, als men sprak van materialisme, daardoor tevens al de veroordeeling ervan weergevend, daar werkelijke kunst nooit materialistisch kan zijn. Als
we zeggen realisme, dan bedoelen we : een zoo volmaakt mogelijk photograaph
zijn van den kunstenaar — wordt Jacq. van Looy niet het hoogste geprezen, omdat
hij zoo precies alles teekenen kan met zijn woorden als hij het ziet, dat wij het ook
a. h. w. met onze oogen voor ons zien. Als dit alles was, zou Van Looy heelemaal
geen groot kunstenaar zijn. We vinden het immers wel erg burgerlijk en van weinig
kunstzin getuigend, als iemand voor een schilderij staande, meent dat het < net echt
is, omdat je de blaadjes aan de boomen kunt tellen, of dat een stilleven zoo echt
geschilderd is, dat je er van zou willen gaan eten, — en we zeggen dan, dat een
schilder geen photograaph behoeft te zijn, misschien zelfs dit niet mag. Maar als
een schrijver zijn uiterste best doet, om een photograaph-met-woorden te zijn, vergeten we alle andere hoedanigheden van zijn werk en van den mensch, om dit
voortdurend treffen van het juiste woord zoo hoogelijk te bewonderen.
Ofwel heeft het woord realisme voor sommige brave zieltjes een min of meer
vies en te schuwen bijsmaakje, door de bedoeling van : nogal schuin te zijn; de
intiemste dingen van het leven en der natuur te behandelen en te schilderen met een
openhartigheid, die burgers moet choqueeren... Wanneer dit dan nog geschiedt met
een aller-juiste woordenkeus op de aller-juiste plaats, dan moet wet het hoogtepunt
van realisme bereikt zijn, terwijl dit alles in werkelijkheid hoegenaamd niets te maken
heeft met kunst uberhaupt, noch met realisme in de kunst. Men kan hoogstens een
spitsvondig onderscheidstheorietje op gaan zetten, en dan de hier bedoelde vormen
van realisme beschouwen als worm-realisme of„ inhouds-realisme. Maar met realisme
als noodzakelijken kunsteisch heeft het niet to maken.
Het is natuurlijk duidelijk, dat hiermee tevens de mogelijkheid vervalt op onderscheid tusschen realistische kunst (gezien als bepaalde periode, school of... modegril
als men wil) en niet-realistische. In de werkelijke beschouwing van het begrip
realisme kan geen plaats meer zijn voor niet-realistische kunst, daar het realisme
zoozeer tot wezenseisch aller kunst wordt, dat er geen sprake is van kunst, als er
geen realisme is. Ware kunst is realistisch. Tot zelfs de meest < fantastische >> en
gruwen-wekkende, als die van E. A. Poe, heeft realistisch te zijn, wil ze <c zijn >> als
kunstwerk iiberhaupt, -- E. A. Poe i s dan ook realist.
Om deze beteekenis van het woord realistisch en realisme te verstaan, moeten
we met ons zelf klaar zijn over de verhouding van kunst en leven ; zoo gauw we
weten, hoezeer kunst alleen kan groeien op den voedingsbodem van het leven, weten
we, dat dit tegelijk het realisme vormt. De vraag naar realisme is de vraag naar
deze verhouding.
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Als er gezegd wordt, dat kunst slechts kan groeien op den voedingsbodem van
het leven, dan knikt iedereen ja, zonder to verstaan wat ermee bedoeld is. Want
men beseft zelfs niet meer, wat het Leven is, dat aan alle ware Kunst ten grondslag
moet liggen; men weet niet, hoe ver wij zelf van dit leven zijn afgedwaald. Heel de
groote massa menschen, die op dit oogenblik boeken en verzen schrijven en zelfs
gedrukt zien, en die muziek op papier zetten of verf op doeken smeeren -- hoevelen
hunner weten, wat het Leven is, en leven zelf, zoo als het noodig is voor het groeien
van een kunstwerk ? »
In de hoop dat de schrijver het ten minste zal weten, sluiten wij voor ditmaal
onze Ringsteken.
W.
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Boekbespreking
ALICE BEREND : R i a's A m e r i k a a n s c h e T o u r n e e (Das Gastspiel).
Vert. door R. Endt-Goedkoop. — Uitg. Wereldbibliotheek. Geb. 1.90 gid.
Ook deze duitsche schrijfster is in ballingschap moeten gaan ; en zij is voor enkele
maanden overleden. In Duitschland was zij eenmaal een gevierde en een veel gelezene. Een boek als Das Gastspiel wettigt trouwens volkomen dit succes. Ria is
nog niet oud; maar ze is niet jong meer. De jaren gaan snel voor een vrouw die
een mooie stem heeft, maar zich heeft laten remmen door de bestendige banden des
huwelijks. Doch eenmaal wil zij schitteren, wil zij gevierd en toegejuicht worden;
daarna zal ze weer een voorbeeldige huisvrouw en moeder zijn. Op dit thema is het
geestig boek van Alice Berend opgebouwd. Het sprankelt als champagne ; en het
schuift aan ons voorbij met de snelheid van een film. Het is boeiende amusementsliteratuur.
C.
KEES HANA : Zee, Strand en D u i n. Met 80 fotos van den schrijver.
-- Uitg. N. V. Het Nederlandsche Boekhuis, Tilburg.
Ik heb gedaan zooals de kinderen : ik ben begonnen met de plaatjes to bekijken.
Tachtig prachtige opnamen uit de natuur : planten en dieren en natuurvrienden. Wij
weten allemaal, zegt . de schrijver in zijn inleiding, dat Nederland op de zee veroverd
werd; wij weten allemaal wel jets of van onzen handel en scheepvaart en visscherij,
maar weten we ook wat er leeft en roert en groeit in onze duinen en op het strand.
Over zee, strand en duin gaan dan deze opstellen over : Lente op het land, winter
in zee, — Anemonen in kenemerland, — de intocht van den haring, — het Feest
van bloemen en vlinders, — Skylgerlan en Grynde, — Ergensheen,
Op de baan
bij Oome Dirk, — Heksengebroed, — Het land van eb en vloed, — Strandjuten.
K.
Ook van wetenschappelijk standpunt is het een belangrijk boek.
—1

PERCY KING : D.e b e s 1 i s s e n d e R o n d e. — Uitg. N.V. Het Nederlandsche
Boekhuis, Tilburg. — Pr. 38 fr.,
Een baronet — een erfenis — een schuldbekentenis — een stel geraffineerde
schurken — detectives, enz. enz. en een charmante jonge dame.
Het is een boek van drie honderd bladzijden ; ge hebt waar voor uw geld. W.B.
PERCY KING : Het Renbaanschandaal van Epsom. — Uitg. N.V.
Het Nederlandsche Boekhuis, Tilburg. — Pr. 38 fr.
Bekijk den omslag :. op het voorplan een man die doodgestoken ligt; daarachter
een schaduw en twee oogen, lijk de zoeklichten van Fantomas. De titel zegt natuurlijk
dat het gaat over knoeierijen op de renbaan, jockeys, bandieten, detectieven en de rest.
Maar hier komt de historie bij van een robijn. En Myra Farlane is het aardig meisje
dat er bij hoort. W. B.
HAROLD FRENCH : Bloed over Europa.
Een nieuw boek over het Communisme en het gevaar dat het beteekent voor
Europa. Het zou verblinding zijn indien we dit gevaar onderschatten ; daarom zullen
we 't verschijnen van boeken als dit werk van French over de activiteit en de intrigues
van het Russische Communisme in Frankrijk, Engeland, Tsjeko-Slowakije, Amerika,
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China en Nederland, gaarne toejuichen. Maar we betreuren dat de schrijver niet
met dezelfde scherpte het andere gevaar heeft ingezien dat Europa en de wereld
bedreigt.
W.
B.
RENE DE CHATEAUBRIAND :, A t a 1 a. Ingeleid en vertaald door J. Gresshoff. —
Uitg. Wereldbibliotheek, A'dam.
Deze vertaling zal wel in hoofdzaak te wijten zijn aan de behoefte van J. Gresshoff aan wat literaire verpoozing. De vertaling is zeker keurig en zwierig; maar
wie fransch lezen kan en dit boekje van Chateaubriand vereischt geen bijzondere
taalkennis — leze liever het romantische verhaal in de oorspronkelijke taal. K.
ALJA RACHMANOVA : Geheimen van Tartaren en afgoden. —
Vert. door Leo de Roover. Bandversiering en verluchting van Fr. Van Immerseel. Uitg. Het Rad, Helderstraat 8, Berchem (Antw.). — Pr. 28 fr. ing. ; 38 fr. geb.
Boeiende schetsen en herinneringen uit Rachmanova's kinderjaren en jeugd. Het
is wonder wat een vreemde bekoring en warmte het werk van kunstenaars krijgt,
wanneer ze verhalen van hun jongste jaren en eerste indrukken. Daar hangt doorgaans
— al is hun verhaal nog zoo sober gehouden —, een atmosfeer aan die moeilijk
te verwoorden is. Om diezelfde reden hebben ons ook weer die herinneringen van
Rachmanova geboeid. K.
P. AUGUSTINUS GEMELLI O.F.M. : Het F ranciscanisme. Naar de oorspronkelijke italiaansche uitgave in bet fransch vertaald door C. Ingen. Housz. —
Uitg. N. V. Et. Brepols, Turnhout.
De bekende en geleerde pater Gemelli heeft dit boek geschreven uit den drang
des harten. Hem noopte geen andere redens tot het schrijven van dit lijvig boek,
dan de behoefte om met bewonderende en van liefde warme woorden te getuigen
voor St Franciscus, het franciscaansche ideaal en de uitstraling van den franciscaanschen geest op de verscheiden gebieden van geestelijk Leven, wetenschap, kultuur
en schoonheid. Het was de duidelijke bedoeling van den schrijver, niet enkel een
overzicht te geven van den franciscaanschen invloed door de eeuwen been, maar
tevens te bewijzen dat <c bet Franciscanisme heden nog Licht, kracht en troost kan
schenken aan een wereld, waarvan bet zoo ver verwijderd schijnt te zijn >.
We bevelen dit boek met bijzonderen nadruk aan. Dr. L. D. S.

H. GODTHELP EN P. H. GREENER : Proza en Poezie in Nederland
v a n 1200-1880. Ie Dee1. — Uitg. J. B. Wolters. Groningen.
Dit boekje is 't eerste van drie concentrische deeltjes proza en poezie, van 1200
tot 1880 ; << vooral bedoeld voor de derde en hoogere klassen van 't Middelbaar en
Voorbereidend Hooger Onderwijs >>. Zij sluiten aan bij de drie concentrische bundeltjes Novellen en Poezie na 1880.
De keuze valt zeer te prijzen. Dr. K.
GABRIEL MARCEL : L a S o i f. Piece en trois actes. Precedee de T h e a t r e e t
M y s t e r e. Le sens de l'ceuvre dramatique de Gabriel Marcel, par Gaston Fessard.
(Coll. << Les Iles >>). Desclee de Brouwer. — 24 fr.
Een zeer interessant werk, in schrijvers gewonen trant, fijn, genuanceerd met diep
psychologischen ondergrond, steunend op een godsdienstig idee dat nooit heelemaal
— tenzij op 't allerlaatste — te voorschijn komt, maar den heelen tijd voelbaar blijft.
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Merkwaardig zijn de karakters doorgrond en opgehouden, het drama — dat een
tot zijn hoogtepunt gebracht.
zieledrama is
Het stuk words ingeleid door een lange studie, waarin P. Gaston Fessard het
intieme verband in 't licht zet, tusschen Gabriel Marcel's filosofie en zijn tooneelstukken, en, terwijl hij zijn vroeger verschenen werken in enkele woorden analyseert,
toont hij hun logische volgorde. Daarbij geeft hij de richtlijnen van een filosofie
van het drama, waarvan hij de verspreide elementen uit sommige losse studies van
Gabriel Marcel heeft geput. T.
PHILIPPE MOSANE : Mieke la fiancee du <<Coin du Diable >. Desclee de Brouwer. Paris.
Dit boek is geenszins een roman. Met letterkunde of kunst heeft het zeer weinig
uitstaans. En het is jammer, want met het behandeld onderwerp was er een meesterstuk te schrijven. Het is de echte levensbeschrijving van een bij uitstek fijnbezield
meisje, dat, niet lang geleden nog, in een arme buurt te Brussel leefde. Verlaten en
uitgebuit door een onverschilligen vader en een slechte stiefmoeder, moest ze zich
vroeg alleen door het leven slaan. Doch, uitgeput door al te veel ontberingen, werd zij
door tering aangetast, en nu begon de lange lijdensweg der vreeselijke ziekte. Toch
vond ze zich begenadigd; want, dan vond ze God op haar weg, Bien ze in het
socialistische midden waarin ze opgegroeid was niet had leeren kennen ; en dan
ook ontmoette ze Nel, weldra haar verloofde, die haar jaren lang met de meest
belanglooze liefde, en algeheel zelfvergeten verzorgde. Te Lourdes offerde zij Naar
leven op voor zijne bekeering, en werd verhoord. Een wonderbare geschiedenis. Mieke
was een populaire figuur. Koningin Elisabeth en Koning Leopold kwamen Naar bezoeken in het sanatorium, waarin ze enkele maanden, in Zwitserland, lag; en de nuntius kwam Naar het vormsel in Naar armtierige kamer van den << Duivelshoek )>
toedienen.
L. D.
Trots al zijn gebreken is dit boek hoogst waard gelezen te worden.
P. C. BOEREN : L a P a u s e d e M i d i.
Uitg. Gebr. van Aelst, Maastricht.
Ontboezemingen op rijm voor huiselijk gebruik; in 't Hollansch en in 't Fransch.
B. W.
DENE DANEEL : Het b o e k van het o f f e r. — Uitg. Het Rad, Berchem
(Antes.).
Dit is het sobere verhaal van de verovering van Belgisch Congo op de heerschappij der Arabieren. Een verhaal vooral van harden moed, ontbering en offervaardigheid, in den dienst van een hoog ideaal. Een uitstekend prijsboek.
B. W.
Het werk is verlicht met houtsneden van F. van Immerseel.
JAN VRIENDS :. V o g e I s g a a n en k o m e n. — Uitg. Het Poirtersf onds,
Eindhoven.
Dit is << een praatje over de vogels en de heele natuur, zooals die met de wisseling der jaargetijden leeft en sterft en herrijst >.
Z.
Deze boeiende schetsen zijn mooi geillustreerd.

MAX LAMBERTY : S t r o o m i n g e n. — Uitg. De Garve, Brugge.

Een kleine keuze uit de artikelen van dezen objectieven en onpartijdigen waarK.
nemer der hedendaagsche stroomingen.

326

CHARBONNET -GAYOT : Le Souterrain de la Maison du Diable.
— Illustrations d'Andre Chaume. — Editions Spes. Paris. — 7.50 fr.
Een boy-scout roman; zoo boeiend dat men het in een adem uitleest : geheimgehouden ontdekking, spioenen, schaking van een kind, heldenmoed van een jongen
scout, toewijding en scherpzinnigheid van zijn kamaraad, onderaardsche kelder en
geheime deur, de schuldige eindelijk ontmaskerd ; niets ontbreekt er aan om de
aandacht op dreef te houden. L. D.

CYR. VERSCHAEVE : R u b e n s, F l a n d e r n s S p e k t r u m. Mit 16 Schwarzdrucktafeln and einem farbigen Titelsbild. Verlof Herder, Freiburg.
Zijn schoonste en sterkste bladzijden heeft Verschaeve geschreven over Albrecht
Rodenbach en over P. P. Rubens. Dit totaal-beeld van Rubens is gegroeid uit Brie
reeds vroeger verschenen studies over Rubens en uit lezingen door Verschaeve in
Duitschland gehouden. Zoo staat nu de heele Rubens voor ons : met zijn geweldigen
levenswil, met zijn honger naar alles wat het leven voedt en sterkt; met zijn zoeken
naar de diepste, gave, glanzende kern van het leven; met zijn renaissancistische drang
naar een hoogere menschelijke harmonie; en met zijn geniaal streven naar uiteindelijke volheid : volheid van het bloed, volheid van bereiken, volheid van verlangen
en droom.
In Rubens, schrijft Verschaeve, heeft Vlaanderen zijn laatste machtsdaad gesteld,
voor het als zelfstandig yolk ten onder ging.
Ik meen niet dat Verschaeve over een ander kunstenaar met zulke doordringende
klaarheid heeft geschreven, met zulke volheid van liefde en van begrijpen, en tevens
met zooveel bedwongen kracht en zooveel maat.
Wie tegelijk Rubens doorgronden wil en het beste van Verschaeve kennen, leze
deze uitvoerige studie.
Dr. L. D. S.
LENT RIEFENSTAHL : Schonheit im Olympischen Kampf. Mit
zahlreichen Aufnahmen von den Olympischen Spielen 1936. Im Deutschen Verlag,
Berlin.

Haast twee jaar geleden hebben we moeten wachten op den Olympiade-film van
Leni Rie^fenstahl; maar toen hij werd afgerold is het, ondanks de legende en de
geruchten die voorafgegaan waren, geen ontgoocheling geworden. Het was een feest
van zuiver plastische schoonheid. Er zat een sterk en gezond rythme in en sommige
opnamen waren werkelijk grootsch en visionnair. Maar de film heeft een vluchtig
leven. Een mooi boek kan men bewaren en nog eenmaal herlezen ; de film keert
niet terug. Van deze olympische film 1936 zal echter het beste behouden blijven in
de selectie beelden die in dit album werd bijeengebracht. Meer nog dan bij de
filmopnamen, die de documentaire zijde niet verwaarloozen mocht, konden bij deze
keuze hoofdzakelijk, zoo niet uitsluitend artistieke motieven gelden. Ik zou bier
willen verwijzen naar de beelden uit Hellas, de zwierige schoonheid van de fakkelloopers en de fantastische opnamen van het olympische zwemtornooi, maar het gaat
bezwaarlijk een keuze te doen uit dit rijke materiaal van schoone plastiek.
Het is een royaal uitgegeven herinnering aan de Olympische spelen van 1936.
'Dr. L. S.
MAisIE WARD : The Wilfrid Wards and the Transition. I.
-- Sheed and Ward.
Het schoone werk van Maisie Ward, vaarvan ik eerst het tweede deel I n s u rr e c t i o n versus Resurrection in handen kreeg, zou een gansche studie
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vergen. Want een gansche brok Engelsch leven is erin besloten ; of liever de geschiedenis van de herleving van het Katholicisme in Engeland, en het raakt de meest
ingewikkelde problemen, de meest kiesche toestanden aan. De groote figuren van
George Ward, Faber, Manning komen er in te voorschijn, maar vooral de alles overheerschende figuur van Newman. Onontbeerlijk mag het boek genoemd worden voor
al wie belang stelt in de Oxford-beweging en Naar gevolgen. De < Reminiscences )>
van Wilfrid Ward maken er het bijzonderste deel van en zijn hoofdgedachte dat
de Kerk, drie eeuwen lang, overal, maar vooral in Engeland, in (< State of Siege >,
in staat van beleg was, maar dat er nu een nieuwe periode was aangebroken. Een
kloek, opbeurend werk. M. E. B.
MARIE GEVERS : P 1 a i s i r d e s M e t e o r e s (Coll. Les Livres de Nature).
— Editions Stock. Paris. — 18 fr.
Onder al de mooie boeken die Marie Gevers ons geschonken heeft, mag dit
laatste werk als een der fijnste, meest origineele betiteld worden. Het is jets eenigs
in de wereldliteratuur. Of mag het niet als een wedding aanschouwd worden de
twaalf maanden van het jaar een voor een te beschrijven met - een kennis der natuur
tot in haar fijnste vezels, tot in Naar innigste schakeeringen, met gevoelvolle poezie,
met een toets. zoo Licht als de bevleugelde taal ? Fier mogen wij zijn op deze vrouw,
zoo dicht bij ons wonend, zoo vertrouwd met de schoonheid van onzen bodem, van
blad en boom, van vogel en visch, van de minste afwisseling van weer en wind. Al
bedient zij zich van de Fransche taal, in merg en been is. zij Vlaamsch van gemoed
en fijn natuurgevoel. Gezelle zou ze niet verloochenen. M. E. B.

S. DE KoRWIN-PIOTROwsKA : L'^trang6re. Eveline Hanska de
B a 1 z a c. (Coll. << Ames et Visages >>. — Armand Colin. Paris. -- 20 fr.
Veel werd er reeds geschreven over een der sympathiekste Egerie's van 3alzac,
Eveline Hanska, een uiterst fijne, gecultiveerde, romantische vrouw, thuis hoorend.
in de hooge Poolsche wereld, en met wie hij, heel op het einde van zijn Leven
trouwde. Interessant is het haar invloed op Baizac's werk na te gaan : enkele van
zijn schoonste, merkwaardigste romans zijn geboren uit zijn liefde en bewondering
voor Naar. Boeiend wordt ook het kader beschreven waarin « l'2trangere >> zich
bewoog, die verfijnde adellijke families, het patriarchaal leven in de oude burchten
waar de oude gewoonten van breede, guile gastvrijheid tot in deze laatste jaren in
eere bleven. Ook leidt schrijfster ons in de officieele wereld van St Petersburg,
onder de drukkende dwingelandij van Nicolaas I.
Een boek dat men met echte belangstelling van begin tot einde leest. . L. D.
JACQUES MARITAIN : Questions de conscience, essais et alloc u t i o n S. — Desclee de Brouwer. Paris, 1938.

Dit boek, keurig uitgegeven en gemakkelijk te lezen, verschijnt in de serie der
Questions disputees >>. Schrijver bestudeert zekere hedendaagsche vragen, die den
katholieken denker terecht bezighouden, o.m. : de Katholieke Kerk en de beschaving ; actie en bespiegeling ; katholieke actie en politieke actie ; de vrijheid van den
christen; christianisme en cultuur; de temporeele staat en de christenen, enz. De
gedachte is sereen en zeker. Ze kan tot gids dienen voor dezen die opgeslorpt worden
door de groote problemen welke het hedendaagsche leven aan het katholieke geweten
stelt.
J.
B.
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Begaafde Meisjes
WIER OUDERS ALGEMEENE KULTUUR WAARDEEREN
OP KATHOLIEK-VLAAMSCHEN GRONDSLAG
STUDEEREN AAN DE

Hoogeschool
v r Vrouwen
INLICHTINGEN TE BEKOMEN
DE BOMSTRAAT 11
;

ANTWERPEN

Inhoud van Tijdschriften
NUOVA ANTOLOGIA (1 Luglio) . — Ildebrando Pizzetti : Il nostro teatro di
musica - Osservazioni e appunti. — Francesco Giordani : Scienza e autarchia. —
Francesco Chiesa : Sant'Amarillide - Romanzo "(fine). — Luigi Villari :. La Romania
di oggi. — Alfredo Baccelli : Raffaello Giovagnoli - Nel primo centenario della
nascita. -- Arturo Tofanelli : Empoli 1921.
NUOVA ANTOLOGIA (16 Luglio) . -- Angelo Gatti . Gli ultimi Romantici
lombardi. -- Mario Lago : Tiberio a cavallo - Romanzo (I). -- Antonio Tari
Lettere familiari dal primo Parlamento italiano - Febbraio-luglio 1861. — Alessandro
Luzio : II << Trionfo di Cesare » del Mantegna. — Guido C. Visconti di Modrone :
Uomini bianchi nel Continente nero. — Achille Campanile : Quale variety e bellezza
nel inondo
NUOVA ANTOLOGIA . (1 Agosto) . — Arturo Farinelli : Goethe e it pensiero
dell'eterno. _ Gino Damerini : Settecento veneziano -Con lettere inedite di Catering
Dolfin Tron — Mario Lago : Tiberio a cavallo - Romanzo (II) . — Haruspex
rapporto fascista f.ra ante e politica -- Giuseppe Balogh : Santo Stefano d'Ungheria
e 1'idea di Roma.
NUOVA ANTOLOGIA (16 Agosto) . — Maurizio Rava : Ovest etiopico : nei
paesi del platino e dell'oro. — Matilde Serao : < A furia di urti, di gomitate... > Lettere giovanili — Mario Lago : Tiberio a cavallo - Romanzo (fine). — Attilio
Garino Canina : Indirizzi finanziari del conte di Cavour. — Giuseppe Fanciulli
Delitti di lesa infanzia : i giornali pei ragazzi.
(Zie verder)

11

OUDERS,
die zwakke schoolgaande kinderen hebt, zendt ze naar

ST. LUDGARDIS' OPENLUCHTSCHOOL
Koningshof SCHOTEN
Daar zullen zij hun krachten herstellen to midden der mastbosschen. Zij zullen
er regelmatig de klassen volgen zonder nadeel voor hun gezondheid, en tevens
een verzorgde opvoeding genieten.

VOLLEDIG LAGER ONDERWIJS
Doelmatige en moederlijke verzorging in bet. mooie tehuis : St. Ludgardishofken.
Telefoon : Antwerpen 14710

LA REVUE GENERALE (septembre). — Louis de Lichtervelde : L'orage approche : la loi militaire de 1913. — Henri Davignon : Le pelerinage de Budapest
(Notes de Voyage. Fin). — Serge de Chessin : Gustave V et la defense nationale
de la Suede. --- Abbe Paul Fecherolle : Eloge de Bastogne. — Jean Favart : Le
ministere public. — Joseph Fonsny : A travers les comedies de Corneille. — Pierre
van Axel : Le mouvement flamand et le retour a 1'etat beige. — C. Requette : Le
camion automobile et la strategie beige. — Hubert d'Ydewalle : Ulenspiegel n'est
pas mort ! — Jean Vossen :. Les lettres flamandes : Henri Conscience. — Poesie et
theatre. — Henri d'Ursel : Moments du cinema : une initiative a prendre. — Dom
Benoit Becker, O. S. B. : Chronique romaine : L'organisme central des missions. —
Fernand Baudhuin : La vie economique et financiere : Allemagne 1938.
LA REVUE GENERAL (decembre 1938). — Henri Jaspar, ministre d'etat : A
Genes, en 1922. — Marie Gevers : Fleurs. - Et. de la Vallee Poussin : Ou va la
France ? - Louis de Lichtervelde : Politique nouvelle ? — Pere B. Rigaux, O. F. M.
La fin du monde. — Charles d'Ydewalle : Gentlemen en France et en Angleterre.°
--- Daniel Ryelandt : L'histoire du sentiment national en Belgique. — Claude de
Briey : L'avenir du Sionisme. -- Adrien van de Putte : Poeme. — Dom Benoit
Becker, O. S. B. : Chronique romaine : Tribunaux ecclesiastiques et causes matrimoniales. - Henri d'Ursel : Moment du cinema : Quatre films recents. - La deuxieme
annee du prix de l'image. — Jean Vossen : Les lettres flamandes : Frederic Van
Eeden. - Germaine Sneyers : Revue litteraire : Confidences d'auteurs. — Le diner
de la « Revue Generale >>.
(Zie verder)
-

De KATHOLIEKE SOCIALE SCHOOL VOOR VROUWEN
POSTSTRAAT 11, BRUSSEL 3
bereidt zich voor tot bet behalen van bet

officieele diploma van Maatschappelijke Assistente
en tot het waarnemen van

vrouwelijke beroepen bij uitstek :
nijverheidsassistente, propagandiste van sociale vrouwenwerken, maatschappelijke
assistente in openbare besturen, in particuliere werken, in de Kolonie, enz.....
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Nationale M aatschappij der Belgische Spoorwegen
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VERMINDERDEN PRIJS
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COMFORT - SNELHEID
VEILIGHEID - GOEDKOOP
Inlichtingen te bekomen in elk station

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
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LA .REVUE GENERALE (fevrier 1939). — IN MEMORIAM : LA MORT DF,
PIE XI. - Henry Carton de Wiart, ministre d'etat : Emile Vandervelde : Louis
Camu : La reforme administrative. -- Abbe Marcel Hayot : Un aspect du visage
interieur d'Henri Bremond. - Ch. du Bus de Warnaffe, ancien ministre : Reflexions
sur le probleme scolaire. -- Leon Cathlin : Legende luxovienne. - C. Requette :
L'aviation et la defense de la Belgique. ---- Docteur Liagre : Ernest Malvoz. Frederic van Zuylen : La protection legale du Bien de famille. - Camille Melloy :
Poemes. - Paul Werrie : Les spectacles : heritage du realisme. -_ Germaine Sneyers:
Revue litteraire : Autour du Grand Meaulnes. - Francois Mauriac et ses personnages.
--- Fernand Baudhuin : La vie economique et financiere : Deflation et Brands travaux.
. DE VLAAMSCHE GIDS (December 1938). - Andre De Ridder : Een kunstpolitiek voor den Belgischen Staat. - Fanny Leys : Incident. - Germain Rubens :
Eerste • Idylle. - R. Hoekstra : Drie Gedichten. - M. Rutten : Vogels van diverse.
Pluimage. - Dr. Jos. Peeters : De Wording van het nationaal bewustzijn in onze
Gewesten. - Boekbeschouwing. - Nieuwe Uitgaven.

H anJelshooqe school voor Julirouwen
-

Zusters van Liefde, 37, Kte Nieuwstraat

. ANTWERPEN
Voorbereidende Afdeeling :. HANDELSHUMANIORA 3de, 2de, Iste
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Bibliotheek van Nederlandse
Letterkunde, onder redactie van
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Dr D. C. TINBERGEN
_________

VERSCHENEN:

Variaties

Esm orelt

Een bundel gedichten, verzameld en ingeleid door

Abel spel nit de Veertiende

Dr. G. STUIVELING

Eeuw.

Leraar a. h. Nieuwe LN ceum to
Hilversum
Prijs : gid 0,90

DERTIENDE DRUK

De Bongerd-boekjes zetten de beginselen, die aan "De Bloeiende„ en "De
Bottende Bongerd,, ten grondslag la-^
gen, voort in kleine deeltjes met lectuur
volgens critisch-aesthetisch gezichtspunt gekozen. Er verschijnen thans zes

Bezorgd door Dr. R. VERDEYEN

Met illustraties
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Verkrijgbaar bij den Boekhandel en bij den Uitgever
J. B. WOLTERS, --- Groningen-Batavia
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Vereenigde Fabrieken N. V.
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CHOCOLADEN
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EXQUIS

CARAMELLEN
FOFFEES

WAFELS
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Antwerpen : Torengebouw
Brussel : Arenbergstraat, 7
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Hasselt : Havermarkt, 8
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Leuven : Muntstraat, 9
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ALLE BANK- BEURS- EN WISSELZAKEN
Verhuring van brandkasten.
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J. J. ROMEN EN

ZONEN -

MAASEIK

NIEUWE UITGAVEN

MESSIAS·KONING
door Dr [os, PICKL, vertaald en bewerkt door Dr A. ·VAN
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RUSSISCHE DENKERS

LEO SJESTOV
1866-1938
door Dr. L. LANDSMAN

De geleerden der Russische emigratie — geleerden wier
werken zich door een bijzondere degelijkheid onderscheiden
en die in de flinke Russische school van het erode der 19e
eeuw werden opgeleid — verdwijnen nu langzaam de eerie
na den andere en met hen ook de waardevolle wetenschapsen studie-tradities die de jongere emigratie reeds net weer
bezit. Dit is wel het meest merkbaar bij diegenen die de wijsbegeerte beoefenen.
In 1922 heeft U.S.S.R. al wat vrije filosofie was veroordeeld om uitsluitend en alleen het dialectisch Marxisme aan
te kleven, wat dan ook aanleiding heeft gegeven tot de verbanning van een heele reeks filosofen en denkers, maatregel
die in. U.S.S.R. voor de ontwikkeling der abstracte wetenschap
weer dan noodlottig is geweest.
Bij den aanvang der 20e eeuw had de Russische filosofie,
onder den invloed en den drang van den grootsten der Russische filosofen, Vladimir Solovjev (1852-1900) en na de
metafisische school (1880-1900) van Leo Lopatin, die een
metafisica met Leibniziaansche strekking opbouwde en een
geweldige critiek uitbracht op het positivisme en het Kantianisme, een nieuw bloeitijdperk bereikt waarvan de meeste
hoofdfiguren heden nog in levee zijn : N. Lossky (te Praag),
een der grootsten uit de hedendaagsche wijsbegeerte en de
grondlegger van een eigenaardige kennistheorie, het Intuitionisme, Berdjajev (te Parrs), de propagator van een gnostische
godsdienstfilosofie die door de filosofische anthroposofie
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werd bemvloed, S. Frank, de verdediger van een « Absoluut
Realisme », I. Iljijn, die als de beste keener en commentator
van Hegel wordt beschouwd, e.a.
Rond dienzelfden tijd ontstond er in Rusland, samen met
het Symbolisme in de litteratuur, een diepgaande religieuze
beweging, die als een correlaat mag aangezien worden en van
het Symbolisme dat zelf grootendeels door V. Solovjev beinvloed was en vaa bovenvermelden heropbloei der wsbegeerte. In deze religieuze beweging die door-innig met het
Symbolisme is verbonden en er zelfs niet kan worden van
afgescheiden, vallen er denkers en kunstenaars aan te stippea
van Europeesch formaat, zooals : V. Ivanov, Gersjenson, A.
Bjeli, A. Blok, Z. Gippius, Rozanov, Merezjkovski en zooveel
anderen.
Het is in dit weidsche « renouveau »der Russische gedachte
dat de persoonlijkheid en het werk van Leo Sjestov, die op
20 November 11. te Parijs is overleden, een rol van overwegend belang hebben gespeeld.
Leo Sjestov (eigenlijk : Lev Isaakovitsj Schwarzmann)
werd den 31n Januari 1866 to Kiev geboren.
Hij studeerde in diezelfde stad eerst mathematiek en daarna
in de rechten en promoveerde met een proefschrift «De
Arbeidsklasse in Rusland >>, proefschrift dat omwille van de
censuur ongedrukt bleef. Na zijn rechtsstudien vestigde hij
zich als advocaat te Moskou en wijdde het grootste deel van
zijn tijd aan het lezen .van allerlei vooraanstaande denkers.
In 1920 vertrok hij uit Rusland en vestigde zich in 1921 te
Parijs, waar hij hoogleeraar in de wijsbegeerte werd aan het
« Institut des Etudes Slaves ».
Na zijn studien had hem een alles overweldigende twijfel
te pakken die, toen Sjestov rond 1895 om dezen twijfel te
overmeesteren wijsbegeerte begon te studeeren (te Moskou
en te Berlijn), den ganschen loop van zijn levee veranderde
en uit hem vormde een der meest origineele denkers van
omen tijd.
Sjestov is een in een snort van oerstaat levende geest, een
geest die eerst en vooral vrij is en om die vrijheid een onafgebroken strijd heeft gevoerd en die zoo ongebonden is dat
IDO
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voor hem noch geschiedenis noch nationaliteit, noch a.ardijkskunde, noch godsdienst bestaat, die zich door geen enkele dier
volgens hem al-te-menscheli j ke waarden laat binden, doch
tevens een geest die uitermate fijn is en scherp, een geest die
omwille van zijn aard meteen denken doer aan Nietzsche en
Pascal met wie hij veel gelijkenis vertoont. Zijn gedachte is
supranationaal. Om door middel van een opeenvolging van
namen den ontwikkelingsgang van dezen denker op een
eenigszins prunitieve wijze te schetsen kan gezegd dat : uitgaande van Nietzsche en Dosto j evsky, S j etov geleideli j k doordrong in een reeks van geesten die alien zich inspanden om de
werkelijkheid te bereiken welke boven de rede ligt, denkers
bij wie hij dezelfde waarheid vond die hij vroeger bij de twee
voornoemden had ontdekt : Ibsen, Pascal, Shakespeare,
Luther, St Augustinus, St Paulus, de groote mystici van den
Bijbel, Isaias, Plato, Plotinos, om uit te komen aan... Kierkecard. Het is bij deze geesten, bij deze mystici wier < bijbe sche >> mentaliteit grondig verschilt van de < Grieksche >>
mentaliteit, dat Sjestov zichzelf leerde zoeken, zichzelf ileerde
kennen en de dingen onder een nieuw aspect leerde bekijken.
Sjestov behoort niet tot de zuivere wi j sbegeerte, noch tot
de eigen l' j ke litteratuur; hij staat tusschen beide.
Hij is en een groot denker en een groot schrijver.
In elk zijner boeken denken wij met hem mee, want een
boek van hem is niet een klaar en helder opgebouwd iets, het
wil zelfs niet eens naar een Joel. Men zou geneigd zijn te
denken dat zijn werk is : het beeld van zijn werkende gedachte zelf. Hij schijnt, zooals die andere diep religieuze
Russische denker, Rozanov, eerst en vooral te schrijven voor
zichzelf en om ons den weg en het procede van zijn denken
te leeren kennen. S j estov's denken is een opeenvolging van
aforismen, paradoxen en tegenspraken, volgens hem is de
tegenspraak een deel der waarheid; doch dit alles wordt door,
een psychologische eenheid die zich over zijn gansche werk
uitstrekt grondiger samengebonden dan dit met menig beroemd systemen-opbouwend werk het geval is. Dit levend, dit
warme denk-procede dwingt ons tot denken, zelfs dwingt
het ons anders te denken dan wij tot heden toe hadden ge331

dacht omdat ooze geest in het bijzondere licht is komen te
staan van dien oergeest, Leo Sjestov.
Sjestov is zijn gansche leven fang de groote vijand geweest
van het idealisme, i.e. van het idealisme als filosofisch stelsel:
«Het idealisme, zegt hij, lijkt op die Oostersche Rijken waarvan langs buiten het uitzicht bewonderenswaardig en grootsch
is en die voor alle eeuwigheid schijnen gevestigd, doch waarvan het inwendige slechts afschuw is en puinen >>... «De psychologische essentie van het idealisme, zegt hij elders, is die
overtuiging van den mensch dat al zijn twijfels, al zijn vragen,
al zijn opzoekingen enkel en alleen tijdelijk zijn. Dat de oplossingen ergens bestaan en dat er slechts dient gewacht, geleerd
en gerijpt om al de ware antwoorden te ontdekken. »
Het is uit dit idealisme, zoo redeneert Sjestov, dat de verwarring is ontstaan van het Goede met God. Doch «het
Goede, de broederliefde — Nietzsche's ervaring heeft het ons
bewezen — zijn niet God. Nietzsche heeft den weg geopend.
Er dient gezocht naar wat hooger is dan het Goede, naar wat
hooger is dan het medelijden. God is het, Dien men zoeken
moet! >> Tegenover die vewarring van God met het Goede,
plaatst Sjestov de ervaring der groote mystici die hij bij Nietzsche en Dostojevski had leeren kennen : dat God boven alle
menschelijke regels staat van moraal en van logica en dat het
zoeken naar dezen immoreelen en irrationeelen God het
eenige is dat in dit leven dient te worden gedaan, dat het
tevens het eenige verhaal is tegen alle twijfels en tegen alle
meeslepende en bedriegelijke formules uit het idealisme ontstaan. Vandaar dan ook die scherpe en onverbiddelijke strijd
tegen de logica; een strijd lien Sjestov met al het logische,
met al de overtuigingsmiddelen en spitsvondigheid der logica
zelf heeft gevoerd tegen de logica en tegen al wat met de
logica is verbonden
<< Discuteer niet; eisch geen bewijzen, doch luister met aandacht... en gij zult eindelijk overtuigd worden dat de waarheid
niet afhangt van de logica, dat er geen logische waarheid
bestaat en dat gij het recht hebt te zoeken wat gij noodig
hebt, zooals gij kunt, doch niet het recht te redeneeren, en
dat, bijgevolg, de uitslag uwer opzoekingen, wanneer er een
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is, geen formule zal zijn, geen regel, geen beginsel, geen idee>>.
t.t.z. allemaal bestanddeelen van wat men maar steeds noemt :
het Goede, het medelijden, de ootmoed, de tijd, de ruimte,
enz., naar gelang van den denker die er uiting aan heeft
gegeven.
Sjestov heef t voor de redeneering en de logica niets dan een
grenzeloos misprijzen : << de denker zoekt steeds den logischen
band... hij wordt er langzaam aan gewoon het leven te loochenen... Men moet den dooden vlinder en de doode roos
bestudeeren, maar dat men toch niet gaat denken dat men ons
deze als waren ze levende dingen moet voorhouden >>.
Ook de analogie gaat Sjestov to keer : << Wij denken alien
aan de aanvangen en de einden, t.t.z. dat wij ze bij middel
van redeneeringen weder trachten op te bouwen : het midden
is zus en zoo, dus de aanvang is zus en het einde is zoo. Noch
zus noch zoo! De aanvang en het einde gelijken heelemaal niet
op het midden en de redeneeringen per analogie zijn enkel
goed in de oogen van hen voor wie het midden alles is en
die werkeli j k niets willen weten van de aanvangen noch van
de einden >>.
De moraal en de logica to boven komen, zegt Sjestov, is de
eenige weg om God rechtstreeks te bereiken, doch deze overwinning is niet een zege van iederen dag, ze wordt maar zelden verkregen en dan nog in oogenblikken van alles vernielende crisis, in de << tragedie >>, die den mensche dood maakt
voor het leven. Het is enkel wanneer de mensch aldus is gestorven dat hij terugkeert tot de echte, tot die immoreele en
irrationeele hoogere werkelijkheid : God. Dit is de grond-idee
van die vaak aangehaalde << f ilosof ie der tragedie >> die Sjestov
gedurende zijn gansche leven heeft beoefend. Wat Sjestov
zoekt bij de vele denkers bij wie hij is doorgedrongen tot in
de innigste vezels van hun menschen-tragedie, waarover hij
prachtige werken heeft geschreven, zijn niet hun gedachten
noch hun theorieen, het is de eigenste persoonlijkheid dier
denkers, die alles verwoestende crisis waarvan de echo's in
hun werk liggen verspreid en die Sjestov door zijn essentieel
psychologische methode weet terug te vinden. Niet de moralist is het Bien hij in L. Tolstoj zoekt maar wel de mysticus,
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een der meest tragische figurers van onzen tijd, de schepper
van « De Dood van Ivan Iljitsj », van << Meester en Knecht »
e.d. Dit misprijzen en verwerpen van alles waaraan de denkende mensch gewoon is een overwegend belang te hechten,
is dan ook de oorzaak dat heel wat oppervlakki^e lezers (en
er zijn menschen die Sjestov enkel en alleen om zijn paradoxes
en om zijn schitterend polemisch proza lezen) Sjestov als een
soon nihilist (de bolsjevisten waren wel het meest verwonderd toen hij in 1920 emigreerde) en volslagen scepticus aanzien. Het dient hier ook gezegd dat zijn filosofie geen nuttige.
en practische draagwijdte heeft en essentieel negatief is voor
wie niet dieper doordringt. Evenals Socrates vernielt hij alles
wat rondom hem ligt, maar hij bouwt Been systeem op, hij
leert ons niets, maar heeft alles wat ons dierbaar was, alles
waarmee wij leefden en dat ons God wees, vernietigd; als op
een met puinen bezaaid veld blijven wij verwonderd en onthutst op het einde van ieder boek van Sjestov staan; doch
vlak voor ons is verschenen : een nieuw-ontdekte God die, na
de crisis en de tragedie die wij samen met Sjestov hebben
geleefd, dichter bij ons is komen te staan en met Wien wij
inniger zijn verbonden. De uiterlijke wereld is voor Sjestov,
die algemeen als een der degelijkste religieuze denkers van
onzen tijd wordt beschouwd, van niet het minste belang; voor
hem is de waarheid iets dat zonder afmetingen is, dat in deze
wereld geen uitwerking kan hebben, maar dat hem steeds
dichter heeft gebracht bij God, bij dies immoreelen en irra.tioneelen God, .met Wien hij tot aan den zonsopgang van
20 November 1938 zijn angstigen strijd heeft geworsteld.
Sjestov schrijft een uiterst eenvoudigen stijl en gebruikt
alledaagsche woorden, terwijl hij daarbij nog met een angstige zorgvuldigheid ieder technisch en vreemd woord tracht
te vermijden. Zijn voorbeelden en vergelijkingen zijn simpel
en natuurlijk. Hij schrijft een luchtige taal die gekenmerkt
wordt door een fijne ironie en door een soon zorgeloosheid.
Doch onder dien eenvoud schuilt voor den leer een buitengewoon groote moeilijkheid : het eigenlijke gedacht van den
schrijver te kunnen beetgrijpen; Sjestov zelf heeft deze moeilijkheid vaak gevoeld : « de woorden, de ideeen zijn enkel en
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alleen maar zeer onvolmaakte middelen van verbinding, het
is onmogelijk de ziel te fotografieeren of ze of te teekenen;
wij zijn gedwongen het woord te gebrui^ken >>. Om den verheven en krachtigen strijd van Sjestov om zijn God te begrijpen, is het vaak noodig in zijn woord de innigste en de
diepste beteekenis en de grootste dracht ervan te meters. Maar
niettegenstaande die schijnbare zorgeloosheid is Sjestov niet
alleen de beste, de vinnigste polemieker der gansche Russische letterkunde, hij is ook in die letterekunde de beste
prozaist.
Sjestov's productie is, alhoewel hij tamelijk laat begun te
publiceeren, heel grout. Zijn eerste boek «Shakespeare en
zijn criticus Brandes >> dat verscheen toen hij 32 jaar and was,
is een aanval op Kant, het intellectualisme van Taine en het
scepticisme van Brandes in naam van een uiterst vaag en niet
te bepalen idealisme dat hij daarna in al zijn vormen krachtig
en zijn gansche levers lang heeft bestreden. Daarop vol gen
een heele reeks werken die door zijn verblijf en zijn studiën
in. den vreemde, den oorlog en de revolutie werden onderbroken (1912-1923) en waarvan bier de voornaamste worden
genoemd : «Het Goede in de leer van Tolstoj en Nietzsche >>
(1900); « Dostojevsky en Nietzsche >> (1903) ; « Apotheose
der Bodemloosheid >> (1905); a Aanvangen en Einden »
(1908) ; « De groote Vooravonden >> (1912) ; « Potestas
Clavium » (1923); « Op Job's Weegschaal » (1929); « De
Crisis der Zekerheden (Pascal, Dostojevsky, Husserl) »
(1934); «Kierkegaard en de Existentieele Filosofie. De stem
eens Roe p ende in de Woestijn» (1936) en zijn laatste boek
dat tezel{der tijd in het Fransch en in het Duitsch verscheen
« Athene en Jerusalem » (1938).
Sjestov's werk en persoonlijkheid. zijn van uiterst groote
beteekenis geweest, en zijn het nog, niet alleen voor de Russische denkers doch ook voor velen die in dezen tijd, waarin
het evenwichtsgevoel van zoo'n reddend belang is, door
allerlei begrippen en formules worden aangevallen. Sjestov
is een wegwijzer; niet een wegwijzer die den weg aanduidt
fangs kronkelige en ingewikkelde doch goed gebaande
wegen, maar een wegwijzer die de richting toont en den
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kortsten weg : over akkers en weiden, door beken en stroomen, over bergen en dalen, een levenden weg van strijd en
overwinning, den weg der << tragedie », die rechtstreeks leidt
naar het mystieke licht.
Meer dan gelijk wie heeft deze denker zelf de bekoring
gevoeld der menigvoudige formules. Zijn werk en persoonlijkheid immers liggen op het snijpunt van diepgaande stroomingen : eerst en vooral van zijn ras — hij was van joodsche
afkomst — en van zijn godsdienst, dan ook van al dit diep.
Russische, van dit diep en algemeen menschelijke dat zoo
aantrekt in de werken der groote Russen en in de ziel zelf
van dit groote., essentieel religieuze yolk, en eindelijk van een
grooten invloed der Westersche gedachte en beschaving.
In Sjestov leefde er iets dat eigen is aan de profeten van
het Oude Testament. Meer dan een ander misschien heeft
hij gevoeld dat de ware grootheid ligt in de nederigheid,
vooral in de nederigheid van den geest, hij die al de hoog
moeds-formules van den geest met de wraakzuchtige en
onrustvolle begeestering van een profeet heeft aangevallen.
Maar die onrust is voor ons geworden : de beste weg naar
een deel der echtste elite van den almenschelijken geest
Plato, Plotinos, St Paulus, St Augustinus, Shakespeare, Pascal,
Dostojevsky, Tolstoj, A. Tsjechov (Sjestov is de diepste ontdekker geweest van Tsjechov die wellicht als een der beste
doorgronders van het menschelijkste in den mensch mag
worden beschouwd), Ibsen, Kierkegaard, e.a. Hij heeft deze
<< zielen >> die het innigst den weg naar God hebben aangeduid niet gemeten met de ziellooze mast der rede, maar hij
heeft ze gewogen op de << balans van Jab >>, op de balans van
lijden en geloof waarop hij ook zichzelf heeft gewogen met
tragischen cooed.
Better dan met de woorden van Sjestov's grooten vriend,
Berdjajev, kan ik deze zoo korte en zoo onvolledige bijdrage
over dien waardevollen denker niet besluiten
<< Een der bewonderenswaardigste, een der meest origineele
Russische denkers der 20e eeuw is gestorven en een der beste
menschen die ik in mijn leven heb ontmoet... Ik zal alleen
maar zeggen dat hij zijn gansche leven God heeft gezocht
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en dat hij waarschijnlijk dichter stond bij God dan velen die
deze nabijheid als een eigen privilegium aanzien. Het thema
van zijn gansche leven, het thema waar hij steeds aan getrouw
is gebleven, was zuiver godsdienstig... hem boezemde de
abstracte gedachte en de abstracte kennis gees belang in, maar
wel het lijdenslot van den mensch, 's menschen verlossing
van de macht van het onvermijdelijke waaruit al de verschrikkingen des levens worden geboren... Zulke menschen vinden
wij uiterst zelden. Hij wacht nog steeds op waardeering >>.
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SNEEUW
't Verluidt dat, als het sneeuwt op acrd,
er eng'len zijn die vreugde rapen
daar God omheen de wolken waart
gelijk een herder rond zijn schapen....
En na zijn tocht komt ieder kind
en plukt de wol van struiken, bramen
en pluist de vlokken in den wind
die waaien aan gesloten ramen.
En ongerept, een wine vlucht,
verglijdt het speeische dons. Beneden
hoopt het zich op en dooft 't gerucht
van onze nuttelooze schreden.
FRITZ FRANCKEN.
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UIT DE ROMAANSCHE LETTEREN
door Dr CAM. VAN DEYCK

PORTUGAL
Het roemrijke verleden van Portugal intake ontdekkingsreizen en koloniale expansie heeft de aandacht van het
buitenland eerder op de economische positie van dit land
gevestigd dan op zijn cultureele beteekenis. In deze niet
geheel verkeerde, maar toch onvolledige voorstelling van
Portugal's bedrijvigheid ligt wellicht een deel van de schuld
bij de door de Portugeezen betreffende hun land graag
gezegde typeering : «Klein in Europa, maar groot in de
wereld! »
De Portugeesche cultuur heeft nochtans een zoo eigenaardig karakter — om niet eens te spreken over de braziliaansche
die haar oorsprong in dezelfde taal vindt — dat de bekendheid ermede het begrip van westeuropeesche geestesbeschaving op een merkwaardige wijze verscherpt en verruimt.
In Portugal zelf wordt thans zeer sterk aangevoeld, dat de
pogingen van de nieuwe staatsinrichting om het nationale
bewustzijn weer levend te waken slechts dan zullen slagen,
indien zij op een soliede bazis van cultuur steunen. Bij wijze
van inleiding tot deze kronijken uit het romaansche taalgebied
wage het volstaan aan te toonen dat Portugal thans een
periode van geestelijke hergeboorte en expansie intreedt, en
dat het verkeerd zou zijn deze in het Nederlandsche taalgebied onopgemerkt te laten voorbijgaan.
Wanneer een staat — en wel een staat die volgens een
nieuwe formule uitgebouwd wordt — systematisch cultureele
propaganda voert, kan dit optreden sceptisch stemmen
unmers de vrijheid is het eenige klimaat waarin een geestes339

product rijpt. De portugeesche staatstheorie erkent evenwel
dat de uitteraard alleen door individueele begaafdheden
bloeiende kunst zich niet volledig ontplooien kan in een staat
van dienstbaarheid.
Onder het motto Een politiek van den geest
werd van staatswege een grootscheepsche beweging voor
cultureele verheffing in het 'leven geroepen, die voor de
letterkunde haar uiting vindt in het toekennen van litteraire
prijzen. Deze, onder het patroonschap van roemrijke namen
uit de nationals literatuur gesteld, waren voor het verloopen
j aar
De prijs A 1 e x a n d r e H e r c u 1 a n o (Geschiedenis)
toegekend aan de Historia da Companhia de
Jesus n o B r a s i 1, van Serafim Leite S. J.;
de prijs Ramalho Ortigao (Essai) aan Perfil
d e S a l a z a r van Luiz Teixeira;
de prijs E t a d e Q u e i r o z (Roman) werd niet toegekend, evenmin als de prijs A f o n s o d e B r a g a n c a
(Reportage) ournalisme) ;
de prijs F i a 1 h o d e A 1 m e i d a (Verhaalof Novelle)
aan U m f i o d e m u s i c a van Raquel Bastos;
de prijs A n t e r o de Quental ( R e sg a t e van Miguel Trigueiros;
de prijs G i l Vicente (Tooneel) aan C a m a r ad a s ... van Virginia Vitorino;
de prijs Maria Amalia Vaz de Carvalho
(Kinderlectuur) aan V i a g e m a r o d a d a A f r i c a
van Maria Arc er;
de prijs Antonio E n n e s (Journalisme) aan 0
Estado e a pessoa humana vanAbranchesMartins.
Bovenstaande lijst is veelzeggend door het aantal en de
verscheidenheid der bekroonde werken. Het weze geoorloofd
later over bun gehalte uit te wijden; thans zij alleen op het
verschijnsel gewezen en op het inzicht dat de regeerders bij
monde van Antonio Ferro verklaarden te hechten aan de
letterkunde als deel van het nationaal patrimonium:
<< Geen twee volkeren zijn aan elkander gelijk, zooals er ook
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<< geen twee menschen aan elkander gelijk zijn. Kinderen van
«het land dat ze betreden of van de zee die door hun bloed
« bruist, gekneed door het klimaat, geleid door hun geschie«deniS, zijn er gevaarlijk romantische of eenvoudig utili« taire volkeren, extatische of avontuurlijke, dynamische of
<< beschouwende, vreeselijk koude of vurige. In hun verschei« denheid.... kunnen zij in twee groote categorieen ingedeeld
«worden : eenerzijds de gemakzuchtige of pervers-materialis• tische, anderzijds de religieuze volkeren — welke ook hun
« religie of hun. spiritualisme zij.... De religieuze volkeren
«verheffen zich boven zichzelf.... Zij zijn de volkeren die
« eeuwen kunnen wijden aan het bouwen van een kathedraal,
<< zonder er ooit aan te denken hun opgang naar den hemel te
« onderbreken. Zij zijn de stoische volkeren die ertoe bereid
«zijn te lijden opdat hun innerlijke of uiterlijke grootheid
«niet geschokt worde.... Zij zijn tenslotte de rijkste volkeren
« omdat zij zich voeden met oneindigheid.... Het Portugee« sche yolk behoort nu juist tot de groep van de religieuze
« volkeren, de volkeren die omhoog blikken. »
Zullen wij pogen tot de ziel van het Portugeesche yolk en
den geest van zijn literatuur door te dringen?
It*

Ongeveer anderhalf jaar geleden werd aan de Universiteit
te Amsterdam een leerstoel voor Portugeesche taal- en letterkunde opgericht, de eerste in het Nederlandsche taalgebied.
Bij zijn ambtsaanvaarding hield de titularis van den nieuwen
leerstoel, Dr. M. de Jong, een openbare les over het thema
Enige opmerkingen over het Portugees
en de Portugeese literatuur (uitg.J.B.Wolters, Groningen). Het korte tijdbestek en de uitgebreidheid
van de stof stelden aan Dr. de Jong zeer hinderlijke eischen
van bondigheid; bij het einde van zijn merkwaardig klaar
betoog mocht hij evenwel, met reden, verklaren : << Toch vlei
ik mij met de hoop, dat het mij gelukt moge zijn U een wage
indruk te hebben gegeven van dit belangwekkende terrein,
dat voor de meesten onzer Romanisten vrijwel terra incognita
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gebleven is ». Nopens de onbekendheid van zijn trouwens
zeer gecultiveerd gehoor met de Portugeesche cultuur had
Dr. de Jong zich niet vergist; maar weer dan een bescheiden
verhoopte « vage indruk » krijgt men bij het lezen van zijn
0 p m e r k i n g e n : een sober, maar uiterst scherp omlijnd
beeld van de Portugeesche literatuur, opgetrokken met het
materiaal van haar meest karakteristieke componenten. Wie
tot verruiming van litterair-historische kennis of van eigen
sensibiliteit de leemte van zijn onkunde nopens de Portugeesche cultuur wil aanvaxllen, moet beginners met Dr. de
Jong's Opmerkingen.
De cultureele betrekkingen tusschen Portugal en de Nederlanden hebben nooit een groote drukte gekend. Zij zijn toch
niet onbeduidend geweest, en sours waren zij zelfs zeer verrassend : zooals meermaals bij de confrontatie van twee cultuurgebieden van een taal met beperkte expansie, kunnen
onverwachte leemten even goed als onvermoede rijkdom aan
den dag komen.
Van de 16e eeuw of zijn er weliswaar schaarsche, maar toch
nooit in large perioden geheel onderbroken getui enissen
over betrekkingen, die., bij enkelen, een zekere kunde verraden van wat eenerzijds de Portugeesche, anderzijds de
Nederlandsche cultuur, van den litterairen hoek uit beschouwd,, in dien tijd te beteekenen had. In de 19e eeuw
worden ze talrijker, maar nooit overvloedig noch nauwkeurig, al komen er aan Portugeesche zijde namen voor als
de origineele Ramalho Ortigao met zijn perfecte reisboek
A H o 1 a n d a, en aan de Nederlandsche zijde o.m. J.
Slauerhoff. De exploratie van dit voor de vergelijken e
literatuurwetenschap nog geheel gesloten gebied ondernam
Dr. de Jong in zijn Relacoes 'literarias entre
P o r t u g a 1 e a H o'1 a n d a (Coimbra 1936). Daar niet
iedereen zijn snipperuurtjes aan de studie van het Portugeesch pleegt te besteden, is de taal een hinderpaal geweest
waarom de 0 b s e r v a ç o e s in Noord en Zuid niet de
ruime verspreiding gekend ' hebben waarop zij aanspraak
mogen makers.
Op de opportuniteit van een soortgelijk onderzoek naar
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de litteraire betrekkingen tusschen de vlaamsche gewesten en
Portugal vestigen wij de aandacht van zoekers.

De geest der Portugeesche literatuur is voor den Noorderling ondoordringbaar, indien hij zijn gewone wijze van
aanvoelen niet in groute mast kan afschudden; menig criterium uit eigen land, intake schoonheid, dient opgegeven, met
andere aangevuld of zelfs geheel door andere vervangen
c a p r i c h o s o, wispelturig, moet tot een der schoonheidsnormen verheven worden. Zoo moeten in dit land beschouwd
worden : de Bergen, de zee en de ton; de gezellige drukdoende luitjes met hun ongebreidelde verbeelding en hun
misleidende praatzucht; maar vooral de ondefinieerbare
s a u d a d e wier vermenging van weemoed en hoop de
portug^esche gevoelijheid zoo moeilijk last vatten. Litterair
werk dat in Portuga niet onopgemerkt voorbijgaat is ook
daarbuiten aazldacht waard.
LUIS FORJAZ TRIGUEIROS
Caminho sem luz

Oadanks den somberen titel « De weg zonder licht », is
Trigueiros' novellenbundel Been boek van zwaarmcedigheid.
De personages 92 an weliswaar pdmk
f onder dting
aan een groote ontgoochelin in het levee, onder de kwefling
van een noon te verwezenli;ken dro6m. Maar niet én gaat
aan lusteloosheid ten onder, want voor ieder vad hen ligt er
iets zoets in het droomen van een geluk dot niet gekomin is
en noait komea zal. Het boek brengt den lezer in een wereld
van onbevredigden, die berusten in hue lot en zich vermeien
in hun me olio.
Zoo is d niet ogbegaaMe dienstimecht uit de eerste
novelle : hij lijdt onder zijn,,minderwaardY heid, kan beter
en hoopt op beter. Ales wat niet twit. zijn a gelijksche does
behoort, lijkt hem een pa radijs : hij wil en zal er keen vluchten Na een kern i^sdag verlaat hij beslist het huffs om de wijde
wereld is te stappen. Aileen zijn'aaam hoorea roepen vol343

staat om hem te doen terugkeeren naar de dienstbaarheid
voor het leven, waar hem voor goed de mediocriteit wacht
die hij Wilde ontvluchten. Een laatste blik naar het oneindige,
vol van de volupteit van het onbereikbare : met deze berm.
nering kan men het leven nog draaglijk en zoet vinden.
Zoo voelt een man zich aan het leven gehecht alleen om
de herinnerin aan de aristocratische handen van een vrouw
(Uma muffler) om de liefde tot een vrouw met wie hij nooit
gesproken heeft of spreken zal (A miragem do desriao); om
het weervinden van een jeugdliefde -(A hora perdida).
Scherpere psychologische noteering zou aan Trigueiros'
tersonages meer Leven verleenen. Zooals ze uitgebeeld zijn,
onden ze sours voor willooze wezens doorgaan. Dit zijn ze
niet : hun hardnekkig vastklampen aan een hersenschim is
een bewuste wilsdaad. Wat is geluk? Rust en vrede misschien?
Om deze te waardeeren moet men eerst de onrust kennen.
Trigueiros observeert niet alleen het gemoedsleven. Het
stadsbeeld van Lissabon of een dorpsjaarfeest zijn aanleiding
tot een geestige en kleurrijke typeering van menschen en toestanden : o.m. van de breedsprakerige dorpsintellectueelen
met hun schrijf- en leeskoorts.
RUY SANT'ELMO
A sombra dos mortos

Ruy Sant'Elmo last zijn roman << De schaduw der dooden »
van volgende woorden voorafgaan : «Les ombres des aieux
dominent nos arises. Files constituent la plus grande pantie de
nous-meme et tissent la trame de notre destin >>.
Het is een boek vol bitterheid, de geschiedenis van een
gewetenswroeging : Mateus, een hardvochtig, eigenzinnig en
bekrompen industrieel ziet zijn zaak in verval geraken, omdat
hij zich bij den vooruitgang der techniek niet wil neerleggen.
Zijn achteruitgang komt, tot zijn groote ergernis, aan een
concurreerende zaak ten goede. Hijzelf verkwijnt en sterft
in een totale moreele eenzaamheid, die slechts verbroken
wordt door gruwelijke hallucinatiebeelden. Nochtans kon
deze man gelukkig zijn; hij heeft een liefdevoll'e vrouw, een
eerzame dochter, een toegenegen vriend, onderdanig dienst344

en arbeiderspersoneel (tot wanneer plots een oproerige en
vernielende werkstaking uitbreekt) en een zaak die bloeiend
kon zijn.
Rond Mateus bewegen zich de traditioneele figuren die
behooren tot, of leven road de betere Standen op het platteland : zij zijn niet zonder relief uitgebeeld, sours conventioneel — maar zoo gedragen zij zich nu eenmaal in de werkelijkheid. Tot het conventioneel type behoort Mateus' vriend,
Dr. Silvestre, een niet origineel vrijzinnige plattelandsdokter,
die dweept met plannen tot wereldhervorming en optimistisch gelooft aan de fundamenteele goedheid van de
menschelijke natuur. Hij is de apostel van de verlichting en
zal het boek schrijven waarop de menschheid wacht our
gelukkig te zijn. Aan zijn zijde staat Quim, Joaquim, de zoon
van een arbeider die, tot groote trots van zijn wader, ingenieur
wordt : de eerste man van de nieuwe generatie naar het hart
van Dr. Silvestre.
A s o m b r a dos m o r t o s werd bedoeld als een roman
die de tegenstelling tusschen de opeenvolgende generaties
zou belichten : drie worden er in voorgesteld : Mateus, die
ten onder gaat aan zijn verstokt conservatisme — symboo'1
van de verdwijnende generatie; Dr. Silvestre die de gelijkheid
en de broederlijkheid huldigt : een voorlooper — symbool
van de sociale hervorming; tenslotte Quim,, de eersteling van
de nieuwe orde, die ontsproten is uit het gewone yolk, maar
gruwelijk ontgoochelt.
De coordinatie van deze drie thema's is eerder zwak. De
aandacht gaat bijna uitsluitend naar de figuur van Mateus,
die weliswaar het centrale punt van het verhaal moest zijn,
maar tegenover wie de nevenfiguren sterker hadden kunnen
afsteken.
Mateus heeft zijn fortuin te danken aan een misdaad van
zijn vader. Met de hulp van zijn meestergast had namelijk
Mateus' vader de gebouwen van zijn concurrent in brand
gestoken. Op zijn doodsbed legt de meestergast aan den zoon
van zijn intusschea gestorven schuldigen patroon een verklaring of — blijkbaar niet our zijn geweten te ontlasten, maar
our het leven van den zoon door wroeging te vergallen.
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<< Ik ben een slecht mensch geweest.... Een brandstichter.... »
Dit waren de laatste woorden van Mateus' vader geweest.
De meestergast zal ze duidelijk toelichten
<< Uw wader was een slecht mensch! Een slecht mensch!
Hij had een steenen hart. Hij was een dwingeland. Een
gierigaard! Ge'1'ijk een bloedzuiger zoog hij het bloed van zijn
onderhoorigen uit. Hij was een man van haat, wrok en wraak.
Alleen slechte gedachten had hij. En een heftige vijand van
Tomaz' vader (de concurrent) was hij.... Het was hem een
doom in 't oog, dat dezes zaak bloeide. Op een nacht.... hij....
en ik.... wij hebben de getouwen van Tomaz' vader in brand
gestoken. Waarom heb ik hem gehoorzaamd?... En nu kwelt
mij de rustelooze geest van uw vader. >>
Zulke woorden zijn van aard om iemands geweten te verontrusten. Van dien dag of overmeesteren twee gevoelens
Mateus : het obsedeerende verlangen om Tomaz' getouwen
in de vlammen te zien opgaan, en de obsessie om in zichzelf
gelijkenis met zijn vader te vinden. De doode wordt voor
Mateus een aanwezige, die zich tenslotte met zijn eigen persoonlijkheid vereenzelvigt
«Angst en nieuwsgierigheid vermengend, legde hij er zich
op toe, de gelijkenis der gel'aatstrekken to noteeren, die zijn
beeld in den Spiegel vertoonde met het beeld dat hij van zijn
vader in zijn geheugen bewaarde. »
Dit beeld wordt hem als een aanwezige persoon
<< Hij betastte de ruimte met zoekend gebaar. Zijn ontvleesde, knokige, jichtige vingeren grepen in de ledige ruimte
als in een afgrond. Als verdwaald stond hij recht, midden in
zijn huffs, gelijk in een woestijn bij duistere nacht. Hij wou
zichzelf ontvluchten!... In een anderlaag van neigingen,
instincten en bedwongen aandriften vond hij « de ziel van
zijn vader >>.
Van dit half-bewustzijn kwam hij tot een p'lastische uitbeelding : de onbewuste waarneming kreeg leven en lijf,
.worm en werkelijkheid. Zijn eigen vader voelde hij thans
werkelijk bij zich, zooals hij op de wereld geleefd had. In
een hallucinatie van den tastzin Icon hij hem aanraken. Voorzichtig tastte hij in de ruimte, om hem niet te ontmoeten.

Hij sprak met hem, smeekte om genade, smeekte met aandrang om rust. Hij hoorde zijn stap neven zich, voelde zijn
adem over zijn gelaat gaan. En toch was hij niet krankzinnig!
Hij was absoluut helder. »
Mateus had wroeging.
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STILLE LIEDJES
De lente, de winter,
de zon en de maan,
de dag en de avond
verschijnen en gaan.
De boomers stuwen
hun kruin in de lucht,
tot stormen en wormers
verbreken hun vlucht.
De menschen sloven
om wat roem en wat geld,
tot de dood vroeg en 'laat er
een einde aan stelt.
De kinderen groeien
tot man en tot vrouw
en beleven weer 't Bender
geluk en berouw.
En eeuwen stapelen
zich op in den tijd
met de levens, die vallen
in een wisselenden strijd,
met de wenschen en droomen,
die spatters uiteen,
met de vruchtlooze vreugden
en het vruchtloos geween.
En hoog in de stilte,
boven menschen en tijd,
ontkomt God alleen
aan de werkelijkheid.
En God, die niet zijnde,
toch zijnde is,
ondoorgrondeli j k blijft
zi j n geheimenis.
A. W. GRAULS.
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GESTALTEN IN 'T VERLEDEN
door M. E. BELPAIRE

XIV
Voor goed was de winter ingevallen; de winter met worst
en sneeuw Op het strand, waren de schelpkens met rijm
omrand en de pooten der duinvogels teekenden er krinkelenkronkels, luchtige arabesken. Heele scharen van die vogels
stonden er zekeren morgen, de eene witgekuifd, de andere
zwart. Wij hadden die soon nooit gezien. De Panne was nog
in primitieve schoonheid op die eerste dagen van den oorlog.
Wij konden genieten van i t landschap. Maar wat hadden de
acme jongens to verduren : blootgesteld in de tranchees aan
kou en nat, aan verwonding en doodsgevaar. Het front was
nu gestabiliseerd, maar ten koste van welk lijden en sacrificie.
De vluchtelingen ook stonden in bitteren Hood opgestapeld
in de wagens van den tram, zonder vuur. Zij bleven aankomen, van Oostduinkerke en elders, want de Duitsche obussen vielen zoo wat overal.
Een 'luitenant der gendarmerie, de heer Clesse, die veel bij
Mr. Collon kwam, hield ons op de hoogte van wat er op
it front geschiedde. Volgens hem, hadden de Franschen tot
op het laatste der Novemberdagen, de Belgen alleen in eerste
linie gelaten.
Den 23 November had weer op het strand een van die
treffende militaire parades plaats, langsheen de wijde, ruischende zee, op de wijde vlakte van het nand. De troepen
stonden in vierkant geschaard, de muziek speelde, de Brabançonne plmde — wat een indruk, heel den oorlog door, toen
men die tonen hoorde, vroeger zoo banaal en afgezongen,
en nu behelzend al de liefde tot den eigen grond! — de groet
aan de vlag werd gebracht. Heel dit tooneel ter eere van een
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sergeant en een corporaal, die door den Koning, in persoon,
werden gedecoreerd.
Dien zelfden dag deden wij, in den nanoen, eene wandeling
langs het strand. Soldaten waren met mitrailjeuzen aan 't
schieten op de zee. Wat een vreemd effect! Als zweepslagen
vied het schroot over het water dat opspriette.
Door de duinen keerden wij terug. Zij waren in hun
winterstrengheid en schoonheid, bar en woest. Een boschje
van karige groene pijnboomen en rossig-roode struiken teekenden zich of op het nand. Een gendarme op schildwacht
belette ons door te gaan. Op ons aandringen, wedervoer hij
dat er veel voor hem aan gelegen was. Onderhield hij niet
stipt de consigne, dan werd hij naar het front gezonden....
Op den Dinsdag 24 November was er groote beweging
van troepen. Het 7de linie voetvolk vertrok uit de Panne,
zooals de Gidsen vroeger waren heengegaan. 't Was de beurt
aan de iste Legerafdeeling om op rust to komen. — De Panne
was immers het centrism, het rustaord, de hoofdstad geworden van ons land in miniatuur. En zoo zou het blijven, vier
jaar lang. En wij hadden het geluk heel dien tijd te leven in
dit hart ze'if van 's lands leven in zijn bittersten strijd. Geen
wonder dat wij, met hart en ziel, verknocht geraakten aan
dit strookje gronds, dat mij reeds zoo innig aansprak uit de
herinneringen aan mien wader. — Al de militaire bewegingen
wekten onze aandacht. Het nieuws van Yperen werd akelig.
Meer en weer beukten de verwoede barbaren op de wonders
van hallen en stadhuis!
Het erode van de Novembermaand bracht weinig verandering in ons leven en in den algemeenen toestand. Den
4en December kwam de Koning van Engeland, George V,
een bezoek brengen aan omen Koning. 't Was de eerste maal
sedert Henry VIII, dat een Engelsche worst weer te Calais
landde. De twee Koningen gingen te Veurne
enschouw
houden en kwamen dan terug in De Panne, in eenederige
villa, getuige van zoovee'i buitengewone historische feiten.
Van dit alles kregen wij natuurlijk niets te zien. Wij leefden in de gedurige spanning van de omstandigheden en
luisterden gretig naar alle nieuws. Van de successen der
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Russen, die talrijke Duitschers hadden krijgsgevangen. Van
de duikbooten die door de Engelschen belet werden in zee
te steken, te Zeebrugge. Een verheugend feit was het zenden
van een Engelschen ambassadeur, een Katholiek, Sir Henry
Howard, naar den H. Stoel. Dit ook, zoo goed As de komst
van een Engelschen Konin te Calais, was sinds drie eeuwen
niet meer gebeurd. Met mien gewoon optimisme zag ik reeds
uit de wereldverwarring de solutie der sarrende Roomsche
kwestie opdoemen. En inderdaad gebeurde dit, in latere jaren
en dank aan de tusschenkomst van Koning Albert.
Er was een grondig verschil van opvatting tusschen onzen
gastheer en ons. De beer Collon zag de toekomst zeer donkey
in. Volgens hem zou de oorlog enkel rampen en economischen
ondergang voor ons land meebrengen. Hij voorspelde de
ellende die, ongelukkig, maar al te zeer een feit is geworden.
Voor mij was de wereldoorlog een gebeurtenis van wijde
beteekenis, een worsteling vooral van moreele factoren. De
ideeele kart sprak mij meer aan en, hoe gevoelig ook aan het
ontzettende en bloedige, bleef ik toch vol geloof uitzien naar
een her'leving van cultuur en geestelijke grootheid. Ik verwachtte die echter te spoedig, bijna onmiddellijk, en weigerde aan te nemen dat de strijd nog maanden, nog jaren,
zou aanhouden. Daarin vergiste ik mij, maar heb er geen spijt
van, vermits de hoop ons steunde en voorthielp.
De maand December bracht geen verandering; noch in
onzen toestand, noch in dien der strijdende krachten. Een
zeeslag werd bij de Falklands geleverd tusschen Duitschers
en Engelschen en, volgens men ons berichtte, werden de
schepen Schaxnhorst, Gneisenau, Leipzig en Nurnberg gezonken. Ook voor De Panne waxen de Engelsche schepen zeer
bedrijvig. Op zekeren morgen, telden wij er niet minder dan
negen. Gedurig bestookten zij de Duitschers op de kust. Te
Lombaertzijde vorderden wij eenige meters, maar dan vielen
er weer obussen op Coxyde en kwamen meer vluchtelingen
het reeds overgroot getal in De Panne vermeerderen. Ook uit
Dixmuide kwamen nu de laatste overgeblevenen aan. Divisies
wisselden af, en brachten ons andere kennissen en vrienden.
Uit Alveringhem verscheen Verschaeve zekeren morgen. Hij
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was te voet gekomen en vertelde ons hoe zijn huffs vol krijgsvolk was en ook hoe hij eenen ongelukkige bijgestaan had,
die gefusileerd werd. De jongen was zijn past een oogenblik
ontvlucht, maar was terug gekomen. Toen was er nog Been
spraak van « shellshock >> en men trad hardhandig op. Was
dat de oorsprong van Verschaeve's walg voor den oorlog?
Tegen Kerstmis begon De Panne vol krijgsvolk te 'loopen.
Zeus de kerk werd in slaapgelegenheid veranderd. Men
strompelde tegen slapende soldaten; hier en daar stond nog
een stoel, maar de priesters konden nauwelijks de altaren
bereiken om er mis te lezen. Daags voor Kerstmis waren wij
genoodzaakt de wijk te nemen naar de naburige kapel der
Zwarte Zusters. De Kerk was heelemaal aan de soldaten
overgeleverd. Terwijl ik daar op den vloer geknield was,
kwam een jonge geestelijke mij fluisterend voorstellen mij
ons Heer uit te reiken. Ik hief de oogen op. Het was E. H.
Aug. Nobels. Hij was, het jaar te voren meen ik, een voordracht komen geven op 't Institut voor den Vrouwenbond,
over het Jong ideaal van de Vlaamschgezindheid. Toen reeds
waren wij getroffen geweest door zijn jeugdig enthousiasme, de voornaamheid van zijn geest, zijn gloeiend woord.
Maar vluchtig was die eerste contactname. De tragische
dagen van den oorlog zouden ze doen groeien tot een diepe,
intieme vriendschap.
Het was zeer mistig dien morgen. Had ik kou gevat? In
elk geval, op dien eersten Kerstdag aan 't front, was ik verplicht te blijven liggen. Geen mis, Been communie. Een soon
griep had zich van mij meester gemaakt, en ook Tia voelde
zich onwel. En juist dien dag kwam Jan Degreift, die met
vrouw en kind naar Engeland uitgeweken was, te voet uit
Malo-les-Bains. 9 ons bezoeken! Men kan zich de blijdschap
voorstellen van de moederlijke tante, die alles veil had gehad
voor dien zoon eener eenige zuster, bedeeld met bijna geniale
gaven en die het levenschenken door een plotse dood had.
bekocht. Ik was reeds den tweeden Kerstdag te been. Men
had toes Been tijd om ziek te zijn en kon zich nooit neerleggen zonder de perspectief van abrupt te moeten opstaan.
Een echt winterweer was het geworden voor de la.atste
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dagen van 'r tragische jaar '14. Wind, regen, stormen. En
ooze arme jongens in de loopgraven! Den 28en December
namen zij, met behulp der Franschen, het dorp St. Joris in.
Ook ten Westen van Lombaerdzijde was er een Iichte vooruitgang. Alles nam een beteekenis in die dagen. En wij telden
ze af, altijd hopende op de verlossing. Een pater capucien,
P. Ildefons Peeters, kwam mij den 2gen spreken van het
stichten van een dagblad voor de soldaten. Ik weigerde in
't eerst daarop in te gaan. Her was de moeite niet waard. Wij
zouden voorzeker spoedig naar huis kunnen gaan. Gelukkig
dat hij meer vooruitzicht en aanhoudingskracht had dan ik
en zijn heerIijke gedachte doordreef. ZOIO ontstond de Belgische Standaard, die zooveel goed moest stichten onder het
krijgsvolken de medewerkers eeo bron was van vreugdige
werkzaamheid.

xv
1 Januari 1915! - Eerste Nieuwjaarsdag van den oorIog;
eerste Nieuwjaarsdag aan 't front, in balfingschap, ver van
aIle verwanten en vrienden, in zoo hemelverschillende
omstandigheden. Maar nieuwe banden werden aangeknoopt,
een wijde familie groeide rondons aan, wij kregen meer en
meer bezoek en weldra zou De Belgische Standaard een
centrum worden van vruchtbare werkzaamheid.
Ooze bezorgdheid bleef niet beperkt bij lokale belangen,
zelfs niet door de enge grenzen van 't land; het wereldconflict
opende uitzichten naar aIle kanten en wij lagen altijd op de
Ioer om alles te vernemen wat in den vreemde omging. Zoo
vertelde mendat de Japaneezen aangeboden hadden tien
legerkorpsen te zenden om het kanaal vail Suez te bewaken.
Clemenceau was dit voorstel gunstig, maar Hanoteau verzette
er zich tegen. - De Fransche bladen waren onze groote
informatiebron en wij Iazen dagelijks de Echo de Paris. De Russen hadden cen groote overwinning in den Caucasus
behaald, De houding van Italie was nog twijfelachtig, maar
men hoopte toch dat het eindelijk aan de zijde der geallieerden zou komen te staan,
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Daags voor Kerstmis hadden wij met treurnis vernomen
dat Hugh Benson, de Engelsche schrijver Wiens romans wij
zoozeer bewonderden, in October bezweken was. Slechts tien
jaar vroeger, was hij, noon van den protestantschen primaat
van Canterb ury, tot het katholiek geloaf, overgegaan en
priester geworden. Wat had hij op die korte spanne tiJds niet
gedaan als schrijver, predikant, zich schenken op allerhande
wijze! Wij hadden hem tweemaal op den kansel gezien, te
Louden, in St. ja'mes-kerk en in de Kathedraal van Westminster. Ik zeg : gezien, want wij konden onmogelijk iets
vatten, tenzij bier en daar een woord, van zijn voordracht.
Hij sloeg zijn armen zenuwachtig been en weer, zoodat het
eerder vreemd aandeed hem te aanschouwen. Overspannen
moest hij zijn en het schijnt dat hij in de conversatie stotterde.
Ik had hem eens geschreven ten gunste van Joergensen, die
zeer vriendelijk door hem ontvangen werd, in zijne mooning

van Harestreet.
Den eersten Zonda g van 't nieuwe jaar, 3 Januari, kregen
wij 't bezoek van Aalmoezenier Nobels. Ik meende dat hij
moeilijkheden had ondervonden om re gulier opgenomen te
worden As legeraalmoezenier, maar ik moet mid vergist
hebben, want reeds toen was hij gehecht aan dat Ode litheregiment dat hij, den ganschen oorlog door niet zou verlaten
en Wiens steun en roem hij werd. Hoe fier waxen zijn jongens
op hem! Zij droegen hem op de handea. Hij leefde immers
voor hen, was da g en nacht met hen begaan. — Immer volgde
hij hen in eerste lime, deelde hun gevaar, hun hood, hielp de
gekwetsen, troostte de stervenden, en vond middel om mis
te lezen in stukgeschoten kerken of kapellen, of biecht te
hooren in schuren of loopgraven. Daarbij vond hij nog tijd
om die fijne penteekeningen te vervaardigen die later ooze
expositie's van De Belgische Standaard moesten op'1'uisteren.
Nu was zijn regiment in den sector van Ramskapelle
gelegerd.
Het eerste nummer van De Belgische Standaard verscheen
Zaterdag 9 ; Januari en vond onmiddellijk bijval onder de
soldaten, want het werd op 4000 exemplaren verkocht Gr^tig
grepen de mannen er naar. Een leenite was gevuld.', Iminers
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het leger aan 't front bestond uit Vlamingen, tachtig ten
honderd, daar de Waalsche provincie's eerst overrompeld
werden.
Een heele strijd was er geweest rond den titel van het blade
Dr. Daels wilde het eenvoudig De Standaard noemen, Daar
verzette ik mij stellig tegen, daar het plan bestond om te
Brussel, onder dien titel, net algemeen blad voor Vlaanderen
op te richten. Zonderden oorlog ZOII hetreedseen .feit zijn
geweest. Ik vond het noch correct noch fairdebenaming te
ontnemen aan de gr'oep Vtamingen die rond Frans Van
Cauwelaert en Dr. Van de Perre het plan had opgevat.
Wij ook, aan 't front, vormden een gro'ep, waarin Dr. Daels
een aanzienlijke rol speelde. Te Veurne, waar hij den heelen
tijd van den oorlog verbleef, bewees hij grooten dienst, .niet
aIleen aan ooze jongens, maar ook aande bevolking, aan de
armste onder hen, die hij met veel toewijding werzorgde.
De mannen vonden bij hem steun enopbeuring. Onder
andere had Joe English hem oneindig veel te danken, De
arme, schuchtere artist Jliep verloren in het geroezemoes van
den oorlogen zou hetop den duur met zijn leven bekoopen.
Maar zoo ver waren wij nog niet in die maand Januari
1915. Indien ik die kleine oppositie vanwege Dr. Daels aanstip, is het om tewijzen opde moeilijkheden die, toen reeds
begonnenen aangroeien zouden.:
Zij waren deeenige niet, Er viel nog af te rekenen met de
militaire overheid, met decensuur. Hoe dikwijls verscheen
het blad niet ontsierd met witte plekken te midden van
gedrukte. En alles was onderworpen aan de willekeur, aan
het onbegrip van soms Vlaamschonkundigen. Geduld was
eene deugd die men in die dagen leerde.
Wij verschenen eerst slechts eens te week, dan drie keeren
eo eindelijk aIle dagen. Rond P. Ildefons draaide heel de
onderneming. Hij bewoonde, met zijne familie, de villa Ma
Coquille, opden dijk, en algauw werd deze villa heel]. en al
herschapenin redactiebureel. Want heel de familie hielp mee,
de vier broeders waarvaneen, P. Hildebert, insgelijks Capuden was. Later werd Juul Filliaert redactie-secretaris.
In villa Ma Coquille was heteen echte biekorf, een in- en
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uitgaan van soldaten, aalzoezeniers, intellectueelen, artisten,
heel het Vlaamsch leven aan het front. Wat een geluk dat
P. Ildefons zich niet had laten misleiden door mijn bedriegeiijk optimisme en volhard had in zijn voornemen! Want
vruchtbaar buiten mate werd zijn edel initiatief.
Tusschen Ma Coquille en Swiss Cottage was het een dagelijksch verkeer. Reeds op de villa Joliette hadden wij bezoek
gekregen van den heer Borginon die ons aan petrol en kolen
fiielp, de groote vereischten van deze oorlogsdagen. Later
kwam hij vooral bij P. Ildefons, maar niet zelden Bingen de
bezoekers van de eene villa naar de andere.
Het groote feit van het nieuwe jaar was de prachtige brief
van Kardinaal Mercier aan zijn geestelijkheid : Patriotisme
et endurance. De meesterlijke, gloeiende taal bracht niet
alleen de Duitschers in 't bezet gebied in opschudding, maar
klonk zelfs tot aan het verre front door. Torenhoog plots rees
de gestalte van den Kerkvoogd, leider en beschutter van zijn
yolk, zooals een der Kerkvaders van den ouden tijd. Rond
hem schaarden zich de verdrukten van 't land, zooals de
strijders het deden rond den Koning. Was het een voorbeschikking Gods dat koning en kerkvorst mannen waren van
ongemeen hooge gestaLte ? als twee symbolische standaarden
van Recht en Eer. — Aan den oorlog hebben beide te
danken de voile ontplooiing hunner innerlijke gaven. Het
woord van Simeon blijft waar : Ut revelentur ex multis cordibus cogitationes. 't Is door 't zwaard van 't sacrificie dat
het hart zijn rijksten schat, het bloed zijner liefde schenkt.
Zonder den oorlog, ware Mercier geb'leven de kalme philosoof,, de vrome priester, edel van voornemen en opvatting,
maar sours onbegrijpend voor ware noodwendigheden.
Zonder den oorlog, had men nooit geweten wat bij Koning
Albert achter een schuchter voorkomen schuilde aan onversaagde kalme energie, vastberaden heldenmoed.
Vruchteloos zocht de Duitsche macht het effekt ervan te
verkleinen, de geestelijken van 't aartsbisdom Mechelen te
intimideeren, hen te beletten lezing te geven van het herderlijk schrijven. Allen, van Mgr. Cleynhens te Antwerpen tot
pastoor Quirini te Brussel en de nederigste dorpspastoor,
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bleven even pal en onversaagd. Alles werd te vergeefs in 't
werk gesteld, bedreiging, perquisities, ondervragingen. De
Duitschers hadden graag den Kardinaal aangehouden. Dien
laatsten stap durfden zij niet wagen, maar zij hielden
den kerkvoogd in zijn paleis gevangen. Dit duurde echter
ook niet lang. De openbare meening was te zeer opgehitst. — Den hee'len oorlog door begrepen de Duitschers
niets van de Belgische mentaliteit. Zij oordeelden ons yolk
naar zich zelf, laag voor overheid, trots jegens minderen.
Van rechtmatige fierheid hadden zij Been benul. —Protest
rees ten alien kant op. De Kardinaal, als prins van de Kerk,
beriep zich op Rome. Onze Koning schreef naar den Paus. —
En de Kardinaal van Keulen, Mgr. Hartmann, zag alles lijdelijk aan....
Oak in De Panne gaf Pastor Van Beveren lezing van den
fieren brief en hij verscheen natuurlijk in De Belgische
Standaard.
Het duurde sours wat lang eer men aan 't front bericht
kreeg van wat er in 't bezette land omging. Langs Engeland
en Frankrijk om moest het nieuws ons bereiken, en de Fransche bladen bleven de inlichtingsbron. Op den 8sten Januari,
lazen wij in den << Gau'lois » iets dat ons erg interesseerde.
Zekere Mr. Campbell, hoofd eener protestantsche sekte, had,
zoo 't scheen, de meening geopperd dat de Paus een oproep
zou doen aan alle christelijke gemeenschappen om samen de
middelen te bestudeeren tot eindigen van de vijandelijkheden.
Volgens dezen protestant, was de Paus alleen in staat dit te
verwezenlijken.
Naar 't gezag van den H. Stoel keerden ailen,, in de
tragische omstandigheden de oogen. Een voor een zonden de
minst roomschgezinde landen, een gezant, een vertegenwoordiger bij den Paus. Het protestantsche Engeland begon;
Frankrijk, hoe schoorvoetend ook, moest volgen. Zelfs
Amerika liet zich vertegenwoordigen. — De roede heeft hun
wijsheid geleerd. Eilaas! dat die zoo snel verzwindt! Hadde
men in die gevoelens volhard, bij 't sluiten van den vrede,
dan waren de jammerlijke na-weeen vermeden geweest. Dan

had• men Koning Abert; de spit rond dewelke heel .het
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bloedig spel gedraaid had, niet o p zij gelaten; den Paus, tot
wien men zich in 't gevaar keerde. Dan had men niet alles
gelaten in handen van protestanten en vrij-metselaars —
Clemenceau, Lloyd George, Wilson — die Oostenrijk te
niet wilder, om de katholieke gedachte te treffen, en Pruisen
intact lieten.
Zelfs het protestantsche Holland vaardigde Kardinaal Van
Rossum bij den H. Vader of om hem over zijn troonsbeklimmin g te feliciteeren. Hij zou den Paus vragen een afgevaardigde voor den tijd van den oorlog wel te willen ontvangen.
Vanzelfsprekend werd dat vergund.
De Hollandsche bladen kwamen gemakkelijk door. De
Tijd werd ons op Swiss Cottage gezonden door Maria Goossens, de nicht van Dr. Ariens, die studentin op 't Institut was
op 't oogenblik dat de oorlo g uitbrak. Wij hadden toen
internen uit a'lle larder : Engelsche, Hollandsche, Duitsche.
Een jong Duitsch meisje weende zoo bitter toen haar wader
haar op 't naar oogenblik kwam weghalen.
Ik kan niet zeggen dat de lezing van De Tijd ors erg verkwikte. Die bedaarde, neutrale taal op een oo genblik dat alle
gevoelens geprikkeld, gespannen waren, pakte ons op de
zenuwen. Veel welkomer was wat wij vernamen over de
houding van ons yolk. Hoe, bij de vernieuwing van 't jaar
de gemeenteraad van Brussel een adres van 'loyauteit en verkleefdheid aan onzen Koning had gestuurd. Hoe de brief van
Kardinaal Mercier op 10.000 exemplaren was verspreid
geweest, order den neus van den Duitschen bezetter. Hoe,
zonder onderscheid van stand of streek of taal, alle Belgen
eensgezinds b'leven in 't trotseeren der vijandelijke macht.
Toen echter reeds begon vaag s prack te zijn van eenige
jammerlijke uitzonderingen — en dat van wege Vlamingen.
Namen werden genoemd : Adelfons Henderickx, Raphael
Verhu'l^st. Maar dit alles was nog zoo vaag; wij durfden er
Been geloof aan hechten.
Door Jos Rombouts, die ons trouw kwam bezoeken, vernamen wij het afsterven van E. H. Drijvers, een der eerste
leden van Eiger Leven, een zeer origineele geest die door

velen als een diepen wjsgeer werd aanschouwd. Cuppens
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noemde hem steeds : Pater Omnipotens, wat overeenstemde
met zijn trage spreekwijze, zijn gezapig voorkomen.
Den 14den Januari stormde Jan Bernaerts Swiss Cottage
"nen, zeggende : «Ik weet iemand die blij is met den oorbm
log, dat is Mieke Belpaire ». — Hij meende dat de oorlog mij
gelijk gaf in het ruimere dat ik altijd voor de Vlamingen
gewenscht had in uitzicht en bedoeling. — .men zelfden
morgen, was hij door den Koning gedecoreerd geworden
wegens zijn vaderlandsliefde en dapperheid. Hij, de legeraalmoezenier, ziende dat zijn mannen begonnen te wijken,
was in een boom gekiommen en had ze aangevwurd, terng
weten te groepeeren en zegevierend op te treden. Aan moed
en zelfopoffering ontbrak het hem voorwaar niet. Hoevelen
hebben wij er niet aan 't front gekend van deze echt-Vlaamsche priesters, onverschrokken in 't gevaax y zelfvergeten in
't uitoefenen hunner heilige bediening! Uit al de streken van
't Vlaamsche land waren zij daar verzameld —Limburgers,
Brabanders, Vlaanderaars — wien zou men den prijs gegeven
hebben? De West-Vlaming is echter een Vlaming op zijn
eigen. Iedereen kent mijn voorkeur voor de Westviaamsche
streek, voor haar taal, voor haar zienswijze. Maar ik ben nooit
blind geweest voor de gebreken mijner geliefden. Integendeel, des te sterker springen mij deze in 't 00g. naarmate mijn
ingenomenheid grooter is. Welnu, het hee^t mij weer dan
ooit in den oorlog getroffen, hoezeer de Westvlaming particularist is. Ingesloten in zijn eng gewest, weinig voelend voor
't overige van "t land. Was Omer De Laey zoo niet? Was
zelfs Gezelle zoo niet? En nu dat a'iles in brand stond, bleef
Verschaeve niet hangen aan een sluimerende sympathie voor
die Duitschers die ons den oorlog aandeden? Kon men Stijn
Streuvels, in 't bezette land, niet van 't zelfde betichten? En
toen Georges Van Severer,, een afstammeling van de Belpaire's van blacken, een weinig later, aan 't front kwam, en viel
midden een der akeligste worstelingen, was ook niet zijn taa1
die van defaitisme en minachting voor den heerschenden
weerstandsgeest? Wij waren toch zoo blij hem te zien! Hij
was zoo echt van 't blued dier guile, blijde menschen, fijn
van acrd, diep van zin. Een feest was het telkens hij de villa.
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binnentrad, altijd nieuwe boeken brengend — fransche
vooral, want deze rasvlaming was uiterst gevoeli g voor de
charme van 't fransche woord, voor de diepte y de zinrijke
gedachte, eigen aan zekere schrijvers. Hij bracht ons Claudel,
Hello, en.... Bloy, o wee! Maar telkens ook, na de eerste
blijdschap, rees de discussie op. En hoe geweldig werd die!
Want alles voor wat wij daar stonden, verketterde hij. En
zijn taal was heiligschennis in onze ooren. — Hadden wij
toen kunnen voorzien hoezeer hij zou veranderen!
Wij hadden kennis gemaakt met den overste der paters
obla.ten, P. Bommenel, een Franschman die jaren lang te Luik
verbleven had, zoodat hij vertrouwd was met de Beigische
mentaliteit. Het was een fijn, bezadigd man. Door hem
kregen wij nieuws uit Frankrijk. Of dit altijd evangelievast
stond wie zou 't kunnen beweren? Zooveel praatjes deden
de ronde. Cailleau en zekere General Persaint moesten het
bij hem verduren.
Maar nog welkomer was de bibliotheek van 't klooster,
waaraan wij boeken mochten ontleenen. Zoo lazen wij de
voiledige correspondentie van Joseph de Maistre, die wonder
kiopte met de tijdsomstandigheden en een mijn van pittige
opmerkingen, diepe bespiegelingen was. Wij genoten er ten
volle van. Ook van Tolstoi's wondere La Guerre et la Paid
wat insgelijks in het kader paste.
Bij de ramp van den oorlog kwam nog de aardbeving die
Italie teisterde. Wij vernamen het door de bladen den Maandag 18 Januari. Joergensen heeft er ons later ruimschoots
over ingelicht.
Frans Van Cauwelaert, uit Ita'l^ie komende, kwam ons op
Swiss Cottage verrassen den 20en Januari. Den zelfden dag
was hij door den Koning ontvangen geweest en diep was hij
onder den indruk van 's Vorsten treffende personaliteit.
Zijn hooge wijsheid, zijn vastberaden ernst, de rij heid zijner
gedachten, de verhevenheid van zijn geest, en dan die eenvoudigheid die onmiddellijk boeide. Belgie dreigde door te
groote welvaart arm te worden aan zedelijke grootheid. Men
moest niet belust zijn o p uitbreiding van grondgebied, maar
alles veil hebben om 't bestaande te vrijwaren. Die verheven
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taal van zelfverloochening moest ,gemakkelijken ingang viaden bij den idealist dien Frans Van Cauwelaert immer is
geweest.
Zoowel over de houding van Kardinaal Mercier, over zijn
herderlijken brief, als over Koning Albert,, sprak Van Cauwelaert zich uit met diepe bewondering.
Een nieuw bezoeker kwam ons toe den Zondag 24, een
jonge knaap, bijna een kind nog :^ean Henry, de noon van
den Leuvenschen professor. Van e schoolbanken, was hij
zooals zooveel anderen, naar den stria getrokken. Hij was
nog roos en blank, a'ls kwam hij uit de nursery, uit moeders
handen. Hij zou, nog in de bloem der jeugd, sneuvelen.
Den volgenden dag weer Aalmoezenier Nobels, met fijne
teekeningen van Ramskapelle : de doorschoten kerk, een
hoeve nog door de Duitschers bezet in de bocht van den IJzer.
Duitsche zeppelins waren in groot getal de Engelsche
kusten gaan bombardeeren en verwekten er veel schade
ontzetting en levensverlies.
Den 24en bracht de En e'lsche zeemacht echter den Duitschers een gevoeligen slag : hun kruiser Blucher werd
gezonken.
De vijand spande alle krachten in. Tegen den verjaardag
van den Kaiser — 27 Januari — wilde men door alle middelen
een groote overwinning behalen. Te Yperen vooral hadden
het e Engelschen to verduren. Ook Veurne moest het ontgelden. Da g en nacht hoorde men 't kanongedonder. Doch
niets werd bereikt, en bij den 30en trad wat meer kalmte in.
Dien dag kreeg P. I'ldefons een brief van den Koning, ter
goedkeuring van De Belgische Standaard. Een kostbare
aanmoediging! Hadden allen de wenken, de wenschen van
Koning Albert gevolgd, wat ware veel kwaad, veel ongeluk
vermeden geworden! Ware, voor den oorlog voldoening
gegeven geweest aan de rechtmatige eischen van de. Vlamingen, wat al oneenigheid en twist en misverstand ware
gespaard gebleven! Ja, het activisme zelf had Been reden van
bestaan gehad. — Het diepe woord van Dickens in Copperfield, rijst zoo meni gmaal in den geest op : «Blind! Blind! >>
De mensch is blind, waar het zijn eigen geluk geldt. De
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volkeren zijn blind en werpen roekeloos vrijheid en welvaart
op het spel.
De laatste dag van deze maand Januari, zoo zwaar aan;
gebeurtenissen van afdoenden aard, was een Zondag. Het had
hevig gesneeuwd, maar de lucht was opgeklaard. Wij kregen
bezaek van Godfried Persyn, de noon van notaris Persyn van
Wynghene, die lid was van Eigen Leven. Godfried, die te
Leuven studeerde, was oorlogsvrijwifflger — dus was het
abstentionisme der Westvlamingen niet algemeene regel, —
een fijne jongen, een gecultiveerde geest. Wij hadden aangename betrekkingen met hem al die jaren. Wij leenden hem
boeken. Hij kwam zelfs logeeren. Een weinig later, diem
zdfden dag, kwam Alfred de Mahieu per auto aan. Drie
maanden had hij te Calais overgebracht. Nu was hij tot
chauffeur aangesteld van. Dr. Rulot, dien wij later zoo goed
zouden kennen. Te vergeefs zocht hij naar den dotter in
Wiens dienst hij zou staan. Hij was vruchteloos naar St. Idesbald gereden. Swiss Cottage was hem een aangeduid toevluchtsoord. Ook Jean Henry kwam binnen. Heel die jeugd
was vol ijver en geestdrift en schiep een atmosfeer van
vroolijkheid, zelfs in de nare omstandigheden. Hoe welkom.
was die aan de bejaarde die ik toen reeds was!
Dien zelfden dag wend ik 62 jaar.
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DE MINNENDEN
De hemel is zachtgrijs
Als de rook van een cigaret.
Er is niemand die op ons let
Dan de speelman met de zeis.
Over de jonge sneeuw,
De glinsterend refine,
Schaduwt zijn fijne
Wapen, wij geven Been schreeuw.
Wij weten het : als een net
Zal hij ons plots afsnijden.
Maar zaligen durven lijden
En letten op hem niet.
WILLEM DE MERODE.
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DE HEILIGE OP DEN MESTHOOP
of
DE LOF DER VRIENDSCHAP
(Novelle)
door HENDRIK PRIJS

Ik bedoel Job, den heereboer uit het land van Us, den man
met de drie gracieuze dochters, de zeven gezonde zonen, den
duizendkoppigen veestapel van kameelen, schapen, koeien.
Ik bedoel Job met zijn prijs-os en zijn princiepen.
Dat geld en goed lagen niet als een balast op zijn hart,
daarvoor was Job to slim. Zijn zeven zonen bezaten elk een
hof en over zonen en goederen regeerde hij met verstand en
verdraagzaamheid.
«Het is alles van mij, >> sprak Job.... « maar ik met dat alles
hoor aan God.... Daar is geen aar op het korenveld en geen
Naar op mijn hoofd die niet van den Heer zijn.... Mijn vrouw
en mijn kinderen hebben een schoone plaats in mijn hart,
maar mijn hart met de kinderen hoort aan God.... >>
De drie dochters van Job waren een plezier voor de oogen.
In het dorp noemde men de meisjes, de drie graties.
Zij verlustigden bun vader, de oudste kende de secreten
der kruiden. Zij voerde het hooge woord in de keuken. Wanneerob een feest gaf en de eene of andere spijs zijn tongblad
streelde door haar delicaten smaak, riep Job uit
<< Heer ik zegen U om mijn oudste dochter.... die de natuur
en haar vader kept!... zonder haar zou ik bijlange niet zoo
vet en gezond zijn. >>
Melia, zijn tweede dochter bespeelde de harp.... haar vingers waren als er voor gemaakt. Soepel en Aug.... betokkelde
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ze het gevoelige koninklijke instrument; haar floeren stem
tong de jodenliederen en het timbre van haar orgaan was
ontroerend.
Job riep : << Heer, ik zegen U om mijne Melia, en haar zingende harp en ziel. Wat zou ik zonder haar zijn! Zij helpt me
bidden. »
Lydia was de jongste. Zij bezat een lichaam als een veer....
Het dansen zat haar in het bloed. God! Wat een hielpezen
bezat die Lydia toch. Alles rilde aan haar lichaam wanneer
ze door een tarantella-maat gedragen, voor de oogen der
invite's op haar teentoppen voorbij schoof.... Haar stap door
de dorpsstraat deed denken aan het -gedragen rhythme eener

Pavane.
Ook bezat Job drie voorname vrienden, die in hun vereering wel wierook voor hem zouden gebrand hebben....
Zeker ze waren niet veel jonger dan Job, maar prachtig
geconserveerd, want zij beoefenden de deugd. Wel gebruikten zij al de middelen die de natuur en de moderne praktijk
schonken om de huid van hun gezichten zacht en ongerim peld
te houden. Zij deden nooit kwaad, noch langs den waterkant
noch in de verdachte kotjes waar aangestoken vrouwen wandelden of huisden.
Aan de milde tafel van hun heiligen vriend Job zaten zij
graag aan. Elifaz de Themaniet vooral, die bracht telkens een
schoon presentje mee voor de keukenprinses Myria en talrijke
lofwoorden voor haar kooktalent.
De Suhiet Bildad kon zijn oog en oor niet afwenden van
de bevallige Melia met de zachte keel en haar muzikaal talent
dreef hem er naar dit wonder als bedgenoot bij zich te nemen.
O, die heimelijke Zafar de Naamathiet, die wel met de
oogen het lichaam der kleine Lydia had opgeet^en.... De zedigste dansen van het meisje deden hem Been goed.

Zij bezat inderdaad een gebronzeerd en zeer begenadigd
lichaam met boeiende armen en hals.
<< Heer, dat ik zooveel plezier beleven mag van mijn Lydia...
Is zij niet schoon genoeg om voor Uw troon te dansen? Ik
ben er overtuigd van, zij zou het nog b e ter doers voor Uw
troon dan voor haar wader. >>>>
-
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Buiten dat alles bezat Job een vlam van een vrouw, met
duivelsch temperament, die hem gelegenheid verschafte, zijn
geduld te schaven, te schuren en te polijsten tot het karbonkelde lijk de heiligheid zelf. Job bezat op den duur een jobsgeduld.
Zoo lag in het licht van Gods oog Jobs landgoed te schitteren als een stukje van zijn eigen glories al hadden Jobs goede
vrienden en zijn kwade geesten reeds menige poging gedaan
om den glans van dit juweel te vertroebelen.
Om te beginnen met de drie zusters. Tot Myria eerst, die
de keuken dreef
<< Tracht, voor de grap, uw vader eens meer te verlekkeren
op uw spijzen dan op God.... kom, verleid zijn buik, Myria,
met uw getruffeerde sausen. »
Myria en Job behielden de gulden middelmaat!
Dan werd Melia beproefd
«Meisje, kent gij de liederen der Sabers, het yolk van aan
den anderen kart? Zij zijn zwoel en treurig en bedwelmen
de zinnen zwaarder dan elke drank. Zing voor uw vader deze
liederen van min en passie! »
« Neen, >> sprak Melia, << de liederen van mijn yolk zijn
schoon van toon en tekst en bederven de zeden niet. »
Tot Lydia, die speelsch en jong was, sprak de duivel alzoo
«Kleine dartele hinde, kent gij de laatste dansen der Chaldeers? Weet gij dat ze brutaal zijn lijk de slag van de zweep?
In de golvingen van uw lichaam zijn nog tal van dingen die
s apen. Dans alzoo voor uw vader! >>
«Ik steek niet Haar het hart van mijn vader, al wil ik wel
zijn oog verlustigen met mijn vreugde, en zijn melancholie
verdrijven. »
Dan deed de duivel een poging op de zonen, Wilde ruzie
stichten onder hen, maar deze kloeke kinderen bleven de
zuilen waarop Jobs gedoe rustte. Zij werden nog meer zuil
en deze onderlinge verstandhouding schonk aan de firma Job
en zonen nog grooteren bloei. Het was om compassie met den
duivel te krijgen:... het maakte Satan razend.
Toes tartte de booze geest den Heer en daagde Hem uit.
God profiteerde van de kans om zijn heiligen onderdaan nog
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heiliger te waken, den duivel nog dieper te vernederen en
zijn eigen glorie te vermeerderen.
Job zat aan zijn deur in de zon een pij p te rooken, rustig
zat hij er, want zijn vrouw was op boodschappen uit. Hid
bekeek het mooie landschap, dat van hem was en dankte den
Heer in zijn hart om zijn geluk.
Kwam daar niet van uit de verte een jongen aanrennen,
zwaaiende met de bruine armen. Buiten adem viel hij voor
Jobs voeten neder, slaande met de vuisten op zijn Borst.
«Meester, meester, terwijl mijnheer uw zoon aan het fees
ten was ten huize van mijnheer den eerstgeborene, vielen de
goddelooze Sabeers in zijn gebied. Met hun lansen nagelden
zij al de knechten aan den grond,... Been enkele dienstmeid
kan nog eerlijk onder de oogen komen, de ezelinnen voerden
zij wee en ook de ossen.... en vooral den prijsos met zijn

goudezi medalie. Zij verdeelden het goed onder elkaar. Zie, ik
ben de eenige die vl^uchten kon en het ook deedb>

Job ^kreeg niet eens den tijd om medelijden te hebben met
zijn knechten en zijn geschonden vrouwvolk, want daar
naderde reeds een tweede bode met ander nieuws.
« Meester hoe ga ik het U vertellen, wat voorviel met het
rijke goed van uw twee andere zonem. Wij dronkeh koffie
want zOojuist brachten wij de laatste schoof gouden komn
onder dak. Wi' za^ten sainen in de gro ote kamer. en vexheugden ons, felle ^liksems flitsten door de lucht. a Het is maar
goed, dat de rijke oogst geborgen zit sprak de meestergast.
« ik zat het kortst bi3 cue dear, daaman dank ik mijn redding. Het hemelsch vuur sloeg Haar beneden, dear in deter
uit, kroop door de stallirigen en woonhuizen tot blj ons. Geen
meid, gees knecht, geen Bier 6^tsnap!e aan de vlammen. Zie
meester hoe ik beef en zwçm is • nu n tweet. ,Hoe gelukkig
ben ik, char ik nog leef.»
De tweede bo4g on a naast den eersten staan jammeren:
job verbleekte, char nader4e een derde en een ongeluk
k6mi nooit alleen
^ meester, moat k u melderi vat voor eea
«Mij^n heer.en.
dieveavolk de hldeer zijn, gil weet het beter dan ik....
^

.
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grootste bandietenvolk van Azie. Zij staken het goed van uw
twee zonen in brand, voerden het dienstvolk als slaaf mee en
morgen bluffers zij met onze prachtkameelen. »
Nu liet Job zijn beide armen moedeloos naast zijn lichaam
hangen. Dat waren felle slagen voor zijn hart.
<< Mijn vrienden, ik ben straatarm I »
Van achter het woonhuis trad een nude knecht te voorschijn. Hij dierf bijna niet spreken.
<< Gij zijt ook een onheilbode, begin maar. »
«Mijn arme meester, wij vierden feest in het huffs van den
eerstgeborene. Gij weet hoe ervaren uw oudste dochter is in
het bereiden der spijzen. Zij werd dan ook luidop geprezen
en ieder zei : «Hoe hammer dat ons alley wader Job niet van
de partij is om dezen reebok te proeven. >> Hij was met Witten
win bereid. En dan de brave Elifaz die zoo verlekkerd is op
het lieve meisje en haren rhumpodding. Ook de vriendelijke
Melia had de gasten ontroerd met een paar nieuwe liederen
en uw jongste dochter danste op de teentoppen een tarantelle
vol schuchterheid. Wie vergeleek haar ook weer met een
doorschijnende libel, die met trillende vleugels over het water
scheert? Ieder hield de starre blikken gericht op de gespannen hielpezen bowers haar naakten voet. Aai! Toen gebeurde
het. Een heete woestijnwind stiet het zware gebouw omver.
Een gekraak of de duivel er zich mee bemoeide want God
doet zoo iets niet. De zware plafonbalken stortten op het
gezelschap neer dat zich zoo goed amuseerde. Hoe ik zeff niet
er onder begraven lig kan ik niet begrijpen.>>
Dit Teed was te groot. Job trad naar binnen en stuikte voorover op den steenen vloer van zijn keuken. Daar vond zijn
vrouw hem liggen schreien om zijn ellende, toen zij 's avonds
van haar boodschappen thuiskwam. Zij keek hem donkey aan
nadat hij alles vertield had.
<< Wie heeft zoo diep gezondigd, dat God ons op die wijze
treft. Ik niet. '>>
<t Err de beproeving, is dat diet het schoone recht van God?
Wie geeft, mag irnmers terugnemen en laten wij toch niet
3amen met ons aaxdsche goed onze hoop verliezen, vrouw....
onze hoop op den Heer! »
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<< Gek! » sprak zijn vrouw en ging heen om op haar beurt
te weenen om het verlies van al dat goed.
II
Zoo zat Job nu daar, deugdzaam en arm in zijn keuken.
<< Wanneer er niets verandert en de door U verwachte hulp
van boven niet opdaagt don komt ons laatste bezit binnen kort
onder den homer! » sprak de vrouw.
«Die hulp zal ons gezonden worden, ik gevoel het.... maar
wat niet schoon is van u, vrouw, ge wilt mij de foot van onze
miserie in de schoenen schuiven.... ge weet nochtans hoe
steeds mijn gemoed voor het kwaad gesloten bleef. »
Zijn vrouw kuchte eens en dacht iets slecht van hem.
Ondertusschen daagde de haast wanhopige duivel God
weer uit en sloot een nieuw contract.
Een morgen stond Job op met een prikkende pijn aan de
kin. Hij sprak erover met zijn vrouw en deze ontdekte tusschen de Witte haren van zijn baard een rood puntje en hier
en daar nog sporen van andere roode puntjes in wording.
<< Wel vrouw, dat het de baardziekte maar niet is, dat zou
pijnlijk en vervelend zijn en mijn gezicht niet weinig ontsieren. »
In den dag lied job.bij een dokter binnen. Zeker! het was
een soon baardzie te. De dokter noemde de kwaal met een
Latijnschen naam, gelij*k ze dat nu nog doers. « Wachten tot
morgen! » 's Anderendaags na een slapeloozen nacht te hebben doorgebracht, vernam Job de droeve waarheid. Het kon
gees baardziekte zijn want gansch zijn gezicht was met pwstjes bezaaid en tusschen het ruige haar op zijn borst kriewelde
het van de zelfde soon voile puistjes. In zijn baard etterden
reeds de eerste zweertjes. Zijn vrouw was er vies van.
<4 God treft u..., ik laat me niet wijs makers, dat ge die
smerigheid niet links of rechts hebf opgedaan. H
Van then stood of Wilde zij job, niet steer mast rich op de
beds'cmde, de he dge man stook tie peer. Hij hied zich dan
oOk" bijvoOrliefde in het open veld, xelfs 's nachts.
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Toen de etter to veel in zijn baard kleefde schoor hij hem
weg,. dien vollen weelderigen baard van zilverig haar.
Zijn vrouw wierp al de ramen open wanneer hij den dorpel
betrad.
« Zijt gij weer daar met uwen lijkgeur? >> sprak ze dan....
«God beproeft ons, vrouw! >>
«God treft niet zonder reden! »
Met vrouwen van dat slag redeneeren diem tot niets. Dat
ondervond Job.
Had God hem niet alle goed en plezier ontnomen.... zijn
ossen en ezelinnen, zijn lieve dochters en zijn zonen, de kracht
van zijn huis. Wat liet Hij hem? Zijn schulden, zijn vrouw
en een voile ziekte.... allemaal plagen.
Treurend Bing Job op een malsch en warm mesthoopken
zitten, naast zijn huis. Zijn lichaam verspreidde een gear van
alle menschelijke excrementen. Uit zijn oogen vloeiden
tranen, etter en bloed. Daar bracht zijn vrouw hem zijn brood
en zijn koffie en spoedde zich dan gauw terug naar binnen
want het was weinig appeteitelijk; Job pestte feller dan het
melt waarop hij zat.
Het walgde de vrouw wanneer hij met een potscherf de
etter- en bloedklonters van zijn lichaam schuurde.
Toen kwamen zijn drie vrienden met hun kameelen, hun
geschenken en hun vriendschap Job bezoeken : Elifaz, die
parel van het zuiverste Themanietersras. Hij had vernomen
dat zijn verloofde Melia zoo malheureus aan haar erode was
gekomen. Nu bracht hij zijn troost en een gouden ring voor
zijn vriend Job.
Ook Bildad kwam, de fraaie Suhiet. Hij Wilde de wonden
van Jobs ziel heelers met wat zoeten vriendentroost. En Zafar
dan, Wiens oogen eens verlokt werden door de dansen van
Jobs vlugge kind. Had niet deze geleerde Naamathiet met
de lieve Lydia, de zon in zijn dorre woonst willen brengen.
Hun vriendschap moest Job een balsem voor zijn wonden
zijn. Dat verwacht iedereen van de vriendschap.
Mawr toen zij zagen wat voor wonden het waxen waaraan
Job leed, stonden zij met verbazing geslagen.
De schoone Elifaz, die alleen gewoon was aan de geuren
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van Jobs keuken, vouwde zijn mantel van Egyptische zijde
over zijn lichaam, opdat de gear van Jobs lichaam niet zou
gaan schuilen in de plooien.... hij vreesde deze kiemen der
zonde.
Baldad was alleen gewoon aan de vlugge harpklanken en
het zangerig orgaan van zijn liefke Melia en hier ontving
zijn geslagen vriend Job hem, van op zijn mesthoop, met traag
geklaag en gekreun. Dat verandert jets aan de vriendschap,
dacht Baldad.
EnZafar, de geleerde, die belang gesteld had in Jobs
vriends
chap en deze steeds geroemd had in de geleerdste
bewoordingen om het gladde stevige lichaam der kleine
Lydia, hij kon zich volstrekt niet contenteeren met Jobs zweerenhuid, waaraan geen gezond plekske weer zichtbaar was.
Deze heilige vriendschap stood voor dezen mesthoop en
al wat er op zat, met verlamming geslagen.
De arme Job trok hun aandacht op zijn ellende en hij
roemde zijn trouwe vrienden om hun ontroering en hun
troost, daar het alles was wat hem restte.
Job sprak
<< Uw vriendschap, mijn vrienden, is het niet een schouder
mast mijn schouder.... Is het niet het betrouwen in elkaar? »
« Hm! >> zei Baldad.
<< Is het niet het kostelijkste geschenk van God aan de menschen, mijn vrienden? >> ging Job verder.
<< Is dees geen straf van God, mijn heer en vriend Job! >> zei
Elifaz.... Verder sprak hij zijn bedoeling niet uit.
«Mijn vrienden !» smeekte job, die vreesde to begrijpen.
Toen vielen zij alle drie 't akkoord. ;Zeker het was een straf
des Heeren.... Raapte Job niet die voile kwaal op, in een van
de huizen die een gruwel zijn voor het oog van den Heer? »
«Mijn vrienden ?» smeekte Job weer.
«Mij maakt ge niets wijs, mijnheer Job, bekijk mijn huid,
zij is zoo oud ads de awe en Been schilferke, geen puistje is
er op te ziea. Zij is en bruin.pU. een koffieboon. Treft
Gomet die vuile dingen? Nom! En beldik het lidiaani
-

van mijn vriend Baidad. God bewAar& het schoon en- of#en.
En' hetft ern vrouw gladder vel. 4iin mijn vriend Zafar. Voilài
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Is dat niet een bewijs dat wij in de goede gunst van den Heer
ooze dagen slijten en in zuiverheid vooral..., maar gij? »
En zij trokken met afkeer alle drie den neus op.
« Mijn vrienden, bewaar mij uw betrouwen! »
Toen Job zag dat zijn vrienden niets dan onrechtvaardige
woorden overhadden voor hem en hun harten hardvochtig
bleven, vervloekte hij den dag dat hij geboren werd en dien
waarop hij zoo'n vrienden leerde kennen. Alleen God bleef
hij loven, in God bewaarde hij zijn betrouwen.
<< Bekeer u, mijnheer Job, wees ootmoedig en de Heer zal
U zegenen. »
« De Heer verlaat mij niet! >> sprak Job vastberaden.
<< Bekijk U.... en denk nor! >> spotten zij.
<< Ziet, mijn vrienden, dit zijn nu de uiterste einde van Gods
wegen en wort een klein stukske van zijn raadsbesluiten is
mine ellende. Wie van u drie en gij ook mijn vrouw, verstaat
den donder zijner almacht. »
Toen begonnen zij to lachen met den beproefden man, maar
Job ging voort en roemde zijn zintuigen die nooit de zonde
naar zijn hart brachten, waarop de vrienden nog luider
lachten.
Elifaz sprak van << Stinkkruid! »
<< Neen, mijn vrienden, gij wilt het betrouwen in den Heer
ontnemen, welnu, dat zal nooit op Jobs doodsbeeldeken gedrukt staan, dat zeg ik. Ik weet, dat ik zwaar geslagen ben,
dat ik bier arm en stinkend zit, maar mijn betrouwen in God
werd niet geschokt! »
Zijn drie vrienden dropen af, hun geschenken meenemend
en Job nog zwaarder met leed beladen in zijn eenzaamheid
achterlatend.
Maar Jobs leed, zijn ellende, zijn zweren en zijn armoe
brachten hem nog korter bij God. De wanhoop der duivelen
was zonder weerga.
En op een zekeren dag, zonder dat iemand er zich aan verwachtte, schilferde de korstige roof af en daaronder stak een
verrassende fijne huid, die aan Job een nieuwe jeugd schonk,
zoodat -zijn vrouw weer dan ooit verliefde op zijn lichaam;
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er gingen dan ook aanhoudend nieuwe krachten uit van hem
naar haar. Zij baarde Job Jemina, Kezia en Keretihappuch,
Brie nieuwe graties van meisjes en daartusschen in zeven
nieuwe zonen.... zoo graag kwam zijn vrouw in zijn armen
schuilen en op honderd jaren kan heel wat gebeuren.
Ook keerden rijkdom en welstand weder en met dat alles
ook de vrienden. Elifaz, Baldad en Zofar. Zij roemden zijn
rijkdom, zijn vriendschap en zijn geduld.
Gaat dat zoo niet op de wereld en is de vriendschap niet
een schouder naast een schouder en een kostelijke gave des
Heere.
Het moet wel zijn.
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DE AVONTURIER
(Naar Rilke)

I
Toen hij onder hen, die binnen waren
trad : opeens,. gelijk een suaal,
lag een vreemde glans, als van gevaren
over d'open ruimte, rond hem, van de zaal
die hij lachend doorschreed, om een waaier
aan een hertogin terug to geven,
dezen warmen waaier, die zooeven
door zijn wil gevallen was, en waar er
niemand was, die met hem deelde
d'open vensternis (vanwaar de boomers.,
als hij enkel naar ze wees, tot droomen
werden) ging hij naar de tafel, waar men speelde
en hij won. Maar hem ontging
geen van al de blikken, die hem golden,
twijfelende of die van Iiefde spraken,
en ook die in spiegels vielen golden.
Hij bestloot ook Peden weer to waken,
als de laatste lange nacht, en deed
met zijn harden blik een meisje blozen,
met zijn blik, die was of hij van rozen
kinderen had, die waren uitbesteed.
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II
In de dagen (waren het wel dagen?)
toen de stroom zijn allerlaatst verlies
van zich schudd' en weigerde te dragen
en hem, heffende in haar vlagen,
op de steepen van den never wierp,
drong hem eensklaps een van deze namen
in 't geheugen, die hij vroeger droeg.
En hij wist het weer, hoe levens kwamen
als hij wenkte, als hij vroeg.
Levens kwamen, warm nog van het sterven,
die hij, doemeling tot derven,
verder leefde, middenin;
of de nog niet gansch voltooide levens,
en hij wist ze nieuwe kracht te geven
en zij kregen nieuwen zip.
Soros was hij doorzichtig als het water
al de zonden, die hij eens beging,
maar dap leek hij, een seconde later,
weer de minnaar van een koningin.
Altijd was wel een bestaan te vinden,
het ongebruikte lot van kinderen,
dat, als had men het niet ewaagd,
afgebro'ken was en weggejaagd,
woad hij weer en nam het in zich op;
want hij hoefde enkel maar het hoI
van zoo'n prijsgegeven lot betreden
of de geuren zijner mooglijkheden
waren weder warm en vol.
LOUIS DE BOURBON.
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POEZIE VAN PRIESTER-DICHTERS EN CRITIEK
Een antwoord met een slotwoord

In het Maart-nummer van Dietsche Warande wordt een
artikel gepubliceerd over a Poezie van priester-dichters en
critiek » waarin mijn naam wordt vernoemd.
Er zou kunnen twijfel bestaan over mijn opvatting en
daarom vraag ik aan de redactie deze nadere bepaling te
willen overnemen.
Ik beaam ten voile wat de schrijver van het artikel zegt
<< Waar de priester zich aan de kunst begeeft moet hij zich
een plaats veroveren door artistieke knapheid en ernst. In het
<( werk ligt de beste apologie zoo deze noodig mocht b1ijken. »
Hij voegt erbij
«Het is waar dat in sommige Hollandsche bladen van
giftige, persoonlijke en onverantwoorde critiek een gewoon
gebruiks-artikel wordt gemaakt, dat men daar met voorliefde
onfatsoenlijk en smalend over werk van priester-kunstenaars
en in het algemeen over alle initiatief van hiera.tisch ingestelde
personen spreekt. B'iaden als de « Nieuwe Gemeenschap >>,
« De Paal >>, a Christoforus » en andere organen van rechtsehe jongeren hebben in die praktijken uitgemuat; een zekere
beer Crone houdt in de << Nieuwe Eeuw » die traditie hoog,
maar dat een of ander minus habeas op zulke wijze door
onverantwoorde critiek zijn onedele en extra literaire motieven ofwel zijn zonnige nulliteit demonstreert, is nog geen
reden om zulke gevallen te veralgemeenen en een diploma
van onbegrijp aan de Vlaamsche critiek uit te reiken. »
Ik heb nergens gepubliceerd dat de critiek in V 1 a a nd e r e n systematisch kwaadwillig zou zijn tegenover het
werk van priester-dichters. Ik kan de critiek over mijn eigen
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werk verdragen en ik zal trachten er mijn profijt uit te halen.
Ik heb nooit mijn eigen werk bedoeld, waar ik schreef dat
de critiek voor de priester-dichters niet altijd te vertrouwen
is, en ik citeerde juist de uitlatingen van dien zekeren heer
Crone in de « Nieuwe Eeuw » die een Hollandsch blad is.
Maar omdat mijn werk niet bevalt laat mij toch het recht
te vechten voor de gelijkberechtiging van priesters en leeken.
Aan een Nrester-dichter, bij den aanvang van zijn pogen op
letterkunig gebied, mogen Been hoogere eischen gesteld
worden dan aan een leek. Hij moet de middelmate niet zijn
uitgegroeid wanneer hij begint aan kunst te doen.
Omdat mijn werk aan sommigen niet bevalt laat mij het
recht te meenen dat een criticus niet kan gedwongen worden
als leuze te nemen «plus de fiel que de miel >>; te meenen
dat een critiek «cum affectione >> letterkundig even juist kan
zijn als critiek met spot gekruid.
Omdat mijn werk aan sommigen niet bevalt last mij toch
het recht te meenen dat de Eerw. Pater J. v. H. in het nummer
van << Boekenschouw >> 15 Maart '36 een artikel geschreven
heeft dat wij aan onze jongeren ook in Vlaanderen ter overweging mogen voorleggen. Hier de woorden van Pater J. v.
H., een gezagsman
Er is een nieuw levensgevoel aan het groeien waarvan
« de eigenaardigheid zeer zeker is dat ze «sine affectione >> is,
«zonder liefde.
Dat nieuw levensgevoe'1 kan niet simplistisch paganisme
« genoemd worden. Maar de groote niet of te wenden vloek
«er van is << sine affectione >>.
<< Als heraut van het nieuwe levensgevoel mocht de laatste
<< jaren in Nederland het opgeheven tijdschrift <<Forum »
«gelden, een tijdschrift, welks ijzige adem muzen en feeen
«in den lands tot Gorgonen deed verstarren. Een Forum<< schrijver moest uit kracht der beginselen, een grimmig,
«fretachtig wezen zijn, de schrik van alle Hollandsche litte«raire konijnen. Het duel was de konijnen uit te roeien en
<< er een edeler teelt voor in de plaats te stellen. Maar in een
«duinenland voelen zich de konijnen nu eenmaal behagelijk
<< en laten zich niet gemakkelijk vernietigen. »
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Omdat mijn werk aan sommigen niet bevalt last mij toe
diet spijtig te vinden dat er in het groote korps der priestess
zoo weinigen gevonden worden die zich aan de critiek durven
bloot geven. Het cultuurgebied dat de letterkunde is mogen
wij, priestess, toch niet verwaarloozen. Het onderwijzerskorps
en beambtenkorps is ons hierin verse voor. Eere aan hen.
Hiermede heb ik alles gezegd wat ik te zeggen had.
B. DE CRAENE.

II
Slotwoord
De naam van Z. E. H. De Craene werd in de inleiding van
mijn stukje, zonder onmiddell'ijk en uitgesproken verband
met den eigenlijken inhoud, vermeld. Hij meent dat hierdoor
ttvijfel zou kunnen ontstaan aangaande zijn opvatting.
Daarom voelt hij zich verplicht als correctief een « nadere
bep aling >> bij mijn artikel te voegen. Z. E. H. De Craene
ge^ieve niet te meenen dat het stuk als een p ersoonlijkgeorlenteerde critiek op zijn werk mag worden beschouwd.
Mijn opzet was breeder, mijn bedoeling — zooals zeer duidelijk gezegd — niet polemisch. Z. E. H. De Craene houdt staan
dat hij nooit beweerd heeft dat er een kwaadwillige houding
tegenover het werk van priesters-kunstenaars wordt aangenomen. Maar mag ik dan aanstippen dat hij reeds in een
volgend alines be'weert dat er moet gestreden worden voor
«gehjkberechtiging »? Dat moet toch wel, in 's schrijvers
opvatting, een bewuste en algemeen - waarneem b a r e o n d e r s c h a t t i n g van het werk van priesterskunstenaars, insluiten?
Buiten dit eene kleine punt, houdt de « nadere bepaling »
van Z. E. H. De Craene met mijn betoog niet het minste
verband en bevat zij persoonlijke belijdenissen, die dan ook
als zeer persoonlijk dienen te worden beschouwd., Al zijn
deze in sommige punters van card om verbazing te wekken,
toch voel ik mij niet genoopt er mijn « nadere bepaling »
aan toe te voegen.
A. WESTERLINQG
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SPIEGEL
De avondschemer maakt het water stil.

't Is of het niet weer vloeien wil.
Het water heeft een zuiver oog:
Het roert niet, ziet al wat bewoog.
Het kijkt, bewondert, rooft het beeld,
Wiens Witte lijnen het bespeelt:
Het rilde been, de slanke arm, als
Marmer blank, het blonde hoofd op hoogen hals.
Geen nacht die deze lijnen breekt,
Dit diep verzadigd oog verbleekt,
Want God schiep klaar het watervlak.
Ik weet dat nu mijn hart haast brak.
G. MICHIELS Pr.

379

KRONIEKEN
I
KRONIEK VAN HET PROZA
Naar aanleiding van <c DE STILLE MAN », Roman door Albert Van Hoogenbemt
Uitgave De Nederlandsche Boekhtndel, Antwerpen. 1939
door PIETER G. BUCKINX

Met « De Stille Man », de roman waarmee Albert Van
Hoogenbemt als romancier debuteert, verovert deze auteur
van meetaf aan een plaats van allereersten rang onder onze
jongere Vlaamsche prozaschrijvers. Evenals in de romans van
Gilliams, De Pillecijn en Roelants waarbij dit werk aansluit,
is in a De Stille Man >> een sterken ramantischen inslag merkbaar. Ook Van Hoogenbemt heeft vooral aandacht voor de
psychologische nuances van het innerlijke leven en voor de
atmosferische elementen in de natuur; ook hij beweegt zich
in die wereld die wij de a diepere realiteit >> zullen noemen,
de diepere realiteit waarin Broom en werkelijkheid verstrengeld en versmolten werden tot een geheel. Ook hij gebruikt
de « ikvorm >> die hem in staat stelde de meest intieme roerselen van de menschelijke ziel op grootsche en stralende wijze
to onthullen. Deze overeenstemmingspunten, die hij met zijn
onmiddellijke voorgangers gemeen heeft, sluiten echter niet
uit dat Van Hoogenbemt zich in << De Stille Man >> veropenbaart als een zeer bijzondere persoonlijkheid die onze aandacht tenvolle verdient. De wijze van zien en zeggen en de
gevoelig-genuanceerde en toch zoo natuu.riijke stijl herinnert
in niets aan Roelants of De Pillecijn. Al heeft men gezegd
Bat de gevoelsatmosfeer waaruit << De Stille Man >> werd
geschreven eenigszins overeenstemt met de gevoelsatmosfeer
van «Elias >> van Maurice Gilliams, toch zijn ook hier de
vergelijkingspunten zeer Bering. Al wordt in beide werken
een uitzonderlijke zorg besteed aan het creeeren van een
wonderbare en mysterieuze atmosfeer, en al getuigen beide
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van een bijzondere aandacht voor het zonderlinge en het
eigenaardige in mensch en natuur, toch 'rigt er een grooten
afstand tusschen «Elias » en « De Stille Man ». Terwijl bij
Gilliams het verhaal wel eens op den achtergrond wordt
gedrongen en de atmosherische elementen een zuiver lyrisch
karakter krijgen, veropenbaart Van Hoogenbemt zich eerder
als een episch, m.i. als een scheppend kunstenaar die de figuren losmaakt van bun droomen en hen plaatst in de gewone
realiteit. Zoo kregen deze figuren grooter en algemeenmenschelijker afmetingen; zij groeiden uit boven de striktpersoon'lijke gevoelswereld van den auteur. Gilliams, die
vooral bij Rilke en bij Alain Fournier in de leer is geweest,
heeft slechts in geringe mate gevoel voor het dramatische;
Van Hoogenbemt daarentegen, die eerder bij Chardonne aanleunt, verwaarloost de ontroering van de dramatische spanning niet. << De Stille Man >> is niet alleen een ontroerend en
bijwijlen bedwelmend boek, het is ook, door zijn diepmenschelijken en ietwat romantischen inhoud een ongemeen
boeiend boek.
De figuur van den wader, die de centrale figuur vormt van
het verhaal, is een fijngevoe'1!ig, doch karakterloos musicus
die roemloos aan zichzelf ten onder gaat. Hij is een ietwat
ziekelijke natuur die over de schoonheid wonderbare dingen
vertelt doch die er zelf niet toe komen kan de muziek die hem
voortdrijft in levende vormen vast te leggen. Hij is een mislukt kunstenaar die blind is voor de gevaren die hem omgeven
en hem langzaam ondermijnen. Hij is een man zonder wilskracht, zonder doorzettingsvermogen, een innerlijk verscheurde die, als de mislukking van zijn levensdroom hem
naar de bitterheid drijft, zijn gezin en zijn omgeving ontvlucht met een vrouw die hij niet eens 'liefhebben kan. Niet
deze vrouw is de aanleiding van deze vlucht, zij is een voorwendsel tot zelfontvluchting, een voorwendsel tot het
beleven van een nieuw en vurig avontuur. Deze man, die aan
zichzelf ten onder ging, was niet in staat de eenzame gebieden
te bereiken waar de creatieve krachten zich volledig kunnen
ontplooien. Hij is een zuiver romantische figuur die echter
ook in deze eeuw nog tot de mogelijkheden behoort.
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Wie was mijn wader? Waar en hoe heeft hij geleefd? Wat
dreef hem voort? dit zijn de vragen die de verteller aan zichzelf step en waarvoor hij in dit boek klaarheid zocht. Dit
boek werd geschreven vanuit een beklemmende eenzaamheid
die onophoudelijk vragen step. Vandaar de zonderlinge,
ietwat verdroomde atmosfeer die aan dit proza een raadselachtigen glans geeft waarvan een ongemeen-sterke bekoring
uitgaat. Naast den tastbaren inhoud, naast de feiten en de
gebeurtenissen die den draad vormen van dit boek, schenkt
Van Hoogenbemt vooral aandacht aan de haast onzichtbare
conflicten die wortelen in het droom- en het zieleleven. Zoo
nauwkeurig, zoo gevoelig en genuanceerd werden zelfs de
intiemste bijzonderheden geanalyseerd en onder woorden
gebracht, dat wij doorloopend den indruk hadden hier met
een zuiver autobiografisch werk te doers te hebben. Wat in
dit psychologisch verhaa'i tevens scherp opvalt is de eigenaardige constructie die buitengewoon gelukkig mag worden
genoemd. De verteller belicht niet alleen van persoonlijk
standpunt uit de tragische figuur van den vader, aan de hand
van nagelaten brieven laat hij ook den vader en de moeder
zelf aan het wooed. Zoo krijgt deze figuur een ietwat raadse'1'achtige, maar niettemin, verrassende gestalte. En al is dit,
technisch gesproken,, geen innovatie, op de gewone romantechniek heeft het althans dit voor, dat het de mogelijkheid
schept de figurers fangs verschillende zijden te beschouwen
en te belichten. Ongetwijfeld lukte Van Hoogenbemt het best
in het eerste hoofdstuk waarin hij zijn persoonlijke herinneringen neerschreef. Deze bladzijden zijn zoo sober en zoo
zuiver van Stijl en zoo subtiel en ontroerend van uitbeelding,
dat zij tot de schoonste behooren die ooit door een Vlaming
werden geschreven. Door de oprechtheid waarmee Van.
Hoogenbemt deze jeugdjaren verhaalt en door het juiste
kiezen der middelen bereikte hij een evenwicht en een vergeestelijking die aan de woorden een nieuwen zin geven en
een nieuwe atmosfeer. En al is dit boek ook niet volledig vrij
van schaduwzijden en een paar niet-opvallende gebreken,
voor Van Hoogenbemt beteekent het een schitterend debuut
dat hooge verwachtingen wettigt voor de toekomst.
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II
K1tONIEK UIT NEDERLAND
door PIERRE VAN VALKENHOFF

NIEUWE PO1ZIEBLOEI
D e D i c h t e r s van het J a a r. 1938 Bigot en van Rossum
N.V. -- Amsterdam (49 b1z.).
Moderne Nederlandsche religieuze Lyriek. Bijeengebracht en ingeleid door Jan H. Eekhout en A. J. D. van
Oosten. N. V. Uitgevers-Mij. « De Tijdstroom ». — Lochem.
(z.j. 364 b1z.).
M. MOK : K a a s- e n B r o o d s p e 1. 1938.—Lochem, De
Tijdstroom. (69 b1z.).
R. FRANQUINET : In Memoriam Maurice Ravel.
Gedicht. A. A. M. Stols, Maastricht en Brussel M.CM.XXXVIII
(gelill. 16 blz.).
FRANK VALKENIER : B 1 a z o e n. Drukkerij Henri Bergmans
N.V. Tilburg. (z.j. 63 blz.) .
ERIC VAN DER STEEN :. C o n t r o v e r s e n. N. V. Uitgeverij
v/h C. A. Mees Santpoort. MCMXXXVIII (71 b1z.).

Wanneer wij — als in de vorige kroniek aangaande het
proza — de vraag stellen, hoe het op het oogenblik met de
Noordnederlandsche dichtkunst gesteld is, dan moet het antwoord daarop evenzeer luiden, dat men ook bier na een kort
onderzoek vaststellen kan, dat deze zich kenmerkt door een
groei en bloei op bijna alle gebieden. De huidige Noordnederlandsche poe"zie is even risk, zoo niet rijker, als he proza.
Is er inderdaad nog teveel dat tot het volstrekt middelmatige
gerekend moet worden, steeds weer toch blijkt, vooral in
de laatste tijd, dat er in de Noordnederlandsche poezie
hoogtepunten van belangrijke beteekenis aan to wijzen ziJn,
en dat men vooral in de laatste maanden, van verrassingen kan
spreken. De opperheerschappij der lyriek is gebroken en de
algemeen geconstateerde bloei omvat dan ook epiek van
waarlijk grootsche allure. Ware ontdekkingen bleven niet uit
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en dat zij teekenen vormen tot algemeene blijdschap aanleiding gevend, is dan ook wel te begrijpen. De toekomst der
poezie waarover men zich tot voor kort in nationale als internationale kringen bezorgd maakte, schijnt nu verzekerd, en
vandaar dat meerdere in vorige jaren uitgesproken meeningen
en inzichten thans niet meer ingang kunnen vinden. De kwijnende kansen zijn veranderd in veelbelovende, en dat men de
poezie omwille van het proza zou verwaarloozen, is zeker een
stelling Welke men op diet oogenblik, met meerdere bundels
in handen, kan tegenspreken. Er is integendeel een harmonie
tusschen beide, Welke het algemeene letterkundige leven
slechts ten goede komt. Blijft in ons land de ware groote
dichter een uitzondering, meerderen toch zijn er, die de
constateeringen van groei, leven en toekomst wettigen. De
verrassingen daarin zijn — naar ik reeds opmerkte — van de
laatste tied. Eerst toen is de onzekerheid der jonge Hollandsche poezie geweken voor een phase, niet alleen beteekenend
voor de toekomst, maar ook zelf meerdere figuren inhoudende, waardoor het totale beeld der Nederlandsche poe"Zie
definitief gewijzigd en verrijkt is. Men heeft in verband met
deze —door Marsman uitgesproken — te aanvaarden vaststelling op meerdere persoonlijkheden de aandacht gevestigd,
en er — vooral — met nadruk op gewezen, dat een en ander
inderdaad meer dan voldoende is om de uitspraak te wettigen,
dat de jongste groei der Nederlandsche dichtkunst uitermate
verrassend is, ja zelfs van die acrd blijkt, dat er van verschil
met die der voorafgaande generatie, naar alle waarschijnlijkheid, nog slechts zeer kort sprake zal kunnen zijn. Het kan.
zijn dat men mag spreken over het ontbreken van een collectief jeugdelan, dock minder joist schijnt reeds de stelling,
dat men bij de jongere generatie nog weing vastomlijnde
gestalten aantreft. Ziedaar redenen die het in de hand werken,
dat men met vreugde de jongste Noordnederlandsche poezie
overziet.
Een selectieve keuze van dertig gedichten, uit de poezie
van 1938 in tijdschri.ften verschenen, brengt de door Anton
van Duinkerken, Roel Houwink en Victor E. van Vriesland
samengestelde bundel D e D i c h t e r s van het J a a r.
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Evenals de vorige verzameling biedt ook dit, niet minder sierlijk uitgegeven boek, werk van ouderen en nieuweren. Geen
keuze werd gedaan uit de tijdschriftnummers, die bij wijze
van. bundel het werk van een dichter b terwi^ l men
zich ook nu weer tot de Noordnederlandsche poe"zie beperkte.
Het boek heeft dezelfde kwaliteiten en gebreken als zijn
voorganger. Valt het te loven dat deze bloemlezing een aantal
verzen bij elkaar brengt, die in dit verband larger dan in de
tijdschriften zullen lever, daartegenover staat dat het ook nu
weer te beknopt is. Men mist andermaal in deze verzameling
te veel, door de te beperkte omvang. Het zijn ook ditmaal
slechts enkele facetten Welke D e D i c h t e r s van h e t
J a a r biedt, en wij herhalen dan ook de vraag of de uitbreiding tot een vijftigtal niet verkieslijker zou zijn. Nochtans
voor het gebodene zij men dankbaar. Het houdt verzen in
van buitengewone schoonheid en trefkracht als D e H o fm e i d van Jan H. Eekhout en Jan Engelmans ongetwijfeld
reeds algemeen bekende D e booze D r o o m. Daarnaast
komen er order anderen Jac. van Hattum, W. Hessels en Ed.
Hoornik in aan het woord, terwijl ook nu noch A. Roland
Holst en evenmin J. Slauerhoff ontbreken.
Veel breeder van opzet, en dan ook heel wat omvangrijker,
is het boek Moderne Nederlandsche religie u z e L y r i e k bijeengebracht en ingeleid door Jan H.
Eekhout en A. J. D. van Oosten. De samenstellers zien in deze
bundel, een daad van positief pogen : << om uit alle groepeeringen en over alle groepeeringen heen, het vele schoone in
de moderne poe""zie aan religieuze verzen voortgebracht, door
een karakteristieke en zoo oorspronkelijk mogelijke keus, bijeen te brengen ». Zij bieden dus een representatie op zoo breed
mogelijke basis, waarbij dan ook de jongere als allerjongste
dichters een ruime plaats gekregen hebben. Ook Eekhout en
Van Oosten fiebben zicl} tot Noordnederlaad beperkt, al
dftlen zij ,merle, dat vporbereidingen.getroffen zijn, om een
tweede hlcemlezing to doeti vetschujnen, waariti de ZuidNederLlndsche tit Afrikaansche relig,ieAise ly demar tceende plaats krijgen zai. Wat het begriregieuze poene
betreft vesagen zij er de aandacht op, dat dit'uiteraard iutge,
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breider en beperkter samen te vatten is; -het hunne achten zij
weerspiegeld in het hier bijeen gebrachte. Het ware tie wenschen, dat de samenstellers hier wat uitvoeriger en duidelijker
gesproken hadden. Deze beknoptheid werkt vaagheid in de
hand, en het komt het boek dan ook niet ten goede, dat de
I n 1 e i d i n g meer heeft van een verantwoording der uitgave, dan van een werkelijke tot het gebodene dieper invoerende introductie. Het valt te betreuren dat men deze kans niet
waaxgenomen heeft; het voorhanden materiaal noodigde
daartoe als het ware tilt, terwijl een zoodanige inleidende studie een belangrijk aspect van het moderne Noordnederlandsche poe"zieleven zou hebben belicht. Nu lijkt de verzameling
— onderverdeeld in : de protestantsche, katholieke, onafhankelijke, en marxustische dichters — ietwat overladen, waarbij
komt, dat er in het aantal opgeaomen verzen der dichters Been
onderscheid gemaakt is tusschen ouderen en jongeren, beteren
en minder voornamen. De bloemlezing mist zoo ook een
indeeling naar qualiteit, omstandigheid die het, onder meer
voor den buitenstaander — waarvoor zij toch ook bedoe'];d is,
— onnoodig moeilijk maakt te schiften en te keuren. Evenwel, niettegenstaande deze gebreken is de bundel M o d e r n e
Nederlandsche religieuze Poezie, waaxin
over de honderdvijftig dichters van deze tijd aan het woord
komen, een boek waarvan men de verschijning kan toe uichen. Het biedt als het ware een dwarsdoorsnede der huidige
Noordnederlandsche p en bezit daardoor een interessant
en levendig karakter.
Onder de groep der marxistische dichters vindt men de
naam van M. Mok, die in zijn K a a s- e n B r o o d s p e 1
een episch werk van buitengewone beteekenis bracht. In
sommige opzichten aan Gorter herinnerend, is dit revolutionna.ire gedicht van een sterkte en beeldenrijkdom, van een
krac.ht en gang, die verbazen. Het behoort ongetwijfeld tot
de beste verschijningen der laatste jaren, en duet in zijn
schrijven een poeet zien,, die leans maakt, in afzienbare tijd,
een van de weinige waarlijk grooten te worden.
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Een lente : het geboomte, dat, bedropen,
zijn twijgen in den lagers hemel stale,
werd van een vreemde siddering bekropen,
een tintelen doorgloeide het en brak
in knoppen naar het licht; de wolken vluchtten
als een -verslagen Leger naar de kim,
een blauwe sluier spande langs de luchten,
een leeuwerik begon zijn hoogen klim
en strooide door den klaren dag zijn klanken;
er dansten . vonken in den grauwen poel
der velden, uit hon troebelheid werd blanke
verwachting; een rinds Lang ontkend gevoel
bemeesterde de wereld; gretig dronken
land en geboomte water, wind en zon,
het heil des hemels werd hon uitgeschonken,
of God Zijn schepping andermaal begon;
en uit een somberheid, die hem versteende,
tetrad de mensch den droog gevallen grond
en strompelde langs barst en bolt — en weende

om de ontreddering, die hij beyond.

Een zoodani ge bladzijde teekent den grooten dichter, en
van deze bladzijden is K a a s- e n B r o o d s p e 1 vol. Zijn
regels blijven u bij
het koren schreide naar hun aangezicht,

dicht Mok, en elders treffen
en blies den rook in het gekiat der zon,
en is de area naar de keel gesprongen
eer hen de vloed van your bereiken ion.
Veel en veel net you irk wiuen .dteeren, want 1Viaks
die din lexer gehetl.ea, I-vtr
i,s ecea sc6
j:
G Zij is .gtootsch ea, meer dan belovend', zij bezit

Ka ass- en B
vot3t, t ^g kar^om i^
vefi^^ju^i^^, die moeilijlc zAl worden 6v^rtwffei.

is. een
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Een tegenstelling tot deze revolutionnaire poe**zie vormt die
van Rob. Franquinet, Wiens I n Memoriam M a u r i c e
Rave 1 — door hem zelf van teekeningen en initialen voorzien — geen aanleiding geeft het van hem gevormde beeld
te herzien. Ook bier blijkt het werk van deze vruchtbaarste
der Limburgsche literatoren, weer meer fel en forsch, dan
fijn en teer, en voor alles hevig. Andermaal uitten zich zijn
bi"j"zondere hoedanigheden, in een rijke en weelderige verzenstroom, zich onderscheidend door breedheid van gang. Nochtans is na zijn vorige bundels deze verzenreeks iets rustiger,
zij is minder een belijdenis dan wel een tang, en eenigermate
week de hefrigheid voor de beheersching., Evenwel ook dit
boekje is nog preludium, al nadert het meer dan de vorige het
te verwachten geheel gave werk. Franquinet moge zich bezinnen, hij moge vooral rustiger worden; maar in het bijzonder moge hij ervoor waken door de breedte de diepte uit
het oog te verliezen. Zijn natuur neigt naar het weidsche,
maar hij loopt daarbij gevaar de grond onder zijn voeten te
verliezen.Nochtans In Memoriam MauriceRavel
is een voaruitgang; het moge blijken uit twee bier te citeeren
strofen
Wie huivert in 't azuur der waterklare nachten
en roept de sterren na langs carvers van het dal?
Geen zeilenschip op zee draagt roekeloozer vrachten,
geen pasgeboren lam blaat blanker in zijn stal.
Hij schrijdt vooraan en kranst zijn bandeloze leden
met druivenoogst en sliert de slingers road uw leest
en treedt op glanzend kruiii naar gonzende gebeden
van 't wild gediert in 't lokkende foreest.

ri

Wie zulke strofen dichtte, kan aanspraak makers op groote
belangste g; de verdere ontwikkelingsgang van Rob. Franquinet volge men dan ook met interesse.
Van Limburg Haar Brabant : << it n'y a qu'un has »! Frank
Valkenier voert ons met zijn B 1 a z o e n — versierd met een
ge9laagd, vignet van Luc. van Hoek — in de Brabantsche
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gouwen, waar de zuidelijke winden slechts goeds schijnen te
waaien. Zijn bundel is vol van dit goede en vruchtbare land,
waarvan het bloeiende houtgewas en de zingende wilgenfluit
hem voortdurend vervullen. Kleur, melodie en rhythmische
gang; alles wijst in die richting, en men kan zijn bundel
willekeurig openslaan om er de proeven voor te vinden. Ziehier een tweetal strofen van zijn V r o e g e B 1 o e i
Zo is dan op een vroege morgen
een hoge bloem, van licht en dauw
verzadigd, traagzaam opengegaan.
Hoe was haar naam? De prille morgen
noemde haar zilverkruid. Maar blauw
weed de dag en goud de baan
door de zon beschreven! Perlmaeren glansen
hadden gedraald in de morgenluchtea,
dit gaf de bloem haar ijlschoon wezen.

Men lette op de kleurenmenging in deze verzen; van een
bekoring zonder weerga, van een oorspronkelijkheid gelijk
slechts zelden het geval. In dezen Brabander verloochent zich
de natuurdichter niet, integendeel! Overal en altijd weet hij
Naar rijkdommen aan zich dienstbaar te waken. Zijn poe"zie
wordt erdoor gesteund, zijn persoonlijkheid gaat erin op.
Een vers als D o o i dankt er al zijn kwaliteiten aan, zijn
Lied voor Sinte Cecilia isjuistdaarom zoo treffend. Het heeft de schijn alsof deze dichter alleen de schoone
zijden des levens bezingen wil, slechts een enkele keer vaart
door zijn verzen de droefheid Welke het tranendal toch zoo
eigen is. Alles bezit in deze poe**zie een gouden glans, het
gebeel lijkt er door omstraald. Verdeeld in drie deelen, biedt
1 a z o e n daax6ij in het tweede een aantal religieuze verzen
gelijk er in ooze dagen weinige geschreven zijn. Zijn

K erstmis its zeermooi, zqn En Koningen kwa-

m e n ... niet minder. Duch vooral wordt men getroffen
door zijn scheppingsgedicht — O w n is c a r o f o e n u m,
etomnis gloria ejus quasiflos agri (Isaias
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X L, 6) — dat in qualitatief opzicht naast Moks werk staan
kan. Deze verbeelding is even grootsch en machtig, en niet
minder breed en diep.
Of God, gelijk Hij Adam schiep, hem eigenhandig velde,
wie zal het zeggen? Eens, terwijl hij op de velden sliep,
verscheen hem in den diepen droom een engel, die hem meldde
dat hij zijn eigen vlees, waarin de schuld ten hemel riep,
zou moeten maaien, aldoor de geslachten die te velde
staan zouden, bloeiend, rijpend, aldoor maaien met gewelde.
Zo sprak den engel. Dieper sliep den dromer, werelddiep.
Deze regels huldigen Valkenier, zij doen —meet de andere
van dit langere vers — in B 1 a z o e n meer dan een belofte
zien.
Zoo aanvaardend als Valkenier tegenover het leven staat,
zoo cynisch is de houding van Eric van der Steen, Wiens
C o n t r o v e r s e n voor menigeen een openbaxing zal vormen. Hij is de dichter, die altijd moet verliezen wat hij won,

en die dag en nacht waste ringen om zijn enkels draagt. Hij
welt zich een geketende die niet van de aarde kan loskomen,
en vandaar zijn afwijzende cynische houding. Geen vloek
Hoch spot komt er over zijn lippen, maar alles is vervuld van
een koud cynisme als zich slechts zelden in onze moderne
letteren openbaarde. Men leze bijvoorbeeld de schrijnende
Liefdeshistorfe.
Met verzen vol van dood en paradijzen
verwierf ik langzaam haar aanhanklijkheid;
van bouwen sprak ik, aan den nieuwen tijd,
terwijl zij proefde van diverse ijzen.
Ik triomfeerde op beschaafde wijze
na drie b6fichtin,gen van Tolstoi s strijd
omdat het in de steden niet goed vrijt,
besloten wij ern dag Haar zee te reizen.

390

Daar vond ik so wie so mijn Waterloo,
in badpak ben 'k geen Bokser en geen beau,
reeds na mijn eerste zwem-kunst had zij 't land —
persoonlijk, blij dat ik den grond nog voelde,
begreep ik eerst niet goed wat zij bedoelde,
Both toen de zon door, was 'k bekoeld en zeer verbrand.
Het is mo^elijk dat er meerderen zullen zijn die dit vers
Been poezie heeten, doch zij zullen er dan goed aan doen
zich te bezinnen op het wezen der dichtkunst. Dit vers is zeker
niet minder dichterlijk dan de andere in deze kroniek geciteerde en genoemde verzen; integendeel. Evenwel Van der
Steens instelling op het leven is afwijkend van de gewone.
Hij beziet werkelijkheid als Broom door een eigen aril. Hij
verlangt Haar het geluk, doch dooft van te voren de pijn die
hij er om lijden moet. In wat hij bij wijze van spreken noemt
zegt hij:
de paren, die voor een nacht minnekoozen,
willen het lied wel, maar niet het ref rein.
uitspraak zoo cynisch als zij maar zijn kan. Te vechten
tegen wat hem drukt doet hij niet, of heeft hij sinds Lang
verleerd; voor hem is er Bag en nacht schemering en als een
dwarsligger voelt hij zich immer deze of gene. Het kan. zijn
Bat dit voor menigeen niet even begrijpelijk is als voor
den dichter zelf, maar voor hen moge ik dan hier zijn
B e l ij d e n i s citeeren
Ik heb een leven mij verpoosd,
ik heb het lichte en het looze
bemind, meer dan het tijdelooze,
wat ik eraan vond, dat weet Joost,
maar 'k heb genoten van de troost
in 't negatieve en het vooze
ik heb de min tot rocs gekozen
en met de plus geminnekoosd.
391

Ik heb de rozen aangedragen
tot schaduw voor een edel hoofd,
ik heb voor haar van junidagen
het opperste gewas geroofd —
en om niet nacht en dag te klagen
am haar in na den dood geloofd.
Eric van der Steen is een merkwaardige verschijning
in het huidige Noordnederlandsche literaire leven. Zijn
•Controversen behoort — als Moks Kaas- en
B r o o d s p e 1 — tot de beste poezie der laatste jaren.
Het wil mij voorkomen dat de aankondiging deter verschillende bundels, de hierboven uitgesproken meening, dat
er leven en toekomst rond de Nederlandsche poee"zie is, wel
aanvaardbaar maakt. Men neme daarvan met vreugde kennis
en stelle zich nader op de hoogte. Men zal dan bemerken
dat er meer is dan het bier genoemde; immers in waarheid
heeft het Noordnederlandsche poezieleven een eigenaardige
en bekoorlijke glans. Zoo verschenen nog onlangs van den te
jong gestorven Slauerhoff verrassende als treffende verzen,
en dat ook Anthonie Donker nog een bundel als 0 n v o 1t o o i d e S y m p h o n i e schonk — waarop ik voor enkele
maanden in dit tijdschrift de aandacht vestigde —, werpt
evenzeer op dit terrein een merkwaardig licht. De namenhoeveelheid op het gebied der poe""zie doet ontstellen, doch
waarwijorrstotde jongsten bepaalden willen wij er nog
slechts enkelen noemen. Wij volstaan daarbij met Ed. Hoornik, wien het bekroonde M a t h e u s op de voorgrond
bracht, en Gerard den Brabander die opmerkelijke verzen in
D r i e o p e e n Perron publiceerde. Daarnaast zijn vele
anderen en ook zij geven, met de genoemden en nader aandeduiden, aanleiding de reeds herhaalde uitspraak aangaande
de huidige Noordnederlandsche poee*zie andermaal te onderstrepen. Het hiergegevene beknopste en onvolledige beeld
moge daarvan blijk geven, maar vooral leiden tot eigen
kennisname en onderzoek.
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III
PHILOSOPHISCHE KRONIJK
door Dr. M. GRYPDONCK

een

Om weer dan
reden is het verschijnen van het << Tijdschrift voor Philosophie» een gebeurtenis van belang voor
onze cultuur. Op zichzelf brengt het immers reeds een levendig getuigenis van den hoogen ontwikkelingstrap, waarop
aan actieve en scheppende philosophie wordt gedaan, in
breeder kringen dan in de professioneel-verplichte. En
verder dient reeds het eerste Hummer diegenen van antwoord,
die blijven vothouden dat onze volksaard niet gericht is op
speculatief denken en veel minder op wijsgeerig-scheppend
bedrijf.
Dit vooroordeel, dat nog door Bru'lez versterkt werd in
het overzicht van de Nederlandsche Wijsbegeert; in 1926
bij Hirt in « Jedermanns Bucherei » gepubliceerd, steunt men
liefst on zoogenaamde historische gronden. Het blijkt inderdaad, dat onze gewesten niet bijzonder veel scheppende wijsgeeren zagen geboren worden Hoch gedijen; maar doorgaans
vergeet men daarbij te voegen, dat in ons land nooit een
ernstige kans bestaan heeft op een tamelijke verspreiding van
wijsgeerige overtuigingen, ten minste in die perioden, wanneer de philosophic niet in geraakt was.
Het schijnt wel aan ons lot verbonden te liggen, dat subjectieve en objectieve magelijkheden voor een diepgaand en
intens speculatief leven in een kringloop mekaar achterna
komen. En omdat thans de objectieve factoren zoo gunstig
zijn voor een nieuwen wijsgeerigen bloei, en omdat de subjectieve elementen niet ontbreken, noopt het tot verheugen
dat daar een instrument tot stand wordt gebracht, waardoor
alle belangen ineens worden gediend. Wie niet vooringenomen staat togenover de cultuurhistorie en haar lessen, moet
aanvaarden dat ons misschien nu de kans geboden wordt iets
van den eeuwenouden achterstand in te halen.
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Het << Tijdschrift >> zelf is geroepen om daar machtig veel
toe bij te dragen, ten minste indien het blijft de kunst verstaan
te binden en voornamelijk niet te scheiden of af te zonderen.
In een beperkt cultuurgebied als het ooze, moeten de tegenstellingen op een zoo prikkelbaar onderwerp als de wijsbegeerie van zelf scherper zijn. Maar daartegenover staat een
tijdschrift, dat niet alleen bedoelt den cultureelen rol te
spelen die er van nature uit aan voorbehouden blijft, maar
waarin alle tegenstellingen herleid worden tot een persoonlijke overtuiging. Het is voldoende de lijst te overloopen van
de medewerkers om er van overtuigd te geraken; om niet te
spreken van den uitdrukkelijk uitgesproken wil, die de
uitgevers in hun prospectus beteekenen << zo ruim en zo
modern mogelijk >> te zijn. «Het standpunt, ingenomen door
het tijdschrift, is uitgesproken spiritualistisch; daarin ligt
eerbied voor de traditie besloten, hoewel iedere neiging tot
exclusivisme streng wordt geweerd. Een levendige belwgsteiling voor de hedendaagse problematiek zal steeds de eerste
bekommering van alle medewerkers blijven. In een positief
construerende geest wil het Tijdschrift voor Philosophie
medewerken aan de uitbouw van de hedendaagse wijsbegeerte >>.
De openheid en de voorgenomen verbondenheid is niet
van de minst verheugende teekenen, die deze geboorte vergezellen. Maar toch overtreft nog de voldaanheid om het
eindelijk tot stand amen van een degelijk werkinstrument.
Het doet niets af van de waarde en de verdienste van reeds
bestaande — en misschien ook al verdwenen — tijdschriften,
die hoofdzakelijk (of ook al van nevenbij) een philosophische belangstelling hebben pogen te onderhouden en zelfs
verbreiden, wanneer in het nieuwe Tijdschrift begroet wordt
het werkinstrument dat door zoovelen werd gemist, omdat
niet voldoende contact weer gevonden werd met het wijsgeerig gebeuren in zijn breedte. Die leemte is thans gevuld,
en indien de bedoelingen bewaarheid worden, volledig
gevuld!
Want, al blijft het tijdschrift in wezen en streven nationaalen cultuurverbonden, toch richt het zich tot zijn lezers met
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een Internationale medewerking. «Zo zal het Tijdschrift voor
Philosophie op actieve wijze deelnemen aan het internationaal wigsgeerie leven, eti zijn plaats krijgen in de rij
van groote tijdschriften.»

Met het eerste nummer is men alleszins op den goeden weg
om die plaats to veroveren. Zoo pas is immers het eerste deel
van het Tijdschrift verschenen : een lijvig boek met een
hoogst interessante reeks bijdragen en een degelijk aangepaste bibliographie, overzichten, kronieken en jaarberichten.
De reeks opstellen opent met een bijdrage van den in ons
land minder algemeen maar even waardeerend als in het
buitenland gekenden wijsgeer Prof. Dr. F.J. J. Buytendijk,
over de schaduwen van het kennen. De geleerde heeft aan
het jonge tijdschrift een bijdrage afgestaan over een der meest
nijpende vraagstukken in de dierpsychologie en in de kennisleer : de verfiouding van het dierlijk bewustzijn tot het
menschelijk kennen als louter psychisch gebeuren.
Prof. Dr. H. J. De Vleeschauwer geeft den lezers een uiterst
zake'lijke en begrijpelijke samenvatting van het driedeelig
werk, waarmee hij voornamelijk zijn Internationale reputarie
vestigde : de ontwikkeling van Kant's cririsch vraagstuk. Aan
het Nederlandsch publiek wordt aldus een overzicht bezargd,
tezelfdertijd als bij Alcan meer breedvoerig een in het
Fransch gestelde << L'evolution de la pens ee Kantienne. Histoire dune doctrine » van de persen komt, die tevens als een
samenvatting van de meesterlijke «Critique transcendenta.'le »
bedoeld is.
Prof. Dr. E. De Bruyne biedt ons een verhandeling over de
beteekenis van << hoeveelheid >> en << hoedanigheid » in de
positieve wetenschappen. Aanleiding tot die philosophischsystematische beschouwingen over deze twee tot nogtoe veel
omstreden vaktermen, die de philosophie met de wetenschappea deelt, was het eerste opstel van Buytendijk in zijn
«Grondproblemen van het dierlijk leven >>, verleden jaar in.
de Philosophische Bibliotheek verschenen. Als theoretisch
--
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betoog sluit deze reeks beschouwin gen aan bij de vroeger
verschenen studies van denzelfden geleerde «De la definition
et de la division des sciences » (Revue neo-scholastique 1928,
eerst vier jaar later in het Nederlandsch verwerkt in de
magistrale Ethica) en bij de «Contribution generale a la
methode de 1'esthetique et de la science de fart » (IIe congres
de 1'esthetique et de la science de fart, Paris 1937). Thans
krij gen wij de primeur van de derde bijdrage : voor wie nog
Wilde twijfelen aan de bevestigde noodzakelijkheid van een
algemeen philosophisch tijdschrift een afdoende bewijs!
E. P. Dr. De Petter komt de verdienste toe het juiste inzicht
in de intuitie als philosophisch procede duidelijk te waken,
vooral voor die kringen, die zich nog al te strak aan intellecvualistische overdrijving bezondigen. Het gezagvol en ondubbelzinnig getuigenis ten voordeele van een te lang miskende
intuitie, de be p aling van haar qualiteiten en eigenschappen
en de verhouding tot het geheel van het denken moge veel
starre geesten tot een beter inzicht brengen. Vast staat nu dat
de intuitie niet vreemd noch vijandig is tegenover een weer
intellectualische richting, maar dat ze uitstekende diensten
kan bewijzen voor sommige rationeel weinig te verklaren
psychische acten.
De Heer Duchateau wijdt een grondig en naar volledigheid
strevend overzicht van het schooltractaat van den pseudo
Boetius.
^n nieman^ minder ^nr sari -^ iussert is ^ ^r ^uit^n4^anctsche >> bijdrage, namelijk de uitgave van het ontwerp tot een
voorrede voor de << Logische Untersuchungen >>.
Alles samen is het thematisch deel het tijdschrift zoo
gevarieerd als rijk gevuld : als Spiegel van de meest voorname
wijsgeerige bedrijvigheid in ons land op het gebied van het
nieuwe en het wag 'het een gelukkig debuut
heeten. Verder persoonlijke
iedt het tijdschrift nog een overzichtelijke
critische studie van Pater Jansens over de christelijke wijsbegeerte.
Als werkmateriaal volgt op de kroniek een uitgebreide
bibliographie, die zonder twijfel nog aan indeeling en bruikbaarheid zal winnen, een jaarbericht over de Kantiaansche
-
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Wijsbegeerte door Prof. Dr. De Vleeschouwer, over Aesthetiek en kunstphilosophie door Prof. Dr. De Bruyne, en enkele
lose besprekingen over paedagogiek door Dr. J. Langeveld.
Kortom, het eerste nummer lost reeds voor een groot deel de
be'loften in, die een ijverige redactie schijnbaar roekeloos de
wijsgeerige wereld had ingestuurd. Achteraf moet men toch
erkennen dat de optimisten gelijk krijgen. Aan Been beter
kon de prijs toegekend worden voor 1939,. waarvan de
Vlaamsche maatschappij Noordstar-Boerhave de rendeerende
cultureele werken mee steunt : met name de prijs van het
Noordstarfonds. Een Nederlandsche cultuurbelofte ontmoet
een Vlaamsche cultuurprijs : het nieuw «Tijdschrift voor
Philosophie » kon niet onder beter auspicia zijn vlucht
nemen.
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RINGSTEKEN
WIJSHEID OP HAREN KOP
Tegen de letterkundige tijdschriften voert men gewoonlijk aan, ofwel dat zij te
uitsluitend letterkundig zijn, ofwel dat zij te veel < raisonniren > en te weinig scheppend werk brengen. Zelden heb ik het verwijt gehoord dat zij zich te veel op de
wijsheid toeleggen. Dit verwijt nu is toepasselijk, niet op het tijdschrift GrootNederland in het algemeen, maar toevallig op een enkel nummer van dit maandblad,
dat ik beschouw als een der allerbeste zoo niet het beste der nederlandsche periodieken.
In dit nummer publiceeren niet minder dan vier wijzen hunnen catechismus
Jan Gresshoff, Toussaint van Boulaere, P. Van Reussen en Hendrik van der Wal.
Deze wijzen alle vier werden door Pallas Athena zoo overvloedig met gunsten beladen, dat zij zich genoopt zagen de schatten van hun geest in den comprime-vorm
van aphorismen mee te deelen, daar zij anders al te vele en al te dikke boeken zouden
noodig gehad hebben ter ontlasting van hun hoofd.
Laat ik dadelijk een uitzondering maken voor Toussaint. Niet omdat hij den
leeftijd bereikt heeft, die verkeerdelijk als wijs bestempeld wordt (1) en dus het
recht zou hebben wijsheden om zich been te spreiden; wat ik ontken, daar de ware
wijsheid de nutteloosheid van het spreken beseft en dus zwijgt, ontken ook op grond
van het voorbeeld des wijzen der wijzen, Socrates, die zeide : < Ik zelf ben onvruchtbaar aan wijsheid, en het verwijt, mij reeds door velen gemaakt, dat ik anderen
(1) De zoo zelden gecontroleerde meening dat een mensch wijs zou zijn door
het feit dat hij oud is, berust op verscheidene a priori's, waarvan men zich zelden
bewust words. Wanneer men nagaat hoeveel groote uitvindingen en ontdekkingen,
vernieuwingen, bewegingen, zelfopofferingen en heldendaden zich niet zouden voorgedaan hebben indien de jonge en overmoedige c wazen, die ze verwezeniij kt hebben,
geluisterd hadden naar de wijsheid van oude menschen, krijgt de confientie in den
ouderdom een deuk. Trouwens, wat bewijst dat men, naar gelang men meer jaren
lang nadenkt, ook juister denkt? Vooral daar met de jaren de geestesvermogens
slnken met de lichamelijke mee. Wanneer men vandaag wit en tien jaren later zwart
concludeert, is dan zwart de juiste conclusie omdat zij Lien jaren later komt ? Zij
is gegrond, zegt men, op meer ervaring. Ervaring verstrekt zeker kostbare gegevens,
maar het komt er op aan, uit deze gegevens juist te concludeeren. Wanneer de man
zegt : « doe het > en de ouderling « doe het niet », want ouderlingenwijsheid is
doorgaans negatief, blijkt de man slecht te hebben geraden wanneer het mislukt,
terwijl de ouderling altijd gelijk heeft, want wat men niet doet mislukt nooit. Maar
is dat wijsheid?
Verdenk steller dezes niet van gemis aan eerbied voor de grijze haren. Deze
hebben geleerd te verzaken en wederom eenvoudig te zijn, zonder waan en agressiviteit. Dat alleen reeds is eerbiedwaardig.
En de bejaarde stichtster van dit tijdschrift, Mej. M. E. Belpaire, zal deze boutadein-voetnota niet brommend lezen : ik ken hare leuze : « De jeugd heeft altijd gelijk !>>
-
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vragen stel en zelf nooit antwoord geef, omdat ik geen wijsheid bezit, is geheel
gegrond », En de eenige misschien die voor Socrates niet moest onderdoen in sapientia,
de oude Lao-Tse, zeide : «Weten dat men niets weet is het hoogste ».De uitzondering geldt voor Toussaint omdat hij te wijs blijkt om algemeene princiepen ad
acternitatem te formuleeren, Hij houdt zich bij zijn vak,de letterkunde en geeft
daarover technische bizonderheden, dus veeleer notas voor een practische handleiding
dan een wereldomvattend compendium philosophiae zooals de drie anderen.
Maar langer mag ik voor Toussaint niet pleiten, want hij is een «Brusselaar»
en men weet het, wie over een Brusselschen letterkundige iets gunstigs zegt, is
er op uit hem te vleien. Daar ik mij als Antwerpenaar, zij het dan ook maar Ingeweken, schamen zOU een Brusselaar niet rechtstreeks aan te vallen, laat staan hem
te vleien, zal ik dus verderop ook een der aphorismen van Toussaint tegenspreken.
Ongeveer den heelen dag leest (en schrijft!) een mensch onzin en reageert niet,
Waarom grijpt hij de critische pen als intelligente en temperamentvolle menschen
zooals Gresshoff, Renssen en Van der Wal aphorismen van zich afgeven? Juist omdat
hij ze voor intelligent en temperamentvol houdt en zij hem dus een teleurstelling
hezorgen? Want aIle onnoozelheden zijn immers verteerbaar, zelfs sympathiek soms,
zoolang zij komen van hen die men tot niets beters in staat acht, Men verwacht ze
echter niet van een tijdschrift onder leiding van Greshoff, Van Nijlen en Vestdijk,
Christian Morgenstern zegt dat er lieden zijn, die zich reeds persoonlijk aangevallen voelen, wanneer men tegenover hen op kordate wijze een hesliste meening
uitspreekt, om het even of zij het er mee eens zijn of niet, Ik heb mij afgevraagd
of mijn verzet tegen deze aphorismen, niet alweer een nieuw facet van mijn slecht
karakter in het licht stelt, Het is weI mogelijk, het zal onderzocht worden.
In afwachting zou ik nochtans willen trachten .aan te toonen, dat in deze wereld,
waarin volgens den ouden Drocang-tse «niets is zonder zoo-zijn, niets zonder anderszijn » niets onzinnigers bestaat dan een aphorisme, waarin bij definitie alles 6f zoo,
6£ anders schijnt, Hierdoor is dan ook bij definitie het aphoristisch denken en
spreken, de typisch denk- en uitdrukkingsvorm van kleuters en de verschillende soorten van zwakzinnigen, Het intellect imme:rs meet men aan de scherpte en snelheid,
waarmee het, niet een ding, maar de tallooze nevenzijden en de keerzijde van dat
ding tegelijk onderscheidt, En indien de wijsheid zou te meten zijn aan de gematigdheid en reserve, zou het aphorisme, uiteraard scherp en stout, juist de vorm zijn
waarin wijsheid zich niet uit.
Ziedaar al een paar aphorismen, maar ik ben nu eenmaal op der aphoristen pad.
Ik zie dit pad eindeloos, smal, zooals het een pad betaamt, afgeboord met twee zeer
hooge blinde muren. Het loopt door het wijd en prachtig land der denkbaarheden.
Men kan op dat pad slechts stomweg vooruit, Elke stap een aphorisme. Aan het
eindevan het pad, indien het een einde heeft, heeft men niets van het prachtig land
gezien, De pracht van dat land immers is samenhang. Samenhang ziet de aphorist
nooit,
Ineene novelle van Anatole France Iegt de duivel aan een monnik uit, dat de
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waarheid wit is en toch niet zuiver. Dubbend over deze raadselachtigheid, ziet de
monnik in droom een ontzaglijk wiel, « pareille a ces roses de lumiere qui fleurissent
au portail des eglises >>. De kleuren van dat wiel waren gemaakt van al de tegenstrijdige uitspraken ooit door menschen gegeven sinds het begin der tijd. Wit echter
was er niet bij en de monnik zuchtte : zal ik dan nooit de witte waarheid zien ? Toen
begun het wiel te draaien, eerst langzaam, dan sneller en sneller en ten slotte zag
de monnik het gansche wiel wit en hoorde eene stem : < Contemple la Verite blanche
que to desirais connaitre et sache qu'elle est faite de toutes les verites contraires,
en meme facon que de toutes les couleurs est compose le Blanc ».
De aphorist heeft dit Wiel nooit gezien. Dat de waarheid wit is en toch niet
zuiver, gelooft hij niet. Noch dat zij wit is, noch dat zij niet zuiver is, noch dat zij
samengesteld is. Hij wil haar tot in het oneindige verdeelen en haar kleuren zoo
straf mogelijk.
Nu heb ik getracht op enkele hunner aphorismen de beweging van het wiel over
te brengen, bij wijze van sportieve proefneming, nl. aan te toonen dat het tegenovergestelde van een aphorisme ook even waar is. Tijd en plaatsruimte hebben mij
ontbroken om aan te toonen dat ook de tusschenvormen tusschen een aphorisme en
een tegenaphorisme waar zijn, bij zooverre dat een aphorisme, samengesteld uit,
laten we zeggen, de drie deelen ABC zich leent tot de composities : BCA, CBA,
BAC, CAB en ACB. De lezer kan echter zelf deze proef nemen en de mijne voortzetten op de andere aphorismen, waarvan ik slechts de eerste de beste genomen heb.

Waar zullen wij beginnen ? Om het even waar. Vooraan. Dus bij Greshoff :
GRESHOFF : « Aangezien ieder woord, ook het juiste, een verraad beteekent,
heeft het geen zin zich daarom of te martelen. Het eerste het beste kan dienen,
omdat het ware uitdrukkingsmiddel ligt in het accent dat wij het medegeven. >>
TFGEN-APHORISME :Aangezien het ware uitdrukkingsmiddelligtin het accent
dat wij het medegeven en het accent vanzelf komt, moet men zich om het accent niet
bekreunen, doch zich wel afmartelen om het woord te vinden dat met dit accent
kan uitgesproken worden, want geen twee woorden ''leenen zich tot hetzelfde accent.
GRESHOFF : « Wanneer een menscheneter en een moralist een verschil van
meening uitvechten, wordt de laatste in weerwil van de Geest, die volgens de legende
altijd overwint, aan het spit geregen en geroosterd. >>
TEGENAPHORISME : Wanneer een menscheneter met een moralist een verschil
van meening uitvecht door den moralist aan het spit te rijgen en te roosteren overwint
hij wel den moralist, maar niet den Geest, daar deze niet aan het spit geregen en
geroosterd kan worden. De overwinning van den geest is dus alles behalve een
legende.
GRESHOFF : « Zij die het bestaan aanvaarden, de ja-broers, zijn waarlijk met
kieskeurig en hun groezelig kinderhandje is gauw gevuld. Zij die er zich geestdriftig
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over uitlaten, toonen daardoor alleen maar aan dat zij geen verantwoordelijkheidsgevoel bezitten en in hun geesteIijke ontwikkeling achterbleven.})
TEGENAPHORISME : Zij die het bestaan niet aanvaarden, de neen-zeggers, zijn
waarlijk kieskeurig en hun oude handen zijn maar niet meer te vullen. Zij die er
zich malcontent over uitlaten toonen daarmede alleen maar aan, dat zij zich te veel
verantwoordelijkheid aanmatigen en in hun geestelijke ontwikkeling vroeg oud
werden.

*
**
Ik moet dus ook Toussaint tegenspreken, Dan maar zijn eerste aphorisme genomen ;
TOUSSAINT: «In deze reeks (boeken, feiten, menschen) zijn de boeken het
belangrijkste, omdat boeken aan invloed eeuwig zijn ; vervolgens komen in rang
van belangrijkheid de feiten, omdat feiten stonden van eeuwigheid zijn ; ten slotte
komt de mensch, omdat de mensch, al is hij eeuwig noch belangrijk om te beschouwen, toch voor den medemensch een voorwerp van geduldige observatie wezen
moet, De hond ook stelt in zijn vlooien belang.})
TEGENAPHORISME : In de reeks boeken, feiten en menschen is de mensch het
belangrijkste omdat hij boeken en feiten maakt, vervolgens komen de feiten omdat
feiten werkelijk zijn, ten slotte komen de boeken omdat boeken, al zijn zij noch
eeuwig noch belangrijk om te lezen, toch vooreenige menschen een voorwerp van
geduldige lezing schijnen te moeten wezen. De hond stelt ook in zijn vlooien
belang (1).

*
**
We zoeken de kortste aphorismen uit. De volgende zijn van P. Van Renssen:
P. VAN RENSSEN :. «God is ons dichter bij enverder af dan wij denken.})
TEGENAPHORISME: 'God is ons noch dichter bij noch verder af dan wij
denken.
(1) Dit aphorisme leent zich tot allerlei nevencomposities. Als boeken het belangrijkst zijn omdat zij (hoeveel? welke?) aan invloed eeuwig(?) zijn, zijn feiten nog
veel belangrijker omdat veel meer feiten een veel eeuwigeren(!') invloed hebben dan
boeken (Het feit van het ontstaan der wereld, van het vinden eens middels om
brood te bakken, van de uitvinding van het wiel, de ontdekkingen van Columbus
en Copernicus).
Andere nevencompositie. Wat het langst invloed uitoefent is niet het belangrijkste,
weI wat .den diepsten en besten invloed uitoefent, Een Lombroso-type, wiens progenituur van in de 16e eeuw tot heden regelmatig haar aantal gedegeneerden Ievert,
oefent langer invloed uit dan een vader, wiens eenig kind groot geleerde of kunstenaar, kinderloos sterft, Is het Lombroso-type daarom belangrijkst?
Andere nevencompositie. Als een feit belangrijk is, omdat het een stonde van
eeuwigheid is, is de mensch belangrijker dan een feit, want hij is een langere stonde
van eeuwigheid. En zoo voort. B.v, nog : Als een of ander boek aan invloed eeuwig
is, is dan de mensch die bet schreef minder eeuwig aan inv loed?
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P. VAN RENSSEN : « Wie alles verliest blijft God over; wie alles gewonnen heeft
blijft van God ontdaan. »

TEGENAPHORISME : Wie alles verliest verliest alleen God ; wie alles gewonnen
heeft won alleen God.

P. VAN RENSSEN : « Moest een mensch zich niet altijd weer verwonderen omdat
dit toch zoo onbegrijpelijk vreemd is : leven en zijn. >
TEGENAPHORISME : Moest een mensch zich niet altijd weer verwonderen omdat
dit toch zoo vanzelfsprekend eenvoudig is : leven en zijn...
P. VAN RENSSEN :, << Hij is gelukkig die zich aan het grootere -kan gewonnen
geven. >)
TEGENAPHORISME : < Hij is gelukkig die zich aan het kleinere kan gewonnen
geven.
P. VAN RENSSEN : <c Houd niets vast dat u niet behoort. U behoort alleen uzelf
en dit is kostbaarder dan alle dingen.)>
TEGENAPHORISME : Houd niets vast dat u behoort. U behoort niet eens uzelf
en dit is kostbaarder dan alle dingen.
Enkele wijsheden des vierden wijze : Hendrik van der Wal :
H. V. D. WAL : << Als we naar een beschreven verleden en niet naar een onbeschreven toekomst gingen, zou de school misschien een goede voorbereiding voor
het leven zijn. »
TEGENAPHORISME : Als we naar een beschreven toekomst en niet naar een
onbeschreven verleden gingen, zou de school misschien een goede voorbereiding
voor het leven zijn.
H. V. D. WAL : << We zouden waarlijk in een betere wereld leven als vrouwen
niet steeds bij een afwijzing, maar integendeel bij een aanvaarding ons haar vriendschap aanboden. )>
TEGENAPHORISME : We zouden waarlijk in een slechtere wereld leven als
vrouwen niet steeds bij een afwijzing, maar integendeel bij een aanvaarding ons
haar vriendschap aanboden.
H. V. D. WAL :, « De loop der geschiedenis ? Geestdrift en heldhaftigheid bouwen
een schip om nieuwe werelden to ontdekken, maar Gezond Verstand gooit ze overboord en maakt er een woonschuit van. >>
TEGENAPHORISME : De loop der geschedenis? Gezond Verstand bouwt een
schip om nieuwe werelden to -ontdekken, maar Geestdrift en Rechtvaardigheid gooien
het overboord en . maken er een rooverschip van.
Quand on a fait cent vers et deux feuilles de prose, it faut se reposer dix ans ,

schreef Malherbe. Iets in diem acrd zou men de aphoristen moeten aanraden : Wanner
gij iui u de lust waarneemt tot het schrijven van een aphorisme, denk er dan over na
tot gi j . van het schrijven afziet. G. W.
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B o e k b e s pre k
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E I e vat ion s sur l'E c r i t u reS a i n tee tIe s p r i ere s d e I'E g lis e,
6e edition. - Tequi et Fils. Paris.
Onder zeer korten, schematischen vorm, geeft dit boekje 300 beknopte meditaties.
Lumineuze woorden uit het Evangelie worden aangehaald, ten dienste van hen voor
wie meditatie reeds een gewoonte is.
J. B.
C. C. S. CRONE: He t fee s tel ij k e Leven. -- Uitg. De Wereldbibliotheek,
Amsterdam. 1939. - 91 bIz. Gezonden f. 1.75.
De titel is niisleidend want hij is ironisch bedoeld. De schrijver blijkt nochtans
het leven van uit dien kant niet te bekijken : de ondertoon van zijn werk klinkt vol
weemoed. Eigenlijk is het niet meer dan een novelle, die hierin van de vele specimens van dat soort verschilt, dat zij getuigt van den persoonlijken kijk en van het
schrijverstalent van den auteur. De inhoud is niet verrassend : hoe een burgerman
vrouw en kind verliesten eerst als het onherstelbare gebeurd is, ten volle begrijpt
wat hem ontviel. De eerste hoofdstukken doen verwarrend aan, maar allengs wordt
de uitwerking vaster en beter verantwoord.
D.

ADRIAAN VAN DER VEEN: Gel d s pee 1 t de g roo t e R 0 1. - Uitg, De
Garve, Brugge. 1939. - 67 blz, Ingen. 3 fr,
Van del' Veen geboren op 16 December 1916, redacteur-secretaris van het letterkundig maandblad voor jongeren «Werk» bewijst in dezen kleinen schetsenbundel
dat hij de esthetica der heeren Tel' Braak, Vestdijk en Greshoff tel' dege begrepen
heeft, Het zijn zeer zakelijke opnamen uit het leven del' werkloozen; de schrijver
heeft naar den uitersten eenvoud gezocht en naar een angstig vermijden van al wat
naar het gevoelige en heldhaftige zweemt. Onaardig is het zeker nier, maar in dien
verdoorgedreven afkeer van elke opschepperij Iigt er ten slotte ook iets dat als pose
aandoet,
D.
DR. G. STUIVELING: Va ria tie s. - Een bundel gedichten verzameld en
ingeleid door .... - Uitg, ]. B. Wolters, Groningen, Batavia. - 95 blz., f. 0.95.
V oor schoolgebruik. De gedichten werden om enkele onderwerpen als «Lente»,
« Herfst », «Vogel », enz, gegroepeerd.
D.

SALMAN SJNEOER: N 0 a c h Pan d r e. - Roman uit het Jiddisch vertaald
door Simon Koster. - De Wereldbibliotheek, Amsterdam. 1939. - 295 blz, Geb,
46 fro
Simon Koster is in zijn inleiding te vol 10f over de schrijverskwaliteiten van
Salman Sjneoer, Op grond van dezen roman komt het ons voor dat diens verschijning
niet bijster uitzonderlijk is. Zijn hoek is knap geschreven, af en toe met een vleugje
humor en tarnelijk veel schilderkrachtigheid, doch het vormt geen eenheid, het heeft
meer van de kroniek dan van den roman. De gebeurtenissen spelen zich in het Rusland der eerste helft van de vorige eeuw af en verhalen van een jongen Jood, den
Noach Pandre, naar wien het boek betiteld werd, en dien de schrijver willen voorstellen heeft als een symbool van de Iijdzaamheid, en van de rechtvaardigheidszin
van zijn Yolk. Na allerlei tegenkomsten, verarmd, vernederd en Iijdend, komt Pandre
ten slotte als een geestelijke overwinnaar terug naar zijn dorp. Ook dat is symbool.
D.
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PROF. DR. H. VAN WERVEKE : M a r n i x e n 0 r a n j e. - Lectura-uitgaven,
Antwerpen. — 30 blz. 1938.
Dit is de lezing gehouden door prof. van Werveke in de stedelijke feestzaal
te Antwerpen bij de herdenking van den 400sten geboortedag van Philips van Marnix.
Vooraan krijgen we het portret van < Philippusi Marnixius t h e o 1 o g u s >. Zou
dan eindelijk de waarheid doorbreken en worden aanvaard dat Marnix eerst en vooral
een kettersche theologus heeft willen zijn ? Wij hopen het. Prof. van Werveke doet
het verschil van idealen tusschen Oranje en Marnix uitkomen. Marnix heeft wel eens
de politieke mogelijkheden aan het op kerkelijk gebied bereikbare opgeofferd. Voor
Marnix is het geloof de beslissende factor geweest, voor Oranje was het de Staatkunde. Philips is mede verantwoordelijk voor de openbare predikingen van 1566, en
hij zal den beeldenstorm verontschuldigen. Philips is een extremist. Philips is ook
diep Franschgezind, verwachtend alle heil uit Frankrijk. Hij schrijft ook liefst in het
Fransch. Maar de man moest nu eenmaal gehuldigd worden. Prof. van Werveke heeft
het weten te doen op een waardige wijze. F. P.
JAN SCHEPENS : P o 1 y f o t o. — Uitg. Mij Manteau, Brussel.
« Heet gij Jan ? Lees dit boek ! >> Met dit reclamestrookje om dit bundeltje, hengelt
de schrijver naar lezers en de uitgevers naar koopers. Maar het boekje heeft me noch
wijzer, noch rijker gemaakt. Ik had het maar niet moeten lezen ; want ik beet geen
Jan.
A.
V.
C.

BERTHE VERHOEYEN :. O p e n H a r t.

Het zou nog kwalijk wedden zijn op de literaire toekomst van dit Jong talent.
Er is meer verstandelijkheid en wil in deze verzen, dan zingend gevoel. Een wezenlijk
vers wordt uit andere en mysterieuzer gronden geboren dan deze bewuste pogingen.
A. V. C.
HAROLD FRENCH : T s j e c h o - S 1 o w a k ij e. Verleden, Heden en Toekomst. —
Uitg. Ned. Boekhuis, Tilburg.
Verleden ? Ja, maar Heden en Toekomst klinken bijna als een bespotting. Laat
het dan in vele opzichten retrospectief zijn, het boek van Harold French blijft onze
belangstelling waard. De geschiedenis van het Tsjechische yolk is niet afgesloten.
Het boek van French zal ons- wellicht -- de geschiedenis van _ mor
_gen leeren___be-grijpen.
C.
FELIX TIMMERMANS : I c h s a h C a c i 1 i e k o m m e n. — Gesellschaft der
Freunde der Deutschen Biicherei. Leipzig.
Pastor Verriest zou boven dit beeld van zijn litterairen < Regenboog >> geschreven
hebben : <( Blank-Bleek > ; « Een blank-bleeke mist, doorschijnend, met licht-blauwe
tinter >>.

West-Vlaamsche Minderbroeders in verre landen. —
Uitg. door de Franciscaansche Missieprokuur te Kortrijk.
D e K a t h. B ij b e 1. De heilige Boeken van het Nieuwe Verbond. 8-e aflevering. Vert. door P. Dr. Crispinus Smits O. F. M. — Uitg. K. Beyaert, Brugge. —
Prijs voor heel het werk 75 fr.
LUDWIG PFANDL : Jeanne la F o l 1 e. Sa Vie - et son Temps. — Ouvrage
traduit de 1'Allemand par Raoul de Liedekerke. (Bibliotheque Historique). — Nouvelle Societe d'Editions. Bruxelles.
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Een merkwaardig, sterk gedocumenteerd boek, boeiend geschreven, en bijzonder
zaakrijk in zijne beknoptheid. In het eerste deel geeft schrijver in enkele bondige
bladzijden een tafereel van Spanje op het einde der middeleeuwen en het begin der
16e eeuw, alsook van Johanna's ouders en voorouders. Het 2de deel is gewijd aan
« La Tragedie de Jeanne >, de rampzalige prinses die, door het vroegtijdig sterven
der wettige troonopvolgers, als eenige erfgename den troon besteeg toen ze reeds
duidelijke blijken gaf van den waanzin, waarin zij langzamerhand heelemaal zonk :
terwijl het 3de deel < Son fils et son petit-fils >, na een korte levensschets van Keizer
Karel en Filips II, de sporen van Johanna's geestelijke ziekte bij Naar zoon en
kleinzoon onderzoekt. Heel het 4de deel < Frappes jusqu'a la quatricme generation >
bestudeert het jammerlijk geval van Don Carlos, Filips' ongelukkigen zoon. In een
annexe van enkele bladzijden, verzamelde de vertaler al de gegevens Kier en daar
in de verschillende hoofdstukken verspreid over < La folie hereditaire chez les
Habsbourg >>. Een stamboom der Spaansche Habsburgers is bij het werk gevoegd.
Ieder, die belang in geschiedkunde stelt, zal dit boek met het grootste genot
lezen.
L.
D.
Images d'Alain-Fournier par sa sceur Isabelle. — EmilePaul freres. Paris.
Een der fijnste boeken sedert den oorlog in Frankrijk verschenen. Herinneringen
uit de kinderjaren van Isabelle en Henri Fournier, zuster en broer, verbonden door
de warmste genegenheid en het diepste vertrouwen. Hun vader was onderwijzer,
hun moeder onderwijzeres, in dezelfde dorpschool; de kinderen groeiden op in voile
natuur, in een der schoonste streken van midden-Frankrijk. De iet of wat fantastische
vader, de ernstige, bijna al te huishoudelijke moeder, de gemoedelijke grootouders,
de kinderen met de rijke verbeelding, die het alledaagsche levee in een heerlijk
gerealiseerden droom vervormen, het is alles echt, en eenig fijn. De kinderen worden
groot, en stap voor stap kunnen we het ontluiken van hun artistieke gaven volgen,
en de genesis nagaan van « Le Grand Meaulnes >>, den zoo keurigen roman, die zijn
weerga niet heeft in de fransche letterkunde, en waarin Alain (Henri) Fournier
de herinneringen en droomen uit zijn kinderjaren zoo dichterlijk verwerkt heeft : zijn
eersteling en tevens zijn zwanenzang, want bij sneuvelde in de eerste tijden van
den oorlog.
Het boek van zijn zuster, thans Mev. Riviere, komt Alain-Fournier's werk op de
gelukkigste wijze aanvullen, en die fijne figuur in zijn echt licht stellen. L. D.
A. VAYSON DE PRADENNE : L a P r e h i s t o i r e. — Un vol. in -16; 47 figures.
Arm. Colin. Paris. Br. 15 fr., rel. 17.50 fr.
Een uitmuntend resume voor de huidige kennissen over de voorhistorische tijden,
in drie groote hoofdstukken ingedeeld. Het eerste < Introduction aux etudes prehistoriques >> bestudeert de verschillende methodes van onderzoek - en navorsching, en van opvatting der documenten. Het tweede, <c Classification et chronologie >> is vooral gewijd aan de voorhistorische tijden in Europa, terwijl het 3de,
<c Principales donnees prehistoriques mondiales >, een algemeen overzicht geeft van
die - verre tijden over de heele wereld, en tevens gegevens bevat om de studie van
die wetenschap aan te gaan, op practische wijze, en om' alle afzonderlijke pogingen
te coordonneeren. Dit alles wordt zeer klaar, bondig en eenvoudig uiteen genet, met
een Breeden kijk en kritischen zin. Een uitstekend werkjt, niet alleen voor specialisten,
maar voor al dezen die belang stellen in den mensch, en het najagen van zijn spores

in die verve eeuwen. L. D.
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LAMBERT LOMBARD : Z o n e d e M o r t. Preface du General-Major Hri Merzbach, ancien chef de la Section Historique de I'Etat-Major General de 1'Armee Beige.
(Coll. historique 1914 1918) . — Editions Vox Patriae. Stavelot.
Een twaalftal hoofdstukken waarin de heldendaden worden verteld van
die koene mannen en vrouwen die, gedurende de vier oorlogsjaren, degenen die het
leger wilden vervoegen of inlichtingen van den spionneerdienst overbrengen, de
geduchte geelectriseerde omheining hielpen oversteken. De meesten waren slechts
heel nederige menschen, maar men staat verstomd voor den durf, den taaien wil,
de onverdroten volharding, de eenvoudige vaderlandsliefde waarmee zij gevaren van
-

allen aard trotseerden, en nooit aarzeiden om het offer van hun leven te brengen.
Alle jongens en meisjes zouden dit boek, zoowel als de andere werken van schrijL. D.
ver moeten lezen.
H. CARTON DE WiART : Souvenirs litteraires. — Coll. Durendal.
Paris. Bruxelles. — 20 fr. par an pour 5 vol.
Heel verzettelijk deze herinneringen van iemand die met menige letterkundige
beroemdheden in aanraking kwam, o.m. Mgr. d'Hulst, Maurice Barris, Verlaine,
Maeterlinck, Eugene Demolder, enz., en zelf naam maakte tusschen de fransch schrijvende auteurs van ons land. In zijn boek geeft hij heel de genese van zijn roman
La Cite ardente >, die zijn naam op 't voorplan bracht, en misschien zijn beste
werk is gebleven. Ook vinden wij bier bet relaas van zijn betrekkingen met Leon
Bloy, met wien hij een tijd lang bevriend was, en die . hem later zoo grof aftakelde
in dat zoo juist betiteld boek < Le Mendiant ingrat >. Al zijn deze herinneringen niet
van buitengewoon belang, toch zijn ze wel verzettelijk om lezen. L. D.
J. FENIMORE COOPER :. L e d e r n i e r des Mohicans. Adapte par Magdeleine Lemaitre. Illustre par Francoise Cols et Alice Vrebos. — Coll. Roitelet,
Bruxelles. — 10 fr. par an pour 5 vol.
De uitgebreide roman van, Fenimore Cooper tot zijn groote lijnen, 't is te zeggen
tot een honderdtal bladzijden teruggebracht. In zijn beknoptheid blijft hij aantrekkelijk en boeiend voor jongens en meisjes. L. D.

-

EDOUABDNED: Le Nuton de Pierre Brangnette. Illustrepar
Pie re Ic . _ . Coll. Durendal. Paris. Bruxelles. - 20 frs. par an pour 5 vol.
Na lange jaren keert Pierre Brangnette naar zijn geboortedorp terug. Onweerstaanbaar rijzen de herinneringen uit zijne verre kinderjaren in zijn geheugen weer
op; die gelukkige jaren doorgebracht op de hoeve van zi)n vader, in den uithoek
der Ardennen, Bien mooien <c Pays Gaumet >, zoo zacht van lijn en kleur en licht,
waar de menschen zoo fijn besnaard zijn. Zoo gezegd, vindt hij ook zijn < nuton >
terug, met wien hij vroeger zoo bevriend was, den kleinen kobold die, zoo wil het
de legende, gelijk de andere < nutons > over stal en hoeve waakte. Tusschen hen
herleeft gansch bet verleden, met zijn wondere droomen, zijn boeiende avontuurs,
zijn gulden uitstraling...
Een mooi boek, vol eenvoudige bonhomie, met een tikje dichterlijke melancholie,
in een keurige taal geschreven. L. D.
--

JOZEF OZER : La Leg*ende Merveilleuse de Godefroid de
B o u i 11 o n. Illustrations de J. Waterschoot. — Editions Roitelet. Bruxelles. —
10 fr. par an pour 5 vol.
Een der prachtigste figuren van heel onze geschiedenis : de vorst, die zich een

I. ^^1

titjdlang liet misleiden om zijn eed van vazal getrouw te blijven, en zijn leenheer,
Hendrik IV, in zijn opstand tegen den H. Stoel steunde ; maar tot inkeer gekomen,
alles opofferde, deel nam aan den eersten kruistocht om zijn zonde te boeten, schitterenden roem verwierf, en eindelijk omkwam, slachtoffer van snood verraad. Uitstekende lectuur voor meisjes en jongens. L. D.
ALBERT HUBLET, S. J. Re c i t s d e I' I 1 i a d e. Illustrations de Pierre Ickes.

Editions Roitelet. ' Bruxelles. -- 10 fr. pour 5 vol.
Een reeks korte hoofdstukken, waarin de lotgevallen van Homeros' helden gedurende de tien jaren welke ze op den Trojaanschen oever doorbrachten vooraleer
over het trotsche Ilion te zegevieren en den roof van de schoone Helena door den
jongen Paris te wreken, levendig verhaald worden. Boeiende lectuur voor a.a.nkomende jeugd. L. D.
CHARLBs ESTABON : U n m o i s d e G u e r r e. (Recit d'un oc Turco »).
10,50 fr.
a Les Livres nouveaux ». 56, rue de l'Universite. Paris.
Schrijver, luitenant bij de a turco's », beschrijft levendig de dagen voor en na
de mobilisatie, te Algiers, zijn aankomst op het front, waar zijn regiment onmiddellijk
in verwoede gevechten gewikkeld werd, zware verliezen leed, wonderen van moed
en uithoudingsvermogen aan den dag legde, totdat hij, na het grootste deel van zijn
mannen verloren te hebben, eindelijk te Bailleul gevangen genomen werd, en naar
de vesting Cavalier-Scharnhorst gezonden, waar hij het overige van den oorlog bleef.
T.
Boeiend als alle verhalen van die heroische tijden.

VERSCHENEN BIJ J. B. WOLTERS, Uitgevers-Maatschappij, Groningen :,
BIBLIOTHEQUE POUR LA JEUNESSE publiee sous la direction de J. R. Besseling et A. J. Drewes Jr.: DOMINIQUE BONNAUD, A v e n t u r e s de Jean
Cocasse. f. 0.90.
VAN ALLE TIJDEN. Bibliotheek van Nederlandse Letterkunde onder redactie
van Dr. C. G. N. de Vooijs en Dr. D. C. Tinbergen. B e a t r ij s, naar het Haagse
handschrift uitgegeven door G. C. Kaakebeen en Jan Ligthart, IOe druk, bezorgd
door D. C. Tinbergen. f 0.80; geb. f. 1.10.
Dr. C. BROUWER and Dr. G. RAS, N e u 1 a n d. Deutsches lesebuch - furs
erste Jahr, geillustreerd. f. 1.30 ; geb. f. 1.50.
K. VAN DER KOOI, E. SCHEENSTRA en G. S. JONKMANS, F r a n s L e e rboek voor UL.O.-SchoIen. Deel IV. f. 1.10; geb. f. 1.30.
H. GODTHELP, P r o z a e n P o e z i e in Nederlands van 1200-1880 met
medewerking van P. H. Greiner. Deel I. f. 1.75 ; geb. f. 2.00.
F o n d s c a t a 1 o g u s van uitgaven voor het Roger Onderwijs en Algemene
Werken.
JOOST VAN DEN VONDER, D e r ti g G e d i c h t e n, voorafgegaan door de
Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste, gekozen en uitgegeven door Dr. G.
Stuiveling. f. 1.00.
K. VAN DER KOOI, E. SCHEENSTRA en G. S. JONKMANS, F r a n s e
S p r a a k k u n s t voor U.L.G.-Scholen. (Nederlandse en Franse tekst). f. 1.20;
geb. f. 1.40.
B o n g e r d- B o e k j e s order leiding van Dr. G. Stuiveling.
Kunst en K r i t i e k vbfr en nit den tijd van '80, verzameld en ingeleid
door Dr W. L. Brandsmaa en Dr. G. Stuiveling. f. 0.90.
Dr. C. BROUWER en Dr. G. RAS, N e u 1 a n d Deutsches Lesebuch
zweite , Jahr. Mit 74 chnungen von Kuno Brinks. f. 1.60; geb. f. 1.80.
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Dr. C. DE BAERE, 0 e f e n i n g e n bij de Beknopte Nederlandsche Spraakkunst. Deel II. 9e druk. fr. 12.00. (Toeslag inbegrepen.)
L. GOEMANS, P. LAROCHETTE et V. SONDERVORST, 1 1 e m e n t s d e
G r a m m a i r e f r a n c a i s e a l'usage des ecoles primaires et moyennes flamandes.
5e druk. fr. 9.00. (Toeslag inbegrepen).
ALLARD PIERSON STICHTING. Afdeling voor moderne Literatuurwetenschap,
Universiteit van Amsterdam.
Vondel-Herdenking der Universiteit van AmsterNo 12.
d a m op 15 November 1937. Redevoeringen, gehouden bij de erepromotie's naar
aanleiding van de viering van den dag, waarop driehonderdvijftig jaar geleden Joost
van den Vondel werd geboren. f. 0.90.
Prof. Dr. N. A. DONKERSLOOT, V o n d e 1 s G r o o t h e i d. Rede
No 13.
uitgesproken op den herdenkingsavond in den Stadsschouwburg op 17 November
1937. f. 0.50.
Dr. L. BRECKX en Dr. L. GOEMANS, E e r s t e F r a n s c h e Lessen.
Nieuwe leermethode voor de Vlaamsche Klassen. Deel II. 6e verbeterde druk. fr. 9.00.
Toeslag inbegrepen.
W. KRAMER, Literatuur en Stij 1studie. Een oefenboek voor de
hoogste klassen van scholen voor Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs.
4e herziene druk. f. 1.70 ; geb. f 1.90.
Bibliotheek van Nederlandse Letterkunde onder redactie van Dr. C. G. N. de
Vooys en Dr. D. C. Tinbergen. E s m o r e i t, Abel spel uit de veertiende eeuw,
naar het Hulthemse handschrift uitgegeven door C. G. Kaakebeen en Dr. R. Verdeyen.
13e druk bezorgd door Dr. R. Verdeyen. f. 0.80 ; geb. f. 1.10.
A l g e m e e n e M u z i e k l e e r. Naar den i lden druk van J. Worp-S. Van
Milligen. Geheel opnieuw bewerkt door Sem Dresden. 4e druk. f. 5.25 ; geb. f. 5.90.
Dr. L. BRECKX en Dr. L. GOEMANS, E e r s t e Fransche Lessen.
Nieuwe Leermethode voor de Vlaamsche Klassen. Deel I, 7e verbeterde druk, geillustreerd. fr. 9.00. Toeslag inbegrepen. Deel III, 4e verbeterde druk, geillustreerd.
fr. 9.00. Toeslag inbegrepen.
L. GOEMANS, P. LAROCHETTE et V. SONDERVORST, P r e c i s d e G r a mmm a i r e f r a n g a i s e, a l'usage des 1Famands. 9e edition. fr. 12.00. Toeslag
inbegrepen.
L. GOEMANS, P. LAROCHETTE et V. SONDERVORST, E x e r c i c e s adaptes
au Precis de Grano afire - Fra.ncaise a I'usage des Flamands. Iie pantie. 5e edition.
fr. 10.00. Toeslag inbegrepen.
L. GOEMANS, P. LAROCHETTE et V. SONDERVORST, E x e r c i c e s adaptes
aux elements de Grammaire . Francaise, a !'usage des Flamands. 6e edition. fr. 9.00.
Toeslag inbegrepen.
Dr. L. BRECKX en Dr. L. GOEMANS : Eerste Fransche Lessen. —
Nieuwe leermethode voor de Vlaamsche Klassen. Deel II. 6e verbeterde druk. fr. 9,00.
Toeslag inbegrepen.
W. KRAMER : Literatuur en Stij 1studie. Fen oefenboek voor de
hoogste klassen van scholen voor Middelbaar en Voorbereidend Hooger Onderwijs.
48 herziene druk. f 1.70. Gebonden f 1.90.
Biblioheek van Nederlandsche Letterkunde onder redactie van Dr. C. G. N. DE
Vooys en Dr. D. C. TINBERGEN. , E s m o r e i t , Abel spel uit de veertiende eeuw,
naar het Hulthemse handschrift uitgegeven door C. G. KAAKEBEEN Dr. R. VERDEYEN. 13° druk bezorgd door Dr. R. VERDEYEN. f 0.80. Gebonden f 1.10.
Alge=m.eene Muziek1eer.. — Naar den 11" druk van J. WORP-S. VAN
MILLIGEN. Geheel opnieuw bewerkt door SEM . DRESDEN. 4° druk. f 5.25. Geb. f 5.90.
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Begaafde Meisjes
WIER OUDERS ALGEMEENE KULTUUR WAARDEEREN
OP KATHOLIEK-VLAAMSCHEN GRONDSLAG
STUDEEREN AAN DE

Hoogeschool
V r Vr u w n
-

INLICHTINGEN TE BEKOMEN:
DE BOMSTRAAT, 11
ANTWERPEN

•111
11

Jill

Geen mooiere vacantiedag, I

dan een uitstapje naar

i
I

7

V itt.

j

f

141

ROLL. LIMBURG
Het mooiste toeristenoord van Zuid-Limburg, met zeer inte-ressante bezienswaardigheden. De voornaamste is - de
.--

-

I -

1
I

_!

I_
i

of

II
I
•n
I

I

I

Deze grot met een oppervlakte van bijna 100 Ha: bevat een
ondergrondsch Meer van 14 Ha., een historische Kapel uit
den Franschen Tijd, eeuwige -druppen, vele beeldhouwwerken
en teekeningen betrekking hebbende op het ontstaan -der grot
en de geschiedenis van Valkenburg.
Wordt 'jaarlijks door meer dan 30.000 personen bezocht
Voor Vlaamsche gezelschappen en vereeni in en van minstens 10 pP ersonen een flinke kortingg op den
g g i ngangsprijs.
Prospectus en inlichtingen worden op verzoek.gratis verstrekt

I
I
!!

I
!^
I

I

door het GEMEENTEBESTUUR van VALKENBURG
(Roll. Limburg) .
-

JONGE DIETSCHERS!! Richt Uwe tochten naar VALKENBURG , vol natuurschoon en bijzondere bezienswaarr

dighedenl

RI
n
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OUDERS,
die zwakke schoolgaande kinderen hebt, zendt ze naar

ST. LUDGARDIS' OPENLUCHTSCHOOL
. Koningshof -- SCHOTEN
Daar zullen zij hun krachten herstellen to midden der mas^bosschen. Zij zullen
er regelmatig de klassen volgen zonder nadeel voor hun gezondheid, en tevens
een verzorgde opvoeding genieten.
VOLLEDIG LAGER ONDERWIJS
Doelmatige en moederlijke verzorging in het mooie tehuis : St. Ludgardishofken.
Telefoon : Antwerpen 14710

Inhoud van Tijdschriften
ROEPING (December 1938). — J. M. Kramer : Holderin en de Olympiers. —
De Lachende Wijsgeer: -- Verzen van : Willem ten Berge, Henk Eerdmans, Jos
Wennolt en Anton Klumper. — Pierre van Valkenhoff : Literair-historische Kroniek.
Publicaties uit 1937. — Prof. Dr. J. A. Veraart : Enkele grondslagen voor het Nationaal Economisch Plan. — Dr. Ir. F. Pb. A. Tellegen : Denken, begrijpen en zijn.
Aanvulling Bibliographie van Mag: Doodkorte. — Boekbespreking. —. Katholiek
Zielsleven. M. Molenaar, M.S.C. : Kerstgedachte. — Eng. Wintjens : Het Gebed.
F. van Oldenburg Ermke : Notre Dame de Liesse.
DE GEMEENSCHAP (December 1938). — Anton van Duinkerken. : De Tegenstellingen van Kerstmis. — Twee Prozastukjes van Jan Engelman. — Verzen van :
Jac. Schreurs, Leo Heirman, Albert C. A. Voortman, Max De Jong, Louis De
Bourbon, Chris van de Weye, Maarten Louwerens, Leo Boekraad, A. J. D. Van
Oosten, Robert Franquinet, Edgar Twello, Anton van Duinkerken en Pierre Kemp.
STREVEN (December 1938). — L. Van der Kerken : Een Interview met de Muze.
— A. Michielsen : Het verval van den stand der kleinhandelaren. — L. Moereels
Nieuwe werken voor en over zielszorg. — J. Volckaert : Materiaal voor schrif tuurstudie. II. — Em. Janssen : Een Katholiek roman. - Willem Elsschot. — Em. Fleerackers :. Een bock over Shakespeare. — C. Kock : Duitsche Aardrijkskunde.
(Zie verder)

De KATHOLIEKE SOCIALE SCHOOL VOOR VROUWEN
POSTSTRAAT 11, BRUSSEL 3
bereidt zich voor tot het behalen van het

officieele diploma van Maatschappelijke Assistente
en tot het waarnemen van

vrouwelijke beroepen bij uitstek :
nijverheidsassistente, propagandiste van sociale vrouwenwerken, maatschappelijke
assistente in openbare bestulen, in particuliere werken, in de Kolonie, enz.....
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a ionale Maatsc i app ij der Belgische Spoorwegen
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Abonnement ;n voor 5 en 15 da'-gen
i Heen- en terugbiljetten

I

j

Week-endbiljetten
Kaaren voor 10 reizen been- en terua 1
Kilometerboekjes
welke U toelaten aan

VERMINDERDEN PRIJS 1
te reizen

COMFORT - sr IELHEID
VEILIGHEID - GO ?DKOOP
Inlichtingen ' te bekomen in elk station

1

Nationale Maatschappij der Belg ische Spoorwegen I

L

--

.-

STIMMEN DER ZEIT (Januar 1939). — Karl Prumm : Zur Entstehung der
Geburtsfeier des Herrn in Ost and West. -- Joseph Kuckhoff : Der religiose Sinn
des 14. Jahrhunderts. — Karl Rahner : Laienheiligkeit im - christlichen Altertum. —
Josef Kreitmaier : Altbayrischer Malerdialekt. — Wilhelm Koester : Die Altesten
Bibeltexte. -- Joseph Sch"roteler : Zur Evangelischen Padagogik unserer Zeit. —
Max Pribilla : Moralbegrundung. — Besprechung von Biichern.
DE GIDS (Januari 1939). — De Redactie gedenkt Durk van Blom. — F. Bordewijk : Sumbo N. V. Spel van olie, dood en leven. — Agatha Seger : Hoogtezon. —
Mr. J. J. Schrieke :, Groot-Nederlandsche economische samenwerking. — Albert
Helman : Psychologie van den Mexikaan. — Dr. S. Ronart : Het Arabische Nationalisme. -- Dr. Ir. J. H. Plantenga : Aanteekeningen en opmerkingen. — J. W. F.
Werumeus Buning : Dramatische Kroniek. — Mr. B. M. Telders : Buitenlandsche
Kroniek. -- Bibliographie.

H anJeIsLooqeschool. voor Julirouwen
Zusters van Liefde, 37, Kte Nieuwstraat

ANT WERPEN
Voorbereidende Afdeeling : HANDELSHUMANIORA 3de, 2de, lste

4

BONGERD-BOEKJES
onder leiding van
Dr. G. STUIVELING

zo JUIST
Variaties

Ben bundel gedichten, verzameld en ingeleid door
Dr. G. STUI VEL ING
Leraar a. h. Nieuwe Lyceum to
Hilversum
Prijs : gld 0,90

VAN ALLE TIJDEN
Bibliotheek van Nederlandse
Letterkunde, onder redactie van
Dr. C. G. N. DE VOOYS en
Dr D. C. TINBERGEN

VERSCHENEN :

Esmoreit
Abel spel uit de Veertiende
Eeuw.
DERTIENDE DRUK
Bezorgd door Dr. R. VERDEYEN

De Bongerd-boekjes zetten de beginselen, die aan "De Bloeiende„ en "De
Bottende Bongerd„ ten grondslag lagen, voort in kleine deeltjes met lectuur
volgens critisch-aesthetisch gezichtspunt gekozen. Er verschijnen thans zes
deeltjes.

Met illustraties
PRIJS, Ingen. gld 0,80
1,10
Gebonden

Verkrijgbaar bij den Boekhandel en bij den Uitgever
J. B. WOLTERS,

I-

Groningen-Batavia

Nationale

M aatscha ppij d e r B. clgische Spoorwegen

D e S I ^o orweg

I

biedt LI
Abonnementen voor 5 en 15 d Agen
I

He en,- en terugbiljetten
-

1

1

Week-endbiljetten
Kaaren voor 10 reizen been- en terug
Kilometerboekjes
Welke U toelaten aan

VERMINDERDEN PRIJS
1
te reizen

COMFORT
VEILIGHEID

SNELHEID
GOEDKOOP

Inlichtingen ' te bekomen in elk station

I

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen I

17 cheerders^Van Kerchove's
ii____i U

S

C

Vereenigde Fabrieken N. V.

SINT.-NIKOLAAS (Waal)

TELEGRAMMES
BRIQUETERIES

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

Gedeponeerd Merk

ASBEST-CEMENT LEIEN
- VLAKK1: EN GOLFPLATEN
STEENBAKJERIJEN
FABRIEKEN VOOR

PLAASTER EN PLAASTERPLATEN
CEMENT-PANNEN EN CEMENT-VLOERSTEENEN
BETON-PRODLIKTEN — GEWOON EN
KUNSTVAATWERK

DRUK KERIJ

I

_

BOEKBINDERIJ

&

S ii ii:iiiii
-

.

TEIII i1 liii

ZUIVERE - WAAR IS GOEDE WAAR!

DE BEUKELAER'S PRODUCTEN
BISCUITS

CHOCOLADEN

EXQUIS

CARAMELLEN
FOFFEES

WAFELS .

PRALINES

BONBONS

FONDANTS

Geven ' onder dit opzicht alle mogelijke waarborgen

MEER ZOETHEID... DOOR MEER ZOETIGHEID!

DIE TBANK^!
•

xnr : FR. 150.000.000
ZETELS TE

Antwerpen : Torengebouw •
Brussel : Arenbergstraat, 7
Gent : Kouter, 32

Hasselt : Havermarkt, 8
Kortrijk : Leiestraat, 21
Leuven : Muntstraai, 9

:Buitendien 200 age ntschappen en hulpkantoren over het
geheele Vlaamsclie land
,

ALLE BANK-, BEURS- EN WISSELZAKEN
Verhuring. van brandkasten.

J. J. ROMEN EN

ZONEN -

MAASEIK

NIEUWE UITGAVEN

MESSIAS·KONING
door Dr [os, PICKL, vertaald en bewerkt door Dr A. ·VAN
DEN BORN.
Ingen.: 48 Ir, Geb.: 60 ft.
~

ZIELSZIEKEN EN ZIELZORG
door Dr Chr. SCHULTE, O. M. Cap. - Uit het Duitsch
door H. HOGELAND.
Ingen.: 48 &. Geb.: 60 fl.
~

HET
JK ZIELZORG
RECHT
ZIELSZIEKEN EN
door Dr A. RETZBACH. - Voor Nederland en Belqte
bewerkt door P. Dr H. VAN GROESSEN.
Ing.: 80 fr. Geb.: 90 fr.
~

LEEKENBREVIERTJE
door Dom. N. BOER O. S. B.
Prijzen volgens band: 42 fr.; 52' fr.;

128 fr.;

168 ft.

~

JERUSALEM·ANTIOCHIE
De prediking van Petrus. - N" 7 uit Bijbelsche Monogra...
phien, door Prof. H. BODDEKE C. s. s. R.
Ing.: 30 fr, Geb.: 42 fr,
~

VAN KNOP TOT BLOESEM
door Dr C. MEULEMAN en

J.

LAMERS ..HOOGVELD.
Ing.: 48 ft. Geb.: 60 fr.

COMPAGNIE MARITIME

-

BELGE

N.V.

AGEHTEH . BEHEERDERS

AGEMCE MARITIME
INTERNATIDNALE N.V.
ANTWERPEN : 61, S" Kothelijnevest

Tel. 218.'O~219.10·219.90 (25Iijnen)

Tel. Adres: "AGENMAR!M ' 1

CONGO·LIJN
SNEL POSTDIENST TUSSCHEN

ANTWERPEN EN CONGO
via

TENERIFFE* (facultatief)
LOBITO* - BANANA*
BOMA MATADI en terug
door de prachtig ingerichte paketbooten.
II

#I

II

Geneesheeren en gediplomeerde verpleegsters aan boord.
*Enkel voor Passagiers.

LIJN OP LOBITO

I

Maande1ijksche postdienst naar Angola.

I

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

OLIJN OP NEW-YORK
Postdienst, Alle 10 dagen,

OLIJN OP LA PLATA
Twee.. .maandelijksche postdienst.

OLIJN OP BRAZILIE
Twee.. .maandelijksche postdieast,

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

OLIJN OP HET VERRE OOSTEN
Maandelijksche postdienst (China en Japan).
schepen hebben beperkte inrichtingen voor kabienpassagiers
en enkele dezer voor 3e klas reizigers.
Voor vervoer, reizen en jcl.ichtingen zich te wenden tot de Agenten
Beheerders :

o Deze

AGENCE MARITIME INTERNATI0 NALE, N. V.
Ste-Kathelijnevest, 61, ANTWERPEN

-I_

.

I!:

--

Telegram.. .Adres : « AGE N MAR I N », ANTWERPEN

-

Telefoon : Nrs 218.90 219.10

219.90 (2' Iijnen)

_II
I.;.--

Drukkerij & Boekbinderij SCHEERDERS.. .V AN KERCHOVE, N. V. t St.. .Niklaas.

DIETSCHE
WARANDE
EN BELFORT
REDACTIE:

BEHEER:

MAR~GRAVELEI, 168

MARKGRAVELEI, 168
ANTWERPEN

ANTWERPEN

MAANDSCHRIFT

NrS

JUNI 1939

DIETSCHE WARANDE
. . EN BELFORT . .
RBDACTIB t M. E. BEL'PAIRE. P.G. BUCKINX, ANDRE DEMEDTS.
JAN ENGELMAN, MARNIX GYSEN. en AUG 'VAN CAUWELAERT.
ALGEMEENB RAAD t Prof. Dr. G. BROM. Dr. ERNEST CLAES,
STEPHANIE CLAES...VETTER. L. DUYKERS. Ing. L. J. M.
FEBER, E. H. J. HALLEZ, conservator J. MULS, staatsminister
Dr. F. VAN CAUWELAERT, Prof. Dr. H. VAN DE WEERD.
ANTON VAN DUINKERKEN., DIRK VANSINA. E. H. Kan. Dr.
TH. VAN TICHELEN.
. REDACTIB en BEHEBR *

MARKGRAVBLEI, 168, ANTWBRPEN

. . Abonnementsprijs voor Be\lgie 65 t a.; voor Holland 8 gL
(te storten op postcheckre~ening M. E. BELPAIRE. Antwerpen 141270)
I N H 0 U D : Prof. Dr. Edgar De Bruyne : Poezie en Proza, 409. - P. C. Boutens :
Sonnet, 433. - Ernest Claes : Jeugd, 434. - Willem de Merode :' De Inbreker, 448.
- M. E. Belpaire: Gestalten in 't Verleden.. 449. - Max Kijzer : In Memoriam J.
SIauerhoff, 461. - Huib, Aerts: Pension Morosa, 462. - A. G. Christiaens: Een
lied van bet vIas, 472. - Andre Demedts: Nederlandsch Proza, 474. - Pieter G.
Buckinx : Poeziekroniek, 478. - Ringsteken, 482~ - Boekbespreking, 493. - Inhoud
van Tijdschriften .(tusschen de advertenties).•
I N H 0 U D : Prof. Dr. Edgar De Bruyne : Poezie en Proza, 409. - P. C. Boutens :
Sonnet, 433. - Ernest Claes : Jeugd, 434. - Willem de Merode :' De Inbreker, 448.
- M. E. Belpaire: Gestalten in 't Verleden.. 449. - Max Kijzer : In Memoriam J.
SIauerhoff, 461. - Huib, Aerts: Pension Morosa, 462. - A. G. Christiaens: Een
lied van bet vIas, 472. - Andre Demedts: Nederlandsch Proza, 474. - Pieter G.
Buckinx : Poeziekroniek, 478. - Ringsteken, 482~ - Boekbespreking, 493. - Inhoud
van Tijdschriften .(tusschen de advertenties).•

VERZEKERINGSMAATSCH APPU
LEVENSVERZEICERIN.GSMAATSCHAPPIJ
ALGEMEENE

FRANKRIJKLEI.

33 .. ANTWERPE·N

VERZEKERINGSMAATSCH APPU
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POËZIE EN PROZA

()

door Prof. Dr. EDGAR DE BRUYNE

Wie het aandurft voor een geleerde en smaakvolle vergadering het woord te voeren over « Poëzie en Proza » kan een
gevoel van schroom niet onderdrukken, wanneer hij denkt
aan de groote dichters die de poëzie. hebben verwekt en aan
de talrijke en scherpzinnige aesthetici, critici, literatuurhistorici die iets van het wezen van de poè"zie voor ons, ontsluierd hebben.
Wat mij betreft, alleen kan mij moed inspreken bij mijn
nochtans graag aanvaarde taak —afgezien van uw dankbaar
stemmende sympathie — dat ik van de dichters geloof wat
Platoon ironisch vertelt in zijn dialogen : « Nooit zijn ze
meer poëtisch dan wanneer zij, als 't ware bedronken, niet
beseffen wat ze doen. » Anderzijds stellen ook de literaire
essayisten mij gerust, omdat zij haast allen in den loop van
de geschiedenis hulde hebben gebracht aan een principe dat
ons heden heimelijk verheugt : « B i s r e p e t i t a p'1 a cent » : nooit zijn we moe den maneschijn te bewonderen,
laat het zelfs in een bewolkte nacht zijn.
1

TUSSCHEN DEN ZIN EN DE LETTERGREEP
Ik herinner mij de geestdriftige bewondering van een van
mijn leeraars van voor den oorlog, voor Schaepman. « Luistert naar dit vers, » sprak hij, ter inleiding van zijn commentaar :
(1) Voordracht gehouden op de Slotvergadering van het XVIIIe Nederlandsch
.Philologencongres te Nijmegen, April 1939.
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Ja, de dood is wereldkoning
En 't Heelal zijn rijksgebied,
Maar genieën zijn onsterflijk;
Ware dichters sterven niet.

« Klaar en duidelijk spreekt hier een grootsche waarheid in
een pakkend rythme, dat volkomen gehoorzaamt aan al de
regels van de Nederlandsche verskunst. Dat is poëzie : een
oordeel dat de juiste betrekking doet inzien tusschen de gedachten en, in de vormen van het metrum gegoten, aan de
zinnen voldoening schenkt. »
Met welk een eerbied luisterden wij naar het magistrale
woord; met hoe groot een vlijt zochten wij in de vormen van
het metrum onze ware gedachten vast te leggen. E t e g o i n
A r c a d i a f u i. Helaas! het heeft niet lang geduurd en na
een periode, waarin het gedreun der kanonnen de maat aangaf, zijn wij, Odusseus achterna, al de zeeën rondgezworven
van het poëtisch experiment. Poëzie, riep men ons toe, heeft
geen uitstaans met begrippen of oordeelen, noch met vaste
regels voor maat of rijm : poëzie is een zinnelijke muziek,
uit lettergrepen gegroeid, wier klanken het gevoel ontroeren.
Gadji beri bimba,
Glandricli landi lonni cadori
Gadjama bim beri glassala,
Glandridi glassala tuffmi
mi zimbrabim.

Dat's poëzie, zuivere poëzie. In welke taal? Dit heeft geen
belang. De dichter daarvan was Hugo Bali, die tot thema van
zijn dichtmuziek «Das Integrale Katholizismus
koos; de verzenbundel zelf verscheen onder den titel « D i e
Flucht aus der Zeit».
Gadji beri bimba,
Ja, de dood is wereldkoning
Gadjama bim beri glassala.
Ware dichters sterven niet.
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Aan den Benen kant, de aaneenschakeling van zinlooze lettergrepen; aan den anderen, de metrische uitdrukking van
logische oordeelen. Dobberen wij niet tusschen Charybdis en
Scylla? en moeten wij niet als materiaal voor de poëzie het
woordbeeld beschouwen, dat ruimer dan een lettergreep,
niet noodzakelijk met het oordeel samenvalt?
La fine de Minos et de Pasiphaë... (Racine).
Quinquireme of Nineveh... (Masefield).
Moeder Aarde, mild en menig... (Gezeffe).

IZ
PROZA EN POËZIE

Om het verschil tusschen de prozaïsche en de poëtische
woordengéstalte duidelijk te vatten, doet de vergelijking van
het onloochenbare proza met de onaanvechtbaarste poëzie de
gemakkelijkste methode aan de hand.
Er bestaat stellig een prozaïsche poëzie , zooals ons ook
poëtisch proza voorgedischt wordt en tusschen het louter
proza en de echte poëzie ligt daarbij een uitgestrekt gebied
voor de talrijke werken die tegelijk practisch en poëtisch zijn,
gelijk de pleitreden van Demosthenes en Cicero, of wetenschappelijk en artistiek meteen, gelijk Platoon's tweespraken
en Bergson's ontledingen.
Ik stel evenwel voor ons te beperken tot de meest uit elkaar
liggende gevallen.
Niets is in zuiverder mate prozaïsch dan een handboek voor
meetkunde en al de saaie, dorre, kleurlooze en logge geschriften, die langs physica of aardrijkskunde, in de geschiedenis
en in de wijsbegeerte de nauwkeurige duidelijkheid van de
meetkunde zoeken te benaderen. Bij hen zijn de woorden
geordend tot geheelen onder invloed van een zeker rythme
van het denken en zelfs van de ademhaling; immers de zinnen
vertoonen een bepaalde orde, omdat zij moeten luisteren naar
bepaalde wetten van den omvang en den bouw.
.
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Doch welk is de eigenlijke functie van die aaneengeschakelde klanken? In zichzelf en door hun ordening beteekenen
zij eenvoudig begrippen en abstracte relaties tusschen begrippen; geheel hun beteekenis ligt in de verwijzing naar een
denkinhoud, dien ze niet veraanschouwelijken, doch op conventioneele manier verzinnebeelden; zij zijn niets méér dan
onverschillige middelen om het neutrale kennen, langs de
zinnen, aan het theoretisch verstand mede te deelen.
De ideale wetenschappelijke taal is toegespitst op het
denken, zij vermijdt al wat het onbegrensd gevoel en de subjectieve droomerij zou prikkelen. Zij streeft naar preciese
uitdrukking en gebruikt woorden die vastgeklonken liggen
aan strakke beteekenissen en die, omdat ze niet minder en niet
meer zeggen dan het begrip, allen duidelijk verstaan. In het
wetenschappelijk proza kan men dus zonder bezwaar woorden vervangen door andere die dezelfde kennis uitdrukken;
het wetenschappelijk proza blijft ongevoelig voor het rythme
van de individueel-voelende persoonlijkheid; het laat zich
samenvatten en in de meest verscheiden idiomen vertalen;
het is uiteraard onpersoonlijk en internationaal, omdat het,
als in dienst staande van de abstraheerende rede, onverschillig
is voor klank en rythme, gevoelswaarde en suggestieve kracht
van het woord.
Het poëtische woord, integendeel, behoort onafscheidelijk
tot een honger geheel: de prozaïsche woorden zijn stelkundige
teekens en cijfers, de lyrische woorden daarentegen, zijn als
levende personen, ondeelbare éénheden van vleesch en gevoel. De poëtische taal — en hier gaan wij niet uit van de
sociale vormen, die waarschijnlijk ontstonden uit geheimzinnige religieuze symbolen en door gesloten groepen bewaard
en gebezigd werden — de poëtische taal van den modernen
dichter is angstvallig individueel; zij verjongt ieder oogenblik eeuwenoude klanken, zij is onvervangbaar als de individualiteit zelve, zij kan noch samengevat noch vertaald worden
en, onuitputtelijk in haar plastische oneindigheid, staat zij
wezenlijk «apen » voor de onbepaalde toekomst.
Zij dient niet eens het denkend verstand maar wel den
voelenden mensch. Zij is niet de uitdrukking van een enkele
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functie, maar de veruiterlijking van den geheelen persoon. Zij
is niet een teeken voor abstracte begrippen, maar een symbool
voor het levende gemoed. Zij is niet een louter middel, dat
naar een logische . beteekenis verwijst, doch een levend bestanddeel van een ondeelbaar affectief geheel. De geleerde
denkt onpartijdig en koel, onverschillig voor de beteekenis
die een koninklijke tijger of een spelend poesje voor zijn
eigen werkelijkheid bezit. Doch de totale mensch voelt individueel en warm de waarden aan van het heelal voor zijn
eigen realiteit. G e h e e l zijn wezen neemt een bepaalde
houding aan, vleesch en gemoed, lichaam en ziel. Al zijn
levensbewegingen trillen in een geheel bijzondere symphonie
van rythmen : zijn spieren en niet het minst zijn spraakorganen trillen samen met het gevoel en de verbeelding in een
bepaald tempo. Samen met het gebaar en het spel van de
gelaatstrekken worden ruwe of zachte klanken geboren en
het woord weerklinkt, vleesch en bloed van het gevoel, diep
en vol als het leven, onpeilbaar als een mysterie, weergalmend
met eindelooze resonanties, omgeven met halo's die gaandeweg in onduidelijke verten verzwinden.
Geen kwestie meer van abstracte en éénzinnige duidelijkheid, van louter intellectueele beteekenis, , van algemeengeldende teekens, van onverschilligheid voor klank en
rythme : timber en melodie, klemtoon en tempo zijn wezenlijk voor de poëzie, omdat zij vergroeid liggen met het gevoel
juist op dezelfde wijze als de psyche met het organisme in
de eenheid van den mensch.
Herhaalde voorbeelden van proza in correcte alexandrijnen.
treffen wij aan bij onzen grooten Vondel. Luistert naar zijn
stem in deze Bespiegeling I.
Al wat bewogen wordt, van buiten wordt bewogen;
De zon, in haren loop, bevestigt aan onze oogen
Dat iets bewogen wordt; en dees beweging ziet
op een beweger, die zelf stille staat of niet.
Indien hij stillestaat, zoo blijkt door deze gronden
Dat de onbeweegde draait zoo veel gestarnde. ronden.
Dees onbeweegzaamheid wordt God met recht geacht.
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Beweegt zich dees, zoo wordt hij door een hooger macht
Bewogen, en men moet oneindig opwaart stijgen
Om den beweger, die zich niet beweegt, te krijgen:
Doch reden laat niet toe, oneindig voort te gaan;
Zoo blijft men voor de macht des Albewegers staan,
Die nooit bewogen wierd...

Men vertale deze verzen in het middeleeuwsch latijn waarin
de bewijsvoering oorspronkelijk was gedacht, en er ontstaat
een wijsgeerig betoog, dat zich tot het louter denken richt en
zich slechts schijnbaar om de diepere waarden van rijm en
metrum bekommert; want noch de melodie noch het rythme
worden bezield door het gevoel. Liever herinneren wij ons
den onsterfelijken R e i z an g.
Wie is het die zoo hoog gezeten,
Zoo diep in 't grondelooze licht,
Van tijd noch eeuwigheid gemeten
Noch ronden, zonder tegenwicht
Bij zich bestaat, geen steun van buiten
Ontleent, maar op zich zelven rust...
...Der zonnen zon, de geest, het leven
De Ziel van alles wat gij kunt
Bevroên of nimmermeer bevroeden;
Het hart, de bronaar, de oceaan
En oorsprong van zoo vele goeden
Als uit Hem vloeien en bestaan
Bij zijn genade en alvermogen
En wijsheid, die hun 't leven schonk
Uit niet...
Dat's God. Oneindig Wezen
Van alle ding dat wezen heeft!
Vergeef het ons, o nooit volprezen
Van al wat leeft of niet en leeft,
Nooit uitgesproken noch te spreken;
Vergeef het ons en scheld ons kwijt
Dat geen verbeelding, tong noch teeken
U melden kan. Gij waart, Gij zijt,
Gij blijft dezelve.
,
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De breed uitslaande golven van Vondel's persoonlijk
rythme waaraan niemand weerstand bieden kan, wiegen ons
hier en dragen ons mee op een zee van stemming en ontroering, die elk beeld en iedere beteekenis in haar geordend en
melodisch ruischen vervat, die vol bedwongen hartstocht aanzwelt als het leven zelf, niet van het redeneerend verstand,
doch van het alomgrijpende en alverwarmende hart.
In de B e s p i e g e l i n g kon men de wetenschappelijke
taal volledig begrijpen; daar heerschte het kleurlooze denken
over het conventioneele woord; alles klonk er sociaal en
abstract. Van den R e i z a n g zal men nimmer de oneindige
mogelijkheden van de poëtische taal volledig doorgronden :
alles is er individueel, persoonlijk, affectief. Daar dacht men
mede met het denkerf, door middel van een onverschillig
teeken; hier trilt men mede met het gevoel dat vleesch werd
in dit woord, weerklinkend in dit verband.
Onweerstaanbaar dringen de Bergsoniaansche tegenstellingen zich op : de kern van het proza is denken, de kern van de
poëzie alles doorstroomend gevoel. Het proza drukt schematiseerend en vereenvoudigend, met mechanische instrumenten
de vastgelegde wetenschap uit; de poëzie vertolkt met het
organisch woord dat genuanceerd en onoverzienbaar is als
het leven zelf, de ongerepte en eeuwig frissche intuïtie. De
prozaïsche taal is maatschappelijk en vormt, gelijk de meest
sociale maatschappij, een « langage f ermé »; de lyrische taal
is persoonlijk en verschijnt, dank zij de scheppende persoonlijkheid, als een essentieel openstaande kracht, « un langage
ouvert ».
IIÍ
WEZENSBESTANDDEELEN VAN HET WOORD
A. WOORD EN KLANK.

is

Het woord klank, voorstelling, beteekenis; het staat in
verband met waarneming, verbeelding en verstand. Maar
met zijn wezenskenmerken treedt het in geheel verschillende
gedaanten te voorschijn, naar gelang het zich te herkennen
415

geeft als een louter conventioneel middel voor het denken of
als de belichaming van het gevoel.
De geleerde heeft voor het woord de gevoelens die een
arbeider koestert voor een werktuig, voor een ding; de dichter bemint het woord met hartstochtelijke liefde, hij houdt
ervan als van het vleesch van zijn eigen wezen. Daar is de
klank van het woord onverschillig, en niets anders dan de
prikkel tot een beeld dat een begrip verstaanbaar moet
maken; hier zijn rythme en melodie zinnelijkheid geworden
gevoel, hier zijn beeld en voorstelling het leven zelf van het
gemoed, hier zijn beteekenis en zin het magische en gewijde
symbool van den mensch-in-de-wereld en van de wereld-inden-mensch.
Klank, beeld, beteekenis worden door het aldoorschroeiend
gevoel tot een éénheid versmolten, die noch uitsluitend muziek, noch uitsluitend verbeelding, noch uitsluitend intuïtie
is, maar dit alles tegelijkertijd, zij het ook in wisselende gedaanten volgens het overwicht dat één bestanddeel op de
andere bezit, volens de richting die de liefde van dezen of
genen dichter uitgaat, volgens de oogenblikkelijke noodwendigheden van dit of dat gevoel.
Het hoeft niet herhaald dat in alle talen woorden zijn die
zwaar en droef luiden, andere die vroolijk huppelen en zingen, en tusschen hen galmen al de verbale schakeeringen van
het onuitputtelijk gevoelsleven. De Grieken, die de Poëtiek
hebben opgebouwd, spraken reeds van de zoetgevooisdheid
van de , van den adel van de S, van de leelijkheid van de a;
de klinkers waren voor hen het voornaamste element van de
schoonheid, de medeklinkers de bron van de onaangename
gevoelens en het uitdrukkingsmiddel van de passie. Zij kenden stroeve en ruwe woorden naast woorden die vloeien en
deinen; zij gewaagden van de plechtige majesteit van opeengestapelde lange lettergrepen en van de licht dansende rythmen van de kortere klanken. Er is ook op dat gebied niets
nieuws onder de zon sinds Aristoteles, sinds de Alexandrijnen
en de rhetores.
Door het rythme en de melodie ondergaan wij de betooverende suggestie van het poëtisch gevoel, dat den dichter
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heeft bewogen. Vaak spreekt men over de magische kracht
van de poëzie : al wat wij daarover lezen bij Herder en
Macaulay, bij Poe en Bremond heeft Taine als 't ware samengevat in een tekst die bijzonder nauwkeurig luidt : « Les sons
nous pénètrent et retentissent en pasion au plus profond de
notre coeur. C'est poer ce'la que 1'homme qui peut traduire
sa pensée par des sons et pax des mesures prend possession
de nous; nous lui appartenons et il nous ma?trise, nous ne
lui doppons pas seulement la partie raisonnable de notre être,.
nous samenes à lui, esprit, coeur et corps; ses sentiments descendent dans nos nerfs. »
In alle talen liggen de voorbeelden voor het grijpen : het
lijkt overbodig er aan te halen, overbodig ook te wijzen op
het verschil tusschen metrum en rythme. Het rythme is het
soepel spel van de spieren, gespannen op het starre geraamte
van het metrum. Het rythme is orde in de spontaneïteit van.
het leven, het metrum vaste regelmatigheid in het determinisme van de rede. Het metrum laat geen verrassingen toe,
het rythme bevat steeds het onvoorzienbare van de persoonlijkheid. In de poëzie is het metrum de prozaische orde van
de sociale algemeenheid, het rythme het lyrisch ordeningsbeginsel van het individueele leven.
Het rythme is een bijzonder geordende totaliteit, geboren
uit een bonte afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde klanken, van melodische dalingen en heffingen, van
lettergrepen met korteren en langeren duur, die in een vlugger of langzamer tempo, nu eens huppelend, dan weder breed
golvend of hortend opgaan naar een climax van intensiteit
en toonkleur der stem of naar grenzelooze stilten en pauzen
afdalen. De alliteraties en de assonanties en de regels van het
metrum zijn slechts de steunpijlers van die muzikale orde,
waarin het gevoel gestalte verwerft en zich in zinhebbende
beelden uitwerkt.
B. WOORD EN BEELD.

Want poëzie is geen muziek : haar materiaal is niet het
rythme en de melodie van zuivere k l a n k e n op betrekkelijk
scherp afgebakende afstanden, maar de rythmische melodie
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van oneindig gevarieerde w o o r d e n die voorstellingen in
de verbeelding wekken.
Soms zegt men dat de taal van de poëzie aanschouwelijk
werkt, terwijl het proza een meer abstract karakter vertoont.
Hoe kan een dergelijke uitlating verrechtvaardigd worden?
Poëtisch luiden voorwaar de zoo veelvuldig aangehaalde
geciteerde verzen van Keats
A thing of beauty is a joy for ever
Its lovelines increases. It will never
Pass into nothingness.

Zullen wij zeggen dat een dergelijke taal aanschouwelijk
is, omdat haar woorden concreet klinken? Doch hoe zullen
wij ons plastisch de beelden voorstellen die opgeroepen worden door « thing of beauty »,, « loveliness », « nothingness »?
Veel aanschouwelijker luidt de wetenschappelijke bepaling
van den tijger « Felis tigris, exemplaar der kattenfamilie; orde
der roofdieren; onderklasse, eigenlijke zoogdieren monodelphia; klasse der zoogdieren (mammalia), behoorend tot het
eerste type van het dierenrijk : de gewervelde ». En nu kan ik
de tanden en de klauwen en de gewrichten beschrijven, duidelijk en precies, zonder dat mijn taal eenig poëtisch voorkomen wint.
W a t in alle poëzie veraanschouwelijkt wordt, is het gevoel
dat één wordt met het rythme en de melodie van de woorden;
h o e het gevoel zinnelijk waarneembaar wordt, zeggen niet
zoo zeer de min of meer duidelijke en concrete beeld-en als
wel de rythmisch-melodische gestalten van de verbale klanken.
Het gevoel brengt, samen met het geheele lichaam, het volledig bewustzijn in beweging : het bevrucht de verbeelding
en doet er allerlei oude en nieuwe voorstellingen ontkiemen.
Poëzie en muziek zijn bronnen, waaruit beelden vloeien onuit utteli'k, steeds afwisselend; nu eens verdringen zij elkaar,
dan weer verrijken zij elkander soms in al lang bekende vormen, soms in gansch nieuwe gedaanten. Doch die beelden
zijn ofwel nauwelijks bepaald, een warreling van schaduwen
418

in een duisteren nacht, zoo sterk beheerscht het gevoel het
leven van de psyche; ofwel treden zij duidelijk naar voren,
ehjk de prachtige gestalten die men gedurende één oogenk in een sym honie van bliksemflitsen ontwaart.
In beide gevallen veraanschouwelijkt de dichter zijn gevoel
in verbale rythmen en melodieën; door de tooverkracht van
het hoorbare woord dwingt hij ons hart op de maat van het
zijne te kloppen; doch den Benen keer overweldigt hij ons
met de muziek van zijn taal, met den donkeren nacht van zijn
gevoel, met de onzinnelijke beteekenis van zijn woorden en
dan spreken wij van muzikale suggestie.

g,

Before the beginning of years
There came to the making of man
Time, with a gift of tears,
Grief, with a glass that ran;
Pleasure, with pain for leaven;
Summer, with flowers that feil,
Remembrance fallen from heaven
And madness risen from heil....

Dan weder tovert hij, zonder de magische incantatie prijs
te geven, wonderbare beelden voor ons op, concreet en vol
als waarnemingen, beelden die wij zien, beelden die wij
hooren, beelden die wij voelen beroeren in onze spieren.... Zie
daar ligt het Paradijs voor ons opengespreid
Wat heeft de Godheid hier een Hemelsdom geplant!
Hoe roken wij den geur van 't melk- en honigland,
En blanke leliën en versch ontloken rozen....

Daar dansen zij, buidegom en bruid
Laat ze beide, keer in keere,
In het midden van den rei,
op kornet en hofschalmei,
Harpen, luiten, fluiten, veêlen
En de bevende orgelkelen,
Trippelende, zwei in zwei
De eene ronde in de andere mengelen.
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Of plechtstatig op een rythme van andere klanken volgt
u met Vondel het spoor van den vorstenlijken Paus
Daar stapt hij, op 't gebrom
Het grof gebrom der domklokke uit den Dom
Van 't om end om befaemde en roemrijk Rome....

Baudelaire en Swinburne behooren beide tot het geniale
ras der vermaledijde poëten. Maar de Fransche dichter schildert en beschrijft en woelt, met een weergalooze pracht van
beelden, de sensorieele gronden van de verbeelding om; Swinburne daarentegen blijft gevangen in het inwendig gevoelsleven : « Ses poèmes manquent de chair », heeft een criticus
ezeid : geheel hun tooverkracht ligt in een niet nader te
bepalen atmosfeer van zinnelijkheid en gevoel, van vage
wu'lpschheid; en haar dragen meer muziek en suggestie dan
plastische uitbeelding.
Het verschil tusschen proza en poëzie ligt dus niet in het
onderscheid tusschen de aanschouwelijkheid en de niet-aanschouwelijkheid van de beelden, doch in het onderscheid tusschen het arythmisch uitdrukken van het louter denken en het
verbaal vertolken van het gevoel .in melodische rythmen. In
het proza is het woord daar om te doen denken, in de poëzie
om te doen voelen dank zij voorstelbare beelden uit de waarnemingswereld, dank zij ook onaanschouwelijke beteekenissen als Eeuwigheid en Nietigheid, als Tijd en Herinnering....
C. WOORD EN BETEEKENIS.

Vastgelegd in de klanken die de zich bewegende spreekorganen voortbrengen en verbonden met de voorstellingen
der verbeelding, die nu eens duidelijk op het voorplan treden,
dan weer achterwaarts verdrongen en vaag voorkomen.,
dwin het woord — zoo in de poëzie als in het proza
beteeEenissen op aan het bewustzijn. Doch in het proza
dringt zich uitsluitend op de neutrale beteekenis van wat is,
in de poëzie wordt meer gesuggereerd dan de onuitputtelijke
beteekenis van wat den eeuwigen mensch in zijn diepste gemoedsdiepten ontroert. En daarom worden in het proza de
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signifieerende klanken logisch geordend volgens den maatstaf van het abstracte denken, terwijl in de poëzie de beteekenisvolle woorden lyrisch. tot intuïtieve geheelen versmelten
onder den éénmakenden invloed van het gevoel.
Het waarneembaar worden van wat voor de zinnen verborgen ligt, heet het s y m b o 01. In denzelfden zin als de poëzie
rythmisch-melodische veraanschouwelijking is van het gevoel, is het gedicht een verbaal symbool van wat zich in het
gemoed van den dichter afspeelt.
Uit dit oogpunt beschouwd is alle poëzie niet slechts symbolische uitdrukking van den voelenden mensch, maar tevens
symbolische verwoording van het aangevoelde object.
Doch indien het woord het tastbare vleesch is van het
inwendig gevoel, kan men dan alle stof niet beschouwen als
een verzinnelijking van het geestelijk leven, dat haar bezielt?
— Hoort gij die verre stemmen uit het verleden? de Benen
spreken ons met Posidonius en Plotinus van de universeele
sympathie en van de geheimzinnige verwantschap onder alle
dingen; de andere brengen in variaties zonder tal het sirenengezang ten gehoore van de onbewuste menschelijke verpersoonhjking, van de spontane « Einfühlung », van de geheimzinnige « correspondances » tusschen de klanken, kleuren,
geuren en het gevoel, van de metaphysische identiteit van
geest en natuur.... Mensch en landschap worden door het gevoel tot een eenheid versmolten : de ziel is een zee en de zee
is een ziel. In de poëtische woordgestalte wordt het Heelal
met al zijn aspecten vastgelegd, niet door de logische begrippen van het onderscheidend denken, maar door de melodieën,
rythmen, klanken en beelden van het alomvattend gevoel.
Heidegger wil, in het voetspoor tredend van de Grieksche
woordphilosofen, in de ontleding van het woord, de diepe
wijsbegeerte ontdekken van 's menschen « natürliche Einstellung », terwijl Mallarmé kon droomen urenlang, — als een
primitieve magiër, —over de gevoelsresonanties en de symboIische onthullingskracht van de heilige werkelijkheid van het
woord. « In den beginne was het Woord.... en in het Woord
werd alles tot vorm geschapen. »
De dichter wordt immers voortgedreven door die schep421

pende emotie, waarvan Bergson spreekt, en waardoor het
genie zichzelf transcendeert naar meer leven en naar meer dan
outer biologisch leven. Wat wij beleven buiten en binnen
ons, is de verstuf f elij king van een onzichtbare werkelijkheid,
van een bovennatuurlijke kracht, van een goddelijke persoon.
lijkheid. De bronnen en de bosschen, de dalen en de bergen,
de groote zee en de onmetelijke lucht met de spelende of
dreigende wolken, de maan en de zon en de schitterende
sterren, ze zijn het lichaam van bovenaardsche wezens, zooals
de eerbiedwaardige mythen het schroomvallig voorhouden.
Het Heelal verkondigde Gods' glorie en in elk wezen aanschouwen wij den glimlach van de eeuwige Wijsheid, spelend
voor het goddelijk aanschijn. Die beteekenis te onthullen van
de werkelijkheid, zooals zij door het religieus gemoed in de
eenheid van het onbeperkt onzichtbare en van de zichtbare
eindigheid wordt aangevoeld, daarin ligt de eigenlijke taak
van de echte en hoogste poëzie : zonder mythische symbolen
leerde Schlegel, is
hetzij heidensche, hetzij christelijke
de poëzie • niet denkbaar....
En ja, soms, wanneer wij naar een dichter als Gezelle luisteren en niet alleen met het verstand trachten te begrijpen maar
na-stamelend medevoelen en op het rythme met het gevoel
mededansen, dan gaan wij op in een soort extatische intuitie,
die zonder logische krachtsinspanning in de zinnelijke schoonheid van het woord, de bovenaardsche werkelijkheid ontwaart als door een zilveren waas :
.

De ramen staan vol heiligen,
gemiterd -en gestaafd,
gemartelaard, gemaagdekroond,
gehertoogd en gegraafd;
die 't branden van het ovenvier
geglaasd heeft in den scherf,
die, glinsterend, al de talen spreekt
van 't hemelboogsch geverf.
Doch schaars is herontsteker in
den Oosten het geweld
der zonnevonke, en valt zij op
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de heiligen, zoo smelt
't Samijtwerk uit den mantelworp,
de goudware uit de kroon,
en alles, even wit nu, blinkt
en bliksemt, even schoon.
Verdwenen zijt gij, hertogen
en graven dan, zoo zaan;
verdwenen, maagden, martelaars
en bisschoppen : voortaan
geen palmen, staven, stolen meer,
't is alles henen, tot
één helderheid gesmolten, in
één zonnelicht — in God.

Maar tevergeefs zoeken wij het mythisch of het mystisch
symbool in andere stukken, die —zonder te wijzen op het
onzichtbaar oerbeginsel van het Al, — enkel de diepere éénheid en universeele sympathie van al de rijkm en vormen der
ervaringswereld doen aanvoelen en toch niet minder poëtisch
zijn dan het voorafgaande gedicht:
De kerzelaar zijn trouwgewaad
heeft aangedaan;
Vandage moet hij, Meidag is 't
ter bruiloft gaan.

Beruwrijmd was hij schoon, wanneer
de winter woei;
veel duizendmaal is schoonder nu
zijn blomgebloei.
Te winter was zijn schoonheid als
een beeltenis
des levens; koud en ijdel, zoo
de schaduwe is.
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Geen schaduwbeeld en is hij nu,
geen schijn maar al
dat schoon is, al dat levende, en
dat lief getal....
't Is bruiloft, en 't is zomerweer
de zomermeid
den bruidegom verwacht, die haar
was toegezel ....

Ook hier versmelt het gevoel den kerzelaar in schitterend
blomgebiloei met den levensdrang die in ons streeft naar
schoonheid en bevalligheid : geen beeltenis, geen schaduw
van het leven, maar het leven zelf in volle werkelijkheid begeeren wij. De boom en 't zomerweer, het leven en de bruiloftsliefde zijn één, wij denken het niet redeneerend : wij
voelen het aan intuïtief, onmiddellijk met een zekerheid die
volstrekt is in haar eigen soort.... al behoort zij tot een andere
orde dan de logische.
Poëzie ontsluiert dank zij het rythme en de melodie van de
woordbeelden de waarden van het leven voor ons onmetelijk
gevoel. Doch niet noodzakelijk verschijnen die waarden in
het symbool van -den mythus, niet noodzakelijk bezielen zij
de magische éénheld van de metaphoor. Luistert even naar
dit louter beschrijvend vers :
Heur trompe steekt de koe,
Ze is moe
Van neerstig om te knagen;
Van lange, in 't jeugdig grasgewas,
den zwaren eur te dragen;
den zwaren eur, die molkenvol,
albij den . grond genaakt;
die zwaait, die heur den tred belet,
en 't lichaam lastig maakt.
Ze steekt de trompe en tuit,
om uit
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den meersch te mogen komen,
ter melkstêe; om, ontslaan, voortaan
heur zog te zijn ontnomen;
heur zuivel, dat zoo zoet, zoo goed
zoo zuiver is ; en dat,
voor alle lieden, ate en bate,
en drinkbaarheid bevat....

Het eerste vers uitgezonderd, waarin men wellicht een
zekere suggestie zou kunnen vermoeden van de verwantschap
tusschen mensch en dier, die een ver verdrongen E i n f u h1 u n g inleidt, blijkt alles in die strophen rechtstreeks impressionistasch te zijn. Vanzelfsprekend is de beteekenis hier niet
naar het wetenschappelijk kennen noch naar het louter waarnemen gericht; zij spreekt wezenlijk tot het gevoel, daar zij
in het woord iets vertolkt van het levensrythme zoowel bij
den droomenden dichter als bij de aangevoelde koe.
Kunnen wij van iets anders spreken dan van een subjectief
symbool, dat verbaal het poëtisch gevoel aanschouwelijk
maakt? Waarschijnlijk! Want het vers doet uit de overweldigende massa werkelijke bijzonderheden slechts enkele kenmerken van voornaam belang uitstralen. Het toovert de
moede koe in haar eeuwige gedaante voor onze Dogen.
Daar staat zij als een egyptisch beeld vóór ons, toetend en
loeiend, aan het vergankelijk oogenblik omtogen— en zonder
dat het ons duidelijk bewust wordt, rijst de herinnering aan
zoovele avonden in de groote vlakke weiden, wanneer wij
zoo dikwijls dezelfde expressieve schoonheid van onze bonte
koeien hebben aangevoeld; wij denken — bijna onbewust —
aan zoovele menschen uit het voorgeslacht en uit de verre
middeleeuwen, die zooals de dichter — hij is dood — en
zooals wijzelf — en we zullen sterven — de koe droomend
en peinzend hebben beschouwd in onze lage landen, de koe,
Moe
van lange, in 't jeugdig grasgewas
den zwaren eur te dragen,
den zwaren eur, die molkenvol
albij den grond genaakt....
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Op dit oogenblik en op deze plaats verzinnebeeldt het
melodisch rythrne van deze Nederlandsche klanken, terwijl
het ons heft buiten al onze bekommernissen — wat de philosophie, die prozaïsch abstraheert, 'het wezenlijke, het algemeene, het eeuwige pleegt te heeten. Echte poëzie is, in een
harmonie van klanken en minder of meer aanschouwelijke
beelden, een objectief symbool soms van het onzichtbare,
vaker nog van de diepe verwantschap der dingen, en steeds
van het wezenlijke, dat verborgen in de niet te tellen menigte
der bijzonderheden, alle wisseling bezielt.
Omdat de poëzie mythisch, magisch, metaphysisch symboliseert, verplaatst zij ons in een andere wereld dan de gewone
wereld van de alledaagsche indrukken en bezorgdheden en
zij verheft techniek en de practijk. Om dit « gansch andere »
sterker op te dringen, zooals het zich opdringt aan hem zelf,
gebruikt de dichter onweerstaanbaar een taal die op hare
beurt, gansch eigenaardig en anders luidt.
Zelfs voor den West-Vlaming klinken woorden als « eur,
molkenvaly melksteê, zog, albij » en zoo meer, vreemd en opvallend. Zij zijn er niet alleen omwille van de melodie en het
rythme, doch ook omwille van desymbolische resonantie, die
één is met den klank. Wanneer Bremond zich afvraagt, waar
de poëtische bron schuilt van Racine's vers
La Fille de Minos et de Pasiphaë,

weten wij, dat die muziek met haar vreemde klanken ons
wegtoovert, met vleesch en fantasie, in een wereld van exotisme en archaïsche menschheid....
In Xanadu did Khuba khan....
Hoe flonkren de oevers hier van bdellion, turkozen,
Karbonklen, onixsteen en flikkrend diamant....
De Ganges, Indusstroom, de Tiger en de Eufraat....

Of nog het onvergetelijke
Argos et Ptéléon, ville des hécatombes,
Et Messa la divine, agréable aux colombes,
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Et le front chevelu du Pélion changeant,
Et Ie bleu Titarèse, et le Golfe d'argent
Qui montre dans ses eaux, ou le cygne se mire
La blanche Oloossone à la blanche Camire.

De vreemde constructies die de Grieken reeds kenden, de
archaïsche woorden, de Homerische samenstellingen, de
dialectische uitdrukkingen, de bijzondere zinswendingen,
't zijn zoo vele middelen om ons door hun eigen muziek de
poëtische zekerheid op te dringen dat het woord hier geen
onverschillig en onverschillig-latend teeken is voor het denken, maar een lichamelijk en liefde-uitlokkend symbool van
een onaanschouwelijke wezenheid die, onzichtbaar-in-zichzelf, in de woordgestalte tot zinnelijke uiting komt.
En ook hier mogen wij ons niet laten medeslepen : er zijn
van die verzen die ons onzeggeli j k diep treffen en nochtans
helder en frisch vloeien in de meest gewone taal, als een
beekje in het struikgewas....
Mon Dieu, vous m'avez blessé d'amour
Et la blessure est encore vibrante....
Mon Dieu, vous m'avez blessé d'amour.

Kan het duidelijker en eenvoudiger worden gezegd? En
hoe diep worden wij ontroerd niet door het abstracte denken
van een verstand, maar omdat wij hier, zooals bij Pascal of
in een gansch andere orde bij Maeterlinck, onder de allergewoonste woorden het ademen en hijgen, de hartklopping,
het sidderen van (levenden menschen vernemen in het rythme
van een taal, die door haar sublieme eenvoudigheid ons
zwijgend in 't oneindige slingert, verre weg van het practische leven en nimmer zoo dicht ons zelf nabij....
IV
DE POËZIE EN DE PSYCHISCHE VERRICHTINGEN
Er leeft geen poëzie zonder versmelting van al de eigenschappen van het woord in één organische éénheid, onder
invloed van het allesbeheerschend en allesdoorstralend ge427

voel. Doch het gevoel dat de poëtische intuïtie-in-woorden
bezielt en voor haar de onuitputtelijke diepten van de affectieve beteekenissen ontsluiert, is een gevoel dat door ieder
der verscheidene psychische verrichtingen in lichterlaaie kan
worden gestoken en zoowel met de gewaarwording als met
het denken kanontvlammen.
Er is het gevoel van de zinnelijke aanschouwing, die zich
baadt in de weelde van de overstelpende gewaarwordingen
of zich richt naar de concrete vormen van het visueele, het
acustische, het motorische voorstellen.
We zweefden, zacht en stil, den blanken Melkweg neer.

Er is het gevoel van den fantastischen droom, van de spelende droomerij, van het geestige non-sense fabricaat. Wij
kennen de poëzie die monsters en tooverbeelden schept, de
poëzie die voor het sluimerend denken woorden en beelden
in het schemerlicht laat huppelen zooals bij Mallarmé,, de
poëzie van het surrealisme en van het dadaïsme, de poëzie van
den muzikalen onzin:
I never saw a purple cow
I hope I'll never see one
But I can tell you anyhow,
I'd rather see than be one.

Er is het gevoel van de herinnering die ons het eigen verleden of wat voorbijging voor de geheele menschheid uitdrukkelijk en impliciet te binnen roept, zooals in het onster
felijke
-

In such a night as this....

Er is het gevoel van het zoekend of schouwend denken,
van Faust, bij den aanvang van Goethe's spel
« Habe nun, ach, Philosophie,

of van de Middeleeuwsche priester-dichters die hun geloof
met geheel hun ziel beleven en voelbaar veraanschouwelijken
inhet Lauda Sion of inhet Jesu, dulcis memor i a; of nog van Pascal die natint over 's menschen grootheid
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en ellende : « Qu'est ce que 1'homme dans l'infini ? Qui le
peut comprendre ? Un néant à 1'égard de l'infini, un tout à
l'égard du néant, un milieu entre rien et tout. I1 est infiniment
éloigné des deux extrêmes, et son être n'est pas moins distant
il est englouti.
du néant d'ou il est tiré, que de l'infini
Nous bru^lons du désir d'approf ondir tont, et d'édif ier une
tour qui s'élève jusqu'à l'infini. Mais tout notre édifice craque,
et la terre s'ouvre jusqu'aux ablmes. »
Er is het gevoel van het gevoel zelf in zijn tallooze varianten
en schakeeringen, rustig als de stemming, wild als de passie,
menigvuldig krachtig zaad van alle lyriek

ou

Inneres Wühlen
ewig zu fühlen....
Er is het gevoel van den wil, gespannen naar de daad, en
het gevoel van het strijden en van het vernielen, van het handelen en van het scheppen, van het overtuigen en het ophitsen.
Niets is bedenkelijker dan de geestelijke bekrompenheid
die het unificeerend uitstralingsvermogen van het gevoel tot
één enkel type van poëzie zou willen beperken. Er is de slapende gracie van den maanloozen nacht en de uitdagende
schoonheid van het zonnelicht : naast de poëzie van het hermetisme, de poëzie van de heldere taal.
Over al de categorieën van de menschelijke levenshoudingen breidt de poëzie haar vleugels uit en zij bezingt niet alleen
de Elyseïsche velden, maar ook de dampende locomotieven
en de laaiende smeltovens, wijn en liefde en ook extase en
heiligheid, vreugde en smart bij den primitieven mensch als
in de decadente overbeschaving, al de gevoelens van het
vleeschelijkleven, al de aspiraties van den geest.

v
EENHEID
Men heeft de poëzie zoeken te verklaren door de verbale
techniek of door de geestdrift van de inspiratie.... en zij is
noch woord zonder gevoel noch gevoel zonder woord. Evenals het dichtwerk is de dichter één : hij voelt en beteekent in
het rythme van de woorden.
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Doch het is niet voldoende de verschillende kenmerken
klank, voorstelling, beteekenis
en de
van het woord
verschillende activiteiten van de psyche denken, waarnemen, herinneren met het gevoel als een bron van inspiratie
en met het woord als technisch middel in verband te stellen:
welk is het éénheidsbeginsel dat onder die menigvuldigheid
de persoonlijkheid van den mensch tot den poëtischen zanger,
ziener, maker omtoovert?
Hoe dikwijls hebben wij ons de onderlinge verhouding
tusschen a n i m u s en a n i m a herinnerd en onder het personage uit het dagelijksche leven den waren persoon naar
Gods idee gezocht?
A n i m u s is het inwendig oog van den geest, die gewapend met wil en verstand, de wijde wereld aanvalt om ze tot
een ontzaglijk gebruiksvoorwerp om te vormen; a n i m a is
het diepe beginsel van de ziel die intuïtief als vrouwelijke
liefde de werkelijkheid in haar maagdelijke zuiverheid aanschouwt. A n i m u s heeft het proza uitgevonden en terwijl
hij prozaïsch woorden gebruikt en verbruikt, leidt hij ons
rond in een wonderschoone fabriek vol stipt geregelde machines, waar alles tot de bloem-en en de kinderen toe als
heerlijke mechanisme verschijnt. Aan de hand van a n i m a
dansen en juichen wij maar niemand mag ons zien en
hooren, want we zijn te gewichtig met al onzen ernst en
wij ijlen naar , het bosch en vlijen ons neer op de madeliefjes
en de viooltjes, te midden van de overvloedige en onvoorzienbare volheid van het leven....
A n i m a doet ons steeds het nieuwe ontdekken; want alles
is nieuw op elk oogenblik en eiken morgen rijst een nieuwe
zon. In elke echte poëzie overtreft de dichter de breede massa,
de andere poëten en zichzelf : nieuw is zijn visie als het leven,
en nieuw is iedere van zijn woordgestalten. Elk vers bevrijdt
ons even zeer van den ouden slenter van het proza als van
alledaagsche der
ontroering
het
g
: het brengt een nieuw geluid
en openbaart een nieuw gevoel. En terwijl het, klassiek of
romantiek, rondom zijn schoonheid ons eigen gemoed cristalliseert, stuurt het ons voort, immer verder, op de nieuwe
baren van een nog niet bevaren zee. Er is niet een poëem dat
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wij kunnen nazeggen zonder droomend te luisteren naar een
verren weerklank in ons binnenste, zonder t e 'Lui st e r e n e n t e z w ij g e n. En wanneer wij de magische
woorden met onze verbeelding herhalen, dan schijnen zij te
drijven op de stilte, zooals in de oude cosmologieën de aarde
als een blad op de onmetelijke luchten zweefde....
Poëzie is in wezen transcendeerende schepping. Wij kunnen wel met Heidegger erkennen dat de dichter in de poëzie
niet de practisch bepaalde gevoelens van zijn oppervlakkig
en maatschappelijk Ik tot uiting brengt, maar in de « S t i mm u n g » van zijn poëem de ware toestanden van zijn eigenste
en diepste bestaan vertolkt. Doch er is meer, oneindig meer.
Want in het vergankelijke aanschouwt de dichter onbewust
de eeuwige gevoels
waarden — en men spreekt van idee en
van symbool. In de wereld, vastgeklonken aan de wiskundige
formule, onthult hij ons de ware 'levensbeteekenis van de
concrete werkelijkheid — en men spreekt van onmiddellijke
intuïtie; in den oceaan van de onvolmaakte pogingen streeft
hij naar de voldragen afgerondheid van den verbalen vorm
— en men spreekt van technische volmaaktheid.
Maar die tendenz naar volmaakte beheersching van den
vorm, naar intuïtieve directheid, naar eenwig-ware beteekenis .watiszijandersdan de neiging vaareen geest e 1 ij k e v o l h e i d die op elk moment de menigvuldigheid oneindig te boven gaat? Is er één poëzie waar de dichter,
althans impliciet geen uiting geeft aan een levensdrang, die
in hem al het oude voorbijstreeft op het oogenblik zelf dat
hij het onbereikbare ideaal van de volledigheid zoekt vast
te leggen?
Het onbereikbare Ideaal, de zaligheid waarvan niemand
weet h o e zij is, de eenheid waarin alle schijnbeelden openspatten als zeepbellen in zonnige lucht... door het uitgesproken
woord het onuitsprekelijke te doen aanvoelen en door een
bepaald melodisch rythme in een bepaalde taal het popelen
van het onnoembare wereldhart te suggereeren, dat schijnt de
taak te zijn van alle poëzie, hoe ook het thema moge wezen
dat zij voelend bezingt.
Want niet in de eerste plaats door de logische waarde
.
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van haar inhoud, doch wezenlijk door den echo van de
woorden zelf toovert zij, niet voor het redeneerend verstand, doch voor het intuïtief gevoel de groote werkelijkheid weer, waarin wij leven en bestaan. Laat haar vorm
gesloten zijn als een diamant of naar alle windstreken zich
ontvouwen als de geurende roos, laat haar thema de eeuwigheid vieren of het snelle oogenblik, vorm, in klassieke of
romantische schoonheid verwoord, dwingt ons zwijgend te
luisteren; hij bevredigt geheel en jaagt ons op, hij hervormt
ons naar zijn eigen orde., doch schept meteen niet te bepalen
toestanden, waarin, op het plan van het gevoel, de eenvoudigste feiten geprojecteerd worden als schaduwen van 't oneindige.
Mysterie van de groote Rust en van het groote Heimwee,
mysterie van de bloeiende daad of van het eeuwig slapen,
mysterie van de groote duisternis, die Novalis aanroept en
waarin Tristan en Isolde wegzweven — of van de groote
klaarte die niemand peilen kan, mysterie,

Vaste comme la nuit et comme la clarté....
....Tu condens dans ton peil le couchant et l'aurore....
— altijd rilt het tegen den achtergrond van het poëem als
de voorwaarde en het gevolg van het poëtisch aanvoelen. E r
is geen poëzie zonder klank en zonder
s t i 1 t e : poëzie is het levensrythme van de zwijgende ziel

Musicienne du silence,
en juist omdat zij ons verheft hoog boven het gedruisch van
het dagelijksch leven, naarhenen het probleem van het louter
zijn, daarom vormt zij, naast de metaphysica en de ethiek —
en al zijn haar levende bronnen het gevoel meer dan het
verstand, al zijn haar middelen het volledige en volle woord
meer dan het begrip en zijn zuiver teeken — een der wezenlijke categorieën van de menschelijke activiteit.
Een meestal onbewuste onthulling van het groote
vraagstuk, in symbolische vormen opgebouwd uit muzikale
woorden door om 't eender welk gevoel van het eeuwige en
ondoorgrondelijke menschenhart.... dàt is, in gelijk welke
beschaving en in allerlei gedaanten en trappen van volmaaktheid, de ware en onsterfelijke poëzie!
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SONNET
door P. C. BOUTENS

Wie kan in onverschilligheid bestaan
Voor de verteedring van zijn moeders oog?...
Van hart tot hart ziet mij het leven aan
In de avondzon die, uit den wilden boog
Waarmeê haar gloed de hemelen bevloog,
Van al haar ongenaakbaarheid ontdaan,
Drijft vleugelstil, of zij zich niet bewoog,
en waterbaan...
Boven de huivereffen
En om haar heen één groote bloedbrand blaakt
Zijn rulle rood uit tot den teêrsten toon...
Zijn luidloos alom kruiend onweêr slaakt
De dompe lucht in eeuwigheids ozoon...
Tot straks de schijf den killen spiegel raakt,
Blijft alles alles onherroeplijk schoon.

433

JEUGD
door ERNEST CLAES

1. — HET LAND VAN DE LEEMEN HUIZEN EN DE
OPEN HAARDEN
Dit boek is geen verzameling van herinneringen en anekdoten uit mijn kinderjaren. Het is de samenvatting en de
geest van een levenstijd waarover een paar menschengesla.chten zijn heengegaan en die tot in zijn diepste fundamenten
werd uiteengeschokt. Het is tevens de uitdrukking van een
groote liefde, met het beeld van een land én een volk. Land
en volk kunnen groeien, verschrompelen, evolueeren, op
korten of langen tijd. De liefde voor volk en land blijft
eender. Over zijn kinderjaren kan men zich heenbuigen met
een glimlach, of met diepen ernst. Men kan ook beide doen.
Men kan goedig glimlachen bij de herinnering aan kindervreugde of kinderleed, men kan er ook het hoofd bij schudden. Maar voor iederhebben ze toch hun beteekenis gehad.
Kindervreugde en kinderverdriet hebben vaak richting en
lijn gegeven aan een leven, en voor elk van ons staan ze in
het klare en onbezoedelde licht dat in de eerste morgenstonden, voor zonsopgang, den dag aangeeft en teekent, het oerlicht van den eersten scheppingsdag, toen dit het Benig geschapene was.
Ik heb ook niet een mooi boek willen schrijven.
Ik ben de zoon van Marten Claes, en mijn moeder was de
dochter van Tist den Hoed. Mijn vader hier Jozef, niet Marten, maar iedereen noemde hem zoo, en wij waren niet anders
gekend dan : de zonen van Merten. Die naam, vertelde vader,
wam van zijn grootvader, « de groote Merten Claes », die
deel genomen had aan den Boerenkrijg, tegen de Fransche
Sanskulotten, en daarna met eenigen van de familie was uitgeweken naar het Rijnland. Daar is hij gestorven. De Claesen
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waren een hard en koppig ras, sedert eeuwen in de streek
van Testelt en Averbo e gevestigd, waar ze aan de leiding
hadden gestaan van alles wat er gebeurde, in welvaart of
ramp, innig verbonden met het klooster van Averbode. Toen
ze het oude leemen boerenhuis, waarin ons geslacht heeft
geleefd, enkele jaren geleden afbraken, stond er op den haardbalk het jaartal 1619. Ze waren afkomstig van Rotselaar, « en,
vertelde vader verder, ze hebben alle-ze-leven ondereen ruzie
gemaakt, maar toch vast aan mekaar gehouden ook ».
Mijn grootvader langs moeders kant, Tist den Hoed, hiet
Hein-Jozef Lemmens. Hij zat er goed in, woonde in een groote
hoeve met strooien daken en witte muren, en hij was de fierste,
onbuigzaamste heereboer van heel de streek. Hij bezocht zijn
werkvolk in het Kraanrijk, op de Worp, langs den Horeblaas,
te paard, met een hoogenhoed op, korte broek, en zilveren
gespen aan de kniebanden. Hij droeg altijd dien hoogen hoed,
ook wanneer hij zelf naast de kar naar het veld stapte, als hij
tegen iedereen. Een
daar werk deed,rak
enuithij
de hoogte
sp te
harde, eenzelvige trotskop als Tist den Hoed heeft er sedertdien in onze streek niet meer bestaan. Als vader later zegde
« Ons moeder is de dochter van Tist den Hoed, » dan klonk
dat bijna of hij zou gezegd hebben dat ze de dochter was
van een notaris of een kasteelheer. Na zijn dood hertrouwde
grootmoeder met Jan-Jozef Didden, « de Grune », en werd
daarom niet anders genoemd dan Betteke van de Grune. Op
haar doodsprentje vernamen we dat ze Anna-Elisabeth Roden
hiet.
Ons huis stond langs den steenweg van Zichem naar Averbode, waar langs beide zijden van e baan een stuk labeurland ligt, de W o r p, en verder ommetom -de groene vlakte
van de Demervailei zich uitstrekt. Het is een schoon en frisch
land. Naar het noorden toe is de vallei afgesloten door den
Weefberg en de Averbodesche bosschen, waarboven de
blauwe daken en de witte toren van het klooster zegenend
uitsteken. Oostwaarts glijden tegen den einder weg de groene
heuvelen van het Grasbosch en den Langeberg, waarachter
het antieke Diest zich verduikt. De zuidelijke heuvelenrij
heet Vinkenberg, Scherpenheuvel, met den vierkanten en den
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ronden toren, en Keyberg, en westwaarts eindigt het dal tegen
den zwaren blok van den Testeltschen berg. Al deze «bergen»
zijn maar heuvels of hoogten, die een zachte op- en neergaande lijn trekken langs den horizont. Ze leven mee met
den gang van den dag, en zoo staan ze geteekend in de hoof den van de menschen uit de vallei. Het Demerdal, daartusschen, is een effen weidevlakte. Waar de grond begint te
klimmen, naar Scherpenheuvel toe, wordt hij vruchtbaar
akkerland. Zichem ligt aan den voet van die helling en buigt
zijn grijzen kop over het groene Demerwater. Van zuid naar
noord, van Zichem naar Averbode, loopt de steenweg, de
Westelsche baan, en van oost naar west, van Diest naar
Testelt, vloeit de Demer in grillige bochten door de beemden. Alleen langs den steenweg stonden in mijn kinderjaren
enkele huizen.
Een schoon land, en een oud land. De menschen in de
vallei, van Zichem en Averbode, Oxlaar en Testelt, leefden
er in de overgeërfde tradities, met de oude gewoonten in alle
dingen, met het stampvast voorvaderlijk geloof en bijgeloof.
Ze spraken er nog met woorden en zegswijzen waarvan er
sommigen wel uit een ver verleden moesten stammen. Als de
dreigende dondertorens boven den rand van den einder
oprezen, spraken ze van «hamerslagen wolken ». Kwam er
een dikke nevel op, noemden ze dat een « wolvenlucht ». Ze
hielden er de familiebanden sterk aan en hielpen elkaar in
den nood. Ruw van aard en denken, hadden ze ook al de
gebreken die daarmee samengaan, vooral in de afgelegen
gehuchten. De kinderen werden hard groot gebracht. Als het
kermis was, en bier en jenever de koppen heet maakten, werd
er met de messen gevochten, de mannen van het een gehucht
tegen die van het andere, en het gebeurde vaak, vooral als
er een oude familiehaat in het spel was, dat er een moord
werd gepleegd. De kermis voorbij, kwamen ze tot zich zelf,
werden ze weer stuursch stil, en wijs, en met den nasleep
van gendarmen, tribunaal en gevangenis, zaten ze nog weken
lang 's avonds voor den haard te prakkezeeren over het geval,
en over eigen onschuld en deugdzaamheid, terwijl ze 's nachts
niet slapen konden van schrik als getuigen te zullen moeten
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verschijnen of er in betrokken te worden. Toch, goede menschen waren het.
En ze waren arm, allemaal. Rijke grondbezitters, dikke
boeren, woonden er maar enkelen in de Demerstreek. Eenigen
bezaten een eigen boerderij, met wat eigen grond, zooals wij
bij ons, maar niet voldoende om van te leven met een groot
gezin. Klein labeur, met gehuurden grond, en werklieden, en
deze laatsten meestal doodarme menschen met vele kinderen.
Buiten het dorp, in de gehuchten en langs de zandbanen
van Averbode en Oxlaar, waren de woningen bijna overal
leemen huizen, met stroo gedekt, met den zij- of achtergevel
naar de straat gekeerd, door een haag van beuk of doorn van
den weg afgescheiden, met een vlierstruik naast den waterput,
en achter het huis een paar fruitboomen. Versch gewit, rond
Paschen, blonken die huisjes vriendelijk tusschen het groen,
pasten schoon in het landschap, maar binnen was het er benepen en bedompt, en veel te eng voor het gezin. Als ge
met het touwtje, het « klinksnoer », dat door de deur hing,
de klink hadt opgetrokken, kwaamt ge in de woonkamer.
Daar was de breede open haard, zwart van roet en asch, die
een heele zijwand innam en het hart was van het huis. Rond
dien haard gebeurde alles, werd alles beredderd en besproken,
en deden ze in den winter het kleine werk. Men stookte er
dennestruiken, of mutserds h e t s e 1 s hout uit de mijt,
en dennenaalden, die men kosteloos in de bosschen van Averbode mocht bijeenrijven. Dat « spellen scharen » was vooral
het werk van de vrouwen, en elken dag kon men er tientallen,
waaronder kleine meisjes van twaalf en dertien jaar, over alle
wegen zien voorbijtrekken, met over de schouders een zak
dennenaalden, dien ze met uitgestoken armen in evenwicht
hielden. Het diende ook als strooisel in den koestal, en het
gaf een zuur mest dat den grond weinig verbeterde. De kinderen moesten op de vrije dagen denappelen en droog hout
gaan rapen, en velen werden daarvoor zelfs weggehouden
uit de school. Er werden ook f 1 a g g e n gestookt, mos en
mager groeisel van den heidegrond, die ze met de f 1 a gz e i s e n van den grond hakten. En droge turf, l u i f, die
in de bosschen of in de heide werd opgedolven. De natte
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turf, b a g g e r d, werd in de moerassige weiden langs de
Letsgracht uit den grond gehaald, als een dik zwart modder,
met brokken half vergaan hout er in. Dat werd opengespreid
op het gras en men liet het in de zon drogen; Als het hard
genoe g was werd het, in vierkante brikken gebroken, op gestapeld in hoopjes, b a g g e r d b a e r e n. De groote kuilen
tegen den Testeltschen berg noemt men nu nog b a g g e r dk u i 1 e n. Dennenaalden en baggerd gaven als stooksel veel
stof en een scherpen dikken rook, die heel het huis, muren
en meubels, kleeren en menschen doortrok. De ijzeren ketels,
waarin het voedsel voor het gezin of voor het vee gekookt
werd,hingen boven het haardvuur aan een keten, de h e é r dk e t t i n g, of het h a a 1 i j z e r, dat als een groote zaag was,
vastgemaakt aan den schouwbalk, en met een haak konden
ze korter of langer gemaakt worden. In het vuur stond de
h e e r d p i k k e 1, waarop het brandend hout lag. De groote
schouwmantel, die als een luifel den ganschen haard overkapte, rustte op den h e e r d b a 1 k, en de bouwer van het
huis, de eerste bewoner, sloeg daarin gewoonlijk het jaartal
waarop hij het bouwde met de beginletters van zijn naam.
Die huizen waren sterker dan ze uiterlijk leken te zijn met
die leenren muren. Het heele geraamt was meestal uit eikenhout. De rest, latten, mortel of leem, het stroo van het dak,
werd er ieder jaar weer bijgeplakt en bijgewerkt waar het
noodig was. Velen die hun poëtisch wit huisje later hebben
afgebroken om op dezelfde plaats een « schoon steenen huis »
te bouwen, hebben de eiken balken van 'het oude voor het
nieuwe huis gebruikt.
In één hoek naast het haardvuur lag de stookvoorraad,
spelden, hout of turf, en wie in de wintermaanden dit hoekje
veroveren kon zat op het beste plaatsje om te luisteren naar
wat er verteld werd, om het minst angst te hebben bij spookverhalen en verdachte geruchten, buiten, al was het er soms
zoo heet dat het vel op uw beenen er van « verhest » was. In
den anderen hoek vond men in de meeste huizen het « hoe^lie-

vuur », in steen gemetst, met pot erg rooster, waarin voor het
middageten kolen werden gestookt. Onder den schouwmantel
was het o v e n g a t, gesloten met het ijzeren ovenscheel.
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Eens in de week werd daar gebakken, door moeder, werd eerst
de deeg met de voeten getreden, in de m o e 1, en daarna in
ronde bronden met de z w o e l e in den oven geschoten.
Dan geurde het huis den heeles avond van het versche baksel.
Hier en daar vond men ook een apart staand 'bakhuis. Daarin
overnachtten dikwijls de landloopers en leurders.
In die Benige huiskamer leefde het gezin, rond de tafel om
te eten, en anders rond den haard. Bij de scharrelsten stond
daar ook het bed van de ouders, met een katoenen gordijn
er voor, en in den aarden vloer, onder het bed, was een hol
waarin de aardappelenlagen voor den winter. Achter het bedgordijn verborgen hing tegen den muur het oud voorlaadgeweer. Kwamen er vele kindertjes, dan werd er een kamertje
bijgebouwd, tegen den muur van den haard, met een klein
raam dat meestal niet openging. Veel licht belet de kinderen
te slapen, én de vliegen zijn te kwaad. In dat kamertje sliepen
ze, naar gelang het getal, met twee en drie in een bed, ook
als ze grooter werden. In de huiskamer waren vier deuren, de
voordeur, de achterdeur, de deur naar de slaapkamer, en deze
naar den stal en de schuur. Op de schouwplank, waaraan het
smalle schouwkleedje als versiering diende, stond een kruisbeeldje, met er naast een paar kandelaartjes en tinnen borden,
rijstpaptellooren. Op de schapraai, het e e t s c h a p, prijkte
een Maria-beeldje tusschen een paar papieren bloemen. Door
de achterdeur kwam men in een hok waarin de kuipen stonden voor het koevoedsel, met al den rommel die stal en vee
meebrachten. Die het wat beter doen konden bezaten, behalve
de haardkamer, nog een tweede kamer, en daarin stond een
kachel, een « Leuvensche stoóf », met breede platte buis,
waarop potten en pannen konden geplaatst worden. In de
winterdagen zaten ze er rond den rood gloeienden stoofpot,
en dikwijls stonden daar ook het bed van de ouders, het
kleerschap, en de wieg met het jongste kindje.
Op hun mageren grond, van het Hageland onder den
Demer; van de Kempen boven den Demer, deden ze hun
hard labeur van aardappelen en koren, van beeten en klaver,
rapen en spurrie. Wel te verstaan de gegoeden, die er beter
voorzaten, die een koppel koeien hadden, welke naar de
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gemeentebeemden langs den Demer werden gedreven door
de kinderen, en die in het najaar een zwijn konden slachten.
De anderen, die van de kleine leenren huizen langs de zandbanen, te Oxlaar en te Averbode, werkten in de bosschen van
graaf de Merode, voor een schraal dagloontje van eenige
centen, op het veld, of waar ze gevraagd werden. In den
winter zaten ze in de bosschen om denappelen te plukken,
waarbij ze zich van den Benen boom in den anderen zwaaiden,
met het gevolg dat velen op een schonnen dag met een gebroken been naar huis werden gedragen. Of ze gingen wilde
dorens steken.. voor het griffelen van rozen, of aan de Letsgrachtbrug zand wasschen, dien ze mochten uitdelven in de
Averbodesche bosschen en, op hun stootwagentje geladen
dat ze met groote inspanning voorttrokken samen met een
koppel honden, te Zichem en te Scherpenheuvel verkochten
om over den huisvloer te strooien. Er waren eenige klompenmakers, lattenklievers, bezembinders en visschers, en met
het stroppen van hazen en konijnen werd er in het geniep
een cent bij verdiend. Te Zichem lagen er langs Dulp en
Demer een paar steenovens en een fabriek van borstels in
het oude Elzenklooster, te Averbode was de kloosterdrukkerij,
waar enkele meeschee een loon verdienden. Maar overal was
het een klein gewin. Dikke daghuren werden alleen verdiend
door de « Walemannen », degenen die den oogst gingen doen
op de groote hoeven in de provincie Namen of in ZuidBrabant. Met vijf, zes of meer, bijeengeronseld door hun
voorman, trokken ze op, in Juli-Augustus voor het graan, en
later voor de beeten. Wij zagen ze in groepjes over den steenweg stappen, van Oxlaar en Molenstede, van Veerle en Averbode, naar het station van Zichem toe, met in een groven
« heupelink » y of bedpeluw, die over hun schouder hing, een
paar bronden, een kommetje spekvet, een paar kousen,
p
en een hemd. Op den anderen schouder droegen ze hun
pik, met zakkengoed omwonden, en hun pikhaak met een
kurk op de scherpe punt. Gewoonlijk ging er ook een vrouwmensch mee om voor het eten te zorgen en verder mee te
werken, en zelfs kinderen van elf en twaalf jaar voor het klein
werk. Drie, vier weken aan een stuk slaafden ze in het Walen440

land als beesten, dertien en veertien uren per dag, eigenlijk
zoo lang er licht in de lucht was. Een paar keerere heb ik
later een groepje van die arbeiders bezocht. Het vee was er
beter gehuisvest op die Waalsche hoeven. Van den boer
kregen ze eiken dag een hoeveelheid aardappelen, anders
niets. Hun spek moesten ze meebrengen., of van den boer
koopere. Alleen den 'laatsten dag trakteerde de boer, met
jenever, en als ze dan half bedronken waren betaalde hij de
loonere, legde voor ieder een stapeltje vijffrankstukken neer,
en was weg. Ze wisten dat ze bestolen werden, dat er altijd
een paar dagen te weinig werden gerekend, maar ongeletterd
als ze waren durfden ze niet reklameeren. Ze kenden bovendien geen woord Waalsch, en waren gelukkig met het hoopje
schoon zilvergeld. Als ze weer thuis kwamen zagen ze er zoo
afgetobd en gebroken uit dat men ze haast niet meer herkende.
Daar was iets onnoemlijk triestigs aan die wroeters.
De toestanden zijn er maar verbeterd toen de Boerenbond
is opgekomen.
Vele meisjes en jongens trokken naar de stad, om « een
post » te zoeken. Van degenen die naar Brussel trokken kwam
niet veel terecht, van die naar Antwerpen gingen wel. Ze
bleven daar, trouwden er, en geraakten meest allemaal in
goeden doen. Met de kermisdagen, nieuwjaar, de hooge
heiligdagen, kwamen ze ieder jaar naar huis. Ze vervreemdden niet, bleven altijd in voeling met de familie, en daar
waren er die zich in hun ouden dag weer opnieuw in de
streek kwamen vestigen. Vooral met « groote kermis », in de
maand October, keerden ze in heelder groepen terug naar
de geboortestreek, met veel centen op zak en schoone kleerere,
en die schoone kleerere waren, de beste reklame om het 'Dreg
volk naar de stad te lokken. Alleen wanneer ze wegtrokken
naar Charleroi — S j a r e 1 e r o o i — zag men ze niet meer
terug. In mijn kinderjaren is er een broer van vader, die in
de streek den naam droeg van « de witte Koekoek », met zijn
gezin naar Charleroi verhuisd. Ik geloof niet dat daarvan nog
ooit iemand bij ons is teruggekomen, zelfs niet bij den dood
van mijn ouders, en wij hebben er ook niets meer over geboord. Trok er een gezin op naar het zwarte mijnland, naar
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de « hoelieputten », dan ging de familie mee tot bij den trein,
en met tranen werd er afscheid genomen, alsof het voor de
eeuwigheid was. En wanneer ze ginder, in een der gore arbeiderswijken van Charleroi, of in een der onooglijke mi'nwerkersdorpjes van de kolenstreek Benige maanden woonden, en
boage dagloonen verdienden, met goed eten en vee1 drinken,
legden ze de Kempische eenvoudigheid en hun voorvaderlijk
geloof stuk voor stuk van hen af, als een kleedsel dat niet
meer paste, en ze genoten er vaak de treurige faam de brutaalste. de gevaarlijkste vechtersbazen onder de mijnarbeiders
te zijn. Hun schouders waren te zwak om de nieuwe weelde
te dragen, hun karakter was niet bestand tegen het vreemde,
en hun geloofsgebruiken, uit den band en de amgeving
gerukt van geboortedorp en familie, baden geen weerstand
aan de nieuwe ideeën waarin ze kwamen leven. Ze voelden
zich bovendien verlaten ginder, waar ze de taal niet kenden
en niet aarden konden, waar ze met minachting werden bejegoci.nd, en velen verdierlijkten er tot hetlaagste uitschot. Neen,
die kwamen niet meer terug, die konden te Averbode niets
meer komen doen, en voor de menschen in het oude land
telden ze om zoo te zeggen niet meer mee.
Hun voedsel was al even eenvoudig, even arm als hun
woning Ze aten roggebrood met vet gesmeerd, aardappelen
met ajuinsaus, azijnsaus, smoutsaus, met wat groenigheid in
den zomer en met gedroogde boonera of erwten in den winter.
Alleen zondags kwam er bij het middageten een stukje
« vreemd spek ». Zoo noemde men. het Amerikaansch spek
dat in groote kisten toekwam. Het was van drieërlei kwaliteit,
volgens de prijzen. Het goedkoopste werd het meest verkocht.
Het werd uitgebakken tot er bima geen greintje vet meer
inbleef, daar dit dienen moest voor den boterham gedurende
de week. Anders droog brood, of wat zout over de snee.
De avondkost bestond uit boekwijtpap, boter-melk met brokken roggebrood, gebakken aardappelen die in de pan op tafel
werden geplaatst. Een haring bij het eten —één voor drie!
— was bijna een feestdag. Als er voor de kinderen geen melk
meer was werd er Diestersch bier in de zuigflesch gedaan.
Daar heeft een zeker jaar, een winter lang, bijna hongersnood
:
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geheerscht. De ziekte was onder de koebeesten, de varkens
stierven het eene na het andere, en de aardappelen waren
mislukt. Als men langs een boerenhuis kwam waaide de stank
u tegen van de half verrotte aardappelen die toch nog werden
gekookt voor het vee. Overal werd er gestolen. 's Nachts
moest er gewaakt worden bij de aardappel- en beetenkoten,
bij konijnenhokken en kippenrennen, en de boeren hadden
onder elkaar een wacht opgericht die den heelera nacht de
ronde deed langs de eenzame zandbanen. Als er een dief
gepakt werd was het altijd een arme mensch uit de streek, met
een hoop kleine kinderen. Hij werd nooit overgedragen bij
de gendarmen, de mannen van de wacht gaven hem ter plaatse
een pandoering, lieten hem dan gaan, en zetten hun ronde
voort. Ze maakten ook den naam niet bekend, om dien mensch
niet in de schande te brengen. Toen heeft een priester, de
pastoor van Tessenderloo, het volk van de streek grootendeels
van den hongersnood gered. Hij liet groote hoeveelheden
boonen en pekelharing naar zijn pastorij komen, en verkocht
die tegen een nietig prijsje. Wie niet kon betalen moest niets
geven. Van uit al de parochies, uren in het rond, trokken ze
er op af, met een zakje voor de boonera en een blikken marmit
voor den haring. Die « Pastoor Pekelharing », zooals hij
overal genoemd werd, bezat daarna geen roodera knop meer.
Hij was niemand anders dan de latere Monseigneur Keesen,
Lid van den Belgischen Senaat, Huisprelaat van Zijne Heiligheid den Paus, en wat weet ik nog meer. Ik heb hooren zeggen dat hij dit geworden was omdat de bisschoppen niet meer
wisten wat zij met dien lastigen pastoor Pekelharing moesten
aanvangen. Voor de kasteelheeren van de streek was hij een
socialist. Voor al de arme menschen die hem hebben gekend
was hij een heilige.
Daags voor kermis werd er een bokje of een geitje geslacht.
Ze kregen dat voor niet, piepjong, van Wannes Raps, den
mandenmaker, strooper, visscher, paardenviller, en grootsten
jeneverdrinker van de streek. Hij bracht het op aanvraag
enkele weken te voren, en daags voor kermis kwam hij het
zelf slachten en nam de huid mee als betaling. Een hen in
den soepketel, een koppel konijnen, een paar witte broodera
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en vlaaien, een emmer mosselen, brachten de kermisstemming
onder het schamel dak. In het najaar, bij het binnenhalen van
de aardappelen werden er boekwijtkoeken gebakken, en uit
den Demer en de Du^Lp, uit de kuilen van het Kraanrijk of
het broek, kwam er wel eens een pan visch.
Waar ze het doen konden werd er in het najaar een zwijn
eslacht. De eerste dagen werd dan van de « kleinigheid »,
ver en ribbetjes, ponten en Doren, gesmuld dat het vet langs
de kin liep, de pan was niet van het vuur, er werden pensen
gemaakt, of kipkap , en zondags werd de naaste familie uitgenoodigd op de « varkensfeest ». De hespen en zijden lagen
een gepast getal dagen in het pekelvat, en werden daarna, in
zakkengoed genaaid, in de haardschouw gehangen om te
drogen. En waar een van de zonen wildstrooper was — en
waar was dat niet? — kwam er ook wel eens een haas of een
koppel wilde konijnen op de tafel. 's Avonds, en dan moest
de grendel voor de deur geschoven worden.
Hun kermisspelen waren vaak ruw en dwaas, het haan
kappen, hering bijten, koek bijten, pap eten, man of wijf
kruien, niets voor fijne gemoederen uit de stad, maar ze hadden er hun gezond en dik plezier in, en ze deden er niemand
kwaad mee. Met Diest-kermis mochten al de herbergiers bij
hun brouwers te Diest gaan eten. Fameuze gastmalen waren
dat, waarover weken lang gesproken werd te voor en ter na.
Als er ergens een ondertrouw was kwamen de vrienden van
den bruidegom in den avond meefeesten. Ze brachten allen
hun ouderwetsch voorlaadgeweer mee, met tien en vijftien
te gelijk gingen ze dat om het kwartier voor de deur afketsen,
en het gaf een donderslag die ge tot in de naaste dorpen
hoores kondt. Trouwde er op de parochie echter een weduwnaartje die in geen geur van heiligheid stond, die tegen zijn
vrouw zaliger meer de beest had gespeeld dan de mannen
gewoonlijk deden, en misschien van toen af reeds naar de
nieuwe vrouw had gelodderoogd, of een vent die ergens een
braaf meisje met een kind liet zitten, dan gingen ze 's avonds
rond zijn huis «belle-merkt » houden. In stilte kwamen ze
bijeen, met fluiten, horens, toeters, emmers, kettingen, ketels,
tweepen, met alles waarmee lawaai kon gemaakt worden, en
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plots, op een gegeven teeken, ontstond er rond het huis een
helsch lawaai, dat tot diep in den nacht voortduurde. Als het
een echte groote verdommeling van een smoeskop was dan
werden ook de ruiten uitgegooid, en voor de rest van zijn
dagen wist hij dan hoe hoog hij in de achting van de parochianen stond.
Zoo leefden, en zoo wroetten, en zoo aten ze, de menschen
in de witte leemen huisjes, de eene wat beter dan de andere,
in ouden eenvoud, zonder eenige hoogere betrachting. Zij
vreesden God, zij hadden schrik van den duivel en van alles
wat vreemd en boven of buiten de gewone natuurlijke dingen
ging. Of ze gelukkig of niet gelukkig waren was een vraag
die nooit oprees. Ze waren blij als er iets meeviel;, en ramp
en ongeluk voelden ze aan zooals alle menschen. In het harde
werk van lederen dag, in de voortdurende bezorgdheid om
het dagelijksch brood, kwam er in hun geest ;weinig verlangen
naar een welzijn dat buiten hun bereik lag, was er geen verbittering in hun hart om wat ze niet hadden. Om hun leven
hing een schijn zoo al niet van tevredenheid dan toch van
berusting. Zij aanvaardden dat leven als iets dat niet anders
kon, en waar niet veel over te prakkezeeren viel. Wie op het
landleeft, wie den vreedzamen stap van de dagen ziet gebeuren, wie het koren ziet zaaien en de aardappelen ziet planten,
ziet gedijen en rijpen, overheen lente, zomer en herfst, die
kent de gejaagdheid niet van het gewin dat vlak voor hem
ligt, en dat men dagelijks meet, die draagt in zich iets van
den langzamen groei van het graan en de boomen en van de
kalme verduldigheid van de dieren. De arbeid op de goede,
de eeuwige aarde veroorzaakt geen inwendige schokken, geen
wrok of geen opstandigheid. Zij zijn in alles verbonden met
den grond, hun tijd is ingedeeld met de dagen en de seizoenen
van den grond, en niets wordt daar ooit uit zijn evenwicht
gerukt. De geest van de geduldige aarde gaat over in den
mensch en maakt hem vast en sterk. Tevredenheid, geluk,
hadden daar een anderen zin, dieper misschien, en ongeluk
en tegenslag hadden een meer tastbare beteekenis.
De wit gekalkte Meemen huisjes, met het scheef gezakte
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strooien dak, met den wingerdtak langs den gevel en den
vlierstruik naast denut, verdwijnen een voor een in het land
van Oxlaar en Aver^ode, en er worden geen nieuwe meer
gebouwd. Ik wil er geen dichterlijk romantisme omheen
weven. Ze pasten, deze huisjes, van buiten gezien, schoon in
hun groene kader. Maar ik heb ze te goed gekend om achter
die schoonheid, achter de poëzie, niet het armelijk .leven te
zien, waar hoegenaamd geen poëzie aan was. De steenen
huizen, die in de plaats zijn gekomen, zijn ruimer, gezonder,
met meer licht en lucht, niet doortrokken van stalgeuren.
Daar wordt geen ba ggerd of luif, die over alle meubelen een
ijzelaag stof legde, meer gestookt. De zure rook van de
^randendé dennenaalden trekt niet meer door de avondlucht.
Daar is, ja, daar is zelfs geen open haard meer. Alles is ruimer,
gezonder, beter.
En toch, en toch, mijn oogen zoeken u, witte leenren huisjes,
waar ik u vroeger gezien heb, waar ge zoudt moeten staan,
en waar ik u niet meer vinden zal. En waar ik u hier en daar
nog ontmoet blijf ik staan voor uw geval. Want de ziel, de
oude, zuivere ziel van de Kempen, die tusschen uw schamele
wanden leefde, is ook heengegaan, die hebben ze ook afgebroken omdat ze niet wisten hoe ze die moesten overbrengen
in het ruimere en gezondere steenen huis. Rond dien zwart
berookten haard heerschte een geest die allen en alles in één
hand verbond, de dopden met de levenden, de zichtbare met
de onzichtbare dingen. De herinneringen en tradities leefden
er zuiver en sterk voort. Rond dien haard werd, de blikken
gericht op de spelende vlammetjes of op den kwalmenden
rook, alles bepeinsd, gezegd, overwogen, het blijde en het
droeve, het droeve het meest, en in de nieuwe steenen huizen
is er geen plaats, is er geen haard meer om dat te doen. Van
dat open vuur gin g een zachtheid uit, en een groote liefde,
en een vrome goedheid. Daarrond werden de oude verhalen
verteld, die als de heilige geheimen van een ras van geslacht
tot geslacht worden voortgezegd. Een land heeft niet alleen
een ziel, maar ook een gezicht. Als men aan dat gezicht raakt,
dan raakt men ook aan de ziel.
Daar zijn geen open haarden meer, de vuren zijn gedoofd,
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en in het nieuwe huis is geen hart. Geen baggerdeuren, geen
zure stalluchten, daar wordt in den heiligen nacht geen kerstblok meer in den haard gelegd, en, wordt het koren nog wel
epalmd? En de heerlijke angsthuivering is er ook niet meer,
rilling die het hart deed stilstaan voor de verborgen machten die in den donker fluisteren, die onhoorbaar schrijden
om het huis. Want daar worden geen verhalen meer verteld
over heksen en spoken, en daar worden geen oude liedjes
meer gezongen. De menschen hebben geen verleden meer,
alleen nog een toekomst, en zoo zijn ze veel armer. De band
is gebroken met het oude. De geesten, de heksen en spoken,
hebben de streek verlaten, en ze zijn nog door niets vervangen. Rond kachels en vulhaarden komen" ze niet.

Se

(Wordt voortgezet.)
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INE INBREKER
door WILLEM DE HERODE

'k Hoor in den tuin door 't dorre loof een sluipen
Voor 't open venster staat iemand te gluipen.
Even een lichtflits, en een jonge man
Wijst binnen, maar daar schrik ik niet erg van.
'k Zie in zijn vage rechterhand iets blinken,
Omhoog gaan, en dan traag weer nederzinken,
'k Weet niet, is 't een revolver of een hamer?
Plots zet'k in 't volle licht de stille kamer.
Vreeselijk schrok hij, en ik kon niet laten
Plagend te zeggen : kom je met mij praten?
Dat wakker liggen is vervelend.... Wijn?
En wil je een cigaret?... Pas op die blommen!
Maar hij scheen niet op zijn gemak te zijn
En wipte 't raam uit, mompelend : verdomme!
Enkele dagen voor zijn dood zond Willem de
Merode ons nog dit gedicht. De nederlandsche
literatuur verliest in hem een zeer waardevol dichter en dit tijdschrift een trouw medewerker. P. van
Valkenhof f zal in een volgende aflevering een
kroniek wijden aan zijn werk en zijn beteekenis.
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GESTALTEN IN 'T VERLEDEN
door M. E. BELPAIRE

XVI
Februari brak aan in een lente-atmosfeer — de eerste lente
aan 't front. De zee was als vernieuwd, in licht-blauw kleed
gedost. Of de verlossing aanstaande was? Dat bleven wij
verhopen, van dag tot dag, van week tot week, van maand
tot maand, al die vier lange jaren door. — En als zij verloopen
waren, stonden wij verlaten, als schipbreukelingen op een
eenzaam strand! Maar dat vermoedden wij nog niet in 1915.
Den lOn Februari kregen wij bezoek van Aalmoezenier
Nobels. Dat was telkens een feest, een opwekking voor ons.
Hij was zoo vurig, zoo vol edele vaderlandsliefde, zoo oprecht
artist in voelen en denken. Zijn oom, schilder Jozef Janssens,
die te Manchester verbleef tijdens den oorlog, had ons juist
den zelfden dag geschreven over de moeilijkheden die zijn
broeder Dom Laurent te Rome ondervond. De Duitschers
spanden alles in om te beletten dat de waarheid omtrent de
atrociteiten in België aan het licht zou treden. Naar alle landen moesten gezaghebbende personaliteiten gezonden worden om de leugentaal der Duitschers te logenstraffen en te
bestrijden. Nergens was het misschien moeilijker dan in
Rome, bij den Paus. Zelfs Kardinaal Mercier kon zijn stem
niet met vallen klank laten hoorren. Want ook de hoogste
Duitsche geestelijkheid liet haar invloed gelden. De Duitsche
katholieken zijn tegenwoordig zwaar gestraft, maarhebben
zij het zich niet op 't hoofd geroepen door mee te heulen
met België's beulen?
De zesde divisie was den 13n op rust gekomen, en wij kregen bezoek van Louis de Mahieu, die bij de Grenadiers was.
Den 19n Januari 1898 geboren, was hij omzeggens nog een
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kind, toen de oorlog begon. Toch trok hij op met zijn ouderen
broer, en op korte weken groeide hij van knaap tot man.
Dapper, ja heldhaftig, streed hij heel den oorlog door, met
ongemeene taaiheid, en vond zijn dood toen reeds de zegepraal tegenlachte, den 31n Augustus 1918.
De 14, 15 en 16 Februari waren de Vastenavonddagen,
maar wie dacht daaraan aan 't front? Door de zachtheid van
de lucht aangelokt konden wij door de duinen kuieren en er
zelfs neerzitten. Aan de houten barakken die rond het groot
hotel « Océan » weldra talrijke gekwetsten zouden bergen,
begon men te timmeren. Een model-ambulance zou de Océan.
worden. Op initiatief van de Koningin ontworpen en aan de
kundige leiding van Dr. Depage toevertrouwd, werd daar
ontzaggelijk veel goed gedaan. De nurses waren, voor het
grootste deel, Engelsche, maar weldra kwamen er ook Belgische bij, en mijn nicht, Elizabeth Mansion onder hen. Zij
trad in dienst den 16n Maart en daar zij in 't Kindergasthuis
te Antwerpen, reeds op de voetstappen van haar oud-tante
Constance Teichmann, zieken verzorgd en operaties bijgewoond had, kon zij grootendienst bewijzen.
Door haar waren wij ook in voeling met wat in de groote
ambulance omging.
Wij kregen den 18n het bezoek van Pater Bruynseels, missionaris van Scheut en aalmoezenier bij de Lanciers. Het
avontuurlijk missieleven in Congo was hem een goede voorbereiding geweest voor het leven aan 't front. Van beide kon
hij onuitputtelijk en interessant vertellen.
Van Louis de Mahieu hoorden wij den zelfden dag hoe de
Duitschers een gouden kelk, dien zij gevonden hadden te
Dixmuide, over het ijs geschoven hadden, naar de Belgische
linies toe. Waarschijnlijk stonden toen Beiersche troepen
tegenover de onze, want die waren altijd merkelijk milder
dan de echte Pruisen.
Den 19n was het een nieuwe overrompeling van de Kerk
door onze soldaten. Het godshuis leek herschapen in een stal.
Vruchteloos trachtte onze vriend de pastor wat orde en eerbied onder de mannen te brengen. De aalmoezenier Carlos
Claeys Bouuard — nog een van die zelfvergeten, ijverige
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priesters van 't Gentsche — klom in den preekstoel en vermaande van daar uit de krioelende mannen. Maar vergeefs.
De pastor verzocht mij dan een brief te schrijven aan
Generaal Andringa, die bevel voerde over de troepen in De
Panne. Ik zag niet goed in ten welken titel ik dat zou doen.
Ik kende dien generaal niet en vond natuurlijker dat de pastor
zelf zou schrijven. Maar hij hield niet af en ik moest wel
zwichten. De brief werd gedragen door mijne nicht Elizabeth
die, door den generaal, bruusk en op zijn militairs werd ontvangen. Toch had hij gevolg. De kerk werd ontruimd en
later ontpopte zich die generaal Andringa tot een onzer beste
vrienden. Hij was een goed man onder zijn militaire schors.
Ofschoon zelf niet geloovig, woonde hij, Tederen Zondag, de
hoogmis in de Pannekerk bij, terwille zijner vrouw, die alleen
te Luik was achtergebleven. Zij hadden geen kinderen. Na
de hoogmis, gingen wij soms met hem naar 't Kasteeltje,
waar hij verbleef, en hij gaf ons de schoonste bloemen uit
zijn hof. Maar zoo ver stonden wij nog niet in den winter
van 1915. Den Zaterdag 20 Februari kwam Cyriel Verschaeve
ons andermaal bezoeken, maar per auto ditmaal, aangebracht
door aalmoezenier Odilon Hansen, van St-Niklaas, een vriend
van Aug. Nobels.
Den volgenden dag, nog een aangenaam bezoek. Dat van
Dom Franco de Wyels, benedictijn uit Afflighem, een nauw
verwante van de Van Cauwehierts. Even vurig en dapper als
August, was hij naar 't front gesneld zoodra het vaderland
bedreigd werd. Hij maakte den ganschen oorlog door, werd
herhaaldelijk gekwetst en lijdt nog onder de gevolgen van
opgeloopen verwonding. Met August Mansion had hij in 't
Belgisch collegie, te Rome gestudeerd, zoodat wij door twee
kanten konden aanleunen. Zijn open en gul gemoed gaf daar
gemakkelijk aanleiding toe.
Door al die aalmoezeniers waren wij in voeling met de
verschillige legerafdeelingen.
Niet alleen priesters waren er onder de troepen : ook seminaristen, en die priester moesten gewijd worden. Maar door
welken bisschop ? Die van België, waren bij hun kudde gebleven, als goede herders. Een Fransche bisschop — was het
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die van Nancy? — kwam dan den 24n Februari zes jonge
seminaristen wijden in de kapel der paters oblaten.
Op den namiddag van denzelfden dag, deelde de Koning
decoraties uit aan een aantal soldaten, geschaard voor de
eerste der nederige villa's die voor koninklijk verblijf dienst
deden. —Hoe dankbaar zou die woonst later in aandenken
blijven bij ons Vorstenhuis!
Op den morgen waren troepen in aller haast opgeroepen
geweest. Twee tranchées waren, op 't onverwacht, door de
Duitschers veroverd geweest te Lombaerdzyde op het 8e
Linie. Twee dagen later, was alles, zelfs met winst, hersteld.
Om ieder lapje grond werd gevochten, bloed gestort en werden levens geofferd. Maar het was grond van ons vaderland.
Wee degenen die de beteekenis van 't offer niet begrijpen!
Die, als Bethmann-Hollweg, een verdrag een « vod papier »
noemen! Zoo is, God zij geloofd! ons volk niet.
De le Maart bracht ons een aantal brieven van Oxford,
onder dewelke een van Persyn. In den nacht van 20 op 21
Februari was hem een zoon geboren, die —natuurlijf —
Albert werd genoemd; Frédéric Belpaire was peter. Het is de
tegenwoordige « Pim » en mijn zoogezegd petekind.
Jean .Henry kwam den volgenden dag dineeren met zijn
vriend Paul Bodard, een Leuvenaar, zooals hij, maar ouder,
rijper van gedachten en ontwikkeling. Verheugend was het
heel die vurige jeugd zoo vol moed en begeestering te zien.
Den 4n kwamen voor den eersten keer Samuel De Vriendt,
de zoon van Juliaap De Vriendt, directeur onzer Academie.
Juliaap De Vriendt schreef mij uit Holland om als moeder
te waken over zijn drie zonen aan 't front : Samuel, Stephan
en Willem. Samuel was schilder als zijn vader, Stephan beeldhouwer, Willem legde zich bij voorkeur toe op de muziek.
Van zwakke gezondheid kon deze enkel dienst doen als brancardier. Toen hij in De Panne met zijn divisie kwam, was
hij een onzer meest geliefde gasten. Samuel was een intieme
vriend van Joe English, en toen de Belgische Standaard tentoonstellingen opende voor de schilders aan 't front, waren
de doeken der twee antisten uit de Antwerpsche Academie
het sieraad van de zaal.
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Een zekere Dr. Raveschot van Meenen, te St. Riquiers gecantonneerd, bracht ons den 5n, van wege Verschaeve, Engelsche revues. Die arme man had niets meer vernomen van zijn
vrouw die hij met vier kinderen verlaten had. Een vijfde
moest intusschen geboren zijn. Hij wist niet eens waar ze
was. -- Dat waren de ellenden van dien tijd.
Legeraalmoezenier Van Gramberen kwam den 6n kennis
maken. Een fijn-ontwikkeld man, die professor was in Ste.
Marie, te Brussel. Hij sprak ons van de jammerlijke toestanden in 't leger, hoe Waalsche dokters en officieren de mannen
niet verstonden. Zouden dat alleen de Walen geweest zijn?
Voor de lichamelijke verzorging der strijdenden werd intusschen vlijtig gewerkt. De Océan breidde zich meer en meer
uit. Ook baden werden ingericht voor de troepen die op rust
kwamen. Dit alles onder impulsie onzer Koningin. Wij
konden gemakkelijk zien wat algoed daar gebeurde, daar de
villa nevens de onze Villa des Dunes ---voor de badting gebruikt werd. Een atelier werd er aan toegevoegd, om
het goed der mannen dat intusschen gewasschen en gestreken werd — te repareeren. Na 't bad kregen zij alles
nieuw, tot kousen toe. Men kan zich voorstellen wat een werk
daaraan verbonden was. Mme Forbiseur, van Willebroeck,
stond aan 't hoofd van de onderneming, onder de kundige
leiding van Mevrouw Rolin-Hymans, de zuster van Minister
Hymans. Swiss Cottage stond midden heel die activiteit :
rechts de baden, in de villa links het atelier, voor ons in een
zandplein, de Villa des Quatre Vents, door Heer en Mevrouw
Rolin bewoond.
Talrijk en vol vaderlandsliefde hadden de leden der familie
Rolin naar de wapens gegrepen bij 't uitbreken van den oorlog. Deze klein-kinderen van oud-minister Rolin, uit Gent ---die zelf zestien kinderen had toonden zich, als hij, waardige dienaars van hun land. De drie zonen van Albéric Rolin„
den jongsten zoon van wijlen den minister, die gezant was in
den Haag, waren onder de wapens. Twee sneuvelden en de
derde werd zwaar gewond. Een andere jonge Rolin ik weet
niet van wien hij afstamde werd op den morgen van den
16n Maart, met twee decoratie's vereerd om zijn moedig ge453

dra. De echtgenoot van Mw. Rolin-Hymans was de zoon
Rolfin-Jacqmyns, die ook minister was tijdens de Ongelukswet eilaas! In die familie waren alle gezindheden vertegenwoordigd. Papa Rolin was liberaal, maar ging alle dagen naar
de mis, in Ste Barbara, de Jesuitenkerk. Ro' t'n-Jacqmyns, de
oudste der 16 kinderen, was lid van Vincentius a Paulo,
stemde de « Ongelukswet » en stierf christelijk. Wij kenden
deze familie zeer goed, daar mijn zuster eerst te Gent, in de
Savaenstraat nevens hen woonde.
De 16n Maart bracht ons het eerste bezoek van August van
Cauwelaert, die een zoo ruime plaats zou innemen in ons
frontleven. Als achtentwintiger had hij, uit Holland, dienst
genomen en had zijn instructie gedaan in 't kamp van Gaillon.
Als sergeant kwam hij nu aan 't front. Wat hij voor zijn
mannen was in die bloedige dagen heb ik pogen te zeggen
in mijn oorlogsboek : De vier wondere jaren. Ik zal er dus
hier niet verder over uitweiden.
In die bladzijden ook trachtte ik de stemming te schilderen
van die eerste Lente aan 't front, het nieuw aanbreken van
leven dat in zoo sterke tegenstelling was met het moorddadige
en vernielende in 't rond. De zee vooral was ons schouwspel.
Die ook kwam als vernieuwd uit den winterslaap en in 't
oneindige wisselde zij van toon en aspect. In de dagelijksche
nota's die juf. Duykers nam, en waarvan ik mij bedien
hoe zou ik anders al die bijzonderheden nog herdenken ? -vind ik op datum van den 23n Maart zij schreef die intieme
nota's in 't fransch : « I1 fait un temps de printemps doux et
chaud, légèrement imprégné de moiteur. L'après-midi, une
légère pluie de printemps et tout de suite après un ciel clair
barré de nuages gris tourterelle. La mer est bleu-clair, moirée,
calme, avec à peine des rides, et un ourlet blanc au bord; elle
chante haut et on Tentend de loin; le soleil descend en lumière
blanche sur la mer à 1'ouest; un peu plus tand, une bande de
nuages la dissimule, et on ne volt plus qu'une espèce de buée
d'or éblouissant sur la mer. L'ef f et est tout à fait étrange; la
mer est un peu plus grise, mais à 1'horizon il y a une mince
ceinture vert clair sur laquelle se détachent tout au lom, trois
navires. Coups de canon dans la mer. Tout pousse, il y
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a des arbustes couverts de chátons en velours gris, des giroflées
et des jonquilles en fleurs. »
Van zulke allerfijnste opmerkingen der minste verandering
in zee en landschap, die de dichterziel verraden, krioelt het
dagboekje en bewust welk een offer de schrijfster bracht met
zich van een nieuwe taal te bedienen. Den 27n Maart schrijft
zij weer : « Ce matin quand je me lève, le soleil sort comme
unrand disque rouge sang de dessous un nuage axdoise
1'ef^et est tout à fait étrange. Au dessous le ciel est bleu clair;
á cóté du soleil, 1'échancrure pilit graduellement et le rouge
finit ax se perdre dans du vert clair, ou nagent encore quelqueségeres
vapeurs rases. »
Den 28n : « Avant six heures du matin, le soleil était comme
un disque d'or rouge fluide dans une iongue écharpe orange.
Plus loin, au dessus de 1'Ambulance, une tra?aée de nuages de
duvet mauve, dans le bleu vert; et au-dessus, la haute voute
bleue.... »
Een bundel uit lichte aquarellen van zee en lucht, herinnerend aan haar mooi boek: Aquarellen uit Italië, zou men aait
die bladzijden kunnen lezen. En midden in die stemming van
herleven in natuur en harten moesten wij hoorera van wat er
te Gent omging en hoe Vlamingen het vaderland ontrouw
waren! Zoo 't scheen, kwam daar een blad uit : De Vlaamsche
Post, door de Duitschers begunstigd. De Hollandsche
dominee Domela Van Nieuwenhuizen was er de voornaamste
bezieler van, maar Vlaamsche schrijvers verleenden hunne
medewerking. —Niet Prof. Paul Frederic q, de bekende
flamingant, die zich openlijk pro-Belgisch verklaarde en die
daarom ook, tegelijk met Prof. Pirenne, naar Duitschland
werd gedeporteerd. —Anderen hadden die zielesterkte niet,
en dat luidde de rampzalige tweespalt tusschen de Vlamin-
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gen in.
Den 24n Maart kregen wij een uitnoodiging van onzen
lieven Pastor om bij hem 's avonds, met minister Helleputte,
die bij hem logeerde, te soupeeren. Dat beteekende lekker
eten, smakelijken wijn — een welkome zeldzaamheid in die
dagen — en vooral een aangenaam gesprek met verstandige
en interessante menschen. Niet alleen Helleputte was daar,
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ook de heer Pil, kamerlid voor Veurne. In auto werden wij
naar onze villa teruggebracht, een ongekende weelde, want
wij hadden de eer als arme menschen te leven, beroofd van
comfort en niet altijd zeker van wat de volgende dag zou
aanbrengen.
Gezegende tijd! Hoe dikwijls zouden onze gedachten er,
in dank, terug naar ijlen.
Den 28n Maart was het Palmenzondag. De grootsche liturgie nam een ongemeene beteekenis in de tragische omstandi^heden en Pastor Van Beveren onderlijnde met liefde al de
bijzonderheden ervan. Het nederige tempeltje van De Panne,
werd ons met den dag dierbaarder. —Wat zou het zijn, wanneer de Meimaand er in 't Lof een schaar zingende soldaten
zou verzamelen!
Voor de strijdende jongens werd een triduum ingericht, om
hen tot de Paaschplicht te bereiden. Aalmoezenier Nobels
spande zich daar voor in met zijn gewonen ijver. Hij was ons,
uit Nieuwpoort komen bezoeken en had verteld hoe de Duitschers gedurig schoten met obussen van alle caliber en vooral
mikten op de sluizen, in de hoop die te breken en zoo bij
hoog tij onze mannen in de loopgraven te laten verdrinken.
Het gelukte hun een brug op de vijf te treffen, maar verder
kwam het niet en zij werden steeds in hunn. verwachting bedrogen.
Niet alleen Vlamingen van alle streken des lands trof men
aan in De Panne. Op de villa. van De Belgische Standaard
die een middenpunt werd voor alle Vlaamsche krachten —
ontmoette ik menschen die uit het verre Amerika, uit Detroit
waren gekomen, welhebbende Vlamingen die ook iets wilden
doen voor hun lijdende landgenooten. Zij vormden ginder
een Vlaamsche gemeente, met ei gen blad in eigen taal, en
bleven standvastig in hun katholiek geloof en hun Vlaamsche
zeden. Zeer interessant was het ze daarover uit te hopren.
Westvlamingen waren zij, die daardoor ook onmiddellijk
thuis waren bij Pater Ildefons en op villa Ma Coquille.
Want als een bad van Westvlaamschheid namen wij, al die
dagen, aan den rand der ruischende Noordzee, in omgang
met al de oorspronkelijke menschen van de streek. De zee
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bleef de groote attractie. Maar niet altijd was het strand voor
ons toegankelijk. De militaire overheid stelde overal beletsels.
Op den Zaterdag voor Paschen konden wij toch tot aan St.
Idesbald gaan wandelen en traden wij daar het kapelleken
binnen. Veel menschen gingen er te biechten, visschers, vrauwen, kinderen. De biechtstoel was iets vreemds, bedekt met
zwarte, bebloemde draperieën. De kapel was minuscuul, maar
zeer verzorgd gelijk al wat den godsdienst aangaat in WestVlaanderen. De mystieke stempel laat er zich altijd gelden.
Langs het strand gekomen keerden wij door de duinen
terug.
Paschen bracht 's anderendaags zijn hoop op verrijzenis
mee. Koningin Elizabeth deelde chocolade en de mooiste
bloemen aan de gekwetsten en de nurses van den Océan uit
Onze Elizabeth bracht ons een prachtige anjelier. Prins Leopold — nu onze wijze en vastberaden jonge Koning — werd
op den tweeden Paaschdag — 5 April —ingelijfd in het 12de
Linieregiment. Zijn vader wenschte dat hij alles stipt met de
anderen zou onderhouden.
Op dien zelf den dag kwam August Van Cauwelaert ons
weer bezoeken. Zijn regiment lag te Ramscapelle en hij vertelde ons hoe zij daags te voren — op Paaschdag — mis hadden gehoord op een zolder, onder de balken. Men kon er
enkel geraken door een eng trappoken. Schilderachtig moet
het geweest zijn. Door hem kregen wij de meest treffende
beschrijvingen van dit leven aan 't front, blootgesteld aan
alle gevaren, beroofd van de primitiefste vereischten. Hoe
men de eerste linie bereikte op waggelende passerelles, boven
de overstrooming; soms in putten vol water terecht kwam
in de duisternis. Sommige hoeven waren nog bewoond door
koppige pachters, die dood en gevaar trotseerden en bleven
ploegen en zaaien. In een dier vroeger rijke pachterijen, in
Jockveld, bleef nog enkel de zoon met Nardus, de knecht
De overige familieleden hadden de wijk naar Frankrijk genomen en hadden het groot vee meegenomen, maar de kippen
waren er nog, met een paar zwijnen. Die uitgestrekte pachm
terijen van « bachten de cape » lagen dicht bij elkaar en waren
bezet, nu eens door onze jongens — Rijkenhoek en Wolvers-
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nest —andere door de Duitschers : de Violette, Ter Stille,
Groote Hemme en nog een andere.
Het milde lenteweer was weldadig voor de mannen die op
rust waren. Op Beloken Paschen lagen zij zich te koesteren.
in de zon, of speelden, als kinderen, op het strand.
Ook ons Prinsesje — Marie-José — vermeidde zich met
haar broeder. Wij zagen ze varen, in een bootje, op den kleinen vijver, achter de villa. Een officier d'ordonnance stootte
de boot voort en zij vergenoegde zich met het water naar omhoog te doen sprieten met haar riem. Haar broeder bevaarde,
wat verder, een vlot. Zoo stonden die Koninklijke Kinderen
midden in 't volk, iets dat zij nooit zouden vergeten.
En intusschen ging het wreede oorlogsspel ook zijn gang.
Fel werd er gevochten en de Grenadiers hadden het, te Driegrachten te verduren. Op den Maandag 12 April kwam ons
voor den eersten keer bezoeken de heer Van der Cruyssen —
nu Pater Albert, prior van Orval — maar toen officier bij de
Genietroepen. Ik had hem vroeger te Gent ontmoet en had
zelfs lezing gehouden in zijnkring « God en Vaderland ».
Meermaals kwam hij bij ons in De Panne en door hem werden wij op de hoogte gesteld van het kwaad dat in 't leger
gesticht werd door de campagne van de XXe siècle. Dit blad,
door Helleputte gesticht, en onder redactie van Fernand
Neuray, werd nu in Frankrijk gedrukt en kwam gemakkelijk
aan 't front. Ik was er in Antwerpen op geabonneerd en
apprecieerde den geest en de richting ervan. Maar nu begon
Neuray in. Frankrijk, de Vlamingen af te schilderen als zoo
vele verraders en vermomde Duitschers. Men kan zich voorstellen welke ontstemming dat veroorzaakte bij de Vlamingen.
Het heerlijk lenteweer lokte ons buiten s en als het strand
ons ontzegd werd namen wij ons toevlucht tot de duinen.
Vooral tot de « Chemie des artistes », waar alles in volle fleur
en hernieuwing was. De wilde pruimboompjes waren een
waas van witten bloesem.
Maar ook de zee was nu in lentepracht. Ik herinner mij
vooral een avondwandeling, langs het strand., met Aug. Van
Cauwela.ert. De zon ging onder in zachten gouden glans; een
visscher stak zwart en sterk af op den lumineuzen horizon.
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Alles was zoo vredig en vol poëzie en licht. Maar toch bleef
de geest gespannen door de bitterheid van den strijd voor de
verlossing van 't vaderland.
Mgr. De Wachter, de hulpbisschop van Mechelen, was uit
Engeland gekomen om eenige seminaristen die in 't leger
dienst deden als brancardiers, tot priesters te wijden. Dat geschiedde in de kapel der Paters Oblaten. Pater Ildefons en
ik gingen een bezoek brengen aan Mgr. De Wachter, die ons
zeer vriendelijk ontving en met veel lof zich uitsprak over de
Belgische Standaard.
Ik moest Mgr. De Wachter eenige dagen later terug zien.
Den 27n April kwam de legeraalmoezenier, Pater De Bie,
mij vragen om meter te zijn van een Antwerpschen loodgieter, Philippe Hanings. Hij was 30 jaar oud en stond op het
punt te trouwen, toen de oorlog uitbrak. Zijn vader wilde
van geen kerk hoores spreken, maar de moeder had wel gewild. De bittere dagen van den strijd hadden op hem gewerkt.
Het doopsel had plaats in ons kerkslee, en het was aandoenlijk
dien struischen man te zien aankomen met zijn peter, een
vinnig sergeantje die de groote bewerker was geweest van die
bekeering en wiens gelaat straalde van vreugd. Innig was de
doopeling ontroerd en met volle overtuiging bad hij luidop
zijn Onze Vader. Dit gebeurde tegen vier uren in de Pannekerk. Om 6.30 moest de jongen, door Mgr. De Wachter, gevormd worden in de kapel der Paters Oblaten. Daar ook geschiedde alles tot innige ontroering en vreugde van Hanings.
« Ik ben toch zoo blij ! » herhaalde hij weer, zooals na zijn
doopsel. « Ik was toch maar een sukkelaar.... 'k Moest trouwen, maar ik mocht niet voor de kerk trouwen, vader wilde
niet.... Vroeger heb ik daar zooveel niet aan gedacht, 't was
maar werken van 's morgens tot 's avonds.... Maar als ge in
de tranchées zit, dan krijgt ge andere gedachten. » — Ik bewaar van mijn «doopkind » een koperen snijmes, uit een
obus vervaardigd. Waar is hij naartoe versukkeld?
Den 21n was Dr. Van de Perre ons komen bezoeken. Met
een ander kamerlid, den heer Standaerd van Brugge, had hij
een rondreis in Transvaal gemaakt, om sympathieën voor
België te verwekken. Zij kwamen alle twee daarover verslag
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geven aan den Koning. Dr. Van de Perre vertelde ons interessante bijzonderheden uit zijn reis, onder ander had hij geconstateerd dat de Boeren niet goed te spreken waren over de
Duitsche gruwelen. De concentratiekampen der Engelschen
in den Transvaalschen oorlog waren hun nog te versch in.
't geheugen.
Het uitkomen bracht een vernieuwing van vijandelijkheden
en talrijk werden de gekwetsten in den Océan aangebracht.
Voor Dixmuide verloor Paul Renkin, de zoon van den Minister, het leven. Gelukkiger — voor zoo lang — was Louis de
Mahieu, die, om zijn moedig gedrag, werd gedecoreerd van
de orde van Leopold II. Af en toe kwam op bezoek bij den
heer Collon,, een zijner neven, Major Collon, die als secretaris
van Minister de Broqueville, een groot aandeel had genomen
in de reorganisatie van het leger. Het was een zeer ontwikkeld
en interessant man, en wij zagen hem graag komen. Ook
Jules Belpaire kwam eindelijk op bezoek, door bemiddeling
van Pater Bruynseels die hem aangeraden had familiezaken
voor te wenden. Al die maanden had hij doorgebracht met
zijn artillerie-regiment, ia den omtrek van Ardres. Na de val
van Antwerpen, stond dat zonder wapens en munitie. In
Frankrijk werden zij stilaan voorzien van kanons, die voor
Portugal bestemd waren, maar geweigerd werden. De paarden kwamen uit Engeland, de mannen waren Belgen. Later
gingen zij de Engelschen helpen te Yper.
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IN MEMORIAM J. SLAUERHOF
door MAX 'KIJZER

Ze hebben aan je dood gepeuterd
en zijn in woorden met je asch begaan,
ik heb heel stiekem mij verkneuterd
wie heeft er van je leven iets verstaan?
We mochten allen naar je raden,
vond je ons allemaal te laf ?
niets heb je van je zelf verraden,
je zwierf naar je kleine graf.
Old dutch kon 't heimwee niet genezen,
we zijn toch flink in verstechniek,
jij smoorde pijpen met Chineezen,
hier doen we kamergymnastiek.
Jij snoof de giftige moerassen,
wij hebben weer een parkje aangelegd,
— eens voer ik zelfover wijde plassen —
het allerdroefste heb je nooit gezegd.
Waar vlammen aan den einder branden,
zie ik de oude schuit vergaan,
bij dichters' dood gaan allen watertanden,
zijn leven zijn ze langs gegaan.
Ik bied je honderdduizend kralen
die rijg ik aan een purp'ren draad
dat zijn de verzen in de wereldtalen,
de draad die breekt, de kraal vergaat.
Waar mist valt als een lange schaduw,
de horizon, een paradijs van grijs,
daar stond hij binnensmonds en ruw
te vloeken : een mensch alleen altijd alleen op reis.
461

PENSION MOROSA
(FRAGMENT)
door HUIB. AERTS

I
Het heeft geen zin te tobben over iets dat voorbei is. Hoe
meer men over het verleden nadenkt des te grooter waant
men zijn ontgoochelingen. Alleen het goede wordt kleiner in
de oogen van den twijfelmoedige. Dat weet ook Hugo en
toch denkt hij vaak terug aan de dagen van donker leed en
hij houdt van die zoete pijn., hij doet onbewust de oude wonden weer openbloeden.
Kan men begrijpen waarom iets niet meer zijn kan? Neen,
dat kan men niet. Dat kan ook Hugo niet, hij kan niet begrijpen waarom dit of dat niet zóó was — goed en schoon
zooals het hoorde te zijn — en hij vergeet wat hij Benige jaren
geleden in het klooster geleerd heeft. In iedere oude smart
vindt hij een aanknoopingspunt met een nieuwe smart, het
wordt als een lusteloos geweven doek, zonder lichtglans of
kleur, het wordt als een verre vloed die bruisend wederkeert
met duizenden stemmen samensmeltend tot een symfonie van
angst en twijfelmoel. Maar het is goed daarin onder te gaan
en te worden meegesleurd... het leven wordt doelloos.
Had hij dan alle bezinning verloren, Hugo! Het werk en
de studie verveelden hem, uren lang kon hij soms in de stad
ronddolen of weer staan wachtén in de buurt van het Sint
Lutgardishuis tot de lieve Hilda Christiaens het gebouw verliet en hij van verre even een glimp van haar schoonheid
bemerkte. Het was een heimelijken trek dien hij niet weerstreven kon en hem in zijn grijze verlatenheid niet met rust
liet zoodat hij soms zachtjes kreunde van onbevredigdheid
en pijn.
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« Armer dan een wees ben ik, » snikte hij dan, « ik dwaal
van deur tot deur en overal sleep ik den voetblok mee van
het verleden. Nergens kan ik aarden, nergens vind ik den diep
betrachten vrede en hoe verder ik ga des te zwaarder wordt
de last dien ik meesleep! »
Er was sedert de jammerlijke gebeurtenis met Prosper
Doeven een zedelijke loomheid over Hugo gekomen, die na
iedere moeilijkheid of tegenslag grooter en grooter werd.
Even ontzenuwend als vroeger bleef de atmosfeer in het
sombere kosthuis. Het gezicht van den oude was dorrer en
geel geworden, zijn lippen waren thans twee dunne en bloedboze strepen, zijn neus geleek fel op den snavel van een roofvogel, gansch zijn gelaat was als uit harde steen gehouwen,
waarin slechts de oogen leefden. Wonderlijk diep en in zich
zelf gekeerd leefden die oogen, nu eens scherp en hardvochtig, met grijze en witte weerglanzen, dan weer ironisch en
listig achter een nauw merkbaar waas van weemoed en voor
wie aandachtig toekeek, soms ook gekweld en onrustig.
Uiterlijk geschiedde er niets met Mefisto, uiterlijk geschiedde
er ook niets met al de anderen; de oogen van Aleks werden
slechts grooter en helderder, de zonderling Antonius las thans
het Boek der Spreuken en August, de tooneelspeler, lag soms
uren lang op een bank van de gastenkamer zijn dronkemansroes uit te slapen.
Ook in de vunzige volkswijk bleef alles even eentonig.
Het oude draaiorgelmannetje trok sedert lang niet meer door
de stille Lauwwaterstraat maar in zijn plaats kwam een jonge
harmonicaspeler door het 'kwartier geslenterd, zijn vlasblonde
haren waaiden lichtjes in den wind, zijn gang had een rhythmischen kadans, die breeder en schooner werd naarmate hij
speelde en ofschoon zijn gelaat vroolijk, ja zelfs uitdagen
vroolijk scheen, waren zijn deuntjes wonderlijk slieepend en
weemoedig. Gansch de wijk, die in de avonduren slechts
schalde van jazz-muziek of dronkemansgebrul in de taveernen, trilde ervan, en waar hij voorbijkwam verstilde plots
het verward gejoel achter de zondige vensters, geschminkte
meisjes leunden naar buiten en wierpen den blonden zanger
mijmerend hun geldstukjes toe, welke hij met een hoofsche
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buiging in zijn hoed opving. Gelijk hij daar zwierig door de
steegjes wandelde zou men zelfs zeggen dat hij zijn weemoedige wijsjes opzettelijk speelde met een verfijnden zin voor
ironie en dichterlijk leedvermaak.
Zoo gingen de weken. voorbij. Uiterlijk geschiedde er ook
niets met Hugo, hij werkte, at en betrachtte op tijd en rustte
op een brits van verlammende verveling. Maar diep in zijn
ziel trilde er in sourdine een lied van heimwee, zooals de
weemoed die zachtjes aansuist uit de diepten der bosschen,
zooals het hijgen van een herfstelijk meer. Zoo kon hij zich
vroeger wonderlijk te moede voelen na het lezen van een
sprookjesboek of als hij zat bij het raam in den najaarsavond
als. de maan volgouder over het venster schreed en de galop
van een paard naklonk langs den schemeriger rivieroever.
En in den geest herleefde hij dan zijn kinderjaren toen zijn
ouders nog leefden, zijn idealistische jeugd en de heilige
idylle van zijn kloosterleven.
Ja, zijn kloosterleven. Zoovele herinneringen kwamen bij
hem op, de uren van. Godsbeschouwing en overpeinzing, de
blije geest van versterving en vooral de serene, zoete vreugde
van de kloostergemeenschap in den kring der medebroeders.
Daar waren bijvoorbeeld de zonnige werkuren in den tuin
terwijl zij de paden schoonmaakten en het onkruid wiedden,
de eerre met een hark, de andere met een schup, bezem of rijf
onder het toezicht van frater hovenier. Zij droegen allen de
breedgerande zonshoeden, hadden het ruige habijt even opgeschort en verrichtten het werk in stilte en opgetogenheid. Zij
zagen een ±1Yeflijk symbool in hunne bezigheid want met eenzelfde noeste vlijt moesten zij de tuinen schoonmaken van
hunne ziel opdat zij lustgaarden zouden worden voor den
goddelijken Meester.
Prettiger was echter de fruitoogst in den tuin, tijdens de
blonde zomer- of herfstdagen : eerst de mode Sint Jansbessen
die als koraaltrossen tusschen het groene loover bengelden,
dan de zwarte moerbeziën op de hooge boomes voor de
recreatiezaal, vervolgens de smakelijkste perensoorten met
rozig of gulden sap doorschoten, de blindende appels, de
zware paarse druiventrossen. Die oogst geschiedde in geur
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van versterving, de verlokkelijkste vrucht kon hen niet deren
en wen zij plukten vertoefden hun gedachten bij Hem, die
al deze schoonheid liet groeien. God is goed. Hun gedachten
en gevoelens wortelden in God. En het gebeurde dat frater
orgelist ondertusschen in een hoekje van den tuin op het
harmonium speelde, dat zij van te voren uit de muziekzaal
naar buiten hadden gebracht. Dat waren tooneeltjes van een
mystieke, soms Van Eycksche schoonheid.
Wat een tegenstelling met zijn huidig leven. Vroeger een
monnik vol Godsbetrachting, thans een van aardsche drift
bezetene, vroeger de liefde en vrede der kl;oostergemeenschap,
thans de bitterheid van Pension Morosa. Hugo erkende zich
zelf niet meer. Hij zag zich zelf verwrongen en wanstaltig als
in een lachspiegel, hij was moe, doodmoe als iemand, die uit
een afmattenden slaap ontwaakt en in een toestand van halfbewustzijn door de kamer zwijmelt. Hij was niet meer in staat
op een behoorlijke wijze te denken en zijn gedachten warrelden wild en onsamenhangend door mekaar, als in een ondoordringbaar duister. Erger was dat deze geestelijke kwellingen
ook op zijn 'lichaam hun weerslag lieten voelen. De aders op
zijn voorhoofd waren steeds angstwekkend gezwollen en in
de hartstreek voelde hij een vage, doch benauwende pijn. Ha,
dit wilde verdriet steeds in zijn binnenste te moeten voeden,
als een vlam, als een vuur dat hem nachten lang van onrust
op zijn bed deed woelen. Zijn edelste levenskrachten werden
ontzenuwd. « Gij wordt een schim van u zelf! » dacht hij vertwijfeld. Overal zag hij het lieflijk beeld van het meisje dat
de tooverspiegel zijner verbeelding hem duizendmaal schooner dan in werkelijkheid voorhield. Hij wist dat niets van dit
schoonti zijn verlangens zou bevredigen en toch was er een
verborgen kracht in hem, welke hem onzinnig deed hopen.
Een Tantaluskwelling. Prosit!
Als een opgejaagd dier was Hugo. Waarom handelde hij
niet als de anderen om dit nameloos leed te verzoeten! Er
waren toch vrouwen, spëi en wijn. Er was toch het opium der
zwoele taveernen, het onuitputtelijk festijn der zinnen met
zijn zalige verdwazing! Maar hij verkoos den killen vloer der
kerken, Hugo. Daar wilde hij zijn tragische gebrokenheid
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klagen tot hij het uitschreeuwde : « Ik kan niet meer. Ik klop
aan doovemansdeur! »
Als van een loggen, smachtenden vogel waren de vleugels
zijner ziel onmachtig trillend gebleven. Uiterlijk geschiedde
er niets met Hugo, doch in zijn hart droeg hij een groote
wanhoop en een groote liefde.
Zon, wolken, zon... Alle tuinen stonden in de zon en de
bosschages en weiden lagen als groene vlekken onder het
zomerblauw. Anjelieren en reseda en de rozen, die door de
tuinhekkens spiedden, geurden. Het koren liep blond over
de heuvelen tot het aan den einder versmolt met den trillenden zomergloed en in de lage dellingen zag men de plassen
weerspiegelen, rustig en koel, met het wandelend spel van
wolkenschaduwen. Op zulken dag stroomde half de stad naar
buiten. Overal zag men kakelbonte menschengroepjes : meisjes in luchtige zomerjaponnen behaaglijk van gang, preutsche
jongens en dartele kinderen, die op de grasvelden buitelden.
Alom klonk hun lustig getater. Trekkers daalden een heuvelhelling af voorafgegaan door een jongen mandolinespeler.
Er bestonden geen zorgen meer, er was slechts voldaanheid
en levenslust. Zelfs de dikke meneer, die in de +lommer van
een acaciaboom op zijn rug te slapen lag glimlachte welzalig
terwijl hij in zijn tot rijpheid gekomen droom onverstaanbare woorden prevelde.
Hugo sloeg een hobbelig, van varens en kreupelhout
omzoomd zijpad in dat naar een kleine delling leidde. Daar
was de bodem begroeid met veie graszoden en een kleine,
groene waterpoel blonk in het midden omringd van vlijmscherpe waterlisschen en gele ranonkels. Het was er zoo zacht
en stil en lommerrijk dat Hugo zich op het gras uitstrekte en
met half gesloten ogen naar den hemel schouwde. Stilaan
sluimerde hij in; als een verre golf muziek hoorde hij nu en
dan het zilveren verruischen van kinder- en meisjesstemmen
op de naburige heuvelglooiïngen, hij had een blauwen
droom... Eigenaardig dat hij den jongsten tijd zoo vaak van
kinderen droomde en dat deze droomen zoo mild en zonnig
waren!... Misschien beantwoordde dit aan een onbewust her466

levend gevoel, dat ondanks alle wederwaardigheden in hem
was blijven sluimeren en door hetwelk hij in den grond nog
kinderlijk en argeloos was gebleven. Welzalig bleef hij zoo
liggen suizelen tot hij achter zich in het gras het ritselen
van een 'lichten stap en het gefrazel van een kinderstem
hoorde. Het hoofd omdraaiend bemerkte hij een klein meisje
van drie, vier jaren in een blauw satijnen kleedje. Het was
fijn en blond als een zonnestraaltje met blauwe sterretjes in
de oogen en mooie lokken, die in weelderige krullen op de
schouders neergolfden. In de rechterhand hield het een tuiltje
veldbloemen
« Papa, Leentje bloemen voor papa'... » zihlverde haar hoog,
dun stemmetje en de mollige handjes boden Hugo een hoopje
gras en madelieven aan. Op dit oogenblik was Hugo overeind
gekropen en knikte het kleintje vriendelijk toe. Het argeloos
kind zag nu dat het zich vergist had, stak bedremmeld een
vinger in den mond en bleef den vreemden man schuchter
aankijken.
« Da-ag! » zeide Hugo minzaam met de hand wuivend en
even rondkijkend of de moeder van het kind in de nabijheid
was. Een jonge, bevallige vrouw kwam gezwind het boschpad
afgedaald. Zij liep bijna : « Wel, wel, kleine deugniet, waar
zit gij! »riep zij, schalks met den vinger dreigend, terwijl zij
Hugo, die nog steeds op het grasveld zat, vriendelijk toeknikte. Een verontschuldiging mompelend stond de jonge
man op.
« Een echt nymfje! » zeide hij op het kind doelend. Een
klad zonlicht die door het loover spetterde verblindde hem
zoodat hij de gestalte van de jonge dame slechts vaag kon
onderscheiden, maar hij bemerkte toch dat zij eensklaps
verrast bleef staan en hem bij den klank zijner stem schichtig
het hoofd toekeerde.
Toen stiet zij een blij verrast gilletje uit : « Hugo! » Een
kreet van verbazing ontsnapte hem : « Lize! » Hij zag haar
nu duidelijk voor zich met vroolijk schitterende oogen onder
beweeglijke wenkbrauwen, den schoonera mond half open
van lieve verrassing, tintelend zonlicht in de zijige haren en
lachend... lachend. Als zuivere kristaldans schalde haar lach.
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Hugo stamelde eenige onsamenhangende woorden in zijn
plotselinge verwarring en drukte verlegen de hand die zij hem
hartelijk toereikte.
« Ja, ja... ik ben het... Hugo Franssen zooals u ziet. Ik had
niet in het minst gedacht u hier aan te treffen! »
«Zoo is het des te prettiger! » antwoordde zij en na hem
eenige oogenblikken vreemd glimlachend te hebben gemonsterd voegde zij er opgewekt aan toe : « Walter zal blij zijn.
Hij vond het zoo jammer dat gij U al die jaren voor dood
hebt gehouden... En het is misschien best dat ik u toevallig
ontmoet, » plaagde zij ondeugend, « moest u geweten hebben
waar wij thans wonen zoudt gij misschien in 't geheel niet
gekomen zijn! »
Hij protesteerde. « En is dit uw dochtertje?» vroeg hij
onzeker terwijl hij op het kindje duidde dat hem met groote
vraagoogen en in onbewogen houding bleef aanstaren.
« Dit is onze eersteling,» lachte zij, « ons Leentje. Hoe vindt
u het, is Leentje geen mooie naam voor zulk 'n schattebout.
Walter vond het een pracht-idee haar naar uw zuster te
noemen.
« Dat was zeer lief van u, » antwoordde hij ontroerd. « Ja,
Leentje was ook wel een zonnig meisje... het zou te schoon
geweest zijn moest zij nog leven! » Hij zuchtte, maar om deze
droevige herinnering te verdrijven vroeg hij : « Dus gij zijt
hier op villegiatuur... bij uw oom waarschijnlijk? » Hij herinnerde zich dat de oom van Lize, een rijke brouwer, ergens in
een dorpje bij Brussel woonde en dat Lize er destijds dikwijls
Benige verlofdagen doorbracht.
« Neen toch niet... Oom Robert is twee jaren geleden gestorven en vader heeft na de erfenis de zaak aan Walter overgelaten. Wij leven hier zeer prettig, op een pracht van een
buitengoed ver genoeg van de stad tusschen de vogels en
bloemen. Voor de kinderen kan het niet beter. Gij moest hen
in den tuin zien stoeien en hun hartje ophalen. Jantje is nu
zeven maanden en de kleine Robert twee jaar. Die trekt maar
alle bloemen stuk en gaat heel alleen op verkenningstocht in
het magazijn en in den boomgaard. Een echte globetrotter.
Maar de klèine Miepsie hier is veel zoeter. Zij heeft een lam468

nietje. Ja, ja, wij noemen haar ook Miepsie omdat zij soms
zoo leuk gelijkt op de lieve Miepsie uit de teekenfilms. Niet
waar, mijn robbedoes?»
Zij trok het blonde meisje moederlijk tegen zich aan en
aaide de fijne glanzende lokken.
« Kom nu dadelijk! » vervolgde zij tot Hugo met die guitige, gebiedende stemverheffing die hij nog van vroeger
kende. « Walter zal groote oogen opzetten... En nu blijft gij
tot laat in den avond hoor! »
Zij nam het krulharig kind bij de hand en wenkte Hugo
haar te volgen.
« Werkelijk ik ben benieuwd mijn ouden besten vriend
eens weer te zien! » zeide hij even hartelijk. Hij stelde haar
vele vragen over hun thuis, haar familie, hun bezigheden en
kon zijn oogen van haar niet afwenden, zoo stralend en
schoon was zij in haar vrouwelijke rijpheid : het goudgele
haar in sierlijke bekken zacht wuivend boven haar voorhoofd, een welgevormde statige leest en de sterke volle heupen wiegend. Een warme gloed steeg naar zijn hoofd, net
zooals weleer toen hij zijn eerste hartstocht voor haar voelde
opkomen, en in zijn verlegenheid gelukte hij er niet in een
luchtigen toon aan te slaan terwijl hij naast haar liep. Tenslotte begon hij tegen het kind te praten dat aan moeders
hand hupsche meetrippelde en nam het tenger polletje in zijn
groote hand. Dit maakte hem rustiger. Na Benige oogenblikken kwamen zij op een overlommerden grintweg met aan
weerszijden fraaie villa's achter bloeiende hovingen met
hagen van rhododendrons en acaciastruiken. Aan een withouten tuinhekken bleven zij staan.
« Hier is het, » lachte Lize. « Stil nu, geen gerucht maken,
dan kunnen wij hem verrassen in zijn noenslaap! »

Behoedzaam opende zij het hekken, nam het kind op den
arm en leidde Hugo tusschen een dubbele rij wilgenboompjes
naar een zonnige cottage met leenren dak en lagen breeden
gevel, die met een dicht gordijn van bloeiende klimplanten
begroeid was.
« Walter is een schat van een man, » fluisterde Lize gelukkig. « Zoo werklustig, en opgeruimd. Daar is maar een gebrek
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aan hem : in zijn siësta mag niemand hem storen! »
In een hangmat tusschen twee pijnboomen lag een man te
slapen. Een groot zeildoek beschutte hem tegen den brandenden zonnegloed.
« Nu man lief, wordt eens wakker! » zeide Lize, hem met
een grashalm op de wang kittelend. Een gemelijk geknor was
het Benig antwoord. Zij kittelde hem in de neusgaten.
« Wat snurkt gij leefijk, man lief, ik zou niet gaarne hebben dat een van onze vrienden het hoorde! » Eindelijk krabbelde hij overeind, wreef zich den vaak uit de Dogen en
bromde : « Geen vijf minuten kunt gij me gerust laten. »
Toen bemerkte hij Hugo : « Neen maar, hoe is zoo iets mogelijk, ben ik wakker of slaap ik! Knijp eens in mijn armen,
vrouwtje! »
Het duurde een heelen tijd eer hij overtuigd was dat het
geen droombeeld was. Dan sprong hij uit de hangmat om met
pathetisch gebaar zijn ouden vriend te verwelkomen.
« En hoe stelt gij het kere^L. Alleman dacht reeds dat gij
morsdood waart, ik vind geen woorden om u op « Villa
Flora » welkom te heeten. Hartelijk drukte hij Hugo de hand
en toen begaven zij zich druk pratend naar het woonhuis. De
ontvangstkamer was rijkelijk gestoffeerd en bemeubeld en
heel gezellig ook met hooge, breede ramen, die op den weelderigen tuin. uitgaven.
« Gij woont hier als een koning! » lachte Hugo, « meer
comfort en een betere smaak zijn moeilijk denkbaar. En ook
de ligging is uitgelezen. »
« Nietwaar! » antwoordde Walter gevleid. En als een
koning zullen wij u ontvangen ook. Haal maar de beste wijn
op, Lize... en slacht het vet gemeste kalf, zou ik haast zeggen,
om de terugkomst van dezen verloren zoon te vieren! »
Een heelen namiddag hadden zij noodig om mekaar te
vertellen wat er in de jongste' jaren gebeurd was. Hugo vertelde van Prosper en repte insgelijks een paar woorden over
zijn persoonlijke bezigheden maar verzweeg angstvallig dat
hij moeilijke jaren doorworsteld had. Ja, ja, hij stelde het
goed, 'loog hij, en had in financieel opzicht geen reden tot
klagen. Verder dacht hij er aan een bundel novellen uit te
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geven. Ook de oude vrienden stelden het goed, voor zoover
Walter tijdens zijn bezoeken aan het provinciestadje vernemen kon. Rob Craenen was weliswaar nog altijd , werkloos
maar hij leidde een echt vrijbuitersleven en organiseerde in
het stadje de groote sportwedstrijden. Wilfried bezat een
flink notariaat en had zijn kandidatuur gesteld voor de aanstaande provinciale verkiezingen. Hij zag niet veel om naar de
vroegere vrienden. En wat Karel, de broer van Lize, betrof,
die ging een schitterende toekomst tegemoet. Hij was de
glorie van de familie. Ondanks zijn jongen leeftijd was hij
reeds benoemd tot hoogleeraar in de faculteit der geneeskunde en had hij verscheidene wetenschappelijke studiën gepubliceerd, die zelfs de aandacht van buitenlandsche profes~
soren gewekt hadden. Jammer dat zijn gezondheidstoestand
niet beter was.
Nadat zij zoo Benige uren gepraat en schoone herinneringen opgehaald hadden gebruikten zij het avondmaal. Walter
wou er niet van weten dat Hugo nog denzelfden avond naar
Brussel terugkeerde, hij moest volstrekt blijven logeeren en
Walter zou hem den volgenden morgen met de auto naar
Brussel terugvoeren. Zijn vriend pruttelde wel een beetje
tegen doch toen ook Lize aandrong aanvaardde hij de uitnoodiging. Het verheugde hem deze beide jonge menschen
zoo gelukkig te zien, maar terzelfdertijd voelde hij smartelijker dan ooit de 'leegte en het groote tekort in zijn eigen
leven.
Neen, trouwplannen had hij nog niet, antwoordde hij
schertsend aan Walter, die hem ondeugend aan den tand
voelde, daar was het waarachtig nog tijd voor, want zooals
hij thans leefde kon hij - het best stellen zonder vrouw.
Volgens den luchthartigen toon dien hij aansloeg zou men
inderdaadgezworen hebben dat hij het meest zorgelooze
leventje 'leidde van alle longgezellen en dat hij zijn kostbare
vrijheid niet ruilen wou voor de al te duur betaalde voorrechten en koesteringen van den huwelijksstaat. Met de
belofte dat hij zijn vriend nog vaak op « Villa Flora » bezoeken zou keerde hij den volgenden morgen naar Brussel terug.
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EEN LIED VAN HET VLAS
door A. G. CHRISTIAENS

De bladen melden :
Bijna twee jaar geleden vertrok Karel De Ghinste
van TV. naar Argentinië, waar hij de vlasteelt zou
helpen uitbreiden. Bij deze onderneming ... .

Dat hij langs Argentina zou de Leie afleiden
Had hij gehoopt, maar nooit geloofd, en 't -is gebeurd.
Om deze vreemden in geheimen in te wijden
van 't edel vlas, heeft hem de bazenbond gekeurd.
Zijn moeder zegt: Hij heeft een kontrakt voor negentig
En met de komende Paschen is 't nu al twee jaar. (maanden,
Waar zullen wij allemaal zijn binnen zeventig maanden?
En wie weet hoe dikwijls zit hij ginder niet in gevaar!
Zo in die wakkere vrouw zie ik den Vlaamsen kerel,
Gelijk hij ginder heerst heinde en ver over 't vlas,
Met zuurzoet in de mond de smake van een herel
Waarin hij alle krachten weet van 't vlassersras.
Zij kennen ginder niets van zaaien, slijten en boten.
Daarom is 't hij die heerst, en kent hij haast geen Spaans,
Zij kennen ginder nog min van braken en zwinglen na 't roten
En geen die zich verzet ai heerst hij daar in 't Vlaams.
Verzet ? God en Maria helpen de Argentinanen,
De Argentinanen, Chilenen en Brazilianen er bij,
God en Maria helpen alle Zuid-Amerikanen
Die zich zouden verzetten tegen die Vlaamse kei.
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Alleen de Zondag loopt hij eenzaam en verloren
Jongens en meisjes verenigt in landlijke dans de milonga.
Hij, door de schuwheid met zijn ras hem aangeboren,
Vliegt liever op zijn paard door 't harte van de pampa.
Maar als hij weer in de haven te Antwerpen aan zal komen,
Waar alles thuiskomt uit het land van overzee,
Dan zullen die van zijn dorp rond hem te zamen stromen,
En in hun knoopsgat brengen ze allen vlasbloemen mee
En thuis zullen ze zingen van : « Carlos » lang zal hij leven!
Tot laat in de nacht weergalmt de buurt van muziek en refrein,
Maar als 'k hem tot herinnering dit lied wil geven,
Lokt hem al 't nieuwe iied der landen in zijn brein.
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K R O N I E K E N
I
NEDERLANDSCH PROZA
TelixTimmerman « IK ZAG CECILIA KOMEN » (1)
door ANDRE DEMEDTS

Nu en dan laat Timmermans een boek verschijnen als «Pij
en Toebak » of « De Krabbekoker » dat reden heeft tot
vrees, dat bij hem de verstarring en de onttakeling van zijn
kunstenaarschap ingezet is. Maar weldra zorgt hij zelf voor
een logenstraffing en bewijst hij met « Boerenpsalm » of
« Ik zag Cecilia komen », dat de rijpendè jaren in hem dan
toch nog in Leenen deele, de prille schoonheid van de jeugd
verloren hebn. Groote kunstenaars sterven soms lang voor
de ,lijfelijke mensch die ze zijn, zijn hoofd heeft neergeleid,
andere malen blijven zij de begenadigden van de muzen tot
in hun hoogste levensdagen. Gezelle is hiervan wel een
slaande voorbeeld, en ook Timmermans laat den indruk een
lieveling van de goden te zijn.
Men moet werkelijk jong wezen om een gegeven als hetgene in zijn jongste novelle uitgewerkt werd, te durven
kiezen en behandelen. De lieve natuurverheerlijking van de
praeromantiekers, hun dwepen met de argelooze liefde tusschen twee schuldelooze menschenkinderen en de ijle weemoed die hun verhalen tot een onwerkelijke droomsfeer
optilt, ligt zoo ver achter ons en klinkt zoo bevreemdend
onwereldsch als het heldere zingen van een clavecymbel in
oorera die door jazz en slagmuziek bedorven zijn. Timmermans durft nu nog een idylle schrijven en zij blijkt hem geen
voorwendsel te zijn tot satire, niet eens tot den humor van
dengene, die naar idyllen verlangt, maar beseft dat zij alleen
in het verloren land van de verbeelding mogelijk zijn. Het
Uitgave P. N. Van Kampen Fs Zoon. —Amsterdam. —Zonder jaartal. — 98 blz..

474

Benige offer dat Timmermans aan de beschaving heeft
gebracht bestaat in zijn bijtreden van het moderne volksgeloof dat er overtuigd van is dat idyllen in tragediën
eindigen.
Wellicht zullen sommigen zich er over verbazen dat de
schrijver van «Pallieter » dezelfde is van « Ik zag Cecilia
komen ». Nochtans ligt dit laatste werk wel in de lijn van
zijn kunstenaarskarakter; het sluit aan bij dat droomerige,
ingekeerde dat fragmentarisch in al zijn werken terugkeert
en vroeger reeds in « De zeer schoone Uren van Juffrouw
Symforosa Begijntje » tot volledige ontluiking kwam. Men
heeft het wel eens, ons inziens verkeerd, Timmermans
mystiek geheeten. Laten wij liever voorzichtiger zijn met onze
naamgeving en er ook niet door suggereeren wat geen
bestaansgrond heeft. Wij kunnen in Maeterlinck's geheimzinnigheid en in de onwereldsche bekoorlijkheid van onzen
Vlaming, die er wel eenigszins op teruggaat geen mystiek
levensdoorvoelen vinden omdat de geestelijke grond ertoe
niet aanwezig is. Feitelijk brengt dat niets tegen de aesthetische waarde van zijn werk in; alleen vraagt het om een
beetje voorzichtiger. te zijn met een woordenspel dat geenszins door begrippen gedekt is.
« Ik zag Cecilia komen » is bekoorlijk en lief als die oude
epische liederen, waarin het lyrische element zoo sterk aanwezig is, dat de letterkundige geschiedschrijver moeite heeft
om ze onder één van zijn kategorieën onder te brengen. Het
is een lyrisch verhaal in proza en toch poëzie op grond van
taal en klank, van rhythme en beweging, en van dat onbepaa.lbare dat in, om en achter de woorden ligt en als het ware
losmaakt van hun gewone beteekenis om er iets van het
onuitspreekbare mee aan te duiden.
Doodgewoon is het gegeven naar zijn opvatting. Het herhaalt een eeuwig en ervig weerkeerend motief, dat in duizenden schetsen en grootere werken en in tallooze volksliederen
zijn beslag gekregen heeft : hoe twee minnende harten
elkander niet mogen vinden, omdat hun levensgeschiedenis
anders te doodgewoon zou zijn en te tegenstrijdig met het
onbewuste geloof dat de menschen mededragen en dat wil
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dat het schoonste op aarde niet te verwezenlijken is. Het zou
zoo schoon niet meer zijn als het in werkelijkheid kon bestaan
zonder het tragische dat er de verheffing en de symboliek
aan verleent. Dat tragische ingrijpen is dikwijls aan de
kwaadaardigheid van derden te wijten zooals in « De twee
Koningskinderen », dikwijls ook aan de slagen van het noodlot of aan Gods voorzienige hëfde, die het tijdelijke geluk
ontzegt om het eeuwige te kunnen schenken. De oude Grieken wisten het reeds dat de goden, degenen die hun het dierbaarst zijn het eerst laten sterven. Bij Timmermans is het niet
duidelijk of de macht die zijn geliefden scheidt noodlot of
Voorzienigheid moet heeten; in elk geval hoopt de overlevende op zijn eigen vroeg sterven om tot een eindelooze
vereeniging met de beminde Cecilia te kunnen komen.
In een Kempisch dorp, romantisch oord met een abdij,
mastbosschen en vijvers, duinen en eenzaamheid, is een
jongen uit de stad herstel van zijn gezondheid komen zoeken.
Het eerste hoofdstuk voert ons onmiddellijk dit droomenland
binnen, onthult reeds in de eerste regels, den toon en de kleur
van het werk, die tot in de laatste bladzijde volgehouden
worden. De zieke blijft vol weemoedig dwepen denken aan
zijn beminde Roelinde, die hij in de stad achtergelaten heeft
en die weldra zijn vrouw moet worden. Doch hij maakt ook
kennis met den schoolmeester, een door het leven beproefden
zonderling, die zijn vrouw en zijn kinderen op één na, verloren heeft en zijn verdriet louterde tot een teedere wijsheid,
die hem toelaat als een andere Sint Franciscus, met dieren en
pten om te gaan en een dichterlijk boek doet schrijven dat
ij « Het Lied van God » zal noemen. Met zijn dochter
Cecilia komt de hoofdpersoon toevallig in betrekking en
slaande is weerom het kader waarin Timmermans deze ontmoeting plaatst. Zij heeft hem gevolgd op een wandeling om
hem een boodschap van haar vader over te brengen; diep in
het Bosch spreken zij dan elkander voor de eerste maal. « Het
is donker tusschen de dennen, maar boven den plas staat er
nog veel licht. Een maneschil schijnt in het gladde water, als
een verdronken kroon. Zuiver, alsof ze dubbel zijn, liggen de
waterbloemen weerspiegeld. Een groote vogel wiekt traag en
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blijft mij schuins van uit een boom bezien. »
Zij vatten voor elkander een genegenheid op, zoo innig
en poëtisch als de stijl en de geest van de novelle het verlangt. Bij den held verduistert de herinnering aan Roelinde
en weldra kan hij zich- zijn leven zonder Cecilia niet meer
indenken. Zij moeten één ziel worden en één vleesch. Doch
hier begint de strofe die het lied zijn verwachte wending
geeft. Na een wandeling, waar Cecilia drijfnat van terugeert, moet zij te bed gaan liggen en algauw is het duidelijk
dat zij naast de graven van haar moeder, broers en zusters,
straks haar eigen kuil zal krijgen. De held ziet haar terug,
nog eenmaal voor haar dood. Terwijl de schoolmeester als
een vertwijfelde her en der loopt, God en den hemel aanklaagt, zal hij een laatste poging wagen om haar te redden,
die niet meer te redden is. In een afgelegen dorp, dat slechts
na een dagreis heen en terug te bereiken is, moet er een dokter
wonen die zulke zieken genezen kan. Doch als hij van dien
tocht weerkeert is het te laat.
« Het koperen kerkkruis leunt tegen -den muur. Cecilia is
gestorven. De zon schijnt op het huis.
Ik sta van achter de boomen naar het huis en naar het kruis
te zien. Cecilia is gestorven.
Zij is door mij gestorven.
Mijn handen blinken van het verdriet. Het is alsof ik wegzijg in een nevel. »
Voortaan is zijn leven nog slechts een wachten op den
dood. « Ik ben als een duif in een kevie. Ik zie reeds uit naar
het uur dat God mijn gogen toe zal doen. Dan vliegt rijn
ziel weg naar de klaarte van uw ziel. Dan zullen wij één lied
en één stilte zijn. »
De aanhalingen zijn zooals de heele novelle is droomerig
als een sprookje. Diepte van gedachte, psychologische vondsten, grootschheid van leven en uitbeelding mag men er niet
in zoeken. Wel de argeloosheid, de geheimzinnige symboliek
van oude balladen en de weemoedige schoonheid die er uit
beklijft. Of die schoonheid zal blijven ontroeren kunnen wij
betwijfelen, thans laat zij het in elk geval niet na en is zij zoet
en verrassend middenin een overwegend anders gerichte kunst.
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II
POEZIEKRONIEK
door PIETER G. BUCKINX

VOGELS VAN DIVERSE PLUIMAGE
Ongetwijfeld heeft Maria Lecina van Werumeus Buning
ia Vlaanderen grootera invloed uitgeoefend. Bij enkele aankomende jongeren althans blijkt dit duidelijk het geval te
zijn. Niet alleen worden er thans, meer dan ooit, tallooze halflyrische, half-epische minneliederen gedicht, ook de ballade
zelf treedt weer op het voorplan. Dat de twee dichters die ik
hier bespreek, niet in staat bleken te zijn nieuwe thema's en
gebeurtenissen als onderwerp voor hun balladen te kiezen
neemt echter niet weg dat hun pogingen (al zijn zij dan ook
geen verrassingen) onze aandacht tenvolle verdienen
Marcel Coale die in dit episch-lyrische genre niet aan zijn
proefstuk is en ons in « De Zonneblinde Ruiters » reeds enkele
heldere strofen schonk die van een waarachtig dichterschap
getuigden,verhaaltonsinDe Minnaars van Teruel
het tragische liefdesavontuur van don Juan Diego de Marcella
en donna Isabella de Segura die te San Pedro in hetzelfde
gouden schrijn, in elkanders armen liggen begraven, opdat
zij voor eeuwig bij elkaar zouden zijn.
Marcel Coole bezit een zeer eigenaardig en persoonlijk
rythme dat mij uitstekend geschikt lijkt tot het schrijven van
balladen. Zijn korte, scherpe versregels (die mij aan het draven van een paard doen denken) stuwen het verhaal op nerveuze en levendige wijze voort, zoodat zelfs dit romantisch
onderwerp een zakelijk en modern uitzicht kreeg. Al herinneren een paar strofen al te duidelijk aan Maria Lecina, andere
bladzijden daarentegen die getuigen van een persoonlijke
vizie en van een zuiver poëtisch aanvoelen van het gebeuren,
zijn zoo sterk, zoo gloeiend en zoo vast dat zij bijna uit het
verband springen dezer ballade die ontegenzeggelijk een zeld478

name sensibiliteit verraadt. Daarom vooral valt het te betreuren dat Marcel Coole, die voldoende poëtische mogelijkheden
bezit, zich niet volledig heeft weten vrij te maken van
Buning's betoverend lied.
Minder direct, minder dramatisch en ook minder zuiver
van vormbeheersching is de ballade K e r n a m o u t die
Johan Daisne op een helderen herfstavond achteraan in een
Missaal op de vliering heeft gevonden.
Terwijl Coole door scherpe en kleurrijke beelden en door
het nerveuze rythme de vaart in het verhaal wist te houden,
bepaalde Johan Daisne zich tot enkele motieven die tot vervelens toe worden herkneed en herhaald. Reeds in de imleiding, waarin Daisne ons de vreemde vondst van deze sproke
verhaalt, en op berijmde wijze zichzelf met den held dezer
ballade vereenzelvigt, verbreekt hij bijna op groteske wijze
de atmosfeer en de poëtische raadsels die Kernamout omgeven. Deze inleiding, die niet alleen zinloos doch ook volkomen onbelangrijk is, is dan ook de voornaamste oorzaak dat
dit lied voor de groote helft een mislukking geworden is.
Deze voortdurende herhalingen en ook vooral het gebrek aan
inhoud maken deze ballade eentonig en egaal. Er is een 'hinderend teveel aan woorden zonder zin en zonder poëtische
geladenheid. Er is een opvallend gebrek aan poëtische verrassingen.
Johan Daisne heeft zich niet weten te beperken. Hij heeft
met een minimum inhoud en met enkele waarlijk heldere
motieven die nauwelijks tot één gedicht aanleiding konden
zijn, een « indrukwekkend » boek willen schrijven. Het is vanzelfsprekend dat hij hierin niet lukken kon. En toch beteekent
deze ballade een vooruitgang op het vroeger werk van Daisne,
al was het alleen maar om de vreemde, verdroomde atmosfeer
die door deze liefdessproke dwaalt. Daisne leere nu kiezen
en verwerpen.
Reeds in de eerste jaargangen van « Vlaamsche Arbeid »,
het tijdschrift waarin Jozef Muls een tijdlang de jongeren
groepeerde, publiceerde Gery Helderenberg zijn eerste, zuiver
religieus- gestemde gedichten die, alhoewel zij geen markante
479

persoonlijkheid verraadden, toch door hun eenvoud en hun
gevoel voor muzikaliteit een talent lieten vermoeden dat eenmaal tot grootere dingen in staat zou zijn. Dat Helderenberg,
die zich een tijdlang door het humanitair expressionisme op
sleeptouw heeft laten nemen, de heldere en sereene toon die
zijn eerste verzen kenmerkte ruilde voor de grootspraak en
de bandeloosheid van het modernisme, kunnen wij dan ook
slechts betreuren. Zijn Fransiskaansche vizie op het leven en
de natuur die hij van Guido Gezelle had overgeërfd, werd als
het ware overwoekerd door de fantastische beeldenweelde
en door de rhetorische buitensporigheden die zijn later werk
weleens ongenietbaar maakten. In Het Gasthuis is
Gery Helderenberg thans teruggekeerd naar een meer klassieke, bijna prosodische tucht. Ook de overtollige beeldenweelde (die vaak aan een chaos deed denken) is zoo goed als
volledig verdwenen uit deze gedichten die opvallend sober
en ingehouden van toon zijn. In een twintigtal gedichten die
een ontroerend bezinnen zijn over hetleven en de dood,
suggereert Gery Helderenberg ons de weemoedige atmosfeer
van een ziekenhuis waarin de dompelaars en de zwervers
vechten met de radelooze vertwijfelingen en de koortsangsten
van den dood. Gert' Helderenberg die bestuurder is van een
ziekenhuis vond in zijn onmiddellijke omgeving de elementen
voor dezen dichtbundel waarin vaak op sterk-dramatische en
op ontroerende wijze deze eeuwige gevoelens werden weergegeven. Zijn Fransiskaansche vizie op het leven en de natuur
overstraalt hier als het ware met een zuiver-vergeestelijkt
lichtdeze menschelijke ellende. En dit is wel de grootste verdienste van dezen bundel die ongetwijfeld een aanwinst beteekent voor de Vlaamsche poëzie.
Daan Boens, die een tijdlang socialistisch volksvertegenwoordiger is geweest, heeft als dichter vooral naam gemaakt
met zijn « Sonnetten uit de loopgraven van den IJzer » die
in 1917 in het Kamp van Harderwijk het licht zagen. De
ruwelien van den wereldoorlog, de glorie en iet lijden der
rontsoldaten heeft Daan Boens in deze sonnetten op ontroerende, alhoewel ietwat rhetorische wijze uitgebeeld. Ook
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in zijn volgende dichtbundels vormt dit oorlogsgebeuren de
voornaamste inspiratiebron van dezen dichter die terecht een
der beste oorlogsdichter van Vlaanderen mag worden genoemd. Ondanks de breedsprakerige en pathetische toon die
in deze verzen overheerscht en die een indruk van oppervlakkigheid niet wegwerken kan, is deze poëzie kenmerkend voor
de jaren waarin zij ontstond. Sindsdien heeft Daan Boens
heel wat weg afgelegd, het hoogdravende maakte plaats voor
een grootere innigheid die in haar eenvoud soms ontroerend
aandoet. Daan Boens, die sinds 1914 acht bundels publiceerde,
bezit in de beste gedichten die in K 1 a a r t e n werden opgenomen iets van die heldere ironie die de poëzie van Richard
Minne kenmerkt. Zijn kwatrijnen en vooral zijn journalistieke
krabbels zijn in dit opzicht niet zonder verdiensten. Hoe
onbelangrijk deze krabbels ook mogen lijken, (en in werkelijkheid ook zijn) toch kan men den indruk niet van zich
wegzetten dat hier een speelsche geest aan het woord is die
in enkele korte, wel eens onbeholpen kwatrijnen, een mentaliteit weet te suggereeren die, zonder ons diep aan te grijpen,
niettemin treft en verrast. Daan Boens is een dier dichters
die een enorme productiviteit aan den dag leggen doordat
zij geen enkele gelegenheid laten voorbijgaan om alles wat
hen in het al'ledaagsche leven treft, in verzen om te zetten.
Zij kiezen hun onderwerpen en de poëtische elementen niet,
zij geldoven niet aan onbelangrijke ervaringen, zij zijn de
trouwe stenografen van het leven zelf. Het is vanzelfsprekend
dat hun poëzie hierdoor niet altijd ontkomt aan wat wij
oppervlakkigheid noemen. Ook het werk van Daan Boens
ontsnapt hieraan niet. De lichtende flitsen, de klaarten en
droomwerelden die ongetwijfeld in dezen bundel aanwezig
zijn, ontdekken wij slechts sporadisch tusschen de tallooze
onbelangrijkheden die Daan Boens zelden heeft geweerd.
Men heeft weleens gesproken van den invloed der journalistiek op de literatuur. Bij Daan Boens is dezen invloed niet
alleen in het oogspringend, hij vermindert op gevoelige wijze
de waarde van dezen bundel die, wij zeggen het met nadruk,
een tiental gedichten bevat die ontegenzeglijk een grooten
vooruitgang beteekenen op zijn vorig werk.
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RINGSTEKEN
H. K. POOT. — NEDERLAND-BELGIË. — DEMOCRATISCHE STAATSOPVATTING. — DE JOODSCHE KWESTIE. -- WERKELOOSHEID.
Het is dit jaar juist 250 jaren geleden dat Hubett Korneliszoon Poot te Abstwoude
bij Delft geboren werd als zoon van vrome en vlijtige boeren. Van jongsaf aan zat
hem de kunstzin in het bloed. In de rederijkerskamers van Abstwoude en omgeving
leerde hij de eerste beginselen « der wijze letteren », maar allengs spiegelde hij zich
aan de groote dichters en in 1716 debuteerde hij met « Mengeldichten », vol van
een bekoorlijke en sierlijke erotiek. Een boer dichter, het maakte opgang. Poot is
boer gebleven, hij had den buiten noodig, de vrije natuur.
In « Roeping » schrijft Pierre Valkenhoff over hem dat hij meer was dan een
goed navolger van Hooft en Vondel. Hij was zelf een poëet van niet geringe hoedanigheden en al gaf zijn debuut zijn beste werk, dit behoort tot het beste van wat
in zijn tijd geschreven werd. Misschien hebben zorgen om den broode hem belet
als dichter volledig uit te groeien. Hij heeft heel zijn leven namelijk getracht van
zijn pen te leven om den boerenstiel te kunnen opgeven. Valkenhoff beoordeelt
hem verder als volgt :
« Hubert Korneliszoon Poot behoort tot de bekendste dichters zijner periode.
Zijn goede poëzie toch is van uitzonderlijke bekoring, en zoo melodieus en rijk,
dat zij ieder treffen moet. Vooral in de lyriek was hij een meester en weinigen zijn
het dan ook, die de bekendste zijner verzen niet prezen. Tijdgenooten als nakomeliingen . loofden ze om beurten, en zoo Poot behoort tot de zeldzamen onder de
literairhistorische verschijningen, die niet alleen geprezen doch ook gelezen worden,
dan dankt hij dat vooral aan dit onderdeel van zijn betrekkelijk uitgebreid
drie deden Gedichten tellend — oeuvre. Schoon Vrouwenhair, De
Maen by Endymion, Wachten en Vliegende Min behooren tot zijn
beste en bekendste werk, doch daarnaast houdt zijn poëzie nog vele stalen in van
een talent, dat even bijzonder als groot, Poot moest doen groeien tot een der bekoorlijkste verschijningen uit den pruikentijd.
Het is van belang hierbij op te merken dat Poots talent sterk geweest moet zijn;
want in zijn heele werk voelt men overal strijd tusschen natuur en leer. Zijn eigen
aanleg dreef hem in andere richtingen van de door zijn tijd voorgeschrevene of
gehuldigde, en slechts daar waar hij geheel en al zich vrij kon laten gaan, kwam hij
tot in alle opzichten volmaakte verzen. Elders slaagde hij gedeeltelijk of niet,
oorzaak dat er betrekkelijk veel in zijn werk, volgende op het verrassende debuut,
aan te wijzen is, dat nooit voor alle tijden zal zijn. Daar was hij in te sterke mate
een kind van zijn omgeving om meer dan een navolger 'te kunnen zijn; waar hij
echter eigen paden ging schonk hij poëzie die altijd tot het beste der Nederlandsche
letteren behooren zal. Het kan zijn dat hij het gelukkig aangevangene niet voltooid
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heeft op de wijze welke men van hem verwachten kon, maar wie verzen mocht
schrijven gelijk de genoemde en andere als A e n J o f f r a u Sara van Elzen,
Boezemöffer ter Geboorte van Jonkvrouwe Anna Oudaen,
Op de Doot van myn Dochtertje en Nacht, is toch een persoonlijkheid waarvan men de beteekenis niet moet onderschatten. »
Poot, die protestantsch opgevoed was heeft er ernstig over gedacht katholiek te
worden. Over deze geloofscrisis bezorgt Antoon Van Duinkerken allerlei tot nog toe
onbekende, of liever vergeten gegevens in « De Gemeenschap » onder den titel
« Poot en de Paus ». Hij situeert de geloofscrisis met overtuigende waarschijnlijkheidsbewijzen tusschen 1725 en 1728 en haalt een getuigenis aan uit het levensbericht van Jacob Spex, toegevoegd aan het derde deel van het na des dichters
dood verschenen derde deel van zijn Gedichten
« Wat zijnen Godtsdienst betreft, hij was door zijne ouderen in den hunnen,
dat is in den openbaeren of hervormden opgetrokken, en hadt in zijne jongkheijt
ook belijdenis daervan gedaen. En waerlijk men moet zeggen, dat hij in dit stuk
gansch niet koel noch onverschillig was ; behalven het bijwoonen somwijl . der
predikaetsien, niet weinigh tijts met het lezen der H. Schriftuure doorbrengende,
en de gevoelens daerenboven van verscheiden gezintheden onderzoekende. Dien
Godt, oordeelde hij, het verstand gegeven hadde, was verplight om op het vlijtigste
naer te sporen, en met veel arbeits te overwegen, wie onder zoo veele verdeeltheden des Christendoms gelijk hadde ; en zich aen die zijde te houden of te voegen :
zonder echter andere menschen daarom te haten, ofte de zulken, die ons tegenstemden, met averechtsche verven af te schilderen. Van ongodisterij alleen, en alles
wat daernaer zweemde, hadt hij zoo geweldigh eenen afkeer, dat de enkele naem
van deeze zaek genoeg was om hem te doen sidderen ; geenerlei boeken van die
soorte immermeer willende lesen. Sterk wert hij eenigen tijt aengezocht van zekeren
Roomschgezinden, reets overleden, een geleert man, door zijne schriften bekent, en
een theologant in den aert ; om naer het voorbeeld van Justus Lipsius Petrus Bertius,
Joost van den Vondel en eenige andere geleerde en vermaerde mannen, zich in den
schoot der Roomsche kerke te begeven. De bijzondere omstandigheden, waerin
mogelijk deze menschen zich bevonden hadden, en hunne inzichten, daeruit geboren,
verzwijgende, of niet onderzoekende, zocht de gemelde Roomschgezinde onzen
dichter slechts tot zulk een verwisselinge van godsdienst, met veele redenen te
bewegen : ook schonk hij hem eenige Roomsche boeken, over verschillende punten
handelende, en beschikte hem andere te leen. Echter trok deeze man geen andere
vrucht van zijnen arbeijt, dan alleen dat de dichter in een langdurige twijfeling
viel; zulks het somwijl geschapen scheen naer den wensch van zijnen aenzoeker te
zullen uitvallen, tot dat eindelijk onze poeet, met andere luiden hierover in gesprek
geraekt, door de opgevatte zwarigheden heengeholpen, en gerust gestelt werd. »
In nog ééne latere uitgave van Poot's werk werd dit bericht van Spex geresumeerd,
sindsdien ir er geen geschiedschrijver meer die er aan herinnert, tenzij dan Busken
Huet (Lift. Fant. en Krit. I blz. 78) die er het volgende persoonlijk oordeel over
velt :
« Ik geloof intusschen dat Poot, indien de omstandigheden hem hadden doen
geboren worden in het katholicisme, en men hem in later tijd van protestantsche
zijde tot een overgang had zoeken te bewegen, dezelfde slingeringen ondervonden
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zou hebben. Hij was van nature godsdienstig gestemd, en men behoeft slechts een
blik te slaan in de verhalen zijner bekeering, of in de gedichten, die daarop zinspelen, om aanstonds in hem den man te herkennen wiens aanleg tot vroomheid
neigde. Ter wille van de rechtzinnigheid in de leer, zijne B ij b e 1 s t o f f e n bewijzen het, behoefde hij niet roomsch te worden : en zijne protestantsche belijdenis
verhinderde hem niet te gelooven aan de kracht van het berouw. Eenige dichtregels
van hem over het Pausdom geven genoeg te verstaan dat de studie der geschiedenis
het vooroordeel in zijnen geest aan het wankelen gebracht had. Beschouwde hij,
gelijk het elders heet, bij alle verschil van meening een iegelijk als zijnen broeder,
die slechts 't « Apostolijk geloof » niet om zielenroof wederstreefde, dan is dit
voldoende om ons te doen beseffen, dat hij een zeer gematigde soort van protestantisme toegedaan was. »
Van Poot's twijfel spreekt slechts zijn gedicht « Op de Pauzen »
0 Gij, die op de bergen
Van Rome uw kroon ziet tergen
Misschien wel al te veel;
Uw macht wort hoog geschreven,
En uw gezagh verheven
In menigh wereltdeel.
Maer of de krijgsbanieren
En kerk u past te stieren
Beveel ik 's Hemels schael.
Ook zie 'k u onder 't lezen
Gelastert en geprezen,
En twijfel menigmael.
Maar overigens heeft hij nijdig geschimpdicht op een dito antwoordenden tegenstrever die hem beschuldigde een vrijgeest te zijn, doch uit angst voor uitsluiting,
een predikant te vleien. In elk geval, Poot heeft zijn geloof nadien beleden
Nu schiet 'er over nogh vervolgens u t' ontvouwen.
Wat Godtsdienst ik bely, en waer ik op durf bouwen,
Om met geloof en liefde en hoop langs 't pad te gaen
Dat God my heeft bereit, het zy 'er distels staen,
Of witte leliën en koele roozen groeien :
Maer neem dit slechts in 't kort : ('k zie lapt, hou aen. met roeien)
't Geloofsmerk, wydt en zydt door Godts Aposteldom
De wereld omgevoert, troost hier my en alom.
Doch dit zegt elk, en valt aen 't ryten, wringen, buigen
Met recht, indien ge u zelf strekt rechter en getuigen.
Maer zeker, dit is my een harde steen voor 't hooft.
'k Geloof met hart en ziel 't geen Kristus Kerk gelooft,
En met dien zin hoop ik te leven en te sterven.
-

« Wil men hier, aldus Van Duinkerken, een belijdenis van trouw aan de Hervormde Kerk in lezen : de tekst belet het niet, maar ze bevat ook geen dogmatische
formule, die ertoe zou dwingen. Poot heeft zich, moe en moedeloos, onttrokken aan
het debat. De twijfels waren misschien in November 1727 nog niet volkomen geluwd,
maar de twijfelaar gaf zich gewonnen. In zijn latere ode A e n G o d t, die het
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derde deel van de G e d i c h t e n opent, beklaagt hij den mensch, aan zichzelven
overgelaten :
Een mensch, helaes, dien Gij, met zwijgend wanbehagen
Zichzelven aenbeveelt, heeft kans tot eeuwigh klagen
En is, hoe vrolijk, veeg ! »

Het bezoek van H. M. Koningin Wilhelmina aan Z. M. Koning Leopold, beteekent, zooals overigens meermaals het geval is met dergelijke officieele vriendschapsbetuigingen, veel meer dan een bezoek. De gedachten van België zijn onder de
stuwing der Vlamingen, en daarmee bedoelen wij niet de groot-nederlandsch-gezinde,
maar alle Vlamingen, naar Nederland gericht. De gedachten van Nederland richten
zich ook naar België. Veel draagt daar toe bij de economische crisis, of moeten wij
zeggen economische oorlog, die den eenen nabuur tot autarchie den andere tot
protectionisme drijft, autarchie en protectionisme waarvan de kleine bufferstaten
vooral en eerst de kosten betalen, zoodat zij door noodzaak wel naar elkander toe
gedreven worden. Van grooten invloed is ook het feit dat Koning Leopold, de
eerste belgische koning die onze taal, wij zeggen niet spreekt, maar voortreffelijk
spreekt, door persoonlijke kennisname in staat is de waarde en beteekenis der nederlandsche cultuur te kennen en daarvan, door zijn reis als kroonprins naar Nederlandsch-Indië, door zijn vriendschapsrelaties met het regeerend huis van Oranje,
bewijzen heeft gegeven. Bovendien past de door hem verinnigde nederlandsch-belgische vriendschap in het kader der gedachtensfeer die te Oslo herhaaldelijk naar
verwezenlijking streefde, de gedachte der samenhoorigheid van de kleine staten,
dierbaar aan Leopold's vader.
Zoolang de toenaderingsgedachte een het belgisch staatsverband vijandig gezinde
strekking had, hield Nederland zich begrijpelijkerwijze afzijdig. Nu zij door het
belgisch staatshoofd gedragen wordt, vervalt de reden dier afzijdigheid. De toenadering wordt iets van zelfsprekends.
Stemmen die wij anders nimmer hoorden, klinken nu in Nederland.
In « Roeping » (April) schrijft Pieter Van Der Meer de Walcheren, die sinds
jaren in Parijs verblijft dat hij « nu de storm komt » zich tot zijn verbazing meer
dan ooit, dieper dan ooit Nederlander voelt. « Ik ben niet tegen Duitschland. Ik
ben niet tegen Engeland. Ik ben niet tegen Frankrijk. Ik ben eenvoudig weg voor
Nederland ». Het gaat er volgens P. V. D. M. om of Nederland « ons land zal
blijven » en dat moet het, zegt hij, en dat hangt alleen van de Nederlanders af.
Het is niet 'genoeg dat die Nederlanders verontwaardigd zijn over het wereldgebeuren en zich schrap zetten tegen eiken aanval. Zij moeten zelf iets willen tot
stand brengen, « iets groots, iets gevaarlijks, iets desnoods onbereikbaars », zij mogen
geen « verzadigd volk » blijven, want verzadigde volkeren gaan volgens hem ten
onder. En dan gaat hij voort :
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« Maar wat wil ik stellen tegenover de macht en de kracht van den aanrander,
wie het dan ook zij ?
Als wij met Engeland gaan, is het een uitdaging tegen Duitschland. Als wij
met Duitschland gaan, is het tegen Frankrijk en tegen Engeland, en overkomt ons
hetzelfde lot als aan Tsjechië, Slowakije, Lithauen, Oostenrijk.
Waarom dan niet samen te gaan met België, de Zuidelijke Nederlanden ? een
sterk - verbond te sluiten tusschen Zuid en Noord ? onder leiding van twee koning&.
huizen, twee vrije landen, maar samenwerkend, hun krachten samenvoegend tot één
groote kracht, elkander steunend ? Dat willen koningin Wilhelmina en koning
Leopold toch ook? »

In datzelfde nummer schrijft Prof. Dr. J. A. Veraart naar aanleiding van de
bekende redevoeringen te Sint Niklaas gehouden door Prof. Van Der Essen, Staats..
minister Van Cauwelaert, Ir. T. Herbert, Graaf L. De Lichtervelde en Joris Van
Severen over « De Vlaamsche Beweging, België en de gebondenheid der Nederlanden ». De titel van Prof. Veraart's bijdrage is « België en Nederland in komenden
wereldstrijd ». Steller betoogt dat Nederland noch voor « den verfoeilijken vrede
van Versailles » noch voor « den nieuwen duitschen grootheidswaan » voelt, dat het
in Engelschen, Franschen en Russen van tevoren geen bewaarengelen ziet en walgt
« van het nationaal-socialistisch en fascistisch gebrul ». Het wil dus neutraal blijven.
Het richt daarom zijn blikken naar het België van 1939, voor de mogelijkheid van
« een concrete en bescheiden verbondenheid.
« Alleen reeds het besef, wat in een sombere toekomst aan geestelijke en materieele krachten van ons zal worden gevraagd, moet ons willig maken voor een
bschouwing van een helpen over en weer, dat geen enkel imperialistisch of kapitalistisch avontuur voor ons insluit. Men kan een politiek van neutraliteit en zelfstandigheid en -- wederom daarin besloten — van onafhankelijkheid belijden en met
alle ziele-vezelen aanhangen; zulk een politiek moet mogelijk zijn. En die mogelijkheid wordt ook bepaald door fysieke krachten. En de fysieke kracht van zeventien millioen is ontzaglijk grooter dan die van twee maal acht en een half millioen.
Het wekt volstrekt geen verbazing, dat tot betrekkelijk kort geleden zelfs de
gedachte van een zoo bescheiden verbondenheid in de Nederlandsche staatkunde
geen plaats kreeg. Het einde van den. wereldoorlog 1914 -1918 liet ons maar al te
goed zien, wat wij hadden aan het België van toen : een voorpost van het zoo
imperialistisch geworden Frankrijk, het Frankrijk van den noodlottigen Versaillesvrede. Maar de wijze staatsman Leopold III gooide het roer van België om. Ondanks
heftigen tegenstand en ondanks de woede der Fransche diplomatie maakte hij de
buitenlandsche staatkunde van zijn land evenzeer op neutraliteit en zelfstandigheid
gericht als de staatkunde van Nederland.
Er was meer, dat ons tot voor korten tijd afhield van eenige overweging van
een verbonden zijn met België. De talen-kwestie, het vraagstuk-Vlaanderen, de
groote inwendige verdeeldheid, waarmee wij te maken kregen, zoowel door onrijpe
geesten in Nederland als door wilde gemoederen in België. In mijn « Nederland
en Groot-Nederland » meen ik dat duidelijk te hebben uiteengezet. Het tot in het
absurde gehandhaafde « nationaliteits-principe » spookte door de hoofden van vele
ideologen — ideologen zonder eenigen historischen zin. En wie onzer kon toen,
in 1932, vermoeden, tot welk een waanzin en welk een otzettend oorlogsgevaar dat
principe ons zou voeren ? »
-
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De nieuwe richtlijnen door de prominente Vlamingen in hun redevoeringen
gegeven, zegt Prof. Dr. Veraart, zijn waarlijk nieuw en verheugend.
u Van Frankrijk is dit alles afgewend ; niet in antipathie, maar in voorname en
zelfbewuste erkenning van het eigen België en van een veel natuurlijker gerichtheid
naar Nederland, dien deelgenoot in de oude zeventien gewesten. Van een staatkundig
zelfstandig Vlaanderen is zóó weinig te vinden, dat van een federalistisch België
zelfs geen sprake meer is, laat staan van den eisch : Vlaanderen bij Nederland.
Deze prominenten houden vast aan België, met zijn tweetaligheid en met zijn
dubbele cultuur, maar moediger dan wij, met Hollandsche beslotenheid en bekrompenheid, zien zij in de ontwikkeling der nieuwe gebeurtenissen en in de oorsprongen
van een glorieus verleden een nieuwe grootere macht op het continent van WestEuropa, met de Congo en met de Indien. Geen Oranje-Vorst wordt meer fantastisch
opgedrongen aan een hersteld Bourgondisch Rijk; de zoo beminde dynastiën van
Nederland, van België en van Luxemburg worden historisch, dankbaar aanvaard.
Zelfstandigheid van alle deden wordt voor de toekomst geërbiedigd ; maar die
zelfstandigheid zal geen beletsel zijn voor het vormen van een imponeerende, nieuwe
en geheel zelfstandige grootmacht.
Zoo krijgt de Vlaamsche beweging een nieuwe, realistische bedding. Zoo slaat
de overheersching der Franskiljons niet over in tirannie over het steeds kleiner
wordend Wallonië. Er is geen ruimte voor wraakzucht ; het leed van den IJzer wordt
gesublimeerd in een groote verdraagzaamheid. België is het Vaderland voor die allen
— en wij in Nederland, die steeds meer het Hollandsch de baas worden, verliezen
de laatste kiemen van het oude wantrouwen. »
Prof. Veraart besluit als volgt :
« Zal het de groote oorlogsnood zijn, die ons zal doen werken aan het concreet
militair en economisch program, waarvan Ir. Herbert de hoofdtrekken schetst?
Zullen, als de gruwel losbreekt, het de Generale Staven zijn -- die van het militaire
en van het economische apparaat -- die de verbondenheid smeden?
Zoo iets werd meer vertoond in de wereldgeschiedenis en beter werk werd
dikwijls zóó verricht dan in de grauwe vergaderingen van plechtige en langdurige
conferenties.
En als -- wat zeker is ! — Nederland en België en Luxemburg zich oprichten
na jaren van lijden, dan zal er een nieuwe grootmacht zijn op het West-Europeesche
continent. Dan herleeft de droom van het verleden van een eerste gouden eeuw
in de schoone realiteit van een gelouterd heden. Dan zal geen dictator heerschen,
noch in de eenheid van een fanatiek en geborneerd mensch, noch in de oligarchie
van een afzichtelijke plutocratie. Dan zal een toegepast solidarisme zijn weg banen.
En zegen zal er zijn in deze schoone gewesten en een grootsch voorbeeld voor
een nieuwe wereld ! »

In « De Gemeenschap » (Maart) publiceerde Louis de Bourbon een korte maar
diep doordachte studie over de evolutie der democratische staatsopvatting sedert
1798, studie die wij onmogelijk kunnen resumeeren daar zij zelf reeds een résumé is.
Het besluit van de Bourbon is dat men voor « de regeling van den volksinvloed
moet zoeken naar een degelijker en ideëeler oplossing dan het individualistisch
mannen- en vrouwenverkiesrecht, maar beslist moet afwijzen den regeeringsvorm
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die als de eenige ware vrijheid aangeprezen wordt » op grond van het vreemde
argument dat alles in den staat in niets menschelijks of geestelijks bestaat, en nog
minder iets kan waarde hebben buiten den staat.
« Want zouden wij, aldus besluit de Bourbon woordelijk, een werk van anderhalve eeuw, waarvan de resultaten weliswaar niet volmaakt zijn, maar toch behooren
tot het beste wat op dit gebied een gansche wereldgeschiedenis te zien geeft, met
één slag vernietigen, om ons te werpen in de armen van een staatsabsolutisme, dat
niet den minsten waarborg bevat voor de vrijheid van het individu, noch voor
die van het volk ? En de overweging, dat het algemeen belang in het huidig tijdsgewricht een eenhoofdig, sterk gezag vereischt, zal de scholasticus terugwijzen met
de distinctie, dat het algemeen belang het persoonlijk belang weliswaar praevaleert
bij goederen van gelijke orde, doch dat het bovennatuurlijk goed van den enkeling
het algemeen natuurlijk belang van de gansche wereld te boven gaat. Wil men,
aan het einde van deze beschouwing een aanwijzing in de richting van een betere
oplossing van de regeling der democratische gedachte, dan moge ik deze, overigens
losse en tot een algeheele correctie nog zeer onvolledige idee poneren, waarvan
het mij alleen maar verbaast, dat zij niet eerder geopperd en verdedigd werd.
Vrijheid is eerst dan vrijheid in werkelijken zin, wanneer zij zich stelt binnen
de grenzen der redelijkheid. Tot deze redelijkheid behoort de natuurlijke dus zedelijke drang van het zelfbehoud.
Zoo waakt ieder regeersysteem tegen haar ondergang behalve juist de democratie in haar huidigen vorm.
Wanneer zij in haar hoogste bestuursorganen vertegenwoordigers toelaat, die
welbewust streven naar de vernietiging van den bestaanden staatsvorm, dan gaat zij
de perken der redelijkheid te buiten, al mag zulks dan een consekwentie van de
evenredige vertegenwoordiging heeten.
De mensch heeft een recht op zijn leven, maar hij heeft geen recht het te vernietigen. Een bestuursvorm of laten wij liever zeggen een verkiezingspraktijk welke
volgens haar eigen systeem elementen tot zelfvernietiging ontwikkelt, heeft met den
zelfmoordenaar de wezenstrekken gemeen.
Summum ius, summa iniuria.
,

« De Gids » en « Roeping » bevatten een uitvoerige studie over de netelige
joodsche kwestie. De studie in « Roeping », van de hand van Jan Brans, zeer rijk,
maar een beetje eenzijdig gedocumenteerd, komt tot de slotsom dat de verschillende
plannen voor oplossing (de Joden alleen hebben er vier) geen definitieve oplossing
kunnen bezorgen en hij eindigt als volgt
« Zelfs met de meest gunstige oplossing van het Joodsche emigratieprobleem
zullen er steeds verspreide Joden tusschen andere volken verblijven. Voor dezen
zal in ieder geval het Joodsche vraagstuk en de daaruit voortvloeiende konfliktpositie voortbestaan.
Is dan werkelijk het Joodsche vraagstuk er een zonder einde? Vervolgingen,
pogrooms en ghetto's hebben den Jood gesterkt, in plaats van hem te breken; de
emancipatie heeft, in plaats van de assimilatie te bevorderen, het Joodsche overwichtsbewustzijn gevoed; de assimilatie zelf is volkomen mislukt.
Ten overstaan van deze feiten en van de Joodsche agitatie, acht De Vries de
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Heekelingen het noodzakelijk de Joden niet langer de voordeelen der emancipatie
te laten genieten en terug te keerera tot de defensieve houding der Kerk in de
Middeleeuwen. M.a.w. geen politieke rechten voor de Joden, geen Joden in openbare
ambten of het onderwijs, geen Joden in het leger of in de magistratuur. Deze opvatting is niet nieuw en werd nog door andere katholieken verdedigd. Er zijn zelfs
Joden, die den ongodsdienstigen weerslag der emancipatie op het Jodendom betreurend, zich geenszins tegen een dergelijke capitis diminutio zouden verzetten, doch
haar met vreugde zouden begroeten. Deze Joden streven naar het herstel van het
oude ghetto, waar het Jodendom wetsgetrouw en zonder eenige hindernis de Torah
kon naleven, waar het volledig zichzelf kon zijn.
Dat de verwezenlijking van dergelijke inzichten zeer delikaat is en tevens eene
nieuwe Joodsche agitatie zou verwekken, ligt voor de hand. Trouwens de emancipatie ongedaan maken veronderstelt vooraf eene harde anti-semietische politiek,
en zoo geraakt men terug in den eindeloozen kringloop van Joodsche vernedering
en Joodsch overwicht en van verplaatsing der moeilijkheden..
In het licht der hierboven uit den Bijbel aangehaalde vermaledijdingen en der
Joodsche geschiedenis, is de verzoening der Joden met het kristendom de preliminaire voorwaarde om tot eene oplossing te geraken. Niet dat daarmede in één slag
het Joodsche vraagstuk zich tot eene gemakkelijke vereffening zou leenera, maar de
Chineesche muur, die het thans buiten het bereik houdt der menschen van goeden
wil, zou daardoor ineenstorten. Men behoeft niet eens op bovennatuurlijk standpunt
te gaan staan, om dit inzicht te aanvaarden. Van historisch en religieus-Joodsch
standpunt uit gezien, zou eene verzoening van de Joden met de kristenen tot gevolg
hebben : de ondergang van de Joodsche trots en het Joodsche overwichtsbewustzijn,
de langzame bevrijding uit den Talmudgeest en de omverwerping van de omheining
der Talmudvoorschriften. De Joden zouden dan tot rust komen en eindelijk vinden
wat zij steeds blijven zoeken. »
Het artikel in « De Gids », van de hand van Mr. F. A. Zwaardemaker, getiteld
« Het Joodsche probleem als internationaal probleem » zet denkbeelden uiteen die,
de Gids-redactie zegt het zelf in een voetnota, « men, helaas, zelden of nooit op
zoo waardige, ernstige en objectieve wijze hoort bepleiten ».
De Jodenvervolgingen, zegt schrijver, dateeren van den tijd dat de Joden in
de verstrooiing geraakt zijn. Hoe komt dat? Door het bijwonerschap van den Jood
in Europa en Amerika. Voor den Jood van heden geldt nog steeds het Bijbelwoord
« Want ik ben een vreemdeling bij U, een bijwoner als mijne Vaderen » tenzij men
heel diep ingrijpt en aan dat bijwonerschap een einde maakt. Wil men afdoende
maatregelen helpen bevorderen, dan moet men het bestaan van een kiem van
rassenhaat in geheel Europa als een voldongen feit aanvaarden. Daarnaast bestaat
in het Jodendom van alle tijden het onbedwingbaar verlangen naar het land der
Vaderen, zoodat de assimilatie nooit ten volle slaagde. De eenige oplossing is dus
« een grootsche kolonisatiebeweging naar welk oord ter wereld ook », « een tweede
Jewish Homeland naast dat in Palestina ». Om ook de intellectueele Joden te verplichten daarheen te gaan, moet men de duitsche onder hen vooral elke hoop op
naturalisatie in Europa ontnemen, want zij zijn ginder noodig als leiders en als
voorwaarde voor elke naturalisatie een verblijfsduur van 20 jaar stellen. Schrijver
besluit als volgt :
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« Op geen andere, dan op uiterst radicale wijze kan het huidige Joodsche vraagstuk worden opgelost. De verplaatsing van eenige honderdduizenden menschen uit
Europa naar elders, mogelijk met gedeeltelijke overbrenging van daar levende
inheemsche bevolkingen, , zal eenenorme krachtsonplooiing vergen. Een definitieve
oplossing van het Joodsch probleem in Duitschland, misschien later ook elders in
Oost-Europa, is evenwel die krachtsinspanning ruimschoots waard, omdat het een
vredeswerk bij uitstek is. Zoolang dit vraagstuk niet afdoende is opgelost, zal het
als een dreigende oorlogswolk over Europa blijven hangen. Laat men thans enkele
tienduizenden Joden over West-Europa uitzwermen, en laat men de overigen, waar
zij zijn, dan keert die rust nooit terug. Immers aan gene zijde van onze Oostgrenzen
gaat de strijd der autochtone bevolkingen tegen de Joden voort, zelfs als die strijd
zich niet naar het Westen voortplant. De emigranten blijven ten bate hunner verdrukte volksgenooten onrust stoken tegen de verdrukkers. En dat alles natuurlijk
crescendo ! Hooge ethische maatstaven moet men, wanneer de wederzijdsche hartstochten zoo zijn opgezweept, niet aanleggen. Er is reeds veel te luid misbaar,
van twee kanten, waarin bovendien reeds veel te veel politieke en electorale noten
doorklinken. Slechts in rust en kalmte en met grenzenlooze toewijding kan naar
vrbetering van de positie der Joden worden gestreefd.
Mijn bedoeling is, daartoe zoo mogelijk iets bij te dragen, door het probleem
in zijn volle zwaarte, als internationaal probleem te stellen. Ik wijs er nogmaals op
dat veel toewijding, . energie en zeker ook soms meedoogenlooze strengheid, vereischt
zullen zijn, om er een dragelijke oplossing aan te geven. »

Anthonie Donker heeft het in een kort stukje in « De Stem », aansluitend bij
den gedachtengang van Pieter Van Der Meer, zie hoogex, over moreele herbewapening ter bestrijding van het ander groot euvel, naast dat der Jodenkwestie, de
werkloosheid :
« Mr. Ir. Haveman schreef onlangs in Het Gemeenebest : Tot nu toe bestreed
ons volk het kankergezwel in zijn lichaam, werkloosheid, niet met inzet van alle
krachten. Men deed wel wat, doch het werd niet goed gedaan. Door het opportunisme bij de bestrijding, door gebrek aan uiteindelijke doelstelling, door het
wachten op betere tijden, door versplintering van krachten en door het toepassen
van lapmiddelen gingen kostbare jaren voorbij waarin alle werkende groepen hun
bevoorrechte positie poogden te handhaven.
De werkloosheid te niet te doen zonder het brengen van offers is niet mogelijk.
Daar het bestaan der werkloosheid op de verantwoordelijkheid van het geheele
volk drukt, zullen allen in rechtvaardige mate in het offer hebben te deelen en
dat gaarne doen, indien de vernietiging van het kwaad op korte termijn als collectieve daad gesteld wordt. Aan middelen en plannen ontbreekt het waarlijk niet. »
Men prate niet teveel over « herbewapening » maar hamere op ieders verantwoordelijkheid : en beginne aan de organisatie van eensgezindheid en den arbeid
aan concrete projecten ! Die zijn er, maar kunnen alleen werkelijkheid worden als
een dwars door partijen en klassen georganiseerde eensgezindheid de moeilijkheden
ervan overwint. Er ga geen dag verloren ! »
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Daar dit probleem even Belgisch als Nederlandsch is, en alhoewel in elk ministerie
van Arbeid van elke natie honderden plannen tot bestrijding der werkloosheid
ingezonden door officieel aangestelde commissies en door particulieren, opgestapeld
liggen, lichten wij een en ander uit « De Nieuwe Gids » die een gansch nummer
aan het probleem wijdde onder een motto van Multatuli:
« Wat is den arme 't schoon der lente ? Niets!
Een sterrenhemel ? Niets ! Wat is hem kunst?
Wat zijn hem tonen, tinten, geuren ? Niets!
Wat is hem poëzie? Wat liefde? Niets!
Dat alles mag hem niets zijn. Alle vlucht
Is hem verboden door de werkelijkheid,
Die met 'n ijzeren vuist hem perst in 't slijk.
En elke poging tot verzet. bestraft
honger ! »
Met
....

en met de rechtvaardiging dat een literair tijdschrift zich met literatuur moet
bezig houden maar in tijden van nood toch ook het zijne moet bijdragen tot leniging
daarvan.
Het grootste, belangrijkste en degelijkste plan is in Nederland het plan Westhoff,
dat voor ons zeer belangwekkend is omdat het gebaseerd is op ruime ontginningsmogelijkheden, die ook ten onzent bestaan. De mogelijkheden voor Nederland zijn
misschien iets ruimer dan de onze. Te ontginnen vallen 72.000 hectaren, te herontginnen 136.000 hectaren, te bebosschen 23.000 hectaren. Dit zou vergen 372 millioen
gulden, waarvan 300 millioen gulden arbeidsloon is begrepen. Daarbij komen dan
nog uitgebreide wegennetten die noodzakelijk en productief zouden zijn, wat alles
te samen maakt arbeidsgelegenheid voor 100.000 werkloozen gedurende 20 jaar.
Op deze basis nu zet Westhoff zijn plan uiteen :
« Wanneer men nu als voorbeeld eens zou nemen een tewerkstelling van 100.000
arbeiders bij cultuur-technische werken, en men deed dit gedurende 20 jaar, dan
zou de voorspelling niet te gewaagd zijn, dat er dan reeds na 10 jaren i feite
weinig menschen meer werkloos zouden zijn, want wanneer men 100.000 arbeiders
tewerkstelt per jaar, dan kan men ontginnen en verbeteren een oppervlakte, overeenkomende met een « landaanwinst » van 50.000 ha., wat een bestaansmogelijkheid
in de landbouwindustrie (zuivelfabrieken, kunstmestbedrijven en winkelstand) zou
geven voor 40.000 zielen, waaronder 9.000 gezinshoofden zijn te rekenen. Het aantal
gezinshoofden, dat werkloos is, kan men aannemen in ons land op ongeveer 200.000
en aangezien ieder jaar het aantal gezinshoofden met 9.000 afneemt, zou de werkloosheid na 20 jaar verdwenen zijn, terwijl na 10 jaren nog slechts 100.000 menschen
« werkloos » zijn, omdat er reeds 100.000 een bestan hebben gevonden, zoodat dan
dus geen arbeiders meer als werkloos ingeschreven zullen zijn, omdat dan allen
zullen zijn opgeëischt voor de uitvoering der vultuur-technische werken.
Bovendien zal volgens dit schema jaarlijks ook nog een blijvende werk- en
woongelegenheid ontstaan voor 40.000 plattelanders, d.w.z. boeren, landarbeiders
en hun gezinsleden.
Het is echter zeker, dat op het platteland nog een groote arbeidsreserve aanwezig
is, ook in de bestaande bedrijven, waarvan het gevolg dus is, dat werken als ruilverkaveling, ontwatering en herontginning geen oogenblikkelijke uitbreiding van
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de vestigingsmogelijkheden ten gevolge zullen hebben. Immers, wanneer ten gevolge
van ontwatering in een bepaald bedrijf de mogelijkheid ontstaat tot grootere oogsten,
zoo zal dat in vele gevallen niet tot gevolg hebben een uitbreiding van het aantal
arbeidskrachten, zooals zooeven is genoemd.
Daarentegen echter zal ontginning en inpoldering wèl oogenblikkelijke uitbreiding ten gevolge hebben van het aantal in den landbouw werkzame personen.
Houden wij met deze arbeidsreserve rekening, dan zullen jaarlijks ongeveer
20.000 boeren en landarbeiders met inbegrip van hun gezinsleden een nieuw bestaan
vinden. Dit cijfer komt ongeveer overeen met het bevolkingsoverschot ten plattelande. »
« Dat kost geld. Maar, schrijft Westhoff, tegenover deze uitgaaf staan baten.
Naast de verhooging der sociale weerkracht door werk inplaats van lediggang en
verhooging van onze volkskracht door versteviging van het agrarisch element, staan
de financieele baten. Deze laatste bestaan uit het verschil tusschen de subsidies en
de besparingen op steunuitgaven en de verhooging der belastingsopbrengsten. Berekeningen toones aan, dat ten aanzien van een door de Overheid gesubsidieerde ontginning voor een particulier het verschil tusschen subsidie en besparing op uitgaven
en inkomsten, f 36,— bedraagt, d.wz. bij subsidieering van een ontginning van 1 ha.
heidegrond, geeft de Staat f 36,— minder uit dan wanneer deze ontginning niet
wordt uitgevoerd en de betreffende arbeiders « steun » ontvangen.
Dit betreft den financieelen invloed, welke de uitvoering van het werk op de
Staatskas heeft. Wij hebben hier echter nog met een anderen factor te maken,
immers wij hebben hier te doen met een productie-middel, dat blijvende werkverruiming in het leven roept en dus blijvende besparingen en inkomsten geeft.
De blijvende steunuitsparing bedraagt per ha. in de huidige verhoudingen
`= f 70,— per jaar, terwijl bovendien aan indirecte en directe belastingen en invoerrechten een blijvende inkomst aan den Staat komt tot een bedrag van ongeveer
f 33,— per jaar.
Een soortgelijke berekening als hier gemaakt is voor ontginning van 1 ha. grond
kan opgezet worden voor herontginning, ruilverkaveling, enz. »
En ten slotte beantwoordt Westhoff nog de vraag of Nederland bij die ontginning iets winnen kan, daar het nu reeds met zijn ladbouwpnroducten blijft zitten.
Dit is zoo, erkent hij, maar graan moet ingevoerd worden en men heeft berekend
dat voor de voeding van den nederlandschen veestapel uit het buitenland een hoeveelheid veevoeder moet ingevoerd worden die gelijk staat met een oppervlakte landbouwland van 750.000 hectaren. Dit veevoeder wordt ingevoerd uit landen waarmee
Nederland een sterk passieve handelsbalans heeft. Meer landbouwland zou dus zeer
rendeerend zijn mits men er graan en veevoeder op kweeke.
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Boek b e s p r e k i n
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JEAN DAUBRY : N i c o l e B a r n a c. —« Les Livres nouveaux ». Paris. -fr.
Nicole en haar man, gehuwd sedert 5 jaar, zijn volkomen gelukkig. Maar hij
tracht plots naar een nieuw leven — met een andere vrouw. Uit liefde voor hem
aanvaardt ze een echtscheiding. Maar ze blijft ontroostbaar; zelfs haar kind kan haar
niet helpen vergeten. Haar hart is gebleven bij den wispelturigen echtgenoot, die
slechts zijn eigen grillen nastreeft, en — verwend door al te toegevnde ouders -geen plichtgevoel bezit. Zal het toeval ze weer bijeen brengen ? Nogal geëxalteerd.
T.
10

FRANCOISE LOMBARD : En Provence avant 1a Laïque. — Maison
Aubanel Père. Avignon. — 18 fr.
Het leven in een Provencaalsch dorp, met zijn eenvoudige, gulle menschen, zijn
oude gebruiken en tradities, in die reine, vriendelijke atmosfeer van voor 50 jaren,
nu zoo deerlijk veranderd, door ontkristening, klassenstrijd, jacht naar luxus en geld.
Een goed boek voor jongeren. T.
DR. MAURITS SABBE : Uit den taalstrijd in Zuid-Nederland
t u s s c h e n 1 8 1 5 e n 18 3 0. — (Lectura-Uitgaven, Antwerpen. — 1939. —
105 blz.
Onder dezen titel heeft Lode Monteyne met een lovenswaardige piëteit de laatste
studiën verzameld die wijlen M. Sabbe voordroeg in de Kon. Vlaamsche Academie;
een zestal studiën van historischen aard die nieuw licht werpen op de taalverhoudingen in den Hollandschen tijd, en die vaak verrassen. — Men kent genoeg de
objectiviteit en de ernstige zorg die Sabbe steeds aan soortgelijke werken besteedde.
Deze groote hoedanigheden schitteren dan ook weder in deze studiën, welke ongetwijfeld ceel bijval zullen genieten. F. P.

PROF. DR. H. VAN WERVEKE : M a r n i x e n 0 r a n j e. — Antwerpen, LecturaUitgaven, 1938. -- 30 blz.
Dit is de lezing gehouden op 23 Augustus 1938 bij de Marnix-viering te Antwerpen. Voor ons is het een uitgemaakte zaak dat Marnix geen nationaal maar een
« religieus rebel » is, en we kunnen ons bij de viering niet aansluiten. Maar Prof.
Van Werveke, die een ernstig geschiedkundige is, en het in den grond met ons wel
schijnt eens te zijn, heeft er de gepaste vormen toe gevonden om zijn « lofrede »
vrij te houden van historisch-valsche klanken. Hij heeft een vergelijking OranjeMarnix uitgewerkt die zeer lezenswaardig is, mits inachtneming van de omstandigheden. Hij heeft zich wel gewacht Marnix voor te stellen als een soort flamingant
van de eerste uur, of een groot Dietscher. F. P.
EM. DE BOM : Wrakken. — Uitg. Mij A. Manteau, Brussel.
« Wrakken » behoort tot de literatuur-historische documentatie van de Van Nu
en Straks-beweging ; maar dit verhaal was nog slechts in weinige bibliotheken te
vinden. Deze herdruk verheugt ons des te meer dat deze novelle wordt voorafgegaan
door een kritische inleiding van Maurice Gilliams, die « Wrakken » in zijn kader
situeert en ervan, naast de gevoelige gemoedelijkheid, de natuurlijke vlotheid, de
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atmosfeer en vooral de compositorische kwaliteiten prijst, die wij, na veertig jaar,
gaarne erkennen en blijven waardeeren.
Wij kunnen betreuren dat De Bom de belofte niet tot vervulling bracht, die
deze eerste Antwerpsche roman wekte, maar wij zijn dankbaar om den herdruk van
dit eerste werk, dat in de ontwikkeling der Vlaamsche literatuur een waardevolle
plaats inneemt. W. B.
ARNOLD SAUWEN : G e d i c h t e n. — Uitg. Mij A. Manteau, Brussel.
Deze keur werd saamgelezen en ingeleid door Em. De Bom, terwijl C. Godelaine een kort levensoverzicht schreef en M. Rutten een kleine Karakteristiek van
den dichter gaf. De Bom heeft wijselijk zichzelf gewantrouwd en zijn keuze uit het
werk van A. Sauwen getoetst aan het oordeel en de kritiek van M. Gilliams die
tot de jonge generatie behoort en dus noch door vriendschap noch door gemeenschappelijke herinneringen verlokt werd tot een toegeeflijkheid die ede grenzen
der louter literaire schoonheid vervaagt. Het resultaat is dan ook geweest : dat
we hier werkelijk het meest waardevolle dat Sauwen dichtte verzameld vinden.
Het is een werk van liefdevolle rechtvaardigheid tegenover het werk van dezen
bescheiden maar zuiveren Limburgschen dichter. A. Sauwen heeft nooit de beperktheid van zijn formaat willen overschrijden; het was hem genoeg eerlijk en zingend
te kunnen verwoorden, wat hem bewoog en tot dichten dwong. Zijn vers is zuiver
en helder als het water van een beek tusschen lentelijke oevers, als het gefluit van
een merel bij zomerdag : rustig, vertrouwvol en toch bij poozen met dien gaven,
maar onbepaalbaren weemoed die achter de dingen ligt. A. V. C.

De Katholieke Bijbel. 6e Aflevering. — Vert. van P. Dr. L. Himmelreich. — Uitg. K. Beyaert en Teulings Uitg. Mij. Den Bosch.
Bij het verschijnen van deze 6e aflevering die de boeken van het Oude Verbond
afsluit, vestigen we nogmaals de aandacht , op deze goedkoope en handige uitgave,
die in elke bibliotheek een plaats verdient.
Lectuur - Repertorium. Supplement I. — Uitg. Alg. Secr. Kath. Boekerijen, Antwerpen.
Dietsche Warande en Belfort heeft destijd in een uitvoerig artikel zijn hooge
waardeering uitgesproken voor Lectuur-Repertorium. Het moge volstaan, bij 't verschijnen van dit Supplement, waardoor dit onmisbare werk, tot 2166 blz. is uitgedijd, te verwijzen. De uitgave is keurig, handig, volledig, objectief en met honderden fotos versierd.
E. H. Baers, onder wiens redactie dit model Lectuur-Repertorium werd samengesteld verdient onze dankbare hulde.
W. B.
DR. G. SCHAMELBOUT : Etnische Vraagstukken en Verzamelde
Toespraken. — Uitg. Schamelbout-comité, An `werpen.
Als een blijvende hulde, na feestmaal en toespraken, heeft het feestcomité den
zeventigjarigen Vlaamschen strijder en geleerde willen eeren met de uitgave van een
viertal zijner studies en een zestal korte toespraken van den feesteling. Aan de toespraken zal Dr. Schamelbout zelf wel geen belang hebben gehecht; zij waren niet
anders bedoeld dan als een korte inleiding. Maar de ethnische en taalkundige studies
getuigen van de uitzonderlijke bevoegdheid van dezen geleerde op dit gebied. De
studie over de Verschuivingen van taalgrenzen is bovendien van een klemmende
actualiteit. B. W.
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MARGARET MITCHELL : Autant en Emporte 1e Vent. (Gone witti the
Wind). Traduit de l'anglais par Pierre-Francois Caillé. — Gallimard. N. R. F.
Paris. — 50 frs.
Een der schoonste romans in de laatste jaren verschenen : een groot werk, dat
aan Tolstoï's « Oorlog en Vrede » doet denken, door zijne grootsche opvatting. De
roman speelt in Georgië ten tijde van den Slavenoorlog, in de tweede helft der
vorige eeuw. Heel die aristocratische planterswereld, gedoemd om ten onder te gaan,
wordt er meesterlijk in uitgebeeld; heel dat breed, gemakkelijk leven van de rijke
katoenkweekers, met hun talrijke slaven, hun breede gastvrijheid en enge vriendschappelijke betrekkingen ondereen; heel die fijn beschaafde maatschappij plots
meegewerveld in den hachelijksten oorlog, op 't onvoorziens en onvoorbereid; een
aangeduide prooi voor het « matter-of-fact », degelijk ingerichte, uitgeruste Noorden.
Een heerlijk fresco, vol kracht en kleur. Het wemelt erop van menschen van alle
slag en kunne, in bonte verwarring, vol waarheid en leven. Enkele figuren komen
speciaal in 't volle licht te staan : heel het huisgezin der O'Hara's, met hun pittoresque huisslaven, die hun vrijen zeg hebben, en als 't ware deel uitmaken van de
familie ; maar vooral, de oudste dochter Scarlett, het vertroeteld, verwend, eigenzinnig meisje, dat, door de vreeselijke gebeurtenissen, plots ongehoorde schatten van
wilskracht en volharding aan den dag legt. Aan gewetensscrupules ligt ze niet
gebonden, en ze trekt voor niets terug, maar zij is het toch, die alles redt, en allen
tot steun is : zij en een soort avonturier, Rhett Buttler, die ook allerminst nauwgezet is, maar toch wel sympathiek blijft, en met wonderbaar talent getypeerd wordt.
Doch bijna elk personage zou moeten besproken worden, zoo echt zijn ze allen
geteekend. We kunnen dit boek niet genoeg prijzen. L. D.
JACQUES DEBf- BRIDEL : Anne - G e n e v i è v e d e Bourbon, Duchesse de
Longueville. — Gallimard. N. R. F. Paris. — 32 frs.
Mme de Longueville is een der meest bekende figuren der 17e eeuw. Verstandig,
vol geest, moed en durf, eerzuchtig, daarbij een der schoonste vrouwen van haren
tijd, had ze slechts één doel : de grootheid van het huis der Condé's, en vooral van
haar eenig geliefden broêr, den overwinnaar van Rocroi, den « grand Condé ». Om
de . rechten van haar Huis en tevens de vrijheid van de aristocratie te vrijwaren
tegen den verafschuwden Mazarin, wierp zij zich met hart en ziel in de « Fronde ».
Tegen Mazarin die, Richelieu's politiek getrouw, de oproerige grooten tot louter
hovelingen wist te dwingen — en aldus Lodewijk XIV onbeperkte macht mogelijk
maakte —, was ongetwijfeld veel in te brengen. En veel verontschuldigingen kunnen
ten gunste van de eerste « Fronde » voorgebracht worden. Maar wat gezegd van de
latere gebeurtenissen, van Condé's bondgenootschap met Spanje, met Cromwell, tegen
zijn land. Hoe kunnen zij, Mme de Longueville en Condé, daarvan wit gewasschen
worden ? Dank aan hun eerzucht was Frankrijk jaren lang door burgeroorlog
geteisterd.
Stilaan kwam het weer tot vrede en verzoening met het Hof. Ook Mme de
Longueville werd kalmer, en vaarwel zeggend aan haar veel bewogen, weinig stichtelijk leven, gaf zij zich over met dezelfde vurige energie aan godsdienst en boetvaardigheid. Ze werd de groote beschermster van Port Royal, ging ten strijde
tegen de Jezuieten, bood het hoofd aan den Koning, deed beroep op den Paus.
Teruggekomen van wereldsch succes, zwaar beproefd in haar kinderen, gaf zij
haar laatste krachten aan het verdedigen van 't jansenisme.
Een rijk begaafde vrouw, die haar gaven verspilde.
Het boek is zeer onderhoudend, levendig en bondig geschreven, historisch sterk
T.
onderlegd.
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TRYGVE GULBRANSSEN : Là-bas... chante 1a forêt. Traduit du norvègien par Mercedès Sundt. Préface de Marie Gevers. — Editions Victor Attinger.
Paris. 6e édition. — 22 fr. 50.
Trygve Gulbranssen is van beroep koopman in tabak; zijn romans schrijft hij
's nachts. En in haar voorwoord vraagt Marie Gevers zich af, of zijn klare blik,
zijn rechtstreeks afgaan op het meest belangrijke, de manier waarop hij de groote
lijnen weet in 't licht te zetten, niet juist daaraan te wijten zijn, dat hij vooral een
mensch van de daad is, in dagelijkschen strijd met menschen en zaken. — Deze
roman is eenig in opvatting en bewerking, zoo nuchter, zoo direct en eenvoudig.
Geen onnoodige nauurbeschrijvingen of ingewikkelde psychologische analysen; en
toch staan daar de Noorsche bergen en wouden in al hun weidsche pracht, en de
menschen kennen we tot in de diepste roerselen van hun ziel, we leven het worstelen van hun haat en liefde mee. Torgeir Björdal, de rijke boer, is een reuzenfiguur, en zijn zoon Dag is hem waardig. Met fiere onafhankelijkheid houden ze
de tradities van hun geslacht hoog, en zien uit de hoogte neer op hun adellijke
geburen van het platteland. Het is een prachtige roman, een soort epopée in proza,
vol grootsche poëzie, vol diep menschelijk gevoel, als doorademd met sterk optimisme, gestaafd op een godsdienstigen ondertoon ; een roman die warm mag aanbevolen worden. Daarbij is de vertaling uitstekend, en het boek van een aangenaam
formaat.
L.
D.
SELMA LAGERLOF : M o n J o u r n a 1 d'E n f a n t. — Stock, Paris. — 18 frs.
Toen Selma Lagerlof 14 jaar oud was, bracht ze vier maanden door bij haar
oom en tante, te Stockholm, om een orthopedische behandeling te ondergaan. Dag
voor dag schreef ze alles op in een mooi schrijfboek met vergulde snee, dat ze
kort te voren ten geschenke gekregen had. Toen zij het, bijna 60 jaren later, uitgaf,
verbeterde zij hier en daar stijl of taal, maar liet het verhaal anders onverlet, in
al zijne frissche eenvoudigheid. Alles leeft erin : de gemoedelijke huiskring van
oom en tante, de gebeurtenissen en feestelijkheden, haar naïeve « backfish » verliefdheid op een jongen student, dien ze in den trein had ontmoet, en rond den welke
hare rijke fantazie een heele legende gebouwd had. Reeds in die verre jaren wist
ze dat ze later romans zou schrijven, en bezat ze die scheppende verbeelding, die
wondere gave om het bovennatuurlijke met de werkelijkheid te vereenigen en te
doen leven.
Een fijn mooi boek, dat niet alleen aan jonge meisjes eenige aangename uren
zal verschaffen. L. D.
LEO WALMSLEY : S a 11 y L u n n. — The Tauchnitz Edition. Leipzig. Paris.

Een visschersgehucht op de kust van Yorkshire. Een uitstervende visscherijindustrie, die niet strijden kan tegen de moderne methodes door de naburige visscherijen aangewend. Eenige der oudere visschers willen met de van oudsher gekende
gebruiken voortgaan, trots gevaar en hard leven, en' trouw aan het verleden blijven.
De jongeren verlangen naar een beter bestaan, dank aan moderner materiaal,
in een beter ingerichten haven. Schrijver heeft dat harde visschersleven meegemaakt
en spreekt er van met liefde en diepe kennis van zaken. Al het tragische van den
strijd der visschers, zoowel tegen de bedriegelijke zee als tegen de verouderde tijden
weet hij met sobere toets weer te geven. Op dezen achtergrond, de liefde van Sally
Lunn en Tom Fosdijk, eenvoudig geschetst.
Een zeer mooi, goed geschreven roman, gezond en interessant. De karakters zijn
L. D.
vast geteekend en levendig. Een boek dat verdient gelezen te worden.
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'OP KATHQLIEK-VLAAMSCHENGRONDSLAG

STUDEERENAAN DE

Hoogeschool
voor Vrouvven
INLICHTINGEN TE BEKOMEN :

DE BOMSTRAAT,

11

ANTWERPEN

1 n h 0 u d van T ij d s ch r i f ten
BOEKENGIDS (Januari 1939). - AI. De Mayer, pro : A. Van De Velde's Hans
Worst. -';. Paul Hardy: Pearl Buck, nobelprijs 1938. - E. Boelaert, M. S. C. :
Koloniale Letteren. - Een Historische Dag in ons .Bibliotheekwezen. - Van Menschen en Boeken. - Boekbespr~kingen.
KULTUURLEVEN (Januari 1939) ..~ O. Spruytte, pro : De Moderne Heidenvereering en de Deugd van Grootmoedigheid. ~ Cl. Van Steenkiste ': Het Rassenvraagstuk. - F. Lauwers, o. P. : De Staatsideologie van de Belgische Grondwet. _Prof. De Bruyne : Maat .en Rhythme. -Ant. De Witte: Een tekstonderzoek van
« Ik en mijn Speelman». - Boekenoverzicht.
(

VOLK (Februari). -I)r. Victor Leemans : De christelijke grondslag van onze
gemeenschap. - Hans Sachs ,: Sint Pieter vermaakt zich met zijn vrienden op aarde
(verdietst door K. Vertomrnen), - Fred Gerrnonprez : Cantate van een oude vrijster.
- Frans Mertens': Adrianus Brouwer, gryllorum pictor Antverpiae, natione Flander.
- Ferdinand Vercnocke : Volksche Letteren, - Anton van de Vel de : Massadr~matiek, - Nie,uwe Boeken : Koloniale Literatuur,
DE VLAAMSCCHE GIDS (Januari). - Max Lamberty : .Lodewijk De Raet.August Van oBeckseI : Antonius de Heremiet. - johan Berger: JavaanscheNachtrnuziek. - P. "Van Valkenhoff : Over -de Zuid-Afrikaanse Letterkunde. - H. Van
Tichelen : Kroniek van het Proza. - Dr. Joz. Peeters: Boekbeschouwing. - P.
MeIis : Nieuwe Uitgaven.
(Zie verder]

1.

n

Wat men moet zi en
Het Gravenkasteel, indrukwekkende burcht van 1 180 ; Geeraard Duivelssteen van 1245;
Sint-Baafskerk met haar kunstschatten, o.a. DE AANBIDDING VAN 'T LAM door
de gebroeders Van Eyck; Sint-Baafsabdij ; de Bijloke Abdij ; de Begijnhoven; het
Belfort; het Stadhuis; de vermaarde stadsgezichten van Oud Gent; de talrijke Musea;
de Plaats der Gefusilleerden . enz.
Vóorstellingen van LANCELOOT VAN DENEMARKEN
— in -'s . Gravensteen van 15 tot 23 Juli 1939. -Vraagt kostelooze prospéctus aan het
INLICHTINGS K ANT OOR VOOR TOERISTEN (Belfort) t. Gent.
-

DE GEMEENSCHAP (Februari). — Harry Wilde : Bij het Niekisch proces. M. Mok : Een doelloos hart. - A. J. D. Van Oosten : Schip voor den Wal. — Bert
Pelemans : Relaas van den Wildstrooper: — Louis de Bourbon : Klaag niet den
Nacht. — R. D. G. : Làszlo Mécs. — Làszlo Mécs : Gedichten. =- Uitzicht. Kroniek.
-- Hagel.
DE STEM (Maart). — Dirk Coster : Klein Journaal. - S. Vestdijk : Ontmoetingen in het Vondelpark. — Top naeff, W. E. G. Louw, Johan de Molenaar : Verzen.
jo Otten : Conjunctuur en Lot. — J. de Kadt : De Gang der Geschiedenis.
J. C. Sonneborn : De Dans van Sjiwa. — W. Arondéus : R. N. Roland Holst.
L. Ali Cohen : Juffrouw Jaantje. — Dr. W. van Ravestein : Het einde van de Spaansche Vrijheid:
LA REVUE GENERALE. — Bn de Broqueville : Pourquoi j'ai parlé en mars 1934.
- F. L. Ganshof : Le Commerce de la Hanse avec la Flandre et le Brabant. — Louis
.(Zie verder.)
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Geen mooiere vacantiedag,
dan een uitstapje naarV
tlIiI%IiI1

HOLL, LIMBURG
Het mooiste toeristenoord van Zuid-Limburg, met zeer infe'
ressante bezienswaardigheden. De voornaamste is de

GEMEENTEGROT
Dezerot
van bijna
pp
91 met éen oppervlakte
l 100 Ha. bevat een
ondergrondsch mMeer van 14 Ha., een historische Kapel uit
den Franschen Tijd, eeuwige druppen, vele beeldhouwwerken
=_
en teekeningen betrekking hebbende op het ontstaan der grot
__
en de geschiedenis van Valkenburg.
Wordt jaarlijks door meer dan 30.000 personen bezocht
Voor Vlaamsche gezelschappen en vereenigingen van min-

-

stens 10 personen een flinke korting op den ingangsprijs.

Prospectus en inlichtingen worden op verzoek gratis verstrekt
door het: GEMEENTEBESTUUR. van VALKENBURG
(Holl .. _ Limburg)•
JONE DIETSCHERS!! Richt Uwe tochten naar VAL-KENBURG, vol natuurschoon en bijzondere bezienswaardigheden!
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aDDERS,
die zwakke schoolgaande kinderen hebt, zendt ze naar

ST. LUDGARDIS' O,PENLUCHTSCHOOL
Koningshof - SCHOTEN
Daar.zullen zij hun krachten herstellen te midden der mastbosschen. Zij zullen
erregelmatig de klassen volgen zonder nadeel voor hun gezondheid, en tevens
een 'verzorgde opvoeding genieten.
VOLLEDIGLAGER ONDERWIJS
Doelmatigeen moeder lijke verzorging in het mooie tehuis : St. Ludgardishofken..
Telefoon : Anrwerpen 14710
de Lichtervelde : De M. Spaak ~. M. Pierlot. -Lt-General de Selliers de Moranville :
Au temps du General Pontus (souvenirs). - Pierre Cornbreuil : La fausse monnaie
(nouvelle). - Abbe Paul Lambot :' Jeuscout - ordre scout. - Pierre Wigny : La
reforrne de la justice. -- Franz De Ruyt : Mgt. Hebbelynck. - jacques Duesberg :
Coup d'reil'sur Ie roman americain, - Dom Benoit Becker, O. S. B. ': Chronique
romaine: Impressions d'interregne. - Jean Vossen: Les Lettres Flamandes : Dirk
Vansina, - Hendi d'Ursel : Moments du cinema: Lefilm et la peinture. - Fernand
Baudhuin :. La vie economique et financiere : Le redressement francais,
DAS INNERE REICH (Februar). - Paul Alverdes: Chacun devant sa batterie.
Jules Romains : ,Frarikreichs Schritt in die' Geschichte. - Paul Valery: Poesie
perdue. -Harl-Heinz Bremer: Das franzosische Rornanepos der Weltwende.
Friedrich Ernst Peters': Blaise Pascal; Blich auf die Sternenbahn seines Geistes. ~
Walter Bauer: Heimweh nach der.ijugend.v-c- Karl Eptung : D~s' Werk Herrn de
Montherlants. - Hans Reetz : Vom Ursprung des Impressionismus und des Erpressionismus in Frankreich.
LA NUOVA ANTOLOGIA (1 Gennaio), - Giovanni Papini :, Lettere a uno
straniero sull'Italia, --...GabrieHe d'Annunzio :' Carteggio col .« dottor .Mistico » - Con
una notizia di Ermindo Campana. ' - Riccardo BiccheHi : La miseria viene in barca
(I) .. - Roberto Paribeni : I Giudei nella storia antica., - Silvio D'Amici: La
Beata italiana Francesca Saverio Cabrini, - Giuseppe an~ico e moderno.
LA NUOVA ANTOLOGIA (16 Gennaio), - Giosue Carducci: La poesia popolare in Italia - Lettera a Enrico Nencioni, - Angelo Gatti: Il jnerlo. - Alessandro
(Zie

De KATHOLIEKE SOCIALE SCHOOL VOOR VROUWEN
POSTSTRAAT

111~

BRUSSEL3

bereidt voor tot het behalen van het
I

officieele diploma van Maarschappelijke Assistente
en tot het waarnemen van

vrouwelijke beroepen bij uitstek:
nijverheidsassistente, propagandiste van sociale•. vrouweri~erk~n,.maatschappelijke
assistente in .openbare vbesturen, in particuliere werken, in de Kolonie, enz .....
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Zusters van Liefde, 37, Kte Nieuwstraat

.AN,TWERPEN
V oorbereidende Afdeeling :' HANDELSHUMANIORA 3de, 2de, Iste

Luzio : Giuseppe Verdi e i suoi editori di Francia e d'Italia - Con documenti inediti
(I). - Riccardo Bacchinell! : La miseria viene in barca '(II). - Federico Federici:
L'accordo culturale italo-tedesco. -Edgar Nevjllc: Carmen Ira i rossi Racconto
delfronte di Madrid (1).
'
r-

LA NUOVA ANTOLOGIA (1 Febbraio), - Giuseppe .Cobolfi Gigli : I porti
dell'Africa Orientale Italiana. -Alessandro Luzio:Giuseppe Verdi e i suoreditori .
di Francia e d'Italia - Con documenti inediti (Fine). - Riccardo Bacchelli: La
miseria viene in barca (III). - Gennaro M. Monti : Tunisia, Italia meridionale ,e
Sicilia nel Medio Evo. - Achille Campanile : Noterelleentomologiche :' I shari. Edgar Neville :' Carmen fra i rossi - Racconto del fronte di Madrid (Fine).
LA NUOVAANTOLOGIA (i6 'Febbraio). - Giovanni Papini: Pio XI, Papa
Romano.- Eilipo Crispolti : 11 Papa della Conciliazione. - Maurizio Maraviglia :
(Zie verder.)
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BONGERD...BOEKJES

VAN ALLE TIJDEN

onder leidinq van

Bibliotheek van Nederlandse
Letterkunde, onder redactie van

Dr. G. ,STUIVELING

Dr.C. G. N.· DE VOOYS en
.Dr D. C'. TIN BERGEN
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VER~CHENEN :

Vari~alies

Esrnoreit

Een bundel ge4ichten t verzameld en inqeleid door

Abel spel

ui~deVeertiende

Dr. G. STUIVELING

Eeuw.

Leraar a. h. Nieuwe Lyceum te
Hilversum

DERTIENDE DRUK

Prijs :

Bezorgd door ~Dr..R. VERDBYEN

gld 0,90

De Bonqerd-boekjes zetten de beqinselen, die aan De Bloeiende., en De
Bottende Bonqerd., ten grondslag lagen, voort in kleine deeltjes met lectuur
volgens critisch-aesthetisch qezichtspunt qekozen, Er verschijnen thans zes.
deeltjes.
H

Met illustraties
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f;cheerde:s-Van ;erchove
Vereenigde Fabrieken N. V.
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ASBEST CEMENTLEIEN
ED

E EN GOLFPLATEN STE'ENBAKKERIJEN
'FABRIEKEN VOOR :

PLAAsTER EN PLAASTERPLATEN
CEMENTpPANNEN EN CEMENTpVLOERSTEENEN
BErrONpPRODUKTEN -

GEWOON EN

KUNSTVAATWERK

DRUKKERIJ

L

BOEKBINDERIJ
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ZUIVERE WAAR IS GOEDE WAAR!

DE BEUKELAER'S PRODUCTEN
BISCUITS

CHOCOLADEN

EXQUIS

CARAMELLEN
FOFFEES

WAFELS

PRALINES

BONBONS

FONDANTS

Geven onder dit opzicht alle mogelijke waarborgen

MEER ZOETHEID... DOOR MEER ZOETIGHEID!
Dalla Legge dolle Guarentigie altli Accordi del Laterano. — Celso Costantini : Pio XI
e le Missioni. — Giovanni Galbiati : I tempi dell'Ambrosiana. — Antonio Manti :
11 Piemonti e la guerra del 1848 nelle lcttere di Maria Adelaide a Vittorio Emmanuele. — Riccardo Bacchelli : La miseria viene in barva (IV). — Virgilio Guzzi :
Là III Quadriennale d'arte nazionale. — Luca dei Sabelli : La caduta della Catalogna.
DE NIEUWE GIDS (April). — Louis Knuvelder : Heroïsche Opvoeding. —
Martien Beversluis : Verzen. — Fritz Francken : Een Familiestuk. — Andreas Glotzbach : I)e Piloot. — Jeanne Kloos-Rey neke van Stuwe : I)e Briefwisseling tusschen
Vosmaer en Willem Kloos. — Staf van der Locs : Openluchtconcert. — Mathias
Kemp : Verzen. — F. de Tourettes : I• Angst van Jozeph Poreppi. — Hélène
Swarth : Liedjes. — Johan Percy : Buiten. dsch Overzicht. -- Jeanne Kloos-Reyneke
Stuwe^.: Feten en 1Fantasieën.
van Stuw
antasicën. — J ^,ne K locs-Re^•nekc, van Stuwe : Pseudoniemen. — Martien Beversluis : Chroniek der Poëzie. — I)r. Alfred A. Haighton
Pleidooi voor China. -- K. M. : ' Licht-Signaaltjes.
-

,

KULTUURLEVEN (Maart).
I)e Redacte : J Pius XI Pius XII.
J. Van
Reusel, pr. : Peter Lippert, een modern Ziener en Apostel. — D. 1)e Pauw, O. P. :
Geloofsafvalligheid en Geloofsvernieuwing. — Z. E. H. Kan. Vieujean : Het Mysterie
van de Jeugd (bewerkt door L. Vervinkt, O.P.). — F. Lauwers, O. P. : I)e Staatsideologie van de Belgische Grondwet (vervolg). — Cyriel Verschaeve : Shakespeare's
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IN HET VLAAMSCH ECONOMISCH LEVEN

JEUGD
door ERNEST CLAES

2. -- VAN DEN HEMEL EN VAN DE HEL
(Vervolg)

Hun geest, en hun besef van de hoogere dingen, vergingen
niet in de hardheid van het dagelijksch bestaan. Hun begrip
van wat buiten en boven hun geestessfeer lag, en waarbij al
hun menschelijk geploeter maar kleinigheid leek, was zeer
sterk. Sprak hun iemand daarover, dan luisterden ze met strak
gespannen aandacht die geen oogenbiik verslapte, en ze verstonden het, als het hun maar gezegd werd in den vorm en
met het woord die tot hen doordrongen. Zonder een oog van
u af te wenden zaten ze te luisteren, met diepzinnige koppen,
en ze wisten in vele dingen het onderscheid te maken tusschen
het echte en het onechte. God stond boven alles, en dat Godsgeloof was in- en uitwendig aangepast aan hun gewoonten
en overleveringen, aan hun angsten en zorgen. Ze geloofden
in Gods almacht en alrechtvaardigheid, in den hemel hiernamaals die op hen stond te wachten, in de heiligen die voor al
de verschillende noodera waren aangewezen, en in de hel.
Dat was de klare zekerheid, de vaste grond onder de voeten.
Hun religie paste zich daarbij aan in de voorgeschreven
vormen van kerkgaap, biechten, paschen houden, bidden. Zij
betrachtten een leven zonder zonde, maar zij spanden zich
daarvoor niet te veel in en maakten er zich ook geen zorgen
over. Hun Godsgeloof, en hun gedragingen of moraliteit,
hingen zeer los aan mekaar, het een was niet altijd afhankelijk
van het andere. Om den godsdienst zou geen een zijn wrok
hebben afgelegd tegen iemand die hem zwaar had verongelijkt. Het ging alleen samen wanneer het niet te veel moeite
vroeg en met eigen geneigdheid overeenkwam. God, het
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algoede; de duivel, het alslechte, en tusschen deze twee
gingen ze door het leven. Ze konden het alleen beseffen
en aanvoelen in een wezenlijken vorm, zonder abstractheid,
ze moesten het bijna kunnen tasten en met de oogen zien.
God, de Vader, met den gmoten vollen baard en de zegenende handen, woonde vlak boven hun hoofd, achter de
blauwe lucht en de wolken en de sterren, waar de hemel was
met zwevende engelen, en ernstig tronende heiligen, die de
Dogen gericht hielden op hun heiligdommen hier op de wereld.
Van den hemel sprak men toch als « daarboven » en « opklimmen », en had iemand durven beweren dat de hemel meer
naar het zuiden of het noorden lag, zouden ze dat een heiligschennende spotternijhebben geacht. De hel lag onder hun
voeten, in de aarde, of misschien nog dieper, en had mijnheer
pastoor het daarover dan was het « de afgrond » en « in het
diepste » en « nederdalen ». Boven enonder, dat was klaar en
dat was kort. De heiligen en de engelen, eenmaal in den
hemel, bleven het liefst altijd daar, bemoeiden zich enkel nog
met de wereld om te helpen en mirakelen te doen als ze met
vuur en volhardend geloof werden gesmeekt. Alleen de engelbewaarders moesten bij de menschen blijven hun leven lang.
De duivelen daarentegen, die loensche piketters, waren altijd
op de aarde om de menschen te koejonneeren en geen minuut
gerust te laten. De schrik voor de hel was meer reëel in hen
dan hun verlangen naar den hemel. Van de hei hadden ze een
klare voorstelling : het vuur. Dat kenden ze. Het vuur, altijd
branden, was iets dat dagelijks met hen meeging, een deel van.
.hun wereld, en zij kenden de pijn van het vuur. Maar van
den hemel hadden ze geen duidelijk beeld. Eeuwige zaligheid,
altijddurende vreugden, Gods aanschijn, gevleugelde en
trompetblazende engelen en lichtschitterende heiligen.... ja,
ja zeker, ze hadden zooveel teekeningen en plaatjes ervan
gezien, ze geloofden het wel, natuurlijk geloofden ze het,
maar eigenlijk waren het toch allemaal woorden waarvan ze
niet wisten wat er achter stak. Nooit hadden ze door mijnheer
pastoor of door een anderen priester kort en klaar hoorera
zeggen : dàt en dàt krijgt ge in den hemel, zooals zij konden
zeggen : in de hel brandt ge. En daarom dachten ze dat die
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het ook niet wisten. Ze lieten zich maar half overtuigen door:
« noch oog heeft gezien noch oor heeft gehoord », en de
spotters zegden wel eens dat ze geen kat in een zak wilden
koopen. Wat was dat, eeuwige zaligheid ? De kinderen, ja,
die wisten het op hun manier, die vonden in den hemel al de
heerlijkheden van het kinderleventje, rijstpap met zilveren
lepels, chokoladen ezels, al hun speelgoed, vleugels, schoone
kleeren, kinderverbeelding. Voor de groote menschen was
er niets. Het beeld van de altijddurende vreugden was hun
daarom niet zoo standvastig bij als dit van de hel. Toch....
één ding was er, dat dan toch boven alles stond, iets zeer
menschelijks, dat het leven met den hemel verbond : ze zouden
er hun afgestorvenen weerzien.
En misschien heeft de oneindig goede Vader der Eeuwigheid deze zekerheid als de opperste en goddelijkste vreugde
in het hart van de menschen gelegd.
Maar tot God en Zijn heiligen konden ze zich rechtstreeks
richten, met gebed en beeweg, geloften en of f randen. Satan
echter, ze wisten niet hoe ze hem moesten aanpakken, hadden
er langs geen kanten vat op, en ge waart om zoo te zeggen
hulpeloos overgeleverd aan zijn streken en zijn wreedheid.
Als we naar bed moesten, mijn jonger broertje en ik, lagen
we niet te peinzen en te droomen van engeltjes, van rijstpap
met zilveren lepeltjes en chokoladen ezels, nooit, wij dachten
aan den duivel, die voor het minste leugentje, in den dag
bedreven, in staat was 's nachts een haak in uw buik te slaan
en u zoo dwars door de aarde naar de hel te trekken. Geen
wonder dat er nog zooveel oude gebruiken bestonden om
den duivel van hof en huis te weren, en dat er zoo vele angstwekkende verhalen over het doen van den Zwarte waren
gekend. Nooit werd er een verhaal verteld waarin engelen
voorkwamen, dat was alleen gebeurd in den tijd van Jesus,
in de Gewijde Geschiedenis, en men leerde dat aan de kinderen in de school. De vertelseltjes waarin de duivel zichliet
beetnemen als een domme onnoozelaar, door een smid die
hem in een beursje klein klopte op zijn aambeeld, door een
kwezeltje die hem gevangen hield in een wijwaterfleschje,
waren maar kinderverhaaltjes waar groote menschen niet naar
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luisterden. Ze kenden immers te veel :gevallen van mannen
af vrouwen, — ze noemden namen en plaatsen er ongeveer
bij — die hun ziel aan den 'duivel hadden verkocht, waaraan
de pastoor niets had kunnen doen en waarvoor uit een ver
klooster een pater was moeten komen. Hoe dikwijls heb ik
het verhaal gehoord van den duivel die te Tremeloo geboren
was. Iedereen wist wat hij te zeggen of te doen had wanneer
hij 's nachts plots voor Satan stond, en hij kende de passende
bezweringen. Maar eilaas, op het 'oogenblik zelf dacht een
mensch er niet altijd aan, van de gepaktheid. Men kende de
personen die met den duivel omgingen, die hem konden
oproepen en hem ook konden verjagen. Tist Haas, die in het
Bosch woonde achter den Meulevijver, kende een machtig
gebed dat hij noemde Sint - Jans - Evangelie. Het
begon als het echte evangelie : I n ' t begin was h e t
woord en God was het woord en het woord
was God.... Terwijl hij deze woorden uitsprak sloeg hij
langzaam een kruis, — de woorden van het kruisteeken
mochten niet worden uitgesproken — en nam eerst daarna
zijn pet af. Dat was reeds iets tegen alle regelen en gebruiken.
Tist wachtte dan een oogenblik terwijl hij iedereen scherp
aankeek, precies of hij ze in de verwachting wilde laten dat
ook verder het gebed volgens den tekst van het evangelie zou
zijn. Maar dan volgde er een lange reesem onverstaanbare
zinnen, zonder eenigen samenhang, vreemde woorden waarvan niemand iets snapte. Dat was ook niet noodig. Dergelijke
bezweringen moest een gewoon mensch niet verstaan, het was
beter voor hem. Alleen den laatsten zin begrepen we weer,
het woordengeramel was ineens uit met « ....en die 't nazegt is
verdoemd ». Tist zette dan zijn pet weer op en maakte ditmaal
met de linkerhand een kruis, van rechts naar links en van
onder naai boven. Dit gebed had alleen kracht als Tist Haas
het opzegde, en het is met hem uitgestorven. Een krachtig
middel was ook het onze-vader van achter naar voor opzeggen, of den kruisweg beginnen met de laatste statie. Iedereen
kon dat doen, maar van den eenera had het meer kracht dan
van den andere. Een der merkwaardigste duivelsbezweringen
was de P e e r d e n p a t e r n o s t e r van Wannes Raps, die
.
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ook met Wannes' dood zijn kracht verloren heeft. Op een
najaarsavond, -- het was nog voor den -tijd dat het lezen van
Conscience's boeken mij iederen nacht deed spoken, — had
een wildstrooper van Veerle bij ons een. gruwelijk duivelsverhaal zitten vertellen, waarin een « menheer in 't zwert »
voorkwam. Nu was ik vlak te voren in den donker naar het
winkelhuis bij den smid geweest, om er iets te halen voor
moeder, en in het terugkomen had mij op den weg plots een
man aangesproken, met een grooten baard, met een bril en
een hoed op. Ik had hem niet hooren naderen, hij stond daar
ineens, van nergens gekomen. Ik uitte een verschrikten gil en
kwam thuis binnengestormd zoo wit als eenlijk, zonder iets
te durven vertellen van mijn tegenkomst uit vrees door de
anderen te worden uitgelachen. Die ontmoeting, en vlak
daarop het verhaal van den strooper, brachten mijn hoofd
heelemaal in de war, ik werd ziek, bleek, praatte voortdurend
hardop van een « menheer in 't zwert », en ze schudden den
kop thuis. Op een zondagmorgen moest ik met Hein, mijn
oudsten broer, mee naar een man, ergens in de bosschen achter
Engsbergen, die tegen den duivel kon overlezen. Hein heeft
me bijna den heelen weg op zijn rug moeten dragen. Wat ik
mij van dat bezoek nog herinner is : een wit leemen huisje
op den rand van een dennenbosch. In den haard brandde een
vuur onder een zwarten ketel. Aan den balk hingen gedroogde
planten, tegen den muur een kruisbeeld, naast het kleine raam
zat een oude man zijn pijp te rooken. Ik moest op een stoel
vlak voor hem komen zitten en de oogen toedoen, in mijn
linkerhand moest ik iets, dat op een vlok wol geleek, en in
mijn rechterhand een medalie vasthouden. De man begon dan
halfluidop te spreken of te bidden, hij ging rond mijn stoel
en raakte met iets dat hij in de hand hield mijn voorhoofd en
mijn borst aan. Toen het afgeloopen was zegde hij tegen mijn
broer : « Hij moet negen dagen achtereen iederen avond
negen onze-vaders lezen ». Over de lange zandbaan droeg
Hein me weer naar huis. Sedertdien heb ik nooit meer last
gehad van den duivel.
Mijn broer Frans was op het stuk van overlezen en bezweren
een echte ongeloovige, tot groote ergernis van moeder. Hij
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zat eens met kiespijn bij den haard te mopperen en te klagen,
had vruchteloos alle middelen geprobeerd, van Sinte Apollonia tot ajuin en jenever, en alleen dat laatste geneesmiddel
had hem min of meer geholpen, want hij was ervan ingedut.
De vrouw van Sus van Raai zat ook in de huiskamer, en toen
Frans sliep fluisterde ze tegen moeder : « Ik zal zijn tand eens
overlezen ! » Ze kwam voor hem staan, begon in stilte iets te
prevelen en gebaren te maken over zijn hoofd, en juist toen
het ging afloopen werd Frans wakker van een nieuwen scheut
in zijn tand, hij zag wat het wijf aan 't doen was, en hij vloekte
een formidabelen vloek van wel vijf woorden lang. Hij pakte
daarop het wijf bij den nek en gooide ze buiten. Het schoonst
van al, door die koleire was zijn tandpijn over, en iedereen,
behalve hij zelf, dacht dat het van het overlezen kwam.
Over « duivelsboeken » heb ik thuis veel hooren spreken,
maar zelf heb ik er nooit een gezien. Wie zoo'n boek in zijn
bezit had « ging met den duivel om ». Daarin stonden al de
verschillende manieren om zijn ziel aan Satan te verkoopes,
om hem te doen verschijnen, om over iemand een lot te werpen, om geheimen van andere menschen te kennen, om ziekte,
ongeluk of kwade hand over iemand te brengen, en om zelf
van den duivel al te verkrijgen wat men maar wilde.
God en duivel, hemel en hel, de twee uiteinden, het eene
rechts, het andere links, en daartusschen wij, arme zwakke
menschjes.

3. ALLE GODS LIEVE HEILIGEN, BIDT VOOR ONS
Audi tacens verba sanctorum (Im. Christi)

Van « halve heiligen » of kwezelaars hadden ze niets, maar
al de oude geplogenheden en tradities werden met zorg
onderhouden, ook wanneer ze slechts onrechtstreeks verband
hielden met hun godsdienst. Ze sneden geen brood aan zonder
eerst met het mes over den achterkant een kruis te trekken.
Ze zegenden met het kruisteeken het paard en den os, eiken
morgen, en begonnen daarmee ook hun arbeid. Op de stal502

deur stond langs den buitenkant een groot kruis gewitseld,
en langs binnen waren de datums geschreven waarop de
koeien naar den stier waren gebracht. Het koren werd
gepalmd, op iederen hoek van den akker werd een takje palm
in den grond gestoken, en bij onweer besproeide men huis
en stal met wijwater. Geen voorschrift van een heiligdom dat
ze niet wisten en toepasten, omdat ze voor iederen nood den
goeden heilige en zijn bedevaartplaats kenden. Werd er een
varken geslacht, dan kreeg mijnheer pastoor ook zijn part, en
een halve kop werd geofferd aan Sint-Victories. Men moest
dien halven varkenskop, proper gewasschen, dat spreekt van
zelf, meebrengen naar de mis, hem neerleggen op het tafeltje
naast de relikwiekast van Sint-Victories, en na de mis werd
hij aan de kerkdeur publiek verkocht. Het geld was voor den
arme, of voor de kerk. Ik heb ook eens op een zondagmorgen
een halven varkenskop naar de kerk moeten brengen. Door
de snuit was een wis getroken, en daaraan droeg ik hem. Bij
Rikus uit den Hoek kwam de hond op mij toegeschoten, de
blikken vraatzuchtig gericht op mijn varkenskop. Ik had veel
last om hem van me af te houden, en doordat ik mijn vracht
voortdurend van de eene hand in de andere moest overnemen,
vanwege den rondspringenden hond, en daar ik bovendien
nog klein was, raakte mijn varkenskop herhaaldelijk den
grond. Ik heb er zelfs mee op den hond geslagen. Toen ik in
de sakristij kwam, — ik was misdiener en mocht door de
sakristijdeur binnen, — zag mijn offrande er zoo vuil uit dat
ik ze onmogelijk zoo op het tafeltje van Sint-Victories kon
leggen. We waren met twee in de sakristij, Lowieke Crabeels
en ik. — « Ge krijgt er zoo nog geen vijf cent voor, zei
Lowieke, ge moet hem eerst afwasschen. » En ik waschte hem
af, met wijwater, omdat er geen ander was in de sakristij.
Dat wijwater stond in een koperen emmertje, waarmede een
van de misdieners mijnheer pastoor moest volgen als hij, bij
den aanvang van de hoogmis, door de kerk stapte voor de
zegening met den kwispel. Lowieke zei : « Nu is hij twee
keerera gewijd. » Het wijwater heb ik uitgegoten op het kerkhof, het was te vuil om nog voor zegeningen te dienen, en
bij Pruiske heb ik water gehaald om mijn emmertje weer te
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vullen. Dien zondag heeft de pastoor de benedictie gegeven
met ongewijd water, maar niemand had daar iets van gewaar
geworden. Ik heb na de mis niet gewacht om te weten hoeveel
mijn halve kop zou opbrengen. Hij rook bovendien naar
eetrol, want we hadden hem afgedroogd met de lampvodden.
Het jaar was het jaar des Heeren. Het stond in termijnen
tusschen de groote feestdagen, met hoogten van vroomheid
in de paaschdagen, kerstmis en allerzielen. Paschen, dat was
aan biechten en «zijn plichten doen ». Het kreeg op dien
ag een hoogere beteekenis dan op de andere dagen, het was
de belijdenis van zijn katholiek zijn. Het ging bovendien
gepaard met het voorjaar, de nieuwe groette, huis en stal
waren gewit, en de nieuwe kleerera voor de kinderen werden
dan gekocht. Met de donkere allerzielendagen was er de
gepaste atmosfeer voor ernst en vroomheid, met het avondlof,
de half donkere kerk, de treurige kerkzangen en sermonen.
Want hun duoden herdachten ze lang en met liefde. Kerstmis
was een feestdag te midden van den luien wintertijd, het was
de zachtste van alleheiligdagen en stond in den toover van
oude vertellingen en legenden.
Tusschen deze hoogtepunten van het jaar stonden de meer
bescheiden feestdagen van de heiligen, met hun beeweg of
begankenis, hun processie en offrandes, novenen en recollecriedagen of andere bijzondere devoties. Daar waren er van
soorten en graden. Daar waren er die een heele kerk voor hun
eigen hadden, zooals Sinte Dimfena te Geel, en anderen een
heele kapel, lijk Sint Rochus te Binkom, en de eenvoudigsten
hadden een zijaltaar in de eene of andere kerk. Voor deze
laatsten waren er maar acht dagen in het jaar, hun feestdag
met de octaaf, dat ze de eersten waren in de kerk, voor de rest
van het jaar stonden ze op hun stille vaste plaatsje, waar de
menschen kwamen bidden en een kaars aansteken voor hun
beeld. De Hagelanders en de Kempenaars leefden er in bestendige gemeenschap met hun heiligen. Die waren van hen, van
de streek, en ze kenden ze goed, hun houding, hun gezicht en
hun symbolen. Zooals ze voor hun stoffelijke behoeften
wisten tot wie zij zich in de parochie moesten wenden, zoo
kenden ze ook voor tederen nood en iedere kwaal den
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gepastere helper, ze vergisten zich niet, en als ze in de kerk
kwamen gingen ze recht naar zijn beeld. Het begon in het
najaar. Het zware zomerwerk was achter den rug, en een lange
rust stond voor de deur. Dan is de tijd ook meer geschikt om
in u zelf te blikken. De dagen schreden naar Allerzielen toe,
en nu moest jong en oud wel denken aan de Allerheiligenmarkt en aan Keerskensprocessie. Want er waren bedevaarten
en heiligdommen welke nog wat meer dan een geloovige
beteekenis hadden, zooals de Allerheiligenkapel te Diest en
Keerskensprocessie te Scherpenheuvel. Ze volgden kort op
elkaar, de beeweg naar Diest viel op 1 November, en Keerskensprooessie op den eersten zondag daarop. Met Allerheiligen trokken ze van uit alle parochies in den omtrek in
heelder benden naar het Diestersch heiligdom. Het is een
vermaarde plaats. Op dien dag was het er ook jaarmarkt en
kermis, en zoo hielp het eene het andere. Ge kunt u van kermissen of fooren niets voorstellen dat er op dien dag te Diest
niet te zien was. Voor het jonge volk was dit de voornaamste
aansporing om Gods lieve heiligen te gaan vereeren. Veel tijd
vraagt dat niet. De heiligen zijn met weinig tevreden, als ge
het maar meent. Daarna gingen ze, ieder met zijn meisje, naar
de markt, naar herbergen en schietkoten, naar paardenmolens
en wafelkramen, en waar ze elkaar een toter konden geven
daar deden ze 't. Ze dansten in de tenten dat de stukken er af
vlogen, en als ze 's avonds naar huis trokken over de donkere
banen schoot er van de heiligheid niet veel meer over.
Bijna ieder jaar mocht ik met moeder op dien dag mee naar
Diest. Op den weg naar de kapel stond het vol kramen, en
de verkoopers schreeuwden de voorbijgangers toe wat ze bij
hen krijgen konden voor weinig geld. Naar de weiden toe,
achter de kapel, stonden een paar kalfjes die geofferd waren
voor zeer bijzondere gevallen, en die na de mis verkocht
werden. Moeder ging er Tederen keer naar kijken. Aan bijna
alle kramen verkocht men wassen beeldjes, armen, beenere,
koppen, en naar gelang daaraan thuis iemand leed moest men
het gepaste lichaamsdeel offeren. Voor Lewie van jan-Oomes,
die stijf was van reumathiek werd er ieder jaar eert, wassen
been geofferd. Als we onze devooren gedaan hadden buiten
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en in de kapel, trokken we naar de markt. In kramen en schietkoten stelde moeder weinig belang. Ik mocht een keer op den
paardenm'olen zitten, en telkens als ik voorbij haar zwaaide
keek ze mij na met een gelukkig gezicht. Ze kocht bij het
eerste het beste bollenvrouwtje een zakje babbelaars, voor de
kleinen die waren thuis gebleven, telde goed mee als het
mensch ze een voor een in het papieren hulsje liet vallen, en
van daar ging ze recht naar den wagen van Tissens.
Die wagen was een soort omnibus, met felle kleuren
beschilderd en o p een trede, vooraan tegen den bok, stonden
mijnheer en madame Tissens. Zoo maar, om zich te laten zien
aan de menschen. Mijnheer Tissens was een lange magere
vent, met een zwarte jaquet aan, met hopgen hoed, witte
handschoenen en gouden bril. Hij maakte den indruk van
deftigheid en verstand. Maar hij was niemanda^l vergeleken
bij madame, Tissens. Wat een statige, indrukwekkende
madame was me dat. Ze was zoo groot als haar man, en op
zijn minst ééns zoo dik en tweemaal zoo zwaar. Haar kop was
een ronde bussel blonde krullen, haar breed, ietwat pappig
gezicht was poeiernacht en blank, ze droeg een kleed van
blauw fluweel , daarover een lossen roodfluweelen mantel met
witten zijden voering, en om haar schouders hing dan nog een
prachtig wit bont. « Kwestie kost dat geen dazend frank, dat
vel dat ze daar aan heeft », hoorde ik een boer eens tegen
moeder zeggen. De wagen van Tissens, met mijnheer en
madame Tissens daarop, was de glorie van de markt, en
zonder hen zou het maar half kermis geweest zijn. Ze verkochten van op dien wagen geneeskruid, kortweg genoemd
« Tissens », gedroogde wortels en stengels waarvan zij het
geheim bezaten sedert lange faxen, en dat bij het landvolk
doorging als een probaat heilmiddel tegen velerlei kwalen.
Het was verpakt in ovale kartonnen dopzen, groen van kleur.
Mijnheer en madame Tissens deden niet zooals de andere
verkoopera op de markt, schreeuwen en balken als. kwakzalvers om de menschen aan te zetten tot koppen, zoodat zelfs
de boeren er hun vertrouwen in verloren. Neen, hij stond
waardig, kalm, een echte mijnheer, voor op zijn wagen, glimlachte eventjes tegen een kennis, nam met een preutsch gebaar
-
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zijn hoed af voor een Diestenaar dien hij achter het volk zag
voorbijgaan, meer niet. Soms werd hem door een der toeschouwers iets gevraagd, in verband met ziekte van mensch
of dier. Dan bukte hij zich goedwillig voorover naar den
man, gaf uitleg in een klaar schoon Vlaamsch, met een
tikje Waalsch accent om het geleerder te maken, en
beschreef nadrukkelijk de gebruikswijze van het Tissenskruid
voor elk apart geval. Hoe rekten dan al de omstaanders den
hals om iets te vernemen van de kostelijke woorden. Madame
Tissens overtrof mijnheer Tissens nog in houding en waardigheid. Zoo astraal en streng als een standbeeld rees zij op
naast haar man. Ge kondt zien dat hij van haar was en niet
zij van hem. Zij bezag niemand van degenen die vlak bij den
wagen stonden, haar oogen keken over de koppen heen, en
haar linkerhand schitterend van vele ringen, gleed langzaam
op en af langs haar gouden halssnoer. Wat ben ik eerbiedig
verliefd geweest op die schoone madame Tissens! Ze deed
mij denken aan iemand uit de Gewijde Geschiedenis, maar
ik weet niet meer wie. De menschen vonden dat ze té deftig
was om zich zelf met den verkoop bezig te houden, en onbewust waren ze haar dankbaar omdat zij zich zoo aan iedereen
in haar volle glorie liet zien. Zij was zienderoog van beteren
komaf dan de meeste menschen van de jaarmarkt, en haar
houding spoorde het meest van al de boerinnen aan een doos
Tissens te knopen. De verkoop werd gedaan door twee mannen die links en rechts van de wagentrede zaten, en eiken
frank — (1 fr. de doos) — dien ze ontvingen wierpen ze
achteloos, alsof het geld geen waarde voor hen had, in een
houten bakje voor de voeten van mijnheer Tissens.
En ook moeder kocht daar ieder jaar een doos kruid. Niet
zoo dadelijk bij haar aankomst, want dan zou ze geen reden
meer gehad hebben om te blijven staan. Ze moest eerst een
half uurtje haar oogen verzadigen aan den statiger mijnheer
Tissens, aan de deftige madame Tissnes, ze drong met mij
vooruit tot bijna vlak tegen den wagen om van dichtbij te
zien en om te hooren wat mijnheer Tissens soms mededeelde.
Ze knikte daarbij begrijpend mee, en toen mijnheer Tissens
iet woord eens rechtstreeks tot haar had gericht : « Ik zie,
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pachtès, dat gij een verstandig mensch zijt en het verstaat »,
werd ze rood van trots omdat andere menschen van ons
dorp dat hoorden. Als ze dan een van de verkoopars vier of
vijfmaal had hopren zeggen dat het de laatste doozen waren,
dat de treuzelaars zich moesten haasten, kocht moeder haar
doos, en daarna gingen we onmiddellijk weg. Mijnheer Tissens had voor een twijfelzuchtigen klant eens een doos
geopend, en daaruit met voorzichtige vingers een stukje
wortel genomen, en het opstekend aan de oorstaanders
gevraagd : « Weet er iemand wat dàt is ? » Moeder had dadelijk geantwoord : « Ja.... dat is een smeerwortel. » Ze schrok
zelf van haar stouten durf. Alleman keek haar aan. De moeilijke klant kocht aanstonds een doos, precies of hij op dit
woord gewacht had. Madame Tissens gewaardigde zich zelfs
eventjes op moeder te knikken, en mijnheer Tissens sprak
Benige lovende en geleerde woorden over smeerwortels en
moeder. Het was voor haar een groote dag. Ze kocht dien
keer twee doozen Tissens, en toen ze daarmee thuis kwam
vroeg vader verwonderd : « Waarvoor twee ? » Moeder wist
dat ze iets gedaan had dat buiten de traditie lag, ze keek vader
een oogenblik verward aan, zoekend naar een reden die ze
niet vond, en antwoordde : « Uit puur schaamte! »
Van dat Tissenskruid werd een aftreksel gemaakt in een
ijzeren keteltje naast het vuur. Moeder noemde dat « thee van
Tissens ». Zooals ze ook thee maakte van warenwortels, van
kattekruid, van nevelzaad en netelwortels, van bramwortels en
vlierbloemen, van lindebloemen en rammenats, allemaal thee,
en daar was geen kwaal voor keel of kop, voor maag of buik
waarvoor een van moeders thee's niet het gepaste heilmiddel
was. Ook voor de beesten. Was er een koe wat « opgeloopen », of een paard « dampig », dan was een brouwsel van
moeders kruiden voldoende om alles in orde te brengen. Het
was van het eerste tot het laatste even wrang, bitter, slecht,
maar de Tissensthee was toch het onsmakelijkste drankje van
alle. Hoe dikwijls heb ik, uit schrik Tissens te moeten slikken,
niet durven bekennen dat ik pijn in den buik of in de keel
had. En als moeder u eenmaal van die thee had doen drinken,
was er geen kwestie van een uur later te komen zeggen « dat
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het nog altijd zeer deed ». Dan m o e s t het gedaan zijn,
anders waart ge van slechten wil, een ongezeggelijke bengel,
en moesten er potverhier-en-ginder andere middelen gebruikt
worden. Die bedreiging alleen maakte u voor drie kwart weer
gezond. Overigens, de schrik nog een tweede portie thee uit
het ijveren keteltje te moeten inzwelgen hielp meer om u te
genezen dan de thee zelf.
Daar was maar één thee waaraan wij geen hekel hadden.
Die werd gemaakt door Hein, mijn oudsten broer, van SintJans-bessen op jenever, tegen kiespijn. Ja, dat beliefden wij
wel, maar ge moest ernstig tandpijn hebben, en dat nam er
graotendeels het plezier van weg. We moesten eerst een uur
zitten bleeren, met een heeten doek tegen den kop, vijf vaderonsen en vijf wees-gegroeten bidden voor de heilige Apollonia, een wensch uitspreken dien ik niet durf neerschrijven,
en als dat nog niet hielp en ge maar bleeft door sjengelen,
kreegt ge eindelijk uit de dikke flesch een « drupke » met vijf
zes zwarte bessen, en we moesten het vocht zoo lang in den
mond houden, — (niet te rap doorslikken, zulle bogot!) —
met scheeven kop het goed op de plaats laten van den kwaden
tand, ondertusschen almaardoor aan Apollonia denken, totdat
de pijn over was. Dan aten we de bessen op, en bevestigden
dat we inderdaad niets meer voelden. De grootaren kregen
wel drie of vier drupjes, omdat ze mak grootere tanden hadden. Wie bij ons kiespijn kreeg ging gewoonlijk slapen met
een half stuk in zijn kraag. Dat drankje biet, ten andere, niet
thee, maar eenvoudig « onzen Hein zijn flesch ».
Keerskensprocessie, den eersten zondag na Allerheiligen,
is de sluitingsdag van het bedevaartjaar te Scherpenheuvel.
Het is een van de drukste dagen die men er kent. De processie
gaat uit in den namiddag met het beeldje van Onze-LieveVrouw. Duizenden menschen zitten dan geknield langs den
doortocht, met brandende kaarsen in de hand, en ieder bedevaarder plant rond zich in den grond al de kaarsen die hij
heeft gekocht. De aanblik van die knielende menschenmassa,
de roodrosse schijn van de duizenden kaarsen, in den aanschemerenden donker, tegen de muren, de boomera, de gezichten
van de bedevaarders, is iets dat ge nooit vergeet. Keerskens509

processie is bovendien ook de laatste kermisdag van de streek,
en het jonge volk van ver in het Hageland en in de Kempen,
dat Benige dagen te voren te Diest was, komt nu naar Scherpenheuvel. En daar zijn er bij die zooveel van processie of
kaarsen zien als van den paus van Rome. Als het niet al te ver
is gaan ze liever te voet en laten de fiets thuis. Op een fiets
vrijen, 't is bijna niet te doen en ge kunt er bij verongelukken
op de aandoenlijkste momenten. Zonder fiets kan men bovendien langs de binnenwegen naar huis gaan, en blijven staan
waar men wil. Wij thuis gingen altijd te voet, we hadden
geen fiets.
Fientje Haesevoets moest van beur moeder naar Scherpenheuvel omdat er in het jaar een koe gestorven was van de
kalverziekte, en omdat een van de kinderen de stuipen kreeg.
Bert Thielens ging ook naar Keerskensprocessie, al was bij hen
in huis en stal alles in orde, en hij stond achter de kerk een
uur te wachten op Fientje. Wel, ze zijn Gegaan, maar ze zijn
niet verder geraakt dan Het Molenijzer, van daar naar De
Lelie, dan naar de Frakke waar Jan Noot harmonica speelde
en gedanst werd, en zoo werd het acht uur en tijd om naar
huis te gaan. Ze trokken gerichts door het veld, en ze hingen
van boven tot onder vol modder. Toen ze terug te Zichem
waren dacht Fientje er eindelijk aan dat ze een gewijde kaars
had moeten mee brengen. Aan teruggaan viel niet te denken.
Ze stapten binnen bij Marie Vos, op de markt, en kochten een
kaars. — « Hoeveel is 't, Marie ? » vroeg Fientje. — « Tien
cens », zei Marie, « en 't is maar slecht weer, hé Fientje ». —
« Ja », antwoordde Fientje, zonder dat ze wist of het waar was.
Bert betaalde tien cent, en zoo hadden ze hun beeweg gedaan.
Maar zondags daarop komt Fientje's moeder na de mis bij
Marie Vos binnen om het een of het ander te knopen, en
Marie zegt : « Ik was abuus toen ik maar tien cens vroeg voor
die bougie van ulie Fientje, het is vijftien cens ». — Wat voor
een bougie ? » vroeg de moeder stom verwonderd. — « Wel,
die bougie van verleên zondag, met Bert Thielens ». — Arm
Fiéntje! Ge kunt denken! Denzelfden zondag is ze met die
ongewijde kaars naar Scherpenheuvel moeten gaan, zonder
Bert Thieléns, om ze daar te laten wijden.
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Den avond van Allerheiligen en den avond van Keerskensprocessie was ons dorp vol muziek en zang. Het krioelde die
dagen op beide bedevaartplaatsen. van lammen en mismaakten, kreupelen en blinden, die daar een goeden dag hadden.
Met blind zijn was het meest te verdienen, en wie er een
vrouw kon bijkrijgen met een paar kleine kinderen, slecht
gekleed, die op den juisten tranerigen toon hun oremus konden opzeggen, kon op éénen dag genoeg verdienen om een
half maand te leven. Hij moest echter deelen met het wijf, en
die hield hem in 't oog. Dat volkje, samen met liedjeszangers
en foorkramers, eindigde gewoonlijk den dag in een herberg
van den omtrek, en dan kon er een pint af.
Te Messelbroek werd Sint Michiel vereerd tegen de hoofdpijn, te Wolfsdonk Sint Antonius Abt tegen de ziekte onder
de varkens, te Deurne achter Diest Sinte Wivina, tegen keelpijn en besmettelijke ziekten bij menschen en vee (tegen
dat laatste is gereklameerd geworden door pastoors van
andere heiligdommen die voor het vee meer partikulier in
aanmerking komen) op de Blauwberg Sint Cornelius tegen
stuipen en andere kinderkwalen, in den Trichelhoek, tusschen
Ein hout en Veerle, beeweegden ze naar Sint Bavo tegen
kinkhoest, te Engsbergen bij Sinte Lucia, tegen keelpijn en
op-de-longen, te Molenstede naar Sint Amandus, tegen lamheid, jicht en stuipen, en te Diest gingen de moeders geregeld
naar het geboortehuis van Sint Jan Berchmans tegen den
« overschreeuw » van de kinderen. Dan waren er nog veel
verdere beewegen, waarvan de treurigste wel was die naar
Sinte Dimfena te Geel, voor de krankzinnigen, omdat dit ook
de droevigste van alle ziekten is. Naar Hakendover trokken
ze met de paarden, naar Sint Rochus te Binkom, volop in
den zomer, met een langen stoet van huifkarren, en voor de
kinderen die mee mochten was dit een van de glorieuze feestdagen van het jaar. En van Ons Lieve Vrouwke van Scherpenheuvel spreek ik niet eens.
Ieder dorp of gehucht had zijn heilige die voor het eene
of het andere in aanmerking kwam, en ik heb ze in mijn
kinderjaren allemaal bezocht. En al wisten wij wel dat er
verre, fameuze bedevaartplaatsen waren, waar het eene
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mirakel na het andere geschiedde, te Lourdes, waar Ons Lieve
Vrouwke zelf verschenen was, te Rome ,waar ge om zoo te
zeggen zoo dicht bij God stondt als te Zichem bij mijnheer
pastoor, te Brugge met het Heilig Bloed, te Kevelaar, plaatsen
waar Onze Lieve Heer of Onze Lieve Vrouw bijna zaten te
wachten om u te genezen, toch hadden wij volle vertrouwen
in onze eigen eenvoudige genade-oorden.
Langs alle wegen en zandbanen van Halteland en Kempen
staan nog altijd de goede Heiligen, en waken over land en
volk. Die hebben ons nooit verlaten. Wij gaan tot hen en zij
komen tot ons.
En zoo lang Gods lieve Heiligen zullen waken, zullen land
en volk niet vergaan.
(Wordt voortgezet).
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DE OUDE JONGEMAN
Hij weet 't niet, maar is een der onbegeerden,
Die egoïstisch worden en jaloersch.
Ze suggereeren dat hen niets ontbeerde,
En zijn verlegen, linksch, en lichtlijk boersch.
Hij stopt zich vol met kool en wienerschnitzel,
En drinkt zijn kop niet rozig maar grauwblauw.
Hij was ook graag iets anders dan 't afgietsel
Van opgekookte jeugd, maar amper lauw.
Hij kleedt zich liefst in iets te jeugdige kleeren
Gebruikt een sterk parfum, en veel te veel,
Staat dichtbij, maar behoort niet tot de heeren.
Een meisje lacht, 't hart klopt hem in de keel.
En dan bemerkt hij dat die lach niet hem
Geldt, maar den naast hem Baanden gentlemen.
WILLEM DE MERODE.
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RUSSISCHE LETTEREN EN MUZIEK IN VLAANDEREN
Voorstelling van
ALJEKSANDR VJERTIENSKIEJ
door Dr. JOHAN DAISNE

Het lied is een gemengd kunstgenre : het is muziek gezongen met woorden, dus met letterkunde. Men kan zich natuurlijk muzikale zinnen voorstellen die, zonder begeleiding van
tekstwoorden, hetzij met de stem, hetzij zelfs instrumentaal
uitgevoerd worden, en toch nog van « lied » spreken. Wat er
zou op wijzen dat die « musique pure » nog onafscheidbaar
te denken is van menschelijke en letterkundige vertolking,
dat ze slechts een embryo is van het compleet begrip
« lied ». Dat compleet begrip omvat dus eerst een muzikalen
zin, dien men den « levensstroom » van het lied zou kunnen
noemen; die stroom wordt in een menschelijke stem gemoduleerd, waardoor « ziel » aan het lied wordt gegeven; tenslotte wordt, door het woord, « geest » geschonken aan 'het
lied, — de bezieling wordt vergeestelijkt tot letterkunde.
Muziek, stem, woord, —ziedaar de bestanddeelen van het
volmaakte lied.
Deze kleine ontleding laat toe aan te tonnen, waaraan het
ligt dat er zoo érg weinig volmaakte liederen zijn. De verklaring is, dat zèlden de drie genoemde bestanddeelen op een
gelijk peil aanwezig zijn. Aan vele zgn. « artistieke » liederen,
ontbreekt vaak het allereerste : hun letterkundige tekst is van
een hoog gehalte, maar de levensstroom is er niet, zij worden
niet gedragen, niet bewogen (in echten en beeldenden zin)
door een « musique pure ».
Aan die liederen, die men « conservatorisch » in den slechten zin kan noemen, hapert vaak ook het tweede bestanddeel
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zij worden, door een eveneens conservatorische stem, niet bezield, maar gezongen, « gedeclameerd », instede van «gezegdi>
te worden, met al wat dit nieuwe woord aan menschelijkheid
inhoudt.
uist andersom met het straatlied, het succesdeuntje, den.
Schlager, of hoe men het noemen wil. Heel dikwijls is hier
de basis prachtig aanwezig : ik zou dadelijk tientallen, wel
bekende Schlager kunnen opnoemen, die een heerlijken muzikalen stroom bezitten, waaraan ze dan ook hun populair succes
te danken hebben : ze zingen, direct, uit en tot het hart. En
daar dat allereerste voorwaarde is, zijn ze ons oneindig meer
lief dan de « artistieke » dorheden waarover we 't zooëven
hadden. Te meer dat die Schlagers ook vaak uitstekend voldoen in de tweede voorwaarde, de stem-vertolking : vele
platen met deuntjes zouden hier kunnen genoemd worden,
die op werkelijk aangrijpende wijze, niet voorgedragen, maar
menschelijk gezégd worden. Helaas, tot het artistieke patri
monium worden die volksche schoonheden doorgaans niet
toegelaten, en wel omdat het derde, literaire element, hun
bijna altijd ontbreekt : u kent de zinlooze of onzinnige teksten.
waarop ze gesteld zijn. Dat ze, desniettemin, zekere menschen`
mèt-cultuur lief blijven, bewijst wel hoe rijk hun muzikaal
basis-bezit is, en hoe jammer het is dat dit, meestendeels, niet
op waardige literaire wijze uitgewerkt wordt. Dat de muziekfirma's dat mochten inzien en voortaan beroep doen op letterkundige tekstschrijvers, iedereen zou er baat bij hebben!
Dit alles om u thans Aljeksandr Vjertienskiej te kunnen
voorstellen, als den zeldzamen componist-dichter-zanger van
liederen die o.i. volmaakt kunnen genoemd worden. Immers,
in zijn liederen wordt men bewogen door wat men herkent
als pure muziek : eenvoudige muzikale zinnen, direct uit het
leven wellend, en daarom zoo geheimzinnig ontroerend en
onvergetelijk.
Datzelfde eenvoudige en aangrijpende klinkt uit de waarachtig bezielende stem van. Vjertienskiej. En ten slotte zal
men in den, ook door Vjert. gemaakten tekst van die liederen,
— althans als mijn vertalingen geslaagd zijn, bizonden
mooie gedichten herkennen, die, afgescheiden van de muziek,
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nog een volmaakt bestaan hebben.
Wie is Vjert. ? Ik zei het reeds : een Russische componistdichter-zanger. Reeds voor de Revolutie verwierf hij bekendheid in Rusland. Men vertelt, dat, tijdens den oorlog, de
soldaten zijn « Jamais, damais » zongen bij hun marschen.
Wellicht begrepen ze dit fijne droomvers niet volledig, maar
toch voldoende om er een tegenwicht in te zoeken, en te vinden, voor die harde uren. Na den oorlog verbleef Vjert. in
't buitenland : in Polen, waar zijn naam ook zeer populair
is en al zijn liederen vertaald werden; in Parijs, waar hij als
Pierrot optrad in de café-concerts; en, naar ik vernam, thans
in Shangaï. Er is geen Rus die den naam van Vjert. niet kent,
maar zijn succes is meer populair dan artistiek. Zoowel door
de uitgeweken Russen als door de Sovjet-Russen wordt hem
m.i .te kort gedaan, om verschillende redenen.
Voor de uitgewekenen blijkt het het genre te zijn, dat aanleiding geeft tot voorbehoud. We zullen hierop niet ingaan:
we zeiden hierboven waarom we het « deuntje » voortrekken
boven het conservatorische lied, vooral waar dit deuntje ons
inziens nog letterkundig « achevé » is.
Met de Sovjets is het andersom : de uitgewekenen zien op
Vjert. neer als op een volkskunstenaar, de Sovjets wijzen
hem af als een decadent uit den ineenstortingstijd van het
vroeger regime. Inderdaad, er i s iets decadents aan en in
pejoVjert., maar in zijn beste werk hoeven we dat niet
ratief op te vatten : daar gaat het niet verder dan een betooverende verfijning in inhoud en vorm. Elders draagt het
echter wél sporen van ziekelijkheid, maar hier dienen we een
groot onderscheid te maken tusschen tleven en kunst.
Persoonlijk ijver ik steeds voor een definitie der Kunst
waarin deze wezenlijk door en voor het Leven zou bepaald
worden. Maar dat wil niet zeggen dat kunst en leven identisch zijn.
Kunst is o.i. een verlenging van het leven, leven geleefd
op een ander plan, dat van den droom, waar elementen die
gevaarlijk zijn in het echte leven, op onschadelijke wijze kunnen toegelaten worden. Het decadente is zoo'n element : in
het leven zal men het bestrijden, maar in de kunst mag men

zoo
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het toelaten, omdat, goed-begrepen, het daar onschadelijk is,
én omdat het waarde heeft. Ik kan dit bewijzen. Maar het zou
ons te ver leiden. Ik zal u alleen de namen van eenige groote
decadente en toch waardevolle kunstenaars herinneren : Verlaine, Baudelaire, Poe, Hoffmann.... en u maar even wijzen
01 dit : heeft u van een decadente als Marlène Dietrich ten
slotte geen vergeestelijkte emotie bewaard ? Want dat is het
diepere wezen van die decadenten : op den rand van het
ziekelijke, op den zelfkant van leven en maatschappij, stellen
ze door contrastwerking den geest dubbel in het licht. Goede
decadentenkunst dient, « par la négative », hetzelfde ideaal
als rechtstreeks-positieve, zgn. gezonde kunst : het verheerlijken der eeuwige Waarden. Men denke aan het woord van
Aristoteles : het treurspel loutert de ziel. U ziet, naar aanleiding van Vjert. zou een gansche studie te schrijven zijn
over de filosofie van het decadente in kunst en leven. Maar
dit is vandaag niet onze taak.
We spraken over de Sovjet-Unie en voegen er nog dit aan
toe : we begrijpen best dat in gespannen tijden van opbouw,
practische politieke strakheid de bovenhand moet hebben op
breedere wijsgeerige interpretatiën. Wij vertrouwen dat er
mettertijd plaats zal komen voor deze laatste : we wezen er
reeds op dat de S.U. harmonieus die richting uitgroeit.
Hieronder laten we nu vijf typische voorbeelden uit het
werk van Vjertienskiej volgen, hopende hiermede de aandacht te winnen voor verdere bekendmaking van zijn kunst
alhier.
Ziehier het uiterlijk meest Russisch lied van Vjert. Het
heet u V S t j e p i e M o 1 d av a n s k o j », wat beteekent
«In de Steppe van Moldavië». Moldavië is een
landstreek in Roemenië (de dichter blijkt haar met Bessarabië
te assimileeren) en ook een A.S.S.R. (1). Beide worden
gescheiden door den Dnjestr.
De uitgeweken dichter bevindt zich in Roemenië en staart
(1) Autonome Socialistische Sovjet-Republiek.

517

over den Dnjestr naar het land waar hij geboren werd. Ziehier zijn -droefgeestig lied, zooals we het, evenals al de andere
,die u zult hooren, metrisch uit het Russisch vertaalden :
Met een zucht rollen slaaprage treinen
door de weilanden af het talud,
terwijl Christus, meewarig en peinzend,
van het kruis kijkt, dat hangt bij den put.
Ach, die wind der Moldavische steppen,
en het lied van den grond waar je gaat!
't Is het lot van Zigeuners : te trekken,
altijd weer, zonder zorgen noch maat.
Hoe verwantschapt zijn al deze beelden!
'k Zie zoo veel dat geliefkoosd hier werd,
en die vogels, je moet met hen mede,
als met schoolmeisjes naar een concert.
Hoor die verre geluiden stil varen,
op den Dnjestr, door het donkergroen land:
't is de bittere Russische aarde....
die ginds leeft op het andere strand....
Ach, de berken beginnen te tanen,
nacht heeft alles in droom doen vervlien,
Maar laat, nacht, mij 't geluk : door mijn tranen,
mijn ver land nog een keer toch te zien!...
Het. volgende lied is het meest. decadente. De dichter, gekleed als Pierrot, zingt
« JONNY»
Hoe schoon het ook eens groeide,
een dab worden we 't moede,
hoe spijtig dat ook is.
Zoo had mijn kleine Jonny
518

twee handen warm als zonnen
en een volmaakt gebit;
ook kon hij streelend laphen,
en in zijn oogen lag er
een wild betoovrend licht.
Hij diend' in Piccadilly
die, wat men ook bedille,
dé bar der baren is!
Met cocktails en sigaren
liep Jon door de gevaren
van dit helsch paradijs
het poeder dat doet droomen,
de fats en lichtekooien,
en beider wilde grijns.
Maar Jonny gleed heel rustig
voorbij aan al die lusten,
zijn ronde lip bleef rein.
Te midden der verlangens
die wild voor hem ontbrandden,
ging zélf hij koud als ijs.
Hoe broos zijn al die koelen!
Een nacht kwam een bezoekster,
juist voor den dageraad,
in hermelijn gewikkeld,
van dorst bijna verstikkend,
en met gesmart gelaat :
een schoone feest-verminkte,
een doodlijk-moe-geschminkte.
Ach, leeftijd vol van waan,
die, uitgeput van zinnen,
nog vraagt en wil beminnen
en zoenen tot den traan!
En zoo is het begonnen
zij was bij 't raam geklommen
op een hoog taboeret,
519

Jon heeft voor haar gebogen s
met plots iets in zijn Dogen,
en wijn voor haar gezet....
Sindsdien verstreken weken,
en vlug ging haar vervelen
mijn Jonny's prachtgebit.
Hij werd met schaad' bekeken,
bedankt en ging dan stelen,
hoe spijtig dat ook is.
Ziehier nu een der heerlijkste liederen van Vjertienskiej,
van een uitzonderlijke vroom- en fijnheid. Het heet:
«Vasjie paljtsy pachnoet ladanom», letterlijk: Uw vingeren geuren naar wierook».
Het is een herinnering aan het oude Rusland, toen het overschot van de gestorvene in de kerk werd tentoongesteld en
de overlevenden een laatste maal de in wijwater gewasschen
hand van de doode komen kussen.
Een meisje is gestorven, de dichter knielt voor haar, terwijl
hijhaar vingeren met de 'lip beroert, en zingt
Wierookgeurend zijn je vingeren
van elk ding zacht los gegaan,
weemoed slaapt onder je wimperen,
niemand wekt er nog een traan.
Maar herrijzen zul je, lentelijk,
en met God., den goeden grijs,
Langs de witte trap van 't prentenboek,
binnengaan in 't paradijs.
Hoor je nog je diaken prevelen?
Buigend zit hij in de nis,
onderwijl zijn baardje, zegenend,
van d'ikonen 't stof afwischt....
,

Wierooklicht, ach! zijn je vingeren
van elk ding stil losgegaan;
alle leed gleed van je wanperen,
niemand wekt er nog een traan.
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Weer éven decadent is het lied « J a m a is », ook wel
« Papegaai Flober » genoemd; in 't Russisch « Ja pomnjoe
etoe notsj ». U kent wellicht dat lang proza-gedicht van Edgar
Allen Poe, waar de dichter in zijn vertrek zit te droomen aan
een afgestorvene, terwijl een raaf steeds herhaalt « Never
more » — nooit meer.
Het thema van « Jamais » is 't zelfde. Ik laat aan u over te
oordeelen wie, Poe of Vjert., het meest direct en aangrijpend
dit gegeven vertolkt heeft. Zihier Vjertienskiej
Weer denk ik aan dien nacht,
o meisje, toen je weende :
uit je geverfde o-ogen rolde opeens,
in mijn glas wijn, een blauwe edelsteen....
Ach, hoéveel, hoeveel keer
Zag ik hem weer,
Zag ik dien nacht,
dien nacht nog weer,
0 meisje, die je meenam!...
Nok hangen in 't salon
je lichtgevende kleeren,
het ééneg licht dat deze dagen verft.
In 't hoekje treurt je papegaai Flober
« jamais » zegt hij;
den heelen dag zegt hij
« jamais, jamais, damais »,
om dan in 't Fransch te weereen!...
Om te eindigen, dat prachtige lied, dat Vjert. gecomponeerd heeft op het gedicht van den grooten Russischen sym
bolistAljeksandr Blok: «V goloeboj, daljokoj
j n k j e », letterlijk :« In het blauwe, verre slaaps p a 1e
kamertje -» :

:

In het verre, blauwe kamertje,
sliep je meisje zachtjes in;
op zijn teenen klom een mannetje
naar de klok en lei ze stil.
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Alles werd weer aan 't verleen gelijk:
alles vreemd met rust belaen,
en een straat slechts, wit van eenzaamheid,
wit van nevel, in je raam.
Langzaam glijdend, ach draombleeke, zijt
langs de kamers je gegaan,
en je hand heeft, teer van needrigheid,
't blauw gordijn traag toegedaan.
Alles rust in 't verre kamertje,
alles zinkt er deemster weg,
want het rood kaboutermannetje
heeft het uurwerk stilgelegd....
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BALLADE VAN DE BRITSCHE MARINE
door BERT PELEMAN
(Bij het vergaan van de « Thétis »)

Te Edimburgh weenen de vrouwen.
Te Londen verklaart men waarom.
De koning doet duikbooten bouwen.
De koning is ook niet zoo dom!...
Hoar Bellish' doet duikbooten dalen.
Hoar Bellish' roept : « England : de zee! »
Wanneer dan dees duikbooten falen,
staan siddrende vrouwen aan reê.
Dan zaadlen de Tourmies hun paarden
en houden de drommen in toom.
Dan vlammen dë oogen als zwaarden,
ook nam men de waarheid voor droom....
Want weer is een duikboot gezonken,
gezonken zeer diep in de zee
en honderd haast zijn er verdronken.
De weed'wen staan raadloos aan reê.
Te Edimburgh weenen de vrouwen,
doch 't werk op de werven gaat voort.
Men hoort er de duikbooten bouwen.
De mannen gaan vloekend aan boord.
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GESTALTEN IN 'T VERLEDEN
door M. E. BELPAIRE

XVII De Mei aan 't front, in dat eerste oorlogsjaar, was éen
bekoring van schoonheid en leven. In het dagboekje van Me j.
Duykers zijn het nu de bloemen, de wriemelende wereld der
spruitende duinplantjes, die den boventoon nemen. Nu eens
luidt het : « Partout des fleurs : primevères, véroniques, pensées. les argousiers sont splendides avec leur ramure vigoureuse, noire, anguleuse, leur feuillage neuf, vert grisátre ou se
volent encore les se ales roux et les minuscules fleurs vertj auna^ tre.... Les f eui les naissent, des peupliers à tête ronde
semblent d'or rougea^ tre; les bourgeons des canadas sont tont
blancs. A distance, on dirait la neige des arbres fruitiers; les
sureaux sont déjà tour verts, les bouleaux couverts d'une
verdure adorablement légère et de petits fruits longs et
brunátres.... »
Dan weer :
« Les grands massifs d'aubépine sont couverts de fleurs.
Dans les prairies au bord des fossés, dedans, sur les talus, eest
un admirable fouillis de compagnons blancs, de boutons d'or,
de véroniques, de sinoglosses, de cigüe, de petits geraniums
roses, de roses des dunes, de ronces fleuries. Les tétards commencent à pousser de petits rameaux couverts de feuilies... »
Wij dwaalden, verrukt, door de duinen en langs het strand,
genietend van het herlevende licht, van den ketterenden zang
der nachtegalen, van "t ruischen der jonge baren in de blauwe
zee. Maar geen oogenbblik vergetend wat zich afspeelde
ginder, waar het kanon donderde. 's Namiddags, in 't -lof in
ons geliefd kerkske, was het de zang der talrijke jongens,
vereenigd in herdenken van hun verre thuis, in gebed om hun
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geliefden terug te vinden. Drukker en drukker kwamen de
bezoekers toe : Van der Cruyssen, met wien wij voor na den
oorlog een werk hadden begonnen, een steunfonds voor den
middenstand; Georges Van Severen, die al zijn vrienden
meebracht; Edouard Gérard, een fijne Waal uit Gembloux,
dichterlijke natuur. Met hem zagen wij, Zondag 9. Mei, voor
den eersten keer, Paul Piérard, een schilder uit Brussel, die
het volgend jaar aan 't front zou sneuvelen. Hij was een
talentvol leerling der Brusselsche Academie, stond vooral
onder den invloed van Montald. Daar ik hem had gezegd dat
ik de duinroosjes zoo bewonderde, stond hij voor dag en dauw
op om een paneeltje ervan te borstelen dat ik met piëteit
bewaar. Jeugdig en vol geestdrift, was hij een onzer trouwste
vrienden de korte maanden van zijn overblijvend leven. Een
andere jonge schilder, Gustave Donnet van Antwerpen, kwam
ons met zijn vriend Paul Van Aubel, den 5 Mei bezoeken.
Ook die twee waren vol jeugdig enthousiasme en van de vrooli j kste dapperheid.
Heel die jeugd trouwens wedijverde in dat opzicht. Louis
de Mahieu had, te Steenstraete, blijk gegeven van waren heldenmoed en genoot,
die eerste oorlogsjaren als. een miracu g,e
leuze bescherming. Een obus, die nevens hem viel, ontplofte
niet. Hij had schuil gezocht in een molen. Op 't oogenblik dat
hij er uit kwam, werd de molen door een bom vernield. Maar
zoo die jongeren in hun driesten overmoed, niets vreesden,
dan lieten de meer bedaagden zich toch niet overtreffen in
dapperheid. August Van Cauwelaert werd op de dagorde
gesteld, omdat hij, bij klaren maneschijn een blokhaus had
vernield, dicht bij de Duitsche linie. Zijn verwante, Dom
Franco de Wijels, was ook een dier dapperen. De strijdlust
zat hem in 't bloed ,volgens wat August ons vertelde. Hij
behoorde tot een adellijke familie die te Antwerpen aankwam
in de beroerde tijden der zestiende eeuw. Al de geslachten
ervan voelden zich gelokt naar den strijd. Waterloo, 1830,
1870, zij hadden alles meegemaakt door een of ander lid, en
nu kon Dom Franco, in zijn benedictijnsche abdij, den roep
ook niet wederstaan en een zuster van hem, die in 't klooster
was, verbeet moeilijk haar strijdlust. In die atmosfeer van
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jeugd en helidhaftigheid leefden wij.
Zeer aangenaam en onderhoudend waren tevens de gesprekken van Majoor Collon die een druk bezoeker was bij zijn
neef. Hij was op de hoogte van alles wat in het leger, en ook
in de politiek van heel de wereld, omging. Toch kon hij zich
soms vergissen. Duinkerke werd gebombardeerd door een
kanon, ergens verscholen, en dat men niet kon ontdekken.
Het moest van ongemeen kaliber zijn en deed veel kwaad.
Sommigen dachten dat uit de zee geschoten werd; anderen
uit het land. De majoor verklaarde, met militaire beslistheid,
dat het laatste onmogelijk was — en toch bleek hetlater dat
het zoo was.
De groote bezorgdheid van die dagen was te weten of Italië
aan de zijde der geallieerden in den oorlog zou treden. Den
24 Mei viel eindelijk de beslissing. Met angst en spanning
had men ze verwacht, want steeds hoopte men op een spoedige verlossing en eindvrede. Hoe juichten de mannen toen
Italië zich aan hun zijmm schaard! Want steeds gruwelijker
werd de strijd. Den 8 Mei vernamen we dat de Duitschers de
Lusitania, met aan boord 1500 passagiers en 500 personen der
bemanning, in den grond geboord hadden. Slechts 500 konden gered worden, en onder de slachtoffers, bevond zich
Mevrouw Depage, de vrouw van Dr. Depage van den Océan.
Zij werd later begraven in de duinen, niet verre van de houten
kapel die opgericht werd voor den dienst der ambulance.
Ik herinner mij nog den indruk, twee jaar vroeger, toen
zooveel menschen omkwamen op den Titanic, maar dat was
niet geschied door menschendaad! Steeds nam de Océan meer
uitbreiding, want de oorlog nam aldoor in hevigheid toe.
Groote paviljoenen waren opgetimmerd bezijden en achter
het vorig hotel. Dat op de dijk werd geheeten Everyman en
de hoofdnurse was een Engelsche : Miss Dale, die reeds in de
eerste dagen van den oorlog, naar Antwerpen was gesneld
om de gekwetsten te verzorgen. Zij kwam den 21 Mei kennis
maken, denkende te vinden « an old lady, knitting all day
long ». Zij was verrast ons met zooveel zaken bezig te vinden,
en werd, en is nog, een onzer trouwste vrienden.
Tusschen al het oorlogsgedoe in, opende en bloeide de Mei
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en speelden zich dekerkfeesten af. De kruisprocessiëen doorliepen de duinen, bij den zang der priesters, het beieren der
paternosters, het sissen der obussen en het fluiten der ontelbare nachtegalen —contrast van leven en dood, van opstanding en vernieling. Ons Heer- Hemelvaart, Sfinxen gingen
voorbij, en nog waren wij in die Panne die ons met eiken dag
dierbaarder werd, als een oord van ballingschap, maar ook
van ongekende vreugd en smart.
Juni, de maand van 't H. Hart. Zou die ons de verlossing
brengen ? De flora der duinen was nu rijker en weelderiger
geworden; en wij genoten meer dan ooit van de natuur
in de tusschenpoozen, want onze werkzaamheid had uitbreiding genomen.
Den asten Juni kregen wij het bezoek van den heer Ramaekers, volksvertegenwoordiger voor Limburg, gezonden door
Minister Helleputte. Hij was met zijn vrouw sinds het uitbreken van den oorlog het leger gevolgd, zij hadden een
zoon onder de wapens en soms sliepen ze gewoon op stroo,
zooals de jongens en vergenoegden ze zich met éen maaltijd
per dag, om iedereen te kunnen helpen. Zij hadden veel
gezien, o.m. de ellende der gekwetsten te Calais, onder den
slag van den Yser. Daarover kon ook mijn neef Maurice
Belpàire vertellen, die lang op hulp wachtend op de straatsteenen bleefliggen.
Mr. Ramaekers hield voordrachten op 't front en in het
buitenland. Het doel van zijn bezoek was een Engelsche dame
aan te melden, Mrs. Innes-Taylor, die een Canadeesch fonds
vertegenwoordigde; The Belgian Soldiers Fund en zich
dienstig wilde maken aan de Belgische bevolking. Daar dit
ons grootelijks interesseerde, kwam hij wat later terug met
zijn vrouw, een zoon seminarist en Mrs. Innes-Taylor, die bij
ons bleef logeeren.
Mrs. Innes-Taylor had tlange jaren, toen zij een jong meisje
was, Brussel bewoond. Nu was zij uit Canada, bij hare familie
in Engeland aangekomen en de oorlog gaf haar de gelegenheid om haar grenslooze menschenliefde lucht te geven. Mits
den practischen zin der Engelschen, wenschte zij kennis te
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nemen van den toestand, en den volgenden dag ging zij, door
Juf. Duykers begeleid, de ambulance van den Océan bezichtigen. Alles werd in oogenschouw genomen en geestdriftig
bewonderd om de volkomenheid der organisatie. Mev. de
Brockdorff — Mary Good — stond aan 't hoofd van het
economaat : keuken, beenhouwerij, voorraadsmagazijn. Wasscherij en lingerie waren bestuurd door Mw. janssen, echtgenootie van een der knapste chirurgijnen van de ambulance.
Ieder departement stond onder toezicht van een verantwoordelijke persoon. De talrijke nurses, in 't begin bijna alle
Engelsche, hadden aan hun hoofd eene Engelsche matron.
Dit alles was te danken aan het initiatief der Koningin.
Men kan zich voorstellen hoe Mrs. Innes-Taylor, als Engelsche, genoot, van die zoo practische inrichting. Maar was zij
Engelsch door geboorte en afkomst, toch had zij zich in haar
kindser- en jeugdjaren te Brussel vertrouwd met onzen aard.
En met welke toewijding wierp zij zich in den strijd om de
heerschende ellende te lenigen! zoodanig dat zij er gezondheid
en krachten bij inschoot.
Van die ellende kon zij zich vergewissen, toen zij, den_ volgenden dag, den heer Ramaekers vergezelde. Uit de pastorie
van Steenkerke, waar hij logeerde, togen zij beiden rond en
vonden van alle miserie : 17 kloosterzusters, van alle levensmiddelen beroofd en zonder vuur gehuisvest in een bouwvallige woon; geruïneerde pachters, enz., enz. Overal zouhulp
welkom zijn en het veld voor de liefdadigheid was ruim
genoeg. Volgens den Heer Ramaekers stonden 1600 kinderen
van de vuurlinie opgeschreven om naar Frankrijk gevoerd te
worden, maar een overgroot getal, bleef er nog over. — Zoo
bleek het inderdaad toen de Koningin later, te Vinkhem, die
arme kleinen vergaarde en er als eene Moeder over waakte....
Het plan van Mrs. Irenes-Taylor was een centrum van haar
activiteit in De Panne te openen en daarom een der villa's
van den Océan te bekomen om er een depot van hulpmiddelen : voorraad, kleederen, enz. te kunnen houden. Zij had
Dr. Depage reeds over haar plan onderhouden en hij scheen
gunstig gestemd. Den 4 Juni, gingen wij, Mrs. Irenes-Taylor
en ik, samen naar den Océan, om verder contact te nemen.
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Wij werden zeer vriendelijk onthaald, maar plots veranderde
die houding toen Mrs. Innes-Taylor in overweging gaf de
pakken neer te leggen bij de pastoors of bij kloosterzusters.
Daar was Dr. De page die evenals de meeste zijner medewerkers, deel uitmaakte van de loge, niet voor te vinden, en de
villa kon ook niet verder gemist worden. Van dit sectarisme
had Mrs. Innes-Taylor, die een protestantsche was, geen idee,
en zij kon het bezwaarlijk gelooven. Vruchteloos zochten wij
de zaak nog te redden. Wij noodigden enkele gezaghebbende
personen van den Océan : Heer en Mw. Hanssens, van Vilvoorde, Heer en Mw. Rolin uit op een thee in Swiss Cottage.
Het onderhoud was vriendelijk, maar het mocht niet helpen;
en onverrichterzake moest Mrs. Innes-Taylor ons verlaten. —
Later vestigde zij zich te Veurne, waar zij met behulp van
Mej. Pauline Van Hee, van deze stad, de levende voorzienigheid werd. Zij bekeerde zich tot het katholicisme onder den
invloed van deze engelachtige vrouw, die op het veld van eer
der liefdadigheid sneuvelde. (Nov. 1915) .
Met Heer en Mw. Ramaekers, was ook gekomen de pastor
van Steenkerke, bij wien zij logeerden. Een treffende persoonlijkheid, een kostbare verschijning was deze struische priester,
rond en gul, met een stem als een klok. Van Hoonacker was
zijn naam, en hij was de broeder van dien Prof. Van Hoonacker, wiens collega ik later zou worden in de Vlaamsche
Academie. Beiden zijn mij reeds, zooals zoovele anderen,
bij den Heer, voorgegaan. En ik hoor nog de stem van Pastor
Van Hoonacker gonzen : « La guerre est une chose paradoxale ». Ter eere van Mrs. Innes-Taylor sprak hij Fransch.
Tusschen al die démarches, wemelde het van bezoeken : de
heer Steyaerd, arrondissementscommissaris te Veurne; Paul
Van Aubel, met zijn vriend, Gustave Donnet; Edouard
Gérard, een jonge heer Schaeken, uit Brussel, verwant met
eene zuster van Mrs. Innes-Taylor; Paul Piérard, de schilder,
met Ed. Baers. Zij behoorden beiden tot het 2de linieregiment,
en daar dit regiment op rust was in De Panne, kwamen zij
meermaals in die maand Juni, die daarbij opgehelderd was
door een prachtig zomerweer, en, op geestelijke wijze, door
de octaaf van 't Allerheiligste Sacrament, het feest van 't H.
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Hart. Door dit alles werd de ziel hoog gehouden.
Zelfs boven de ellenden, de kleinzieligheden, onvermijdelijk waar menschen bijeen zijn : meeningsverschil tusschen de
aalmoezeniers en vervolging van de meest edelgezinden. Ik
denk aan den voortreffelijken E. H. Quaedgebeur, aalmaezenier op den Océan en wiens positie een oogenblik bedreigd
scheen, —echter niet van wege de andersdenkenden, want
Dr. Depage verklaarde dat, zoo hij weggenomen werd, hij er
geen ander zou in zijn plaats aannemen. — Over zijn Océan
zwaaide Dr. Depage onverbiddelijk den scepter.
In die Juni-dagen brak een brand los in de ambulance. Het
paviljoen ALbert-Elisabeth werd vernield. Gelukkig kon men
de gekwetsten redden, maar die rosse vlammengloed had iets
sinister in dien oorlogstijd. De mannen vonden er enkel leute
in, en Paul Piérard vertelde met zest hoe zij alles door de
gesloten ramen hadden geworpen in een villa die ook in brand
was geraakt. Men kan zich denken in welken staat porcelein
en glas op den grond neerkwam! —Vernielen is 't instinct
van de jeugd....
Aalmoezenier P. De Groot, van de Jesuieten, die ons bezoeken kwam, behoorde eigenlijk niet meer tot de jeugd.... Maar
ondanks zijn rijpen leeftijd spaarde hij geen moeite, stond
dag en nacht ten dienste zijner jongens en werd verscheidene
malen gekwetst.
Met het 2de linieregiment lag ook het Ode op rust in De
Panne. Dit bezorgde ons herhaaldelijk het bezoek van Aalmoezenier Nobels. Hevig kwam hij op tegen zekere strekking
die zich begon te laten gelden bij de Vlamingen — de Vlaamsohe intellectueelen wel te verstaan, want het volk werd er
niet door beroerd. « Zij stellen de Vlaamschgezindheid boven
alles », kloeg hij, « boven vaderlandsliefde, boven den godsdienst zelf! » Toen kon hij niet voorzien tot welke noodlottige gevolgen dit kwaad eenmaal in Duitschland zou
voeren, maar zijn woorden vonden bij ons een gereed echo.
Die verkeerde stemming werd in de hand gewerkt door de
ophitsingen der franskiljons. —Zonder het franskiljonisme
trouwens zou er nooit activisme bestaan hebben. Hadden van
eerst af de Vlamingen hun recht bekomen, er zou geen redear
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geweest zijn tot misnoegdheid. Ik heb, meen ik, reeds
gezegd hoe de XXe Siècle, in Parijs gedrukt, een groot deel
droeg in de verantwoordelijkheid dezer droevige toestanden.
Het schilderde de Vlamingen af als zoovele verraders, verkocht aan Duitschland, terwijl zij tachtig ten honderd in 't
leger stonden als verdedigers van 't vaderland; de Waalsche
provincies werden immers eerst door den vijand overrompeld.
Voor dit blad was de Vlaamschgezindheid een gevaar voor de
alliés en het mag een schande heeten dat deze aantijging door
een Belg in Frankrijk tegen eigen volk werd verspreid. Ongelukkig waren maar al te veel Belgische officieren met
dezelfde mentaliteit behept. De Koning deelde voorzeker niet
in die wraakroepende vooringenomenheid, maar wat kon hij
alleen doen tegen een geheele legerinrichting, en in zulke
akelige omstandigheden ? Iets tragisch had de Vlaamsche jeugd
toen, onder miskenning en wantrouwen, strijdend voor den
geboortegrond, leven en bloed veil hebbend. Hun heldhaf tigheid stond geteekend door het eigen teeken van Christus'
Kruis : het offer in verworpenheid.
Maar was hun offer dubbel roemrijk, het verminderde de
schuld niet van hen die smaad en oneer wierpen op hun edelmoedigheid. En welke verbittering werd door die valsche
aantijgingen verwekt! Welk gevaar leverden zij niet op voor
de trouw van 't leger!
Aan 't hoofd van de XXe Siècle stond Fernand Neuray, een
talentvol journalist, vroeger discipel van Kurth en die tot dien
post beroepen werd door Minister Helleputte. Een andere
Fernand, advocaat Passelecq, nog schitterender begaafd,
maakte ook deel uit van de redactie. Ik schreef aan dezen
laatste om hem het verkeerde en gevaarlijke van de actie van
den XXe te doen inzien en kreeg een antwoord even vol
begrijpen als deferentie, maar toen ik mij tot Fernand Neuray
wendde kwam mij van hem toe een brief van louter persiflage. « Met een vrouw is redeneeren tijdverlies », was zijn
ongesproken oordeel. En het kwaad bleef duren.
Eenigen tijd later kwamen ministers . Schollaert en Helleputte, de twee schoonbroeders, ons bezoeken. De ministers
resideerden te Le Havre, maar van tijd tot tijd kwamen zij
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bijeen in De Panne, onder voorzitterschap van den Koning,
die nooit van zijn leger week.
De houding van de XXe Siècle verwekte hun verontwaardiging. Zij begrepen het gevaar en beloofden tusschen beide
te komen. Door Minister Helleputte hoorden wij van de
moeilijkheden die Frans Van Cauwelaert en de Vlaamsche
Stem, in Holland ondervonden. Daar kwam het gevaar van
den tegenovergestelden kant. Een der voornaamste geldschieters was zekere Gerritson, Hol^landsche reserve-officier,
die de medewerking opdrong van Dr. Jacob, uit Antwerpen,
bekend om zijn Duitschgezindheid. — Het noodlottig activisme stak het hoofd op. Aldus wat Helleputte ons vertelde.
in Le Havre was men gemakkelijker in voeling met de algemeene gebeurtenissen. Aan 't front moesten wij ons tevreden
houden met wat hier en daar doorzijpelde en wat de bladen
drukten. En mocht men het immer vertrouwen ? Toch later
hebben wij ondervonden dat we over 't algemeen goed ingelicht werden.
Tusschen de twee vuren, uit Frankrijk en uit Holland, nam
de werking van De Belgische Standaard om de Vlaamsche
eischen hoog te houden tegelijk met de lo yauteit der Vla.mingen, een belangrijke plaats in. Vanaf den 15 Juni verscheen het blad dagelijks. De taak was niet gemakkelijk en
het initiatief van P. Ildefons Peeters is van uitzonderlijke
beteekenis geweest. Met welke moeilijkheden had hij niet te
kampen! Nu eens wilde men hem buiten zijn villa zetten. Of
men dreigde zijn secretaris, Juul Filliaert, voor den legerdienst op te eischen. Of zijn broeders, die hem hoogst noodig
waren en allen werkzaam waren voor 't blad; of er kwam hinder van wege den drukker. Al wie bezig is geweest aan zulke
onderneming, zal licht begrijpen wat al moeilijkheden kunnen oprijzen, —vooral in oorlogstijd. Het ergste was altijd
af te rekenen met de militaire censuur. Een Vlaamsch katholiek blad was daar voorzeker niet in geur van heiligheid.
(Vervolgt).
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(Zie verder)

dank zij onzen grootera invloed, blijft t daar echter bij;
dit mogen wij weel, zeggen, zonder overdrijven,
omdat wij goed toezien op wat Uw kranten schrijven,
het domme paupersvolkje leest ze wel niet graag
maar wij houden het toch maar christelijk vandaag!
9

Daar valt nog te jagen, daar blijft nog te vangen,
wat er aan opstandigen nog niet is opgehangen;
zij leerera de lieden, dat de liefdadigheid niet
van belang is, doch dat er rechtvaardigheid geschiedt;
met dezulken o Heer, kan Uw Rijk niet welgelukken;
wijlaten ons niet door communisten onderdrukken;
daarvoor loven en prijzen wij U veel te graag
en hielden we ons weer heerlijk christelijk vandaag!
Daar valt nog te jagen, daar blijft nog te vangen,
tot de laatste opstandigen zijn opgehangen;
zij schuilen tot onder ons eigen personeel
en grijpen ons in ons bidvertrek zelfs bij de keel;
help ons, o God, hun valschen opzet weg te vagen,
wij hebben alle half-verdachten al ontslagen;
want, Lieve Heer, men treft ze 't best wel in de maag,
wat voelden wij ons toch weer christelijk vandaag!
Daar valt nog te jagen, daar blijft nog te vangen,
de laatste opstandigen moeten worden opgehangen;
zij willen dat ' leven naar Uw liefdeleer
door de krachtw2er genade -- maar wie kan dat, o Heer?
Zij wekken zoo maar onrust bij de kalme vromen,
die toch al zoo moeilijk vooruit kunnen komen;
hoe wij u moeten dienen, is voor ons geen vraag:
wij handelden christelijk in alles vandaag!
Daarom zullen wij blijven jagen en vangen,
tot de laatste opstandigen zijn opgehangen;
want die vurige geestdrift hebt Gij toch niet graag,
wij en ons huis blijven liever christelijk, vandaag.
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MIJN VRIEND LIE WAN KIE
door LOUIS DE BOURBON

Dit is Lie Wan kie, de bonthandelaar uit het noorden.
Hij is niet klein en niet groot. Hij heeft het gewone gezicht
van den Chinees, grooten mond en breeden neus, hooge jukbeenderen. smalle spleetoogen, maar de blik daarin is warm
en verstandig. Ik weet weinig bijzonders van hem, maar ik
ontmoette hem in Singapore, drie maal in twee dagen, bij
toeval.
Het eerst op de North-Bridge-Road, in het Chineesche
gedeelte. Hij had een open toko, waar bont hing, in velerlei
soorten.
Hij hield mij aan. Of ik iets koopgin wou? Ik vroeg zijn
naam, vanwaar hij kwam.
Lie Wan kie, uit het noorden. Gevlucht voor de Japanners
uit Shanghaï.
— Was het erg daar, Lie?
— Het was verschrikkelijk, toean.
Lie Wan kie werd stil en klein.
— De vrouw is er nog, zei hij zacht, en twee zonen.
— Zij zullen komen, Lie, wacht maar.
— Wat denkt U blanken, daar in ho'1landsch malaya, van
den oorlog?
— Wij houden van de Chineezen, Lie. Wij hebben er vele
duizenden, zij zijn goede handelaren en trouwe burgers. Wij
staan aan jullie zijde.
Mijn blik viel op een bont van witte Chineesche konijnen.
Ik nam mijn tropenhelm en legde die op tafel.
Kijk, Lie, zei ik en wees op den rand van mijn helm,
wanneer de Japanners komen tusschen de heuvels van het
groote rijk van het midden en zij verslaan de Chineezen, dip
vanachter den berg komen — ik wees op de bol van mijn
535

helm — en zij gaan verder, dan komen, voor zij de helft van
den berg zijn gepasseerd, andere Chineezen en weer andere.
Jullie krijgersvoorraad is onuitputtelijk en bergen zijn er
duizenden.
Ik gaf deze eenvoudige instructie met de zelfde woorden
en dezelfde gebaren als ik ze had gekregen van Tjie A bie
uit Soerabaia, die er onder zijn rasgenooten den roem mee
had verworven een groot strateeg te zijn. Ook Lie was zichtbaar getroffen.
Wij zwegen een poos. Ik richtte mijn blik opnieuw op het
witte bont en ging erheen. Het voelde zacht aan tegen mijn
handen en mijn wang. Lie glimlachte.
— Is het niet mooi, toean ?
— Het doet mij denken aan mijn land, Lie, aan de sneeuw,
die 's winters op de wegen ligt, op het veld, op de bosschen.
Het is zeer mooi.
Ik ging heen. Lie's wijze glimlach, uit veel leed gewonnen,
volgde mij. Ik liep wat rond door de inlandsche wijken,
maar het werd te heet. Op de second floor van de Robinsonbazar, waar de blanken van Singapore samenkomen, voelde
ik mij dubbel eenzaam. Ik nam een taxi en reed den berg op,
naar Cap Road House. In de verte lag de zee, roerloos. Hier
en daar een stoomer, nauwelijks merkbaar bewegend, een
enkele prauw met fantastische zeilen.
Toen het avond was, stond ik onder de kleurrijke illuminatie van Happy World, een van de luna-parken in Singapore. Ik keek verwezen naar een man op een hooge stellage,,
die zijn doodssprong voorbereidde. Het was zinloos. Overal
lag de schaduw van het leed. Ik voelde hoe iemand naar mij
keek. Het was Lie Wan kie. Hij stond met zijn rug naar de
obscure dancing, waar meisjes van alle slag zich aanbieden
Chineesche, Maleische, Siameesche, halfbloeden en verlepte
Françaises.
— Wat doe jij hier, Lie, vroeg ik verbaasd.
— Ik wacht om te zien wie haar meeneemt. Als het een
japanner is....
Zijn oogen werden donker. Hij tastte in de zak van zijn
wijde, witte pyamajas.
-
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— ]e bent dwaas, Lie, waarom houdt je haar niet thuis?
glimlachte
limlachte weer.
Dat gaat niet, toean. Zij wil. Zij wil geld sparen voor
de overtocht van haar moeder en broers.
-- Wat verdient zij per * nacht?
— Een halve dollar, misschien, op z'n hoogst.
Ik dacht na. Er was alleen mijn hotel; wat ik betalen moest,
een paar dollar consumptie. Ik nam een briefje van tien.
— Hier, Lie, zei ik, haal haar uit de tampat, dit is voor
twintig dagen, voor twintig nachten eigenlijk. Dan heb je
zoo lang rust en wellicht vind je in dien tijd ander werk
voor haar, beter werk. Tabee.
— Tabee, zei hij en glimlachte.
'S Anderendaags 's middags ging mijn boot. Ik hing over
de reeling en keek naar de dwaze tafereelen, die de Engelsche
kolonisten ophangen bij elk afscheid. Zij drinken whiskey
kering uit de platte flesschen, die zij zelve meebrengen en
als de gong gaat ten teeken dat de bezoekers moeten vertrekken, rukken zij elkaars dassen af, gooien hoeden in het
water en beschadigen kleedingsstukken.
Matrozen begonnen de loopbrug los te maken. Op dat
oogenblik kwam Lie hijgend de kade oploopen, een pak
onder den arm. Hij keek omhoog en zag mij. Het was te
laat. De matrozen hielden hem tegen. Maar hij stormde de
loopbrug op, wierp mij, halverwege, het pak toe en verdween.
Ik had geen tijd hem iets te zeggen of te vragen. De muziek
speelde op het tweede dek : sag zum Abschied leise Serves....
De kabels dieten los, het anker werd geheschen, er kwam
een snel breeder wordende gape tusschen kade en schip.
Temidden van het gewoel van wuivende handen en
lachende of schreiende gezichten, zag ik den glimlach van
Lie Wan kie. Ik woof, hij woof niet terug.
Toen de kade niets meer was dan een rechte lijn in de
verte, een horizon, ging ik met mijn , pak naar de hut. In het
smerige, grauwe papier zat een bonte van witte, Chineesche
konijnen, uit het noorden.
Er lag een briefje bij, waarop, met potlood, stond gekrabbeld : boeat nonni toean poenja, voor uw dochtertje.
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HAARPIJN
Dit is van 't feest mij bijgebleven
een bitteren nasmaak in den mond
en uit gewoonte meest gegeven
wat bloemen die een kennis zond.
Dit rest ons van 't luidruchtig vieren
wat asch op 't plakkend tafelkleed,
veel afval om op straat te zwieren,
ja, blik en veger staan gereed!
Kristallen roomers, gulden wijnen,
een bloem in 't knoopsgat scheef gespeld,
het morgenlicht door de gordijnen,
de gastheer die de kurken telt.
Kom, 'k ga mijn heimwee maar verslapen,
slechts goden feesten zonder spijt,
wij liggen naast de flesch te gapen,
grauw van de aardsche treurigheid!
LIESBETH VAN THILLO.
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DE JAGER
Wij veeenen luid, wij kermen en wij vloeken,
Wij hangen juichend blijde wimpels uit,
Wij smalen trotsch, wij aarzelen en zoeken;
De Jager lacht : wij worden toch zijn buit.
D'ellende grijnst, de kermisorgels janken,
De meisjes lonken, de verliefde kust,
De rijkaard stapelt veilig in zijn banken
De schatten op, en wandelt zelfbewust.
De Jager in de bruine Octoberbosschen
Bespiedt de herten en hun bont gewei,
En zonder ooit een falend schot te lossen
Velt hij er neer : een lange, stille rij.
Hij lacht en steekt den horen, d'einders wenken,
Nieuw wild wacht op een jammerlijken dood,
Hij kan aan alle tegelijk geen aandacht schenken,
Edoch hij nadert, en hij weegt zijn lood.
JAN MELIS.
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DE ZACHTE HINDERNIS
Van al het vreemde bloeien uwer leden
en het verrukte beven van uw mond
toen ge mij traag en siddrend hebt gemeden
leef ik nog blindelings en zonder grond.
Het zorgelooze wuiven van uw handen,
dit teeder en verrukkelijke spel
van uwe oogen in hun vreemde branden
weerhoudt mij na 't gefluisterde vaarwel.
Nog kijk ik uit, en zie uw witte hand
die slank en lenig éénmaal mij toewuift.
Nog kijk ik uit, en voel hoe vreemd het strand
onder mijn voeten reddeloos uitschuift.
FR. BUYLE.
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KRONIEKEN
I
KRONIEK UIT NEDERLAND
door PIERRE VAN VALKENHOFF

CHRISTELIJKE DICHTERS
Christelijke Dichters van dezen Tijd. Bloemlezing bijeengebracht door P. J. Risseeuw, Uitgave van J. H. Kok
N. V. te Kampen. 1931, (Geïll,, 221 blz.),
Christelijke Dichters van dezen Tijd. Bloemlezing bijeengebracht door P. J. Risseeuw. Nieuwe Bundel, Uitgave
van J. H. Kok N. V. te Kampen, (Geïll. z. j. [ 1939],
179 blz.),

Reeds voor enkele jaren had ik elders het voorrecht, enkele
collectieve uitingen der jong-protestantsche letterkunde aan
te kondigen, en in verband daarmede op te merken, dat er
in het tegenwoordige protestantsche kamp een literatuur
leeft, ontkiemt en opbloeit, onder omstandigheden die dit
verschijnsel voor den buitenstaander te interessanter maken,
naarmate hij uit de botsing der meeningen en strevingen, hoe
langer hoe meer een christelijke literatuur groeien ziet, die
verre van dominees poëzie en evenmin naderend tot te sterke
neutraliteit, haar diepste krachten en sappen vindt in een
even oprecht als krachtig beleden protestantisme. Verzamelingen als Spectrum een bloemlezing uit de poëzie van
jong-protestantsche dichters, D e W e e g s c h a a l essays
van protestantsche letterkundigen, en Werk — in zijn
ondertitel genoemd : het boek der jong-protestantsche letterkunde —; vormden daarvoor proeven, terwijl al eerder H e t
derde R é v e i 1 tot nieuwe bezinning als verdieping van
eigen willen en streven aanleiding gegeven had. Intusschen
is het toch niet wel mogelijk te spreken van een uitgesproken
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protestantsch-christelijke kunst. Niet alleen vindt dit zijn
oorzaak in de moeilijke definiëering van begrippen als daar
zijn : christelijke kunst, protestantsch-christelijke levensgemeenschap en dong-protestantsche poëzie; maar bovendien
heerschee omtrent deze zaken in het protestantsche kamp zelf
de meest wisselende meeningen. Zijn er die slechts een terug
naar het derde réveil als de Benige mogelijkheid zien, anderen
deelera deze overtuiging in het geheel niet, terwijl velen
erkennen dat van een gesloten groep met een programma geen
sprake kan zijn. Wat daar ook van zij; er is nieuwe bloei, al
blijkt hij nog aarzelend in richting en hoedanigheid, in beleving en consequentie.
Waar ook P. J. Risseeuw noch de christelijke dichters, noch
de prozaisten als een gesloten groep mét een programma ziet,
deelt hij ter nadere verklaring van de titel zijner bloemlezingen mede, dt hij zich voornamelijk gewend heeft tot protestantsch-christelijke dichters na negentienhonderd, auteurs
van wie hij vermoedde, dat zij genegen zouden zijn medewerking te verleenen aan de opzet van de bundels; auteurs
ook, van wie hij de overtuiging had, dat Christus en het
christendom het centrum van hun geestelijk leven is. Deze
criteria zijn weinig nauw bepaald, en met name geven zij geen
antwoord op de reeds zoo dikwijls gestelde vraag, waarin
zich deze poëzie van andere onderscheidt. Het ware alleszins
wenschelijk geweest, dat P. J. Risseeuw aan dit vraagstuk de
noodige aandacht had besteed, er in een uitvoeriger inleiding
althans op had gewezen, instede van te volstaan met de
opmerking dat men zelfs aan de beste essays nog geen enkel
vers te danken heeft. Biedt men een verzameling als deze —
daarbij in nauwe samenhang met de betrokken dichters tot
stand gebracht —, dan is het noodzakelijk dat zij wordt voorafgegaan door een inleiding waarop deze keuze aanspraak
kan maken, introductie die eventueel de verschillende meeningen over de stand der hedendaagsche protestantsche dichtkunst had kunnen samenvatten, waaraan dan de eigene van
P. J. Risseeuw had kunnen worden toegevoegd. Het is wat
al te weinig in deel een alleen te constateeren : dat er sinds
1920 een christelijk-literaire opleving valt waar te nemen, en
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daaraan in de tweede bundel toe te voegen : dat ook sinds
1931 groei aan te wijzen is! Dit zijn ernstige tekortkomingen,
niet teniet gedaan door het aashangel Aanteekeningen uit
de Correspondentie in deel een, al treft men hier uitspraken
aan, die ook nog heden ten dage belangstelling overwaard
zijn. Een daarvan — van de hand van G. Kamphuis —
laat ik hier volgen : « Een gedicht is m.i. niet meer, maar ook
niet minder dan een (organisch levende vormgeving, en de
taak van den dichter is het, uit de materie der taal (begrippen,
beelden, klanken, enz.) het levende lichaam van een gedicht
te scheppen, bezield door het rythme, dat stimulant van zijn
vormkracht was, en aanleiding tot het gedicht, en waarin de
dichter . iets van zijn eigen hart gaf. Zoo beschouwd is
c h r i s t e l i j k e poëzie dan ook niet christelijk om haar
z.g. inhoud, want deze : (verhaal, begrippen, gedachten) is
secundair en heeft niets te maken met de lyrische inhoud, die
sommigen zeer verwarrend : vorm noemen, maar wegens het
feit, dat haar dichter een christen is en (speciaal bij religieuse
poëzie) de kracht van of strijd in het geloof hem soms drijft
tot poëtische verrichtingen, bij de een meer, de ander
minder ». Er valt over deze uiteenzetting te twisten, maar zij
bezit het voordeel aan te toones dat men de hier verzamelde
poëzie niet christelijk om haar inhoud heeten kan. Zij
wijst vooral op de poeëten en vandaar dat wij de titel
C h r i s t e l i j k e Dichters geslaagd kunnen noemen, in
tegenstelling tot bijv. een andere gelijk Christelijke Poëzie.
Het is in de gegeven omstandigheden onmogelijk daarvan te
spreken, omdat men dat in waarheid — ook dit naar Kamphuis' meening — op enkele uitzonderingen na sinds de
geuzen-liederen, Revius, Dullaart en anderen niet meer kan.
De tegenwoordige protestantsche poëzie kent haar vroegere
eenheid niet meer, terwijl het er niet naar uit ziet dat zij ze in
afzienbare tijd weer zal terugvinden.

Bijna alle beteekenende figuren onder de christelijke
dichters heeft P. J. Risseeuw in zijn bundels opgenomen.
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Slechts missen wij G. Achterberg en Elly van Buuren, wier
beider werk in Spectrum de aandacht trok. De bio- en
bibliographische nota's die de bloemlezer over de venameiden geeft, zijn zeer kort maar soms goed in karakteristiek.
In het eerste deel trekken het meest de aandacht Seerp
Anema, fel bestrijder van de tachtigerrichting, de groote
Geerten Gossaert — Prof. Dr. C. Gerretson —, de leidende
persoonlijkheden Roel Houwink en Willem de Mérode, de
nadien katholiek geworden A. J. D. van Oosten en Jacqueline
van der Waals, van wie wij het teekenende D e Herder s
f l u i t citeeren.
Eens ging ik langs het lage riet,
Dat ruischen kan en anders niet,
Toen langs mijn pad een herder kwam,
Die één van deze halmen nam,
En dien besnoeide en besneed,
En maakte tot zijn dienst gereed.
Door dit gekorven rietje, dat
Als dood hij in zijn handen had,
Dien stemmeloozen stengel zond
Hij straks den adem van zijn mond,
En als hij blies, zoo zong het riet,
En als hij zweeg, verstomde 't lied:
De zoete, pas ontwaakte stem
Bestond en leefde slechts door hem.
Zoo gaf ik gaarne wensch en wil
In 's Heeren hand en hield mij stil.
Zoo dan, als door een rieten fluit,
Bij zwijgend eigen stemgeluid,
Gods adem door mij henen blies,
Hoe groote winst bij kleen verlies!

In de tweede bundel werden de jongeren, sinds 1930 aan
het woord gekomenen, bijeengebracht, terwijl hier bovendien
een aantal Friesche dichters werden opgenomen. Hier treffen
vooral de belovende Bert Bakker, de meer bekende Martien
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Beversluis, de nog jonge Barend de Goede, Muus Jacobse
— Dr.. K. Heeroma — de man van het derde réveil, Sjoerd
Leiker en de wellicht meer als romanschrijver bekende H. M.
van Randwijk. Citeeren wij hieruit ter kennismaking D e
barre E i s c h van Barend de Goede.
Loopen
en niet omzien,
loopen
en niet denken.
Want anders zou misschien
wie achterbleef u wenken.
Want iedereen die verder wil,
moet iedereen verlaten.
Dit is een diep en boos geschil,
waarom ge God zult haten.
En loopende het barre pad
lijkt u het doel niet nader
en lokt u meer wat ge bezat
uw moeder en uw vader.
Maar wie hèn liefheeft boven Hem
is Hem geheel onwaardig.
En wie gehoor geeft aan hun stem
wordt in het gaan niet vaardig.
Doch in de winterkille wind
en met gekneusde voeten:
geloof dat Hij u zeker vindt
en in Hem doet ontmoeten
uw vader en uw moeder en uw vr ind.
-

Het kan niet in onze bedoeling liggen de twee hierboven
afgedrukte gedichten als definitieve stalen voor het gebodene
te doen doorgaan. Wij zouden daarvoor meerdere verzen van
verschillende poëten moeten aanhalen, om zoo tot een soort
gemiddelde te kunnen komen. Wel zij erop gewezen dat in
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qualitatief opzicht, niettegenstaande het jarenverschil, weinig
onderscheid tusschen de beide bundels is, en dat de Benige
verandering die de samensteller constateert is, dat het vers
van langere adem zijn intrede heeft gedaan, door hem een
verheugend feit geacht. Teekenend zijn in dezen vooral de
beide, in de tweede bundelopgenomen, gedichten van Muus
Jacobse.
Literair beschouwd zijn beide bundels waardevol, al kan
men niet nagaan of het overleg met de bijeengebrachten niet
te sterk geweest is. Door het laatste bezit de keuze — naar het
ons wil voorkomen —weinig persoonlijks, en maakt de
bloemlezing nu en dan te sterk de indruk van een verzameling. Van beteekenis ter inleiding zijn de bundels perspectivisch, waar zij een beeld geven van de moderne protestantsch
christelijke poëzie. Men meeree echter ook nu niet dat een en
ander zeer voornaam werk is. Het meeste ervan benadert
evenmin in deze bundels het peil van het buitengewone,
terwijl sommige zwakke verzen er in misstaan. Stelt het peil
niet teleur, het geeft toch geen aanleiding zeer hooge verwachtingen te koesteren. Ook de poëzie van C h r i s t e l i j k e
Dichters gaat niet boven het gewone uit, terwijl men,
het protestantsche proza kennend, andermaal de vraag zou
kunnen stellen of de jongere protestantsche letterkunde wellicht betere prozaïsten dan dichters heeft aan te wijzen. Het is
hier niet de plaats op deze vraag te antwoorden, al kan het
teekenend geacht worden dat beide bundels aanleiding geven
tot het plaatsen dezer kwestie.
Intusschen zij men den samensteller, reeds om het interessante karakter van C h r i s t e l i j k e Dichters, dankbaar
en billijke men het, dat wij gezien de namenhoeveelheid, ook
in deze aankondigende bijdrage niet aan allen recht hebben
kunnen laten wedervaren.

Voor dengene die intensief van C h r i s t e 1 i j k e D i c h t e r s kennis neemt, valt het niet moeilijk te erkennen, dat er
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sche protestantsch-christelijke letterkunde aan te wijzen is.
Ook twijfelen wij er niet aan of de kennismaking zaal van die
aard zijn, dat zij als een verrijking wordt ondergaan. Immers
al is het moeilijk te zeggen waarin de christelijke poëzie
zich onderscheidt, toch bezitten haar beste voortbrengselen
een eigen en na studie wel te herkennen toon, zij het dan ook
dat deze niet sterk genoeg. is om het mogelijk te maken voor
de christelijke literatuur bepaalde, overal geldende, kenmerken vast te stellen. Een groot aantal ter introductie geschikte
stalen daarvoor te hebben bijeengebracht is P. J. Risseeuws
verdienste. Zijn bundels dragen allereerst een inleidend
karakter en noodigen den lezer tot inniger kennismaking
meer dan uit. Voor wie tot de literatuur der jong-protestanten
wil ingaan, zijn zij wel geschikt en kunnen zij dienen tot een
vertrouwen wekkende basis.
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II
FRANSCHE LETTEREN
TWEE JEUGDROMANS
door MARCEL LOBBET

De dichter Francois Coppée vergeleek onlangs het menschenleven met een stroom, die, zeer verscheiden in zijn loop,
zich uitstort in de oneindigheid van den dood, in de eeuwigheid van de zee.
De romancier Francois Mauriac, die een dichter was en
blijft, gebruikt eenzelfde beeld wanneer hij het leven van
sommige menschen vergelijkt met een wedloop naar onbekende zeeën, in de bitterheid van zout-, wind en schuimzand.
De auteur van « L e F'L e u v e d e F e u » evolueerde
.zonder evenwel zijn voorkeur op te geven voor die vreemde
wezens wier leven slechts een voortgezette kindsheid en jeugd
is, dat schommelt tusschen hartskwellingen en zielsangsten.
In zijn « C h e m i n s d e 1 a M e r» (i) wijst Mauriac
ons eens te meer naar de lotsbestemming van de jeugd, die
angstvallig opkijkt naar alles wat het leven aan drift en ontgoocheling bevat.
Jawel, de romancier bestudeert hier de reactie van acht
wezens op een drama, een gebeurtenis, doch men voelt zijn
voorliefde aan voor het levenslot « hors série », dat onvoldaan
doch besloten tot vechten met den Engel, naar de zee vloeit....
Dit boek ademt een poëzie die waarlijk ontroert. Niemand
vermag het beter dan Mauriac, réalisme en idéalisme samen
te doen streven naar een vol, een totaal leven. De helden die
hij schept bewegen zich in het wreed bewustzijn van hun
onmacht in den strijd om levensgeluk; zij behooren aan het
lijden, doch, innerlijk zijn zij toch overtuigd dat het heil
(1) Bernard Grasset, Parijs.
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besloten ligt in een vertrouwvol opblikken naar Hem die
gehéél smart was omdat Hij gehéél liefde was.
De roman van Daniël Rops « E p é e d e F e u » ( 1) vertoont veel gelijkenis met dien van Mauriac. Ook hier gaat het
om een gekweld jongmensch, dat met het leven en met zichzelf
strijdt, en wiens daden van oneenigheid en opstandigheid een
aanzienlijken weerslag hebben op zijn omgeving. Geheel het
gebeuren van dit lijvige boek speelt zich af op één dag, zooals
in dat boek van Virginia Woolf, doch met de nauwgezetheid
in de détail-beschrijving van Balzac of Flaubert.
De « Epée de Feu » is de verhindering van het geluk, vergeleken met het zwaard van den Engel, die het Aartsparadijs
bewaakte na den zondeval. Het leven is een verbanning, ver
verwijderd van het verloren Eden, ver van den levensboom,
en alle menschelijke inspanning is ernaar gericht dat dreigend, snijdend en brandend zwaard te ontwijken.
Het onderwerp van den roman behandelt een stuk leven
van een hoogere burgersfamilie te Parijs. We zullen het
onderwerp niet samenvatten. Onder onze oogen ontbindt zich
deze familie door een hevige krisis. Elk familielid tracht voor
zichzelf het leven vast te grijpen en houdt amper wat assche
in zijn handen. Liefde, geld, sociale revolutie en verdoken
opstand, van wie de wereld niet willen aanvaarden zooals zij
is, niets voldoet aan de verwachtingen van die ontwapende
heimwee-lijders. Elk van de individueele drama's zorgvuldig
uitgebeeld, schakelt zich in in het éénig drama, dat van deze
« ziellooze wereld », wier faljiet Daniël Rops reeds menigmaal
heeft blootgelegd.
Mogelijk is het boek te langdradig, doch het was noodig
al die geli jkloopende lotsbestemmingen nauwkeurig te ontleden en te doen uitschijnen wat hen verbindt en bepaalt.
Met dit boek groeit het werk van Daniël Rops in stevigheid
en omvang; het stijgt tot het sterkst-ontledend en krachtigst,
werk van onzen ijd.
(1) Pion, Parijs.
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RONDOM DE MIDDELLANDSCHE ZEE.
Paul Morand wijdde een mooi boek aan de Middellandsche
Zee, die hij een « zee van verrassingen » (1) noemt. Het gaat
hier om een denkbeeldige ontdekkingsreis, waarbij achtereenvolgens steden als Marseille, Toulon, Barcelona, Algiers,
Napels, Genua, Alexandrië, enz, beschreven worden. Overal
ontdekte de schrijver, die vroeger reeds sprak over de Middellandsche Zee (2)) nieuwe inspiratie-bronnen; zijn aanteekeningen zijn oorspronkelijk weergegeven, zijn beelden levendig en duidelijk, evenals de beschrijvingen van het landschap.
Doch behalve op de kleur en het leven van deze schilderachtige Middellandsche Zee, met haar veelzijdige uitzichten
legt Paul Morand ook den nadruk op haar uitzonderlijke
beteekenis in de wereldgeschiedenis. Hij heeft er de meest
onaanzienlijke oevers en de geheimste inhammen bezocht. Hij
kent hun harmonie en rust, maar hij kent ook de hinderlagen,
verscholen rondom deze « groote bloem met twee eetalen ».
Doorheen het licht van deze heerlijke oproepingen dringt
de waarde van de middellandsche beschaving, die de onze is,
tot ons door; wij zien duidelijker na lektour van dit boek
waarom deze zonnige zee niet op zekeren dag verlicht mag
worden door vlammenbundels en niet van hemelsblauw tot
bloedrood mag verkleuren.
De stijl van Paul Morand? Hij verloor niets van zijn glans,
niets van zijn kleur noch van zijn originaliteit. De auteur munt
uit in het samensnoeren van verleden aan heden, met handige
en degelijke banden! Het boek is even leerzaam als ontspannend en mooie platen verhoogen nog zijn dakumentaire en
kunstwaarde.

Van a1 de Fransche schrijvers staat Louis Bertrand het
dichtst bij de Middellandsche zee. Niemand sprak beter dan
(1) « Méditerrannée, mer des surprises » Mame. Tours.
(2) Nl. in zijn boek « La Route des Indes ». Uitg. Plon. Parijs.
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hij over Spanje, Noord-Afrika en Griekenland. Hij is evenveel Latijn als Afrikaan, zooals Augustinus wiens geestdriftig
en geleerd biograaf hij was.
Aan den avond van zijn leven heeft Louis Bertrand zijn
schrijvens- en reisherinneringen willen vastleggen in enkele
volumen, onder den algemeenen titel « Une destinée ». Het
werk behelst een keur documenten over ideeën-beweging van
het einde der VIXe en het begin der XXe eeuw. Het zesde
deel van deze « Memoires » verscheen zoopas onder den titel
« Jérusalem » ( 1).
De beroemse schrijver herdenkt_ er zijn reizen van 1906
naar Egypte, Griekenland, Turkijë en het nabije Oosten. De
opdracht van de « Revue des deux mondes » waarmee Louis
Bertrand vertrok bestond geheel in het verzamelen van
indrukken en getuigenissen over de ideeën-bewegingen in de
door hem bezochte landen. Het werd noch de hartstochtelijke
pelgrimsvaart van een Renan of een Maurras, noch den ijverig
en onderzoekingstocht van een Barrès; het werd : die twee
samen met dezen verstande, dat de reiziger bij thuiskomst zijn
geloof zou weervinden.
En dat is dan ook de waarde van dit boek, overigens rijk
aan documentaire détails en aan innige beelden. Het boek
rolt een film af over de Middellandsche zee en schildert ons
meteen de psychologische evolutie van een denker, voor wien
elk beeld een idee dekt en die ons zijn valsche verlangens
noch zijn reacties verheelt.
Het werk besluit met een ontroerende hulde aan- het Kruis
en zijn les van Offer en Hoop; terwijl de wereld voortholt in
ontreddering en kommer blijft dat Kruis onveranderlijk:
stat crux dum volvitur o r b i s.
**
FRANKRIJK'S TOEKOMST.
Het huidige Frankrijk is niet meer het Frankrijk van. het
Volksfront. Hoe langer hoe meer zet het zich schrap tegen de
(1) Fayard, Parijs.
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marxistische ideologie en de verderfelijke theorieën die het
dreigden mee te sleuren naar decadentie. De heropstanding
kan evenwel niet uitsluitend van politieken en socialen aard
zijn. De krisis waaronder Frankrijk — en de gansche wereld
lijdt, is van moreelen en geestelijken aard : het is een
gewetenskrisis.
Dat sommige schrijvers zich thans voorgenomen hebben
Frankrijk weer in het licht van zijn roeping te stellen is derhalve normaal. Het boek « Une Renaissance Française. Ses
Conditions Spirituelles » (1) van de hand van E. P. Ducatillon
dient in dien zin begrepen.
De auteur heeft den nadruk willen leggen op wat de
moreele kracht van Frankrijk is. Het is niet enkel een land
van een bepaalde historische, aardrijkskundige en ekonomische samenstelling, — het vertegenwoordigt een geestelijke
waarde. De Franschen hebben hun eigen verantwoordelijkheid te dragen — omdat zij kristelijk zijn en het kristendom
een rol te spelen heeft in de wereld-heropstanding, die er kost
wat kost moet komen indien men den geest van rechtvaardigheid niet wil zien verloren gaan, den geest van getrouwheid,
van traditie en daarmee alles wat de beschaving zelf ten
grondslag ligt.

Indien de meerwaarde van den geest erkend moet worden,
kan nochtans het politieke uitzicht van problemen die zich
voor Frankrijk stellen, daarom niet over het hoofd gezien.
Het koloniale vraagstuk b.v. gaat al de Aziatische en Afrikaansche bezittin n van Frankrijk aan.
Worden. die Afrikaansche bezittingen bedreigd? Men had
gehoopt het antwoord op die vraag te krijgen met het boek
van Marcel Homet « Garderons-nous nos Colonies Africaines? » (2) Dat is echter een nogal disparaat werk geworden, zoowat tusschen het reisverhaal en het pamph t. De
(1) Plon,, Parijs.
(2) « Une renaissance Française des conditions spirituelles ». Coll. « Présence »..
Pion, Parijs.
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auteur reisde in Fransch Westelijk Afrika, in Kamerup en
Fransch Midden Afrika. Hij heeft een onderzoek ingesteld
naar het werk van zijn land in dat zwarte Afrika, dat hij een
« onrustig land » (une terre inquiète) noemt. Hij kwam zeer
pessimistisch gestemd terug omdat de regeerders van dat land
volgens hem niet op de hoogte van hun taak zijn.
Een oppervlakkig boek, dat zich teveel inlaat met anecdotiek en bedilzucht; een opruiend en chauvinistisch boek,
waaruit amperfjes enkele dingen te leeren zijn, en dan nog
dingen zonder belang wanneer ze bekeken worden in het licht
van de groote koloniale problemen; achteraf beschouwd een
« klein » boek, om zijn eng gezichtsveld en zijn ietwat slordige stijl.
Het koloniaal vraagstuk is op onze dagen te belangrijk om
niet met synthetischen geest benaderd te worden, met preciezer besef van de menschelijke grootheid en waarde.
Doch keeren we terug tot de litteratuur.

« PELERINS D'ABSOLU ».
Gering is het aantal dichters dat als Rimbaud posthuuni
gevierendeeld werd door tegenstrijdige interpretaties. Men
heeft hem beurelings voorgesteld als «ziener » en als
« zigeuner », als heiden en als kristen ,als homosexueel en als
verwilderden mysticus.
Met Daniel Rops, die het geval Rimbaud als een « oneindig
geestelijk drama » ziet, behoort Jean-Marie Carré (1) tot diegenen die de psychologische waarheid i n casu het dichtst
benaderen.
Ongetwijfeld is dit werk hoofdzakelijk biographie, doch
den gang van zaken die aanleiding was tot zooveel glossen en
tendentieuze kammentaren, mag gerust eens te meer tot zijn
juisten vorm herleid worden.
J. M. Carré schetst achtereenvolgens de verloren zoon,
opstandig tegen het midden waarin hij leeft en tegenover de
maatschappij, de aan Verlaine verhangen bohémien, de door
(1) J. M. Carré : Vie de Rimbaud. Pion, Parijs.
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het Oosten verleiden avonturier, de ontdekkingsreiziger op de
banen van Abessinië en tenslotte den Godzoeker die eindelijk
« het ware leven » ontdekt.
Nadat twintig boeken ons verschillende Rimbaud's hebben
voorgesteld, is het werk van. J. M. Carré een stevig gebouwde
monographie, het vertrouwen waardig.
Angstig als Baudelaire tegenover een vijandige wereld,
trachtte Rimbaud aan het monster van de middelmatigheid te
ontsnappen. Hij wierp zich op de daad, de actie, waarin hij
schuilde voor het le ven. Hij wilde zichzelf « verliezen om zich
te vinden », oogenschijnlijk afsterven aan de poëzie om
menschelijker te leven, vollediger, doch hij begreep den
levenszin pas toen hij God ontmoette.
Dààr vervoegt Rimbaud in het absolute al degenen wier
leven niet naar de maat van hun hart is en die den grond van
het menschelijke drama bereikten door volmaakte schoonheid
en vreugde te willen omarmen, die echter door de wereld niet
kan geboden worden en waarvan het gemis in den dood leidt.

Kunnen Barrès, Gide en Mauriac, — waaraan E. Decahors
een verstandig en stemmig boekje wijdde (1), —gerangschikt
worden onder de « pelgrims van het absolute ? » Barrès is een
« peigrim van de schoonheid », Gide een oude « verloren
zoon » met « aardsch voedsel » volgepropt en Mauriac blijft
een « met ketens beladen. kind », gehinderd door het gewicht
van het vleesch; doch alle drie zijn ze tuk op bevrijding. Het
zijn « ontwortelden », die het levensavontuur te zeer bemind
hebben doch zich zouden willen vastankeren in een nieuwe
orde, die geen andere zijn kan dan het absolute.
Het boek van Decahors brengt ons enkele nieuwe gegevens
en suggestieve vergelijkingen. Hij verzoent uiteenloopende
thesissen en brengt op het menschelijk plan drie mannen van
zeer verscheiden werk samen, die echter even hongerig zijn
naar waar en volledig leven. Dit is een werk dat door al wie
(1) E. Decahors. Trois Messages :, M. Barrès. A. Gide, F. Mauriac. L'Archer,
Toulouse.
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belang stelt in de geschiedenis van de Letteren der XXe eeuw
zal gelezen worden.
POPULISTISCHE VERTELLERS.
Met erbarmen buigt Constant Burniaux zich over de kleine
levens om daar trekken van authentieke menschelijkheid te
herkennen. Zijn voorkeur gaat naar de kinderen, aan wie hij
verschillende werken wijdde, die door hun zin van begrip en
waarheid ontroeren.
In « La Femme et l'Enfant » (1) raakt hij het vraagstuk van
het gezin aan, doch zonder phrases, zonder theorieën, enkel
door zijn toevlucht te nemen tot een verhaal dat verstoken
blijft van alle literatuur. Deze geschiedenis van een momenteel
verlaten vrouw kan banaal schijnen voor de liefhebbers van
gevoels-verwikkelingen en voor de lezers, die verlekkerd zijn
op pikante avontuurtjes; het essentieele drama van het huwelijk en de smartelijke en diepe vreugden van vaderschap en
moederschap zijn evenwel in dit verhaal vervat.

Wijzen. we tenslotte nog op de plaquette door Louis Le
Sidaner, gewijd aan Eugène Dabit. Dabit was een jong,
vroegtijdig verdwenen Fransch schrijver, wiens werk een
groote belofte was (2).
Hij schreef enkele vertellingen waarin een diepe zin van
het leven, ontroerend als een mooi gedicht, schuil gaat onder
angstvallige détails en matte, krenterige dialoog.

(1) Neggor, Leuven.
(2) Nouvelle Revue Critique, Parijs.
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III
POEZIEKRONIEK
door PIETER G. BUCKINX

Sinds Werumeus Buning met Maria Lecina opnieuw de
ballade in eer heeft hersteld zijn er heel wat epogonen opgestaan die, met of zonder talent, dezen verouderden, door
Buning echter op schitterende wijze vernieuwden vorm hebben aangewend om uiting te geven aan wat wij noemen zullen
het romantisch levensgevoel dat, de nieuwe zakelijkheid ten
spijt, bij de jongste dichters op vurige en volksche wijze op
den voorgrond treedt. De gevoelselementen (ik spreek niet
eens van sentimentaliteiten die sinds de Tachtigers bijna
systematisch werden onderdrukt en die in de poëzie van de
jongeren van na den oorlog in getransformeerden toestand
aanwezig waren, blijken voor de jongste dichters niet langer
een beletsel te zijn, zij groeien weer weelderig in de tallooze
balladen en in de min of meer epische liefdegedichten die een
duidelijk beeld geven van de gevoelswereld dezer nieuwe
generatie. Het koele en het aristocratische moet opnieuw de
plaats ruimen voor het romantische en het volksche. Soms is
men geneigd te gaan denken dat het « zuivere » in de poëzie
geen zin meer heeft, dat « ce murmure si près du silence »
heeft afgedaan, nu voornamelijk nog het rhetorische en het
bombastische weerklank vinden.
Het is hier niet de plaats om onderzoeken in hoever deze
vernieuwde belangstelling voor de ballade de poëzie ten
goede komt. Misschien is het een vergif als tegengif gebruikt,
misschien is het de uitdrukking van een vernieuwde mentaliteit. Reeds zien wij hoe een bonte mengeling van halflyrische en half-epische elementen, zelfs in de zoogenaamde
« persoonlijke lyriek » der jongeren aanwezig is. Bij den
jeugdigen Brabander Frank Valkenier die ons enkele maanden gelden met den beminnelijker bundel « Blazoen » ver-

te
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raste, is dit zelfs opvallend. In tegenstelling met vele anderen
weet Valkenier echter de juiste maat te houden en zich te
beheerschen. Zijn zuiver natuurgevoel, zijn zin voor kleurschakeering en zijn Adamisch levensgevoel geven aan zijn
poëzie een diep en waarachtig accent. Ook in « Balladen van
Brabant » het bundeltje dat Valkenier opdroeg aan zijn
broederlijke vrienden in dit romantisch land, komen deze
elementen, echter in minder gespannen en in minder oorspronkelijken vorm terug. Valkenier zoekt hier opnieuw
aansluiting bij de Middeleeuwen, zoowel de inhoud als de
vormgeving zijn zuiver Middeleeuwsch. Maagdekens, minnestreelen, jonkvrouwen en ruiters dwalen hier door het Brabantsche landschap dat met scherpe gevoeligheid wordt
gesuggereerd. Ja, zelfs de motieven uit gekende balladen als
« het paarlensnoer », « het zoete-lief », « hij blies op zijnen
horen », « vroeg op eens Meien morgen » komen hier ongewijzigd terug. Ook het verhalend motief, direct gevolgd door
het vragend motief, wordt hier bij herhaling aangewend. Dit
alles duidt er op dat Frank Valkenier zich heeft ingewerkt in
een atmosfeer die tot een ver verleden behoort maar waarvan
niettemin een vreemde bekoring uitgaat.
Het voornaamste gebrek dezer balladen is echter het tekort
aan dramatischen inhoud. Gelukkig wordt dit tekort ruimschoots vergoed door het muzikaal talent waarover Valkenier
beschikt en dat hem in staat stelde enkele prachtige strofen
te schrijven. Ik wijs hier vooral op « Jonkvrouw Margriet »
met den zangerigen aanhef
Jonkvrouw Margreet heeft een hoog kasteel
aan den groenen rand van het Soniënbos.
Zoo zijn er in dit kleine bundeltje meerdere strofen die het
tekort aan spanning op gelukkige wijze weten goed te maken
en die ons met belangstelling doen uitzien naar nieuw en
oorspronkelijker werk van dezen jongen Brabander.
Reeds na de lectuur van het eerste gedicht dat in het kleine
bundeltje « Het Hart der Dingen » van W. Vaerewijck voorkomt, weet men dat men hier te doen heeft met iemand naar
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wien het de moeite loont te luisteren. Al is de gevoelswereld
die hier tot uiting komt ook zeer beperkt, wat Willy Vaerewijck te zeggen heeft zegt hij zoo eenvoudig en zoo zuiver dat
men er geen oogenblik aan twijfelt dat uit dezen jongen
dichter (die slechts even de twintig voorbij is) eenmaal
iemand groeien zal die tot grootere dingen in staat zal zijn.
Met verteederde ontroering buigt Willy Vaerewijck zich over
de kleine wonderen die voorloopig zijn poëtische wereld uitmaken en hij weet op verrassende wijze door te dringen tot
het wezen der dingen. Ietwat weemoedig zingt hij over het
zomerrood in de schemerruit, over de sterren in het water
waarin het leven drijft tusschen twee sterrenhemels, over de
moede meeuwen die wiegen over het strand. Er hangtover
dit alles (hoe onbeholpen enkele gedichten ook mogen zijn),
een zekere toover die niet zonder bekoring is. Naast dezen
eenvoud en deze zuiverheid van gevoel (de twee voornaamste
kenmerken dezer poëzie) is er in dezen bundel een blijde
berusting aanwezig, een, zelfs in zijn meest tragische momenten, dankbaar aanvaarden van het leven. Karakteristiek in dit
opzicht zijn de gedichten « Aan Moeder » en « 0 Ruischende
Magnolia » die, juist door den oprechten toon die er uit
spreekt zoo naïef en ontroerend zijn. Ik weet het wel, de
gevoelswereld die in dit kleine bundeltje, dat slechts een
twintigtal gedichten bevat, tot uiting komt is nog uiterst
beperkt, ja, hij is zelfs al te beperkt om ons toe te laten reeds
nu een duidelijk beeld te geven van de persoonlijkheid van
Willy Vaerewijck. De delicate en gratievolle toon die uit dit
eerste werkje spreekt laat ons echter reeds nu toe te veronderstellen dat Vaerewijck, die in « Het Hart der Dingen »
duidelijk blijk geeft van meer dan gewoon talent, ons eenmaal met grootei en dieperdoor beleefd werk zal verrassen.
Een paar jaren geleden debuteerde Maurits Peeters met een
bundeltje gedichten « Rond het Gehucht » waarin hij zich van
meet af aan openbaarde als een uiterst gevoelig, bijna week
dichter die op ijl-verdroomde en delicate wijze de zuivere
atmosfeer wist te suggereeren van het landelijk gehucht waar
hij als stille, vreemde knaap opgroeide midden bloemen en
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populieren. Deze gevoelsatmosfeer, die veel gelijkenis vertoonde met de gevoelsatmosfeer van enkele jongeren die
vooral - in het tijdschrift Vormen op het voorplan traden, liet
ons reeds toen toe te veronderstellen dat Maurits Peeters,
ondanks zijn gebreken en de invloeden die nog al te duidelijk
nawerken bleven, eenmaal in staat zou zijn een zuiver-persoonlijke wereld te creëeren. In « Zegen der Aarde » de bundel die thans voor ons ligt, is dit reeds gedeeltelijk waarheid
geworden. Zooals bij René Verbeeck, waaraan hij ongetwijf eld veel verschuldigd is, zweeft de poëzie van Maurits
Peeters door de gebieden van droom en mysterie. De elementen waaruit zijn gedichten zijn samengesteld, de grenzen, de
rozen, de dronkenschap, de winden, de bergen en de bloemen,
zij spreken niet rechtstreeks tot ons, zij worden ons toegef luisterd uit die vreemde sfeer die wij de « extase » zullen
noemen. Dit geeft aan deze woorden als het ware een dieperen
zin, een doorzichtige tijdeloosheid die nauw verwant blijkt
te zijn aan de Middeleeuwsche Minnelyriek. Er is iets van den
dans in deze gedichten, een zweven door ijle, verdroomde
gebieden. Zij zijn niet de directe uitdrukking van de gevoelens, zij zijn zooals de dans de, op een zuiver geestelijk plan,
getransformeerde uitdrukking van het innerlijk beleven. Dit
verdroomde, dit onwezenlijke, dat sterk in de hand wordt
gewerkt door de muzikaliteit die in deze verzen aanwezig is,
belet echter niet dat de vizie die hierin tot uiting komt, buitengewoon scherp en helder moet worden genoemd. Ik weet het
wel, niet in alle gedichten die in « Zegen der Aarde » werden
opgenomen bereikt Maurits Peeters die zuiver-harmonische
sfeer die ik hier omschrijf, (hij is vooralsnog niet volledig
los van de invloeden die hem hebben gevormd) door de
meeste gedichten echter die in d-en cyclus « In Memoriam »
en « Maannachten » werden opgenomen, huiveren reeds het
mysterie en den droom en de wonderbare muzikaliteit die ons
van zuivere . poëzie doen spreken. Volgend gedicht « Zang in
den Nacht » bewijst, ondanks enkele kleine gebreken, tot wat
Maurits Peeters reeds nu in staat is.
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In het maanlicht door de boomen
wuift haar hand als een wingerdblad,
zwevende is zij recht gekomen
alsof zij lichte vleugels had.
Zij staart verdwaasd in een niet-weten,
dees donkerte is haar oog ontwend,
de angstvingers spreidend naar mij geheven
in weer-gebaar.... tot zij mij herkent.
Dan lacht zij langzaam, neigt naar mij over
en vindt verrukkelijk mijn mond
waar koel haar vlinderlippen droomen
boven 't herkennen van liefdes grond....
en armen van vervoering dronken
halen mij wiegende tegen zich aan
0! met dit schip wen de vedels klinken
een witte maannacht zingend vergaan!
Onder de aankomende jongeren die slechts even de twintig
voorbij zijn, is Maurits Peeters, naast Bert Peleman, Marcel
Coole, J. De Beider, W. Vaerewijck en Gabrielle Demedts
ongetwijfeld een der talentvolsten die terecht het vertrouwen
wettigt dat wij in hem hebben gesteld.
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IV
NEDERLANDSCH PROZA
ANTOON COOLEN « HERBERG IN 'T MISVERSTAND »
door ANDRÉ DEMEDTS

Wij achten het waarschijnlijk dat de verkoop van Coolen's
nieuwen roman vlot van de hand zal gaan. De goede faam
van den schrijver en zijn merkwaardige volksche vertelkunst
zullen daar ongetwijfeld het hunne toe bijdragen. De lezers
krijgen zoo zelden iets dat hun geest én hun hart voldoening
kan schenken, dat zij er zeer gevoelig voor zijn wanneer het
wel gebeurt. Wij weten maar al te goed dat voor sommige
critici het feit dat een boek inslaat, op zichzelf reeds voldoende is, om te mogen besluiten dat het niet veel zaaks zou
zijn. Een criterium met eenige waarde kan daarin nochtans
niet worden gezocht. Zeker zijn er prullen die met vele duizendtallen verspreid worden waar degelijk letterkundig werk
geen belangstelling verkrijgt, maar het omgekeerde is op
verre na zoo zeldzaam niet. De doorsnee literatuurliefhebbers
hebben geen afkeer voor de schoonheid; wel integendeel. Zij
vragen echter iets meer : een weinig gemoedelijkheid, een
lach en een traan, een verwijlen in een sfeer, die hen hun eigen
beslommeringen kan laten vergeten. Het lezen is voor hen een
ontspanning, een verstrooiing en geen studie; zij verlangen er
niet naar om in de eerste plaats een anderen kijk te leeren op
de menschelijke ziel, zij vragen om geen problemen waarvoor
de schrijver een oplossing heeft bedacht en het telkens herhaalde, even vruchteloos peilen naar de laatste diepte van wat
zij zelf zijn, kan hen maar weinig bekoren. Zichzelf vergeten
is hun voornaamste doel.
Het ligt in den aard van sommige schrijvers werk voort te
brengen dat aan die behoeften voldoet. Zij hoeven er zich
Uitgave Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam 1939.
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niet toe te dwingen en geen verraad te plegen tegenover hun
eigen persoonlijkheid en hun kunstenaarschap, zoodat het
larie is het voor te stellen alsof zij daarom alléén min beteekenis zouden hebben dan degenen, die niet eerlijker tegenover zichzelf staande een kunst scheppen, die om haar moeilijke toegankelijkheid of om Benige andere eigenschap, die in
den smaak niet valt, nooit veel aftrek zal kunnen vinden.
De schoonheid van een letterkundig gewrocht waarborgt niets
tegen of voor zijn verspreiding.
Het kan niet betwist worden dat Coolen in hooge mate zijn
lezers weet te boeien. Hij kent den kortsten weg om hen aan
te klampen, de beste manier om ze niet meer los te laten. Hij
neemt ze in hun dagelijksch doen en zijn, stelt geen hooge
eischen aan hun brein of hun verbeelding, prikkelt hen niet
zoodanig dat zij zich geërgerd afkeeren en gaat toch diep
genoeg op het leven met zijn licht en zijn donker in, om de
stevigste echtheid, tot grondslag van zijn verzinselen te laten
dienen. Dat uit zich niet alleen in de keuze van zijn onderwerpen, het wordt ook in zijn stijl en zijn woordgebruik
uitgedrukt. Zelden schrijft hij iets dat den lezer niet bevallen
zal, want van de eerste bladzijden af heeft hij hem reeds zoodanig ingenomen, dat hij zich niet meer losworstelen kan en
zich ook niet wil bevrijden uit een betonvering die zoo zeer
aan de geheime roerselen van zijn hart voldoet. Om dat te
kunnen moet men een geboren verteller zijn, en om het zoodanig te doen dat zelfs een intellectueel zijn smalend, geblaseerd glimlachje vergeet om zich te laten veroveren en meevoeren, moet men meer dan een schrijver, een kunstenaar
heeten. Coolen mag het, een der voornaamsten onder de
mannen van zijn leeftijd zelfs, een met de grootste mogelijkheden.
Hier komt echter als vanzelf de vraag naar boven of er op
hem geen verwachtingen gesteld werden, die hij niet heeft
vervuld. Het is moeilijk daarop te antwoorden omdat men
over een mensch in den bloei van zijn jaren, dag in dag uit
aan het werk, geen laatste beslissend oordeel strijken kan.
Valt het laatstverschenene boek tegen, het volgende kan
misschien juist dank zij die mislukking, des te beter worden.
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Daarom is een bespreking als deze hier, nooit meer dan een
kantteekening in den rand vanéén werk, een vlugge nota,
die door de toekomst heel dikwijls wordt achterhaald.
De heervoren gaande bedenkingen welden bij ons als vanzelf op onder het lezen van Coolen's jongsten roman « Herberg in 't Misverstand ». Wij zullen niets afdingen op het
goede dat dit werk bevat : zijn zeggings- en zijn oproepingsracht, zijn humor en zijn wrange tragiek, wel moeten wij in
het midden brengen dat het in de reeks van Coolen's laatste
romans geen stijging, integendeel eerder een inzinking
beteekent. De vaardigheid en het talent van den schrijver zijn
onverzwakt gebleven, zijn scheppende kracht echter is verminderd. Hij is er niet in geslaagd de conceptie van zijn werk
naar verhouding van zijn kunnen voor mekaar te brengen.
Feitelijk valt het boek in een aantal tamelijk los tegenover
elkander staande tafereelen uiteen. De lichte draad die ze
verbindt, gaat uit en eindigt in de herberg «In 't Misverstand»,
een dorpsche gelegenheid, waar de voornaamste ingezetenen
's avonds hun glazen gaan leegen, een beetje keuvelen, een
beetje zwanzen, om daarna in de kelders van de bijbehoorende brouwerij hun pogen om de alledaagschheid van hun
leven te ontvluchten, voort te zetten. Slechts aan één enkele
onder hen lukt het om van het dorp weg te geraken, de
anderen blijven er gebonden en wat hun op hun bieravonden
slechts spel en verbeelding leek, wordt voor sommigen
tragische werkelijkheid. De postbode die jaren lang met zelfmoordplannen rondloopt, beleeft het dat zijn zoontje zich
verdoet en de edelachtbare notaris, onkreukbaar en onverdacht, gaat vrijwillig den dood in vóór zijn zwendelarij aan.
het licht kan treden. Tegenover dit epos van de geslagenen,
omdat zij het misverstand in hun leven niet kunnen en niet
willen inzien, verhaalt Coolen den geleidelijken opgang van
de vreemde jonge vrouw, die in een vijandelijke boerenfamilie
ingetrouwd, alle tegenheid verbijt en overwint, alle kleine
benepenheid verscheurt, tot zij vrij en sterk genoeg wordt om
met haar echtgenoot op eigen beenen te gaan staan. Het is als
een tegenstelling met het andere bedoeld en het geheel - heeft
een symbolische beteekenis, die niet onaardig wordt weer563

gegeven door de teekening op den omslag : twee mannen die
samen een bierton dragen, maar in tegenovergestelde richting
loopen. De wijsheid van het boek ligt in zijn slotzinnetjes:
« En het aardsche leven is niet volmaat, maar het is het aard
scheLeven. Het bloesemt en draagt vrucht, men kan er niet
nederig genoeg tegenover zijn, men kan niet nederig genoeg
zijn in , het gadeslaan van dat verbazingwekkende aardsche
leven. Het hangt niet uitsluitend van het noodlot af, het noodlot is er een deel van, als de stormen van het land. Zij schaden,
maar zij vernietigen niet, altijd is er weer vrucht en oogst.
Daarom heeft het zin te blijven staan, de handen te vouwen
en vastberaden te zeggen : het zij zoo ».
De kunstenaar die zijn stiel kent, is allicht geneigd te
gelooven dat de uitwerking van een boek alles, en het gegeven
niets, of ongeveer niets is. Gedeeltelijk zal dat wel waar zijn,
maar het komt er dan op aan op welke manier het gegeven
belicht en opgevat werd. Coolen heeft het niet synthetisch
genoeg kunnen samenballen tot een enkele sterke eenheid;
wat het verbonden houdt, zijn beschouwingen van buiten uit
en eigenschappen van -den stijl. Deze schrijver heeft met die
moeilijkheden altijd min of meer af te rekenen gehad; ook
in zijn voorlaatste boek « De drie Gebroeders » kon hij ze
niet heelemaal onder den knie krijgen. Die roman, afgezien
van al het schoone dat er in te genieten valt, laat reeds den
indruk een verzameling hoofdstukken te zijn, wat bij het
lezen van « Herberg in 't Misverstand » nog sterker opvalt.
Die fout in den bouw maakt dat Coolen, niettengenstaande
zijn warme menschelijkheid, zijn psychologische en stilistische kennis geen machtig, zelfs geen gaaf werk geschapen
heeft. Zijn roman boeit en ontroert, fonkelt met duizenden
maar een staag brandend,
volgehouden schoon
schitteringen,
g
lichten is hij niet.
-
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RINGSTEKEN
BERNANOS — MAURIAC — GIONO — DE LACRETELLE
In « Roeping », April en Mei, schrijft Pater A. v. d. Lisdonk, m.s.c. een geestdriftige studie over George Bernanos en de strijdende kerk », waarin hij, bij wijze
van inleiding, uitgaat van Christus' voorspelling dat allen zich eenmaal aan Hem
zullen ergeren, voorspelling die impliceert dat ook de Kerk, zijn Bruid, dien weg
opgaat en een ergernis moet worden. Na deze uiteenzetting neemt de geestdrift van.
Pater A. v. d. Lisdonk een wijden aanloop naar den geliefden schrijver toe :
« Het wordt 'n gewoon gebaar, om met een diepe zucht van verveling en ontmoediging een boek te sluiten : een ernstig boek, een wetenschappelijk boek, een
roman; of om een artikel opzij te leggen : hoe onbelangrijk ! wat een herhaling
van aldoor maar hezelfde ! wat een gekeuvel langs de hoogste waarheden en de
meest angstige vragen ! Maar soms, in die wijde brave woestijn toch ineens een oase,
die je verkwikt en beklemt : waarvan je oog en je hart gaan gloeien en er drift
onstaat in de dorre rimpeling van je gewone dagelijksche gedachten : ineens een
roman, die je dwingt om levensproblemen vast onder de oogen te zien, een boek
dat licht drijft door het leven dat leeft en vaneenscheurt de sleur, het slome slijk
van onze gedachten, die we elken dag zoo keurig in de rij beschikbaar hebben :
nooit er buiten tredend, nooit erin doordringend, want we hebben de waarheid,
nietwaar? en we doen onzen plicht; 'n boek, dat uit drang ontstaat en uit het besef
en vooral ook uit het vermogen om nieuwe werkelijkheden voor te dragen, aspecten
uit te werken die vergeten zijn of nooit vermoed. Het is niet prettig, om altijd maar
bij het lezen te voelen : « hij schreef omdat hij geld moest hebben, hij deed het uit
plicht, want we kunnen nooit genoeg ons volk waarschuwen. Eigenlijk heeft hij
niets te zeggen, maar de waarheid kan nooit genoeg herkauwd worden ». Je bladert
een tijdschrift door en ontmoet enkele artikels, geschreven om het in stand te
houden, waarvan de dorheid de indruk wil wekken van nooit vermoede diepte, de
terminologie en aanhaling rijkdom suggereeren die er niet is, waaruit encyclopedie
ademt of krantenuitknipsels en tenslotte lijken ze op die degelijke brave dochter,
waarvan je spijtig zegt : « Jammer, dat een zoo deugdzaam meisje zoo weinig charme
bezit ». Overvoed raak je van wat er allemaal gepresteerd wordt, je draait je hoofd
vanzelf om bij al die Roomsche geestdrift, begint met je oogen te knipperen van
al dat meer dan 100 % goedgaan en steeds vooruitgaan : van de een milliard achthonderd millioen menschen zijn er toch maar vier-honderd millioen katholiek, niet?
Na 20 eeuwen Christendom zijn er 11 milliard die nooit van Christus hebben gehoord. Je herademt, als je een boek ontmoet, dat getuigt van nadenken, zoeken en
vragen. Ja, er bestaan beslist romans, die aan geestelijken inhoud opwegen tegen
heel dapper, diepuitgesponnen tractaten en verhandelingen. Er zijn romans die veel
breeder en eerlijker en volkomener dan welk vakboek over psychologie ook zielen
en menschen openbaren; zelfs verbleekt soms het groote moraalboek en lijkt zoo
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heel wijd weg van het werkelijke leven, als je een roman vindt, die de zonde
levend en concreet uitbeeldt met haar gevolgen en teleurstellingen. Er zijn boeken,
die dwingen tot luisteren en meeleven : liefde of haat, minstens reactie en ik denk
aan schrijvers als Dostojewsky, Unamuno, Kierkegaard, Guardini, Haecker, Scheler,
Nietzsche ('n losse opsomming en geen aanprijzing, om ze maar lukraak zonder
onderscheid te lezen) en Bruning, van Duinkerken (hier broederlijk naast elkaar)
en nog velen on onder hen reken ik ook G. Bernanos. »
Pater A. v. d. Lisdonk geeft dan een geestdriftige inhoudsopgave van Bernano's
werk : « Sous le soleil de satan », « L'Imposture », « La Joie », « Un crime »,
« Journal d'un curé de campagne », « Nouvelle. histoire de Mouchette », « La grande
peur des bien-pensants » en « Les grands cimetières sous la lune ». Daarna verdedigt
en verheerlijkt hij Bernanos :
« Het is onmogelijk en het getuigt weer van een zekere Roomsche oppervlakkigheid, die veilig verscholen achter vele formules, ineens oordeelt en veroordeelt, om
zich af te maken van dezen bitteren schrijver, met een schouderophalen : « waar
blijft onze Roomsche blijdschap ? », met een superieuren glimlach : « Ja, wij weten
wel beter, 't is een dichter, een artist, wat literatuur ». Het is niet juist, om ernstige
menschen als Bernanos en Bruning met een klopje op de schouders tot de orde terug
te roepen : « Geachte Heer, een volgende keer beter oppassen hoor ! »
Zijn Christendom is hard, een wilde strijd van uitersten ; niet, het zoete Evangelie, waarin de lelies des velds bloeien naast de harde kruisboom, maar het is
gegroeid uit een overtuiging : uit ernst en eerlijke drang. Verwerpen we zijn opvatting, dan doen we het niet uit ressentiment, of met hooge aanhalingen, die niets
terzake doen. Evenals Bruning, maar in heviger vorm en toon, is Bernanos de
profeet van het absolute : in een paleis van een hotel, is Bernanos de profeet van
het absolute : in een paleis van een hotel, vlak bij het groote raam, aan een leeg
tafeltje, grijpt hij het Evangelieboek en begint te lezen : hij leest en vergelijkt.
Hij ziet -- op zijn wijze — hoe het Woord, in de oneindige vlam van den Hemel
eeuwig gesproken, nu neerdaalt en opstijgt uit de woorden van het Evangelie en
hij kijkt naar het snelvoorbijvlietend leven in de straten, op de boulevards, op
pleinen, hier in dit hotel :, hij luistert naar het open gesprek van Christus met
zijn leerlingen en met het volk van Galilea en hij hoort het zacht gesluierd gepraat
van de menschen in zijn omgeving, hij vergelijkt en toetst : hij verstaat het Evangelie letterlijk en rukt naar voren, wat erom dreigt en beslist, wat daar strijdt en
kerft : geen compromis, geen verzwakte paradox. « De ergernis niet vervagen »,
klinkt het beslist en hij let niet op de wijze en voorzichtige maagden, die hun olielampen niet op de markt gaan vullen en op den oneerlijken rentmeester, die heel
slim zijn vrijheid redt. De Goede Herder en het geduld van Jezus met Zijn leerlingen verdwijnt in het optreden van Christus tegen de Farizeeërs : Huichelaars,
,gepleisterde graven ! — hij vergelijkt Jezus' boodschap met de taal en het optreden
van de Kerk in de laatste eeuw, hij meent, dat de Priester een Alter Christus is,
maar waar vind je hem? In tegenstelling met Jezus' gebod : « Uw woord zij ja
of neen » ontdekt hij casuistiek, theologische techniek, politiek : het hoerageroep
van veelgeprezen voorzichtigheid en veelgemeden martelaarschap. Hij hoort het
woord van Joannes : « Het licht scheen in de duisternis en de duisternis heeft het
niet opgenomen » : want het maatschappelijk décor en het vernis van wat uiterlijke
praktijken is meer schaduw van de hel dan licht van den hemel. Christus zegt :
« Ge kunt God en den Mammon samen niet dienen » : jawel, dat kun je wel, knikt
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de Kerk, beamen de Priesters, glimlachen de rijken, buigen de armen. Overal heerscht
niet de eer van de armoede « Zalig de armen », maar de eer van den rijkdom, van
den stand. « La chretienté a fait l'Europe. La chretienté est morte » :. we krijgen nu
« Un chrétien totalitaire ». De wereld is verzadigd van leugen en bedrog en de
mensch : « une machine à perdre ou -. gagner des sous ». Hij vergelijkt het leven,
het bovennatuurlijke en het natuurlijke leven, met zijn visie, zijn kijk op Jezus
en Diens Rijk in liefde en waarheid en dan schrijft hij : « Les grands cimetières
sous la Tune ». »
Nu begint Pater A. v. d. Lisdonk uiteen te zetten wat de katholiek geloovige
Bernanos verwijten moet :
« Dankbaar voor deze ontmaskering van levenshuichelarij (is volkomen belangboze eerlijkheid wel mogelijk? is aan ons menschen niet noodzakelijk verbonden
camouflage en sleur ?), denkt een Katholiek geloovige over den geest van deze werken en hij meent te moeten besluiten : deze romanschrijver van het mystieke leven
vergeet, dat het bovennatuurlijke en mystieke leven geen dood is, maar leven in
de volle, diepe en rijke zin van het woord : de hoogste geestelijke waarde is niet
het lijden en de vernietiging, maar de liefde « Al geef ik mijn lichaam om het te
laten verbranden zoo ik de liefde niet heb, het dient tot niets ». Misschien kan men
hem verwijten, wat hijzelf aan een van zijn meest sinistere scheppingen verwijt,
Abbé Cénabre : hij spreekt voortdurend over God en toch leeft God te weinig in
zijn werken. Hij miskent Gods schepping en hoort de melodie niet meer van de
eerste dagen, toen de aarde, als een sieraad losspeelde uit Gods vingers : natuur en
bovennatuur staan tegenover elkaar in een donkere duistere strijd : slechts uit de
vernietiging van Gods eerste schepping ontplooit zich Gods herschepping in genade
en waarheid, terwijl Katholieke opvatting is, dat 't bovennatuurlijk leven opbloeit
uit het eerste werk van Gods feillooze handen : het geloof is een kus van Gods
vrijgevige liefde op ons gerimpeld voorhoofd, 't is een scheppend woord in ons
oor gesproken.
Maar vooral : en daar sta ik even bij stil : leeft Bernanos in het probleem van
de Kerk. Hij heeft haar lief met al de vezels van zijn rijk hart en al de gedachten
van zijn rijken geest, hij is bitter, zooals Hieronymus eens bitter was en in vlagen
van woede losbrak, omdat Hij Christus' Bruid onteerd meende in hierarchie en
geloovigen. Wat is de Kerk ? administratie of genade ? Het leven van den H. Geest,
door Christus vanuit den Vader gezonden, in de zielen van armen, of : de officieel
optredende en leerarende organisatie ? In dezen straffen vorm gesteld, antwoordt
hijzelf onmiddellijk : de H. Kerk is beiden, maar hij verwijt haar : de organisa«ie
en zij die haar vertegenwoordigen wijken van het ideaal af, door Christus aan de
Kerk ter verwerkelijking opgelegd, de Kerk behoeft niet volmaakt te zijn, maar
wel trouw aan haar Meester. Tegenover elkaar plaatst hij de pneumatische zijde
van de Kerk en haar organisatie, haar hierarchie, haar uiterlijke verschijning en
hij vergeet de oplossing. »
Deze oplossing wordt door Pater v. d. Lisdonk gevonden in de gedachte dat de
kerk goddelijk is en tegelijk menschelijk, daar zij door menschen samengesteld en
geleid wordt. Hij zet dit uitvoerig op theologische wijze uiteen en komt tot het
besluit dat Bernanos' invectieven gegrond zijn, maar dat hij zich toch moet onderwerpen aan de Kerk al ziet hij en is er veel al te menschelijks in, dat hij echter
« te absoluut laat doorwerken », en dat « voor hem een bron van angstig verweer
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en liefdeloos onthullen is ». Zijn laatste woorden zijn : « Alleen overtuigd geloof
brengt hier redding, maar het geloof is een gave Gods ».

Volgens Lous Duchesne in « Tendances » (Juni) echter is de grondgedachte van
Bernanos' werk dat kwaad en ondeugd noodzakelijk zijn voor de economie des
levens, maar dat de zonde reeds een stap is op den weg der redding en het probleem
daarbij of de ziel al dan niet in staat zal zijn de wanhoop te overwinnen. Hij toont
dit aan door een ontleding van Bernanos' hooger genoemde werken en besluit
als volgt :
« A 1'incohérence qui résulte de l'effet dissolvant de la psychologie pratiquée
outrance, M. Bernanos oppose un ordre qu'il instaure en lui donnant comme
principe le catholicisme et son application, 1'organisation du monde par Dieu. C'est
sa manière de poser le problème de la vie. Si elle ne lui est point propre, on lui
accordera qu'il résoud cette question d'un regard personnel, non en étudiant les
cheminements de 1'ame dans une voie positive, mais en mettant l'accent sur les
obstacles à vaincre, et, plus exactement sur le seul obstacle à vaincre : Le Péché.
Tout le problème de la vie tient à l'aise dans celui du Péché. Qu'est-ce donc que
le Péché ? Une transgression à la loi ? Sans doute, mais que voilà une pauvre abstraction 1 Au lieu que vous aurez tout exprimé de lui quand vous l'aurez nommé de son
nom : un déicide ».
Pareille conception des choses requiert 1 e c a t h o 1 i c i s m e, c'est-à-dire une
doctrine qui dépasse l'humain.
« Le problème de la vie est le problème de la Douleur :, le moraliste s'arrête la'. »
M. Bernanos, sans point. Il n'envisage la douleur que dans un rSle d'intermédiaire.
Il veut conduire l'homme, avec une intransigeance farouche, beaucoup plus haut.
Mais il n'oublie pas que l'homme reste homme, et donc chair et faiblesse. D'ou
I'immense charité humaine que l'on trouve a chaque page de 1'aeuvre. Au delà de
l'imposture de l'Abbé Cénabre et la dureté de son refus, au delâ de sa voix cassante
qui apporte la haine, nous percevons les accents d'une immense détresse, d'une
grande pitié.
Tout cela témoigne d'un véritable amour pour l'homme. C'est lui qui explique cet
apitoyement rude sur la misère humaine et ce respect de l'héroïsme chrétien, cet
essai de replacer l'homme dans sa vraie lumière, de tenir compte de tout ce qui
est en lui dans la projection de son destin.
Car « chacun de nous est tour à tour, de quelque manière, un criminel ou un
saint, tantót porté vers le bien, non par une judicieuse approximation de ses avantages, mais clairement et singulièrement par un élan de tout l'être, une effusion
d'amour... »

a

Van een ander belangrijk Fransch romanschrijver Francois Mauriac, tracht een
ander pater, Em. Janssens, S.J. de geestelijke wereld uit te teekenen in « Streven »,
naar aanleiding van zijn laatsten roman : « Les chemins de la mer », doch « zonder
de andere werken te ignoreeren ». Ziehier hoe Mauriac volgens Pater Janssens het
leven ziet :
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« Eén woord ---- de titel van een zijner romans -- vat geheel zijn intuïtie samen :
d e s t i n s. Ieder mensch heeft zijn bestemming : voor velen een banaal vergroeien
met een klein plekje grond, met een paar zondige gewoonten ; voor sommigen een
losgerukt worden uit alle kaders, een zwalpen op de eindeloosheid. De groote factor
van dat alles is de genade bij sommigen doeltreffend, bij anderen alleen voldoende;
en de boosheid en de barmhartigheid beheerschen, ieder voor een deel, het heelal.
Ook het spel der karakters is onderworpen aan die hoogere machten. Of liever :
het karakter is de zaadkorrel die de genade of de boosheid zal doen ontkiemen
en opgroeien tot wiegelenden halm of tot verstikkend onkruid. En op het wijd uitgestrekte veld van de wereld staat, overal, onkruid onder de tarwe.
Ziehier dan Mauriac's arbeid. Hij ziet typen de hun bestemming in zich dragen
intuïtief volgt hij die bestemming; artistiek beeldt hij haar uit, getrouw en oprecht.
In zijn werk stapelen de mysteriën zich op : zonde en verlossing, lijden en liefde;
-- zoo openbaart zich het leven, zoo openbaart het de kunstenaar.
« Wij leven voor ons niet alleen; hoe individueel ook, onze bestemming verbindt
ons met elkander. In het goede of in het kwade, -- alles reageert op alles. Alle
menschenlevens vormen één kluwen, één lichaam met allerhande organen, door
bovenmenschelijke machten gedreven of bedreigd. Een klein gedeelte slechts van
dat universeele organisme wordt, in een verhaal, vertoond : een klein gedeelte dat
min of meer een geheel vormt; en altijd suggereert de eindelooze deining de wisselwerking tusschen die enkele daden en gestalten, en de algeheele menschheid. »
« Het toeval schijnt het verloop der feiten te beheerschen ; vooral de toevallige
ontmoetingen werken, meer dan eens, beslissend door (zie vooral blz. 195..., 272...).
Neen, niet het toeval ; het Noodlot of de Voorzienigheid, en elk van beide namen
zegt te veel en te weinig. Het Fransche woord d e s t i n é e voldoet beter ; van
daaruit tot de Liefde is, voor Mauriac, de weg heelemaal niet lang ! »
« Mauriac voelt kosmisch; doch de wereld waarin hij zich thuis weet, is nogal
beperkt : even beperkt als het tooneel waar de intrigues zch afspelen, — als het
getal der typen die, onder verschillende namen, altijd weer optreden. Mauriac
zoekt niet naar verscheidenheid, niet naar materiëele verruiming. Intuïtief vult hij
aan wat hem experimenteel ontbreekt. Op een zeer nauwen bouwgrond trekt hij,
zeer diep gefundeerd, een zeer hoogen toren op. Macht en stevigheid zijn hem gewaarborgd door zijn symbolisme : metaphorisch betrekt hij heel de natuur in zijn
visie; symbolisch veralgemeenend, stelt hij geheel de psychologie ten dienste van
zijn weinig gevarieerde typen en intrigues.
Het symbolisme van Mauriac is de resultante van zijn geloofsovertuiging, zijn
concreet leven, zijn bijzonderen intuïtieven aanleg. In zijn katholieke geloofsovertuiging ligt de verbondenheid van alles met alles besloten. Een verbondenheid en
een verdeeldheid meteen ; want doorheen het alles verbindende menschdom drijven,
strijdend en scheidend, de boosheid en de genade : de boosheid, tot de gruwelijkste
ontaarding in staat; de genade die, op elk moment van het leven, elke misvorming
kan keeren in een weergalooze heerlijkheid. — Uit zijn concrete levensomstandigheden haalt de auteur de materie op, die zijn intuïtieve aanleg tot een symbolische
wereld omzet. Wat, besloten in tijd en ruimte, toevalligerwijze geschiedt, wordt een
algemeen en noodzakelijk verschijnsel, met weerslag in de eeuwigheid. Omgetooverd
staat de beperkte burgerlijke kring waarin hij zich bewoog, tot een wereld in solferglans waarin de boosheid woelt en de genade bliksemt. Het symbolisme van Mauriac
doorgloeit het diepste wezen van de meest concrete dingen.
Het is echter beperkt. In zijn materie niet alleen; ook in zijn schepper die geen
ander creatief vermogen lijkt te bezitten dan een intense intuïtie, tragisch ontroerd.
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Elk werk van Mauriac mist openheid, verscheidenheid, humor en speelschheid, opgetogenheid en bewondering, het rhythme van spanning en ontspanning. Er ligt iets
onmenschelijks in de verbetene onverbiddelijkheid die geen enkele donkere schacht
voorbijgaat; meer voedend en verrijkend is het dartele stoeien, onder zonnigen
hemel in het open veld, van « het kind van God »...
Een ander roman van Mauriac vindt, in « Les chemins de la mer », een tegenhanger en een voortzetting tegelijk : « Le mystère Frontenac ». Tot in geringe
bijzonderheden ziet men beide boeken op elkander gelijken; ondertijds verschillen
zij evenzeer van elkander, — zelfs loopt, voor beide, de respectievelijk leidende gedachte in tegenovergestelde richting. Hier was het : de onverbreekbare band van
de familie ; daar is het : het breken met alles, ook met de familie.
Ongeveer zooals « Le mystère Frontenac » stond tegenover « Le noeud de vipères »;
zoo staat nu, een stap verder, « Les chemins de la mer » tegenover « Les anges noirs ».
In « Le nceud de vipères », vooral in « Les anges noirs », zijn de conflicten op het
religieuze probleem toegespitst : beide boeken eindigen met een bekeering. Menschelijker, natuurlijker, meer verscheiden komen de intrigues van « Le mystère Frontenac » en van « Le chemin de la mer » voor ; veel meer is de poëzie van de natuur
en van de allereenvoudigste verhoudingen onder de menschen er in opgenomen.
« Le mystère Frontenac » laat geen gaven indruk na; de gedachte lijkt onvoltooid
gebleven; « Les chemins de la mer » daarentegen is misschien de duidelijkste en
meestomvattende roman dien Mauriac totnogtoe schreef.
Hij beteekent voor hem : een grooter verscheidenheid van techniek en motieven,
een verruiming van atmosfeer; daartegenover een helderder bewustzijn van den
onverbiddelijken levensgang. Nog is de breede ruimte, de bevredigende rust, de
harmonische voldoening niet bereikt; nog doet de sulfureuze belichting pijn aan de
oogen ; zelfs legt de alles beheerschende anangké een hardheid op dit boek, bij de
andere werken niet aanwezig. Hoe zal de kunst van dezen begaafden, oprechten,
niets ontzienden, doch beperkten roman- en tooneelschrijver zich verder ontwikkelen?
Wordt zijn vorderen ook een « chemin de la mer » : tot we staan voor een eindelooze
breedte in geweldigen wind ? En loopt de weg dan verloren in 't eindelooze zwijgen?»

Als volgt sprak tot Maurice Roelants voor de Telegraaf te Manosque in Provence
Jean Giono :,
« Ik ben geen fotograaf. Alleen een fotograafsobjectief is objectief en dan nog.
Wat omhoog gericht, wat omlaag, en het beeld is geheel veranderd. De kunstenaar
doet met de wereld wat hem lust, op één voorwaarde : dat hij suggestieve kracht
genoeg bezit om zijn visie te doen aanvaarden. Brueghel, de groote Brueghel, denk
aan den grooten Brueghel.
Maar dat vooropgesteld moet ik volhouden, dat mijn wereld en personages,
die inderdaad bij een antieke wereld aansluiten, onvervalscht bestaan. Zij bestaan
hier rond mij. Zij bestaan hier in de buurt, op de hoogten van Le Contadour, zij
bestaan in de Montagne de Lure, in de Forêt de Lente van de Vercors, in de bergen
rond Saint-Véran.... Le Contadour ? Maar er woont een Fransche bevolking, die de
ijdelheid van eeuwen beschaving langs zich heeft laten gaan en trouw gebleven is
aan haar goede aarde. De boeren, là-haut, zijn nog trouw aan hun houten ploegen,
hoeden hun schapen, spinnen zelf hun wol en weven het mooiste weefsel ter aarde
-- hier, bezie dit weefsel, deze broek ! Zij verkiezen hun oude vervoermiddelen
boven den auto. Zij leven in een volledig gesloten economie. En zij hebben een
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ongelooflijke sereniteit bewaard. Zij staan buiten alle politieke perikelen — voor
hun part mag het nog altijd Poincaré zijn, die over Frankrijk regeert. Zij trekken
het zich niet aan. Er zijn er onder hen, die trouwe lezers zijn van Don Quichotte,
Racine, Corneille....
Natuurlijk weten de Parijsche salons niets van zulk een wereld af en even
natuurlijk krimpt in een salonliteratuur de wereld in tot de proporties der omgeving
en der zeer geraffineerde drama's, die er zich in afspelen. Ik zie vol bewondering en
genegenheid op tot mijn boeren en bergen, die zich van de elementaire krachten
niet hebben laten afleiden. Versta mij goed, ik droom er niet van tegen de beschaving op te roeien — laten wij er uithalen wat er uit te halen is, maar laten wij
vooral haar dupe niet worden... De traditioneele gezondheid van de boeren daarboven is verrukkelijk. Zij zien de wereld van hoog en dat maakt haar zeer eenvoudig.
Le Contadour ! En de Forêt de Lente ! Als ik u zeg, dat het woud er nog grootsch
en ondoordringbaar is als voor tien eeuwen. In de randgebieden ben ik er onder den
oorlog in militairen dienst geweest. Twee van onze makkers zijn er als deserteurs
geboekt geweest. Men heeft na den oorlog hun geraamten gevonden. Zij hadden zich
te ver in het woud gewaagd. En in het Dróme-arrondissement, meer in 't Noorden!
Ik zou er een vriend bezoeken. Een kameraad bracht mij er met zijn wagen in een
sneeuwavond. Toen wij niet verder konden rijden, wij bevonden ons voor een kasteel,
lieten wij den claxon ratelen.
De ophaalbrug van het kasteel werd neergelaten, als voor een middeleeuwschen
Siegfried, en de eigenaar van Chateau d'Aulan, een arme edelman, die de landelijke
traditie van zijn geslacht voortzet en in allen eenvoud boert, stelde zich hulpvaardig
tot onzen dienst. En Saint-Véran in de hooge bergen ! De boeren laten de wintersche
skiërs langs zich voorbijtrekken en slijpen, zooals in het steenen tijdperk, de keien
tot juweelen, die de prachtige vrouwen er trots dragen. Ga met mij als 't u lust
in September de bergen in. Ik zal u een Frankrijk laten zien, dat oud en sterk is
en dat in dezen tijd van reportages geen reporters kennen, omdat zij niet weten wat
tusschen Nice en Parijs leeft, vereend met het land, den hemel, de bergen.... Kom
in September in mijn oud huisje, là-haut, daarboven in de Contadour... Dan zult ge
weten in welk aartsvaderlijk sterk land gij komt. Ik heb er een vriend, een wonderlijken kok.... Hij graft er een kuil in de aarde van het dorpsplein en braadt er het
wild, onder de oogen van een krans kinderen, die bijeendringen : Fais-nous sentir,
le père ! En hij braadt één voor één paddenstoelen met olie in hun hart en een
teentje knoflook, één voor één aan het spit, zooals er in geheel Frankrijk geen
paddenstoelen gegeten worden!
Ach ja, het is zoo gemakkelijk neen te zeggen tot het leven. Het is zooveel
moeilijker kinderen te hebben, den grond te bebouwen en al het miserabele menschelijke in den mensch te bestrijden. Wij weten het precies, dat er in het samenstel
van den mensch oneindig veel jammerlijks en ontbindends schuilt. Ik heb partij
gekozen voor het andere. Ik schep er behagen in de energie te loven. Waarom een
pen voeren als het niet is om op pijn en verdriet een stuk optimisme te veroveren?
Si ce n'est pour professeur 1'optimisme ?
En ik ben er wat blij mee, dat gij in den stijl van mijn helden suprarealistischen
stijl erkent, — anderen zeggen een te gemaakten Bijbelschen stijl. Spreekt men in
de tragediën als keukenmeiden ? Ik reken, dat ik inderdaad bij de klassieken in de
leer ben geweest. Het is eenvoudig genoeg : mijn moeder was waschvrouw en mijn
vader schoenmaker, als bankbediende tegen 30 frs. maandsalaris, die lezen wilde,
stond voor mij alleen de goedkoopste boekenserie open, die der klassieken. Ariosto,
Homerus waren mijn lievelingsauteurs. Nu lees ik nog niet veel anders. Ik heb geen

571

tijd. Ik werk hier 's voormiddags. Ik verzorg mijn wijngaard en olijfboomen. Ik
leef mijn eenvoudig bestaan voort in Manosque. Een verfilming van mijn boeken
heeft mij niet naar Parijs kunnen lokken. Ik aard er niet. Ik verkies hier te blijven.
Het geeft iemand veel sterkte als hij elken dag op dezelfde wandelingen die zijn
voorouders hebben gemaakt, den voet in het spoor van zijn vader kan drukken,
dezelfde boomen, dezelfde bergen beschouwen kan en nooit van deze vertrouwde
wereld verzadigd raakt. Tweemaal per jaar trek ik er voor een maand in de bergen
op uit. Nergens ben ik de dupe van comfort. In mijn huisje van Le Contadour slaap
ik in 't hooi. En ik doe liever een voettocht van 50 km. in de bergen dan een autotocht van 500 km.... Ik wil geen ontwortelde worden. Drie kwart der kwalen van
de menschen spruiten voort uit het feit, dat zij zich van hun wortel hebben laten
wegrukken. »
Wil men nog een paar uitspraken van Giono ? « Je considère l'ensemble cosmique
comme une formidable soupe de pois, enorme, et d'une épaisseur, d'une densité
'extraordinaire, ou tout est possible. »
« Je définis la masse : l'ensemble des hommes qui ont abandonné toute liberté
d'action et de pensée, tout droit à la noblesse et tout droit à la pureté. Le peuple
n'a jamais été la masse. I1 ne devient la masse crue par contrainte quand on a déjà
brisé sa force populaire en le faisant entrer dans des partis — ou dans un parti.
I1 faut détruire les partis et les chefs. Il n'y a de grandeur que dans l'individu et
dans la liberté. »
Voor ons ligt een monumentaal nummer van de « Cahiers du Contadour », een
driemaandelijksch tijdschrift door Jean 'Giono en Lucien Jacques. De inleidende
boodschap van Giono is heelemaal in zijn merkwaardigen stijl
« Camarades,
Votre jeunesse est la qualité de 1'homme à laquelle on a le plus envie de s'adresser. C'est en elle seule que j'ai confiance au milieu de l'effondement. C'est à elle
que je veux parler aujourd'hui. Les hommes de ma génération sont hors-jeux; s'ils
ont l'air de dire le contraire , ne les croyez pas, méfiez-vous : c'est qu'ils prétendent
vous mener ; vous n'êtes pas un troupeau. Ils veulent que vous le deveniez. Ils
essayent de vous donner une conscience de masse pour détruire cette conscience individuelle qui fait votre propre beauté. Ils veulent supprimer votre humanité pour
vous asservir à leur spiritualité. C'est le travail habituel des générations hors-jeux.
Vous êtes, vous, de l'humain tout frais et tout neuf. Restez-le Ne vous laissez pas
transformer comme de la matière première. Refusez d'être un outil entre les mains
de quelqu'un : soyez seulement 1'outil de votre propre vie. En face de vous, les
hommes de mon áge n'ont qu'un seul droit : celui de dresser le catalogue de leurs
fautes et de vous instruire pour que vous en soyez prévenus. La pureté de votre
jeunesse fera le compte.
A lage ou vous êtes, maantenant, libres, et l'amour vous a mis la main à
1'épaule, on nous a pris, nous, et on nous a chargés du harnais de la guerre. Et
nous n'avons pas osé affirmer notre force. Oui, à l'instant même ou vous êtes maintenant, aussi forts que vous, nous avons été tout de suite prisonniers de la mort,
et pour nous tout a été fini. Comme si pour vous maintenant tout finissait et que
les deux tiers d'entre vous soient jetés par terre crevés et pourrissants. Car, nous
avions écouté les poètes, les écrivains, les hommes en place de la génération horsje ; et ils nous avaient jetés volontairement dans le massacre. Ceux d'aujourd'hui
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comme ceux d'hier prétendent parler au nom du bonheur des générations futures.
L'avions-nous fait? Non. Nous avons au contraire permis des temps terribles. Si
vous y consentez comme nous y avons consenti, et pour n'importe quel motif (pour
n'importe quelle patrie matérielle et idéologique) votre mort n'assurera le bonheur
de personne. Ce sera simplement votre mort. Totalement inutile.
Voilá ce que j'avais à vous dire a vous qui, maintenant avez le coeur rempli
de foréts vivantes, de montagnes et d'océans. Le héros n'est pas celui qui se précipite dans une belle mort : c'est celui qui se compose une belle vie. La mort est
toujours égoïste. Elle ne construit jamais. Les héros morts n'ont jamais servi; certains
vivants se sont servis de la mort des héros; et c'est ce qu'ils ont appelé l'utilité
des héros. Mais après des siècles de cet héroïsme nous attendons toujours la splendeur et la paix.
Seule, la vie est juste. La vie la plus solitaire est intimement mêlée à la vie
du monde, et la beauté se développe soudain à travers tous, plus vite que le vent.
Ne suivez personne. Marchez Beul. Que votre clarté vous suffise. »

Een vierde belangrijke figuur in het moderne Frankrijk -- welk een tegenstelling
vormt zij tot een Giono — wordt door Dr. B. M. Boerebach bondig geschetst in
Boekenschouw :
« Bij een wat dieper critisch onderzoek van het werk van den voornamen schrijver, Jacques de Lacretelle, stuit de criticus aanstonds en bij voortduring op een zeker
gezocht verlangen naar beknoptheid, een soort gewilde ontblooting der uitgesproken
gedachten van ieder ornament, aan vrije fantasie ontsproten. Deze beknoptheid en
deze ontluistering mogen voor bepaalde geesten haar bekoring hebben, bij lezers met
warm-kloppend hart, die het gevoelsleven in zich niet doodden, wekken zij een
onverzettelijken indruk van onvoldaanheid en soms van spijtigen wrevel en doen
een beschuldiging van gevoelloosheid naar zijn lippen wellen.
Echter hebben bewonderaars en verwerpers van de Lacretelle's kunst, ieder voor
zich, gelijk en ongelijk in de houding, welke zij aan dat werk tegenoverstellen :
gelijk in hun beweringen, ongelijk in hun ontkenningen. Jacques de Lacretelle is een
schrijver van elegante manieren, een scherpzinnig humanist, een wijs en subtiel
speurder naar de verborgenheden der menschenziel. Hij is ook een wat eenzijdig
soms mechanisch romancier ; hij is een wat bloedloos essayist, die de soberheid van
lijn en inhoud tot in het buitensporige betracht, een schrijver van een eenvoud, die
den greep der eentonigheid niet immer ontkomt.
Wil men de rechtvaardigheid bij de beoordeeling van zijn reeds aanzienlijk oeuvre
voldoende in acht nemen, dan behoort men onderscheid te maken tusschen de fijne
scherpte en diepzinnigheid van het denkvermogen, zooals dit in het betere gedeelte
van zijn werk tot uitdrukking komt eenerzijds, en de zwakke, ijdele « Gedankenspielerei », die wij in meerdere onbeteekenende passages daarvan aan den dag zien
treden.
Deze schrijver behoort niet tot degenen, die men « en bloc » aanvaardt of verwerpt en daarmee is tegelijk zijn waarde en zijn klasse . bepaald. Een oordeel over
hem vraagt om behoedzaamheid, evenwichtigheid en onbevangenheid. De gedichten,
die in zijn werk onze sympathie wekken, vervoeren ons zelden of nooit tot geestdrift; degene, welke ons prikkelen, vermoeien of tot lichtelijken wrevel brengen,
laten ons daarentegen ook vrij van verontwaardiging. Toon, talent, psychologie, al
deze dingen wijzen bij de Lacretelle op een gematigd « k 1 i m a a t ». Nimmer
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ervaart men bij lezing zijner werken een waarlijk blijvende gewaarwording, nimmer
ondergaat men een waarlijk definitieven indruk. Zelfs de sterkere werken, als zijn
roman S a b i n e, die men bij eerste lezing welhaast volmaakt te smaken vermocht,
houden bij herlezing onze aandacht slechts moeizaam gaande. Andere zijner werken,
waaraan men oorspornkelijk slechts een vage, onbestemde herinnering bewaarde
— ik denk aan S i 1 b e r m a n n — wekken bij hernieuwde kennismaking een
verwonderende nieuwe belangstelling.
Geen enkele van zijn boeken echter heeft een z66 volledig beeld van hem zelf,
een z66 trouwe en complexe visie op zijn talent als de bundel essay's, die hij eenige
jaren geleden aan de openbaarheid prijs gaf onder den titel : A v e u x é t u d i é s.
Het veelzijdige karakter van deze bekentenissen, het verschillend rhythme, dat hen
beweegt, het voortdurend verscheiden beroep, dat zij op ons begripsvermogen doen,
brengen ons een levendig genoegen. Men ondergaat bij herhaling een frisschen indruk
als van een nieuw gedane ontdekking. Waar men meende de gecompliceerdheid van
anderer werken met groote indringendheid ontleed te hebben, wordt men door dezen
schrijver tot de erkentenis gedwongen deze werken veleer slecht gekend te hebben.
Om dan na lezing dezer A v e u x tot de slotsom te komen dat deze schrijver — wat
men slechts van zeer weinigen beweren kan — er alles bij wint langzaam doorgrond,
langzaam gesmaakt en overdacht te worden. »
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Boek besprek i n

g

RAYMONDE VINCENT : B 1 a n c h e. --- Stock. Paris. - 20 frs.

De geschiedenis van een weesmeisje, opgevoed in een klooster. Op haar 1le jaar
wordt ze schapenhoedster bij landbouwers, die haar wel goed behandelen, maar
bij wie ze geene genegenheid vindt. In eenzaamheid groeit ze op, verslonden in haar
droomen, heelemaal onwetend van het leven : totdat ze de prooi wordt van een
verdorveling, die slechts eenige weken op haar weg verschijnt, om dan voor altijd
uit haar leven te verdwijnen. Ze blijft als verdwaasd, zonder zich goed rekenschap
te geven van het gebeurde : maar haar leven is gebroken, alles wordt haar te zwaar,
haar gezondheid zwicht ; niets kan haar nog schelen. Dan ontmoet ze Henri, den
braven, welhebbenden boerenzoon, die smoorlijk op haar verliefd wordt, en ondanks
haar droevig verleden, met haar trouwt. Zonder liefde of geestdrift, volgt ze hem
in. En eindelijk wordt ze door zijn liefde ontroerd en wakker geschud; de hoop
komt in haar hart terug, ze richt zich uit haar ziekelijke verdooving op. Voortaan
zal ze hem een trouwe, toegewijde, liefdevolle gezellin zijn.
Dit nieuw boek is niet heelemaal op de hoogte van « Campagne », schrijfster's
eerste roman ; maar toch heeft het echte kwaliteiten, en leest aangenaam en gemakkelijk.
T.
V. SACKVILLE-WEST : P e p i t a. - The Tauchnitz Edition. Paris. Leipzig.
Toevallig vond schrijfster familiedocumenten, waarin zij vele, voor haar heelemaal ongekende, bijzonderheden vond over het leven van haar moeder en grootmoeder. Deze, Pepita, dochter van een Spaansche zigeunervrouw, was danseres van
beroep, en buitengewoon schoon ; ze huwde een Spaanschen danser, brouilleerde zich
weldra met hem, beleefde allerlei avonturen, leefde met een Engelschen edelman
van wie ze verscheidene kinderen had. Met veel brio wordt dit veel bewogen leven
geschetst; heel het pittoresk Spanje van de volksklas leeft in die bladzijden terug,
terwijl het Engeland van de laatste veertig jaren levendig oprijst, zoodra de beurt
komt aan Pepita's dochter -- de moeder van schrijfster — die al de schoonheid
en goedhartigheid, zoowel als de grillige, losse natuur van haar moeder overgeërfd
had. Ze huwde Lord Sackville-West, neef van haar vader. Hoogst onderhoudend
is de strijd tusschen die twee zoo verschillende temperamenten : hij, Engelschman
in merg en been, man van traditie en fijne, correcte opvoeding; zij, de spontane,
wispelturige zuiderlinge, met het zigeunerbloed in de aderen.
Een uiterst origineel boek, pittig geschreven, boeiender dan een roman. Toch
staat men soms wel eens verwonderd over het feit dat schrijfster zooveel allerintiemste feiten uit het leven van haar moeder, grootmoeder en overgrootmoeder,
zoo maar publiceert. T.
A. MABILLE DE PONCHEVILLE : Le C h e m i n de J é r u s a 1 e m. — Editions
Spes. Paris. — 18 frs.
Reeds onthaalde schrijver ons op zijn bedevaarten naar Rome, Compostelle, enz.
Nu komt de beurt aan Jerusalem. Onder leiding van den wel bekenden P. Olivier
bezochten de bedevaarders het Heilig Land. Geen betere gids konden ze verlangn;
en met hen genieten wij van die schoone reis, en beleven de diepe indrukken door
schrijver met simpele godsvrucht, vaste eruditie en zonder veel groot omhaal van
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woorden verteld. Al is zijn boek misschien geen « groot » boek, toch moet het niet
onderdoen voor de meeste boeken over het Heilig Land. Eenvoudig en levendig
geschreven, aangenaam om lezen, geeft het stof tot meditatie. T.
ROBERT GRAVES : C o u n t B e 1 i s a r i u s. — The Albatross. Leipzig. Paris.
Bologna.
Belisarius werd in 499 geboren, het laatste jaar van die noodlottige 5e eeuw,
die den ondergang van het Westersche Keizerrijk, overrompeld door Barbaren van
alle slag, beleefde. Doch het Oostersche Keizerrijk bleef nog voor eenige eeuwen
gespaard.
Deze historische roman beschrijft Belisarius' leergierige jeugd, zijn roem als
veldheer, zijn felle beproevingen en tragische levensavond. Hij had een danseres
gehuwd, trouwe vriendin van die andere danseres, Theodora, die, als gemalin van
Keizer Justinianus, den keizerlijken troon beklom. Beide vrouwen waren avonturiersters van de laagste soort, maar buitengewoon verstandig — vooral Theodora,
die een niet geringen invloed over den Keizer en de politiek van den Staat uitoefende. Met veel talent schildert schrijver het bewogen, rumoerig leven te Constantinopel, de wereldstad met haar bedwelmende pracht en weelde, haar luidruchtige twisten tusschen « Blauwen » en Groenen », haar twisten en vitterijen op
godsdienstig gebied, haar machtsvertoon en innerlijke miseries, haar hooge cultuur,
haar uiterst geraffineerde beschaving, en deerlijke zedeloosheid. Zwierig wordt dit
alles beschreven : een heele beschaving leeft weer op.
Een interessante en boeiende roman. T.
'GEORGES GOYAU : Une fondatrice d'Institut missionnaire.
MËRE MARIE DE LA PASSION et les Franciscaines Missionnaires
d e M a r i e. — Editions Spes. Paris. — 18 frs.
Wanneer men dit boek leest, staat men verstomd te zien wat een vrouw, die met
de grootste hinderpalen en moeilijkheden te strijden had — en daarbij ziekelijk
was — kan tot stand brengen, als ze bezield is met algeheele liefde en onderwerping
tot God, heete liefde voor de evennaasten en een onwrikbaren wil. Met stijgende
bewondering volgt men het ontstaan van het schoon orde, de bittere beproevingen
der eerste jaren, toen de stichtster — uit een ander orde getreden — te strijden had,
niet alleen tegen de moeilijkheden van elk begin, maar tegen pijnlijke miskenning,
tegenkanting, verdenking — en dan, den schielijken bloei, de snelle uitbreiding van
het werk over heel de wereld, de altijd toenemende vaart der stichtingen. Mère
Marie de la Passion liet geen vraag onbeantwoord; talrijk zijn haar dochters die hun
leven aan de melaatschen gewijd hebben. Ook in de meest afgelegen, meest woeste
streek van China gingen zij zich vestigen, en daar stierven zeven van hen den dood
der martelaren, door de Boxers uit haat tegen het Christendom vermoord.
L. D.
Een prachtig boek, dat dient verspreid te worden.
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Wat men moet zien te GENT
Het Gravenkasteel, indrukwekkende burcht van 1 180 ; Geeraard Duivelssteen van 1245;
Sint-Baafskerk met haar kunstschatten, o.a. DE AANBIDDING VAN 'T LAM door
de gebroeders Van Eyck; Sint-Baafsabdij ; de Bijloke Abdij ; de Begijnhoven ; het
Belfort ; het Stadhuis ; de vermaarde stadsgezichten van Oud Gent ; de talrijke Musea;
de Plaats der Gefusilleerden ; enz.
Voorstellingen van LANCELOOT VAN DENEMARKEN
— in 's Gravensteen van 15 tot 23 Juli 1939. —
Vraagt kostelooze prospectus aan het

INLICHTINGSKANTOOR VOOR TOERISTEN (Belfort) Gent.
ROEPING (Maart). — Frank Valkenier : Nacht. — Karel Sanders : Sneek. —
Dr. Jan Brans : Het Joodsche Vraagstuk en de Joodsche Immigratie. — Wouter
Paap : Kroniek van het Proza. — Pr. Dr. J. A. Veraart : Poot, Sterck, de Publicaties uit 1938. — M. Molenaar, Dr. Ir. Ph. A. Tellegen met bijdragen over het Katholiek Zielsleven.
VORMEN (Februari-Maart). — Paul De Vree : Lichtzilver. — F. De Pillecijn :
Ine Soldaat Johan. — E. Leonard : Kunstschilder W. Van Overstraten. — Eric de
Zweth : Een avond met Lady Macbeth.
LA NUOVA ANTHOLOGIA (1 Marzo). — Arrigo Solmi : Nel primo anniversario della morte di Gabriele d'Annunzio. — Scholasticus : La « Carta della
Scuola ». — Giovanni Papini : Felicità di Giacomo Leopardi. — Riccardo Bacchelli :
La miseria vies in barca (V). — Arturo Farinelli : Strindberg. — Arnaldo Frateili : La Cupola. — Luigi Huetter : Un conclave del primo Settecento : Da Orsini
(Zie verder.)
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Geen mooiere vacantiedag,
dan een uitstapje naar
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Het mooiste toeristenoord van Zuid-Limburg, met zeer interessante bezienswaardigheden. De voornaamste is de
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en de geschiedenis van Valkenburg.
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Wordt jaarlijks door meer dan 30.000 personen bezocht
a
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stens 10 personen een flinke korting op den ingangsprijs.
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door het GEMEENTEBESTUUR van VALKENBURG
(Hol! . Limburg).
JONGE ' DIETSCHERS!! Richt Uwe tochten naar VAL~
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OUDERS,
die zwakke schoolgaande kinderen hebt, zendt ze naar

ST. LUDGARDIS' OPENLUCHTSCHOOL
Koningshof -- SCHOTEN
Daar zullen zij hun krachten herstellen te midden der mastbosschen. Zij zullen
er regelmatig de klassen volgen zonder nadeel voor hun gezondheid, en tevens
een verzorgde opvoeding genieten.
VOLLEDIG LAGER ONDERWIJS
-

Doelmatige en moederlijke verzorging in het mooie tehuis : St. Ludgardishofken.
Telefoon : Antwerpen 14710

a Corsini. -- Filippo Visconti di Modrone : I1 Manciukuó. — Virgilio Guzzi
Pittori e scultori alla III Quadriennale d'Arte nationale.
LA NUOVA ANTHOLOGIA (16 Marzo). — Concors : Promesse di Pontificato.
— Alberto Pisano Dossi (Carl Dossi) : Le relazioni tra Francesco Crispi e Padre
Luigi Tosti - Pagine di diario. –, Carlo Formichi : Ettore Romagnoli. - Riccardo
Baccheili :. La miseria viene in barca (VI). — Alfredo Grilli : Renato Serra a Maupassant. — Renato Serra : Maupassantiana.. — Italo Zingarelli : Levante inquieto.
LA NUOVA ANTOLOGIA (1 Aprile) . — La « Nuova Antologia » : Ventennale. — Romolo Tritonj : La questione del Canale di Suez. — Raffaele Pettazzoni :
« De probitate » : Carlo Alfonso Nallino. — Silvio Negro : Sfondi e figure del
Conclave. — Riccardo Bacchelli : La mesiria viene in barca (VII). — Paolo Niegar :
I Borboni di Napoli a Roma - Da documenti inediti. — Luigi Tonelli : La poesia
di Corrado Govoni.
(Zie verder)

Brialmontlei 39, ANTWERPEN
E L I E V E
Telefoon 952.03
DAGSCHOOL : 1. Beroeps- en Handelsschool; Voorbereidende Afdeelingen. De
leerlingen worden aangenomen na het Ede Jaar Lager Onderwijs.
2. Normaalschool voor Beroeps- en Huishoudelijk Onderwijs.
3. Beroepsleergangen. Alle namiddagen voor kleedersnit en hoedenmaken.
AVONDSCHOOL. — INTERNAAT : Bij de Eerwaarde Zusters O.L.Vr. der Goede
Hoop, Lamorinièrestraat, 231, Antwerpen. — — — — Prospectus op aanvraag.
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De KATHOLIEKE SOCIALE SCHOOL VOOR VROUWEN
POSTSTRAAT 111 , BRUSSEL 3
bereidt voor tot het behalen van het

officieele diploma van Maatschappelijke Assistente
en tot het waarnemen van

vrouwelijke beroepen bij uitstek:
nijverheidsassistente, propagandiste van sociale vrouwenwerken, maatschappelijke
assistente in openbare besturen, in particuliere werken, in de Kolonie, enz.....
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Nationale Maatschapp ij der Be lgi sc h e Sp oor weg en

De S p oorwe g

1

biedt LI ;
Abonnementen voor 5 en 15 dagen
1

Heen- en terugbiljetten

s

Week~endbiljetten
Kaarten voor 10 reizen heen- en terug
Kilometerboekjes
welke U toelaten aan

VERMINDERDEN PRIJS
1

S
te reizen

COMFORT - SNELHEID
VEILIGHEID - GOEDKOOP
Inlichtingen te bekomen in elk station

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

I
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- ---

-__.__

•

uI

flanje15h0 09e5eL001 voor J uilrouwen
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Zusters van Liefde, 37, Kte Nieuwstraat

ANTWERPEN
Voorbereidende Afdeeling HANDELSHUMANIORA 3de, 2de, iste

LA NUOVA ANTOLOGIA (16 Aprile). -- Ugo Foscolo : Lettere d'amore a
Marzia - Con una , notizia di Arturo Marpicati. — Indro Montanelli : Vecchia e
nuova Albania - Note di viaggio. -- Giorgio Pasquali : Classicismo, e classicitá di
Gabriele d'Annunuzio. =- Riccardo Bacchelli : La- miseria viene in barca (VIII). —
Giuseppe Fiocco : I1 Pordenone, nel IV centenario della morse. --=- Alfredo Panzini .:
Léttere a Renato Serra (1909-1915). — Arnàldo Bocelli : L'opera di Alfredo Panzini.
Antonio Baldini : Ricordo campagnolo e cittadino di Panzini.
LA REVUE GENERALE (15 avril). - — Et. de la Vallée Poussin : Les élections
du 2 avril. - Ajax : Les . Etats-Unis face à l'Europe. — Carlo Bronne : Les revenants'
de Sainte-Hélène : Les cases. — Lt-Général de Selliers de Moranville : Au temps
du général Pontus (Souvenirs. Fin) J. M. Laureys, S. J.: La solution ordonnée
des conflits du travail.' — *** : Autonomie culturelle. — René Greindl :. La pro'tection des populations en temps de guerre. — Henri d'Eeck : Malheur aux faibles. —
(Zie verder.)
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Zo Juist verschenen
I. VAN GELDEREN

OUTS W
door J. H. VAN BECKUM

i
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EERSTE DEEL Duts-Nederlands

'

•Achtste druk.

s

Prijs, gebonden . gid 3,75

• In dezen druk zijn door vermeerdering van den omvang en door een
ruimte winnende zetwijze zeer veel nieuwe woorden en
•
uitdruk kin ^
gen
g op
en
o enomen. n
g enomen
^
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Verkrijgbaar bij den Boekhandel en bij den Uitgever
J. B. Wolters, ---- Groningen-Batavia
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Scheerders- Van Kerchove's
Vereenigde Fabrieken N. V.

S I NT - N I K 0 L A A S (Waas)

rELEFOONS : 27,98,J386
(S. V.

K.)

TEL E G RAM M E S :

448 ...........,......~

428 &

BRIQUETERlES

BSVBKA

Gedeponeerd Merk

ASBEST - CEMENT LEIEN
- VLAKKE EN GOLFPLATEN STEENBAKKERIJEN
FABRIEKEN VOOR :

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

GEWOON EN

KUNSTVAATWERK

&

DRUKKERIJ

L

"'""'....

..:-t.....

..

..
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BOEKBINDERIJ

---------:.1

ZUIVERE W AAR IS GOEDE W AAR!

DE BEUKELAER'S PRODUCTEN
BISCUITS

CHOCOLADEN

EXQUIS

CARAMELLEN
FOFFEES

WAFELS

PRALINES

BONBONS

FONDANTS

Geven onder dit opzicht aile mogelijke waarborgen

MEER ZOETHEID... DOOR MEER ZOETIGHEID!

C. Louveaux : Alice Nahon. - Maurice Piron : L'ceuvre de Henri Simon. - Paul
Fierens: La vie artistique: Sculpteurs et peintres belges d'aujourd'hui, - Paul
Werrie: Les spectacles: de Ben Jonson a Porto Riche. - Germaine Sneyers:
Revue Iitteraire : I'amour et I'occident, _. Fernand Baudhuin : La vie economique
et financiere : decadence de la Belgique?
LA REVUE GENERALE (15 mai). - Paul-Emile Janson (rninistre d'etat) :
Henri jaspar. - Paul van Zeeland (ancien Premier Ministre) : La, position internationale de la Belgique. - Henry Carton de Wiart: Patrice-Francois de Deny
«La Meilleure Tete» des Pays-Bas Autrichiens (1716-1784). - Mgr. Devoghel:
Pie XI et la Belgique. - Dr. Piet Kasteel: La Reine Wilhelmine et Ie systerne
monarchique aux Pays-Bas. - Ch. du Bus de Warnaffe : «Conscience de la Suisse».
(Zie verder.)

CENTRALE VERWARMING
DE WILDE & SELLESLAGS
Admiraal de Boisotstraat, 19-21
Telefonen : 747.10 -

-

P.

v.

B. A.

ANTWERPEN
735.22

Centrale verwarrning bij middel van stoorn, warm water en warrne lucht
Koud- en warm water verdeelingen
Nijverheidsinstellingen -

Verluchtingcn -

Pompinstel lingen

Plannen en Bestekken gratis

Bijhuizen : BRUGGE-Ste Kruis : Vlamingstraat, 12, Telefoon 313.59.
HASSELT : Dorpstraat, 35, Telefoon 654.

LAREVUE GÉNÉRALE

Het Leven is ingewikkeld...
Iet is nog nooit zoo ingewikkeld
geweest. En niemand is zoo veelzijdig,
dat hij thuis is op alle gebieden, waarmee het moderne leven hem dagelijks
in aanraking brengt.

ABONNEMENT:
BELGIQUE : Un an
Six mois

95 , frs.
50 frs.

Het werk dat op alle vragen
antwoord geeft, is

100 frs.
Un an
55 frs.
Six mois
110 frs.
ÉTRANGER : Un an
60 frs.
Six mois
LE NUMERO : 9 francs, port en plus
Compte cheques postaux : 1038.91

LEOPOLD'S ENCYCLOPJEDIE

L'ÉDITION UNIVERSELLE, S. A.,

CONGO :

53, =que Royale, B R U X E L L E S

in 3 deelen, gebonden in donkerblauw
kunstleder en met goud gestempeld.
De 3 deelen samen bij vooruitbetaling
480 fr.
Per deel bij vooruitbetaling (165 fr. per
495 fr.
deel)
In afbetalingen van 25 fr. per maand
510 fr.
LEOPOLD'S ENCYCLOPJEDIE

van

is bewerkt naar den vijfden druk
Winkler Prins' Algemeene Encyclopedie, en tot op den laatsten dag aangevuld
door Ir. B. Swanenburg, Phil. Lic., doorgezien door E. H. W. Nolet, oud-hoogleeraar aan het Seminarie te Warmond.
LEOPOLD'S ENCYCLOPJEDIE
verschijnt in 3 deelen, het eerste deel
is zoo juist verschenen, de beide volgende met tusschenpoozen van ongeveer
6 maanden. Het formaat is 19 X 26 cm.
Het bevat omstreeks 2700 blz. rijk
geïllustreerden tekst, 200 pagina's illustraties op kunstdrukpapier buiten den
tekst, benevens 24 gekleurde kaarten van
de geheele wereld en 18 platen in vier
kleurendruk.
UITGEVERSMAATSCHAPPIJ
A. MANTEAU, P. V. B. A,, BRUSSEL

BEZOEKT GENK
Centrum van Toerisme
Parel der Kempen
Albert-Kanaal
Prachtgebouwen
Kolenmijnen
Werkmanswijken

VERMAARDE HOTELS

N. V. Etablissementen BREPOLS
DRUKKERS

Gesticht in 1797

BOEKBINDERS

UITGEVERS

TURNHOUT (België) Pauselijke Uitgevers

WOORDENBOEKEN :
MODERN WOORDENBOEK EN POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE ENCYCLOPEDIE, door J. Verschueren S.J. Derde druk. Deel 1 : 986 blz. Deel II : 990 blz.
225 x 145 mm. 'n Standaardwerk dat op de schrijftafel moet liggen van alle
Leeraars, Onderwijzers en Studenten. Prijs : Fr. 140 voor het volledig werk.
HET JUISTE WOORD : Beteekenis. Woordenboek der Nederlandsche Taal, door
L. Brouwers S.J. 150 x 200 mm. 1096 blz. Het ideaal woordenboek voor Schrijvers,
Opstellers en Vertalers. Prijs Fr. 60.
NEDERLANDSCH BIBLIOGRAFISCH WOORDENBOEK, bevattende de belangrijkste werken in Noord- en Zuid-Nederland verschenen in het eerste kwart der
XXe eeuw, samengesteld door J. Verschueren S. J. 145 x 210 mm., 352_ blz.
Prijs : Fr. 45. 'n Onmisbare inlichtingsbronbron voor schoolgaanden.
KLASSIEKE UITGAVEN:
GRIEKSCHE OEFENINGEN voor vierde en derde door Dr. J. Aerts, St. Pieters
college, Leuven. 210 x 135 mm. XVI -212 blz. Met driedubbele woordenlijst
121 blz.). Prijs : Fr. 18.
HET JUISTE LATIJNSCHE WOORD, door K. Van Genechten, St. Jozefscollege,
Aarschot 200 x 140 mm., 136 blz. Met een alfabetische Latijnsche en Nederlandsche woordenlijst. Prijs : Fr. 10.
LATIJNSCHE REDEVOERINGEN met een bloemlezing uit de christelijke schrijvers.
Geschiedkundig en stilistisch verklaard door Dr. R. Stock, leeraar aan het Klein
Seminarie tè Roeselare en Dr. V. Geerts, leeraar aan het Klein Seminarie te
Hoogstraten. 140 x 200 mm., 128 blz.
HANDELSREKENEN, door G. Hilderson, leeraar in handelsrekenen aan de Patroonsen Handelschool te Brugge. 240 x 160 mm., 312 blz. Leerboek voor de eerste
handelsjaren der technische handelsdagscholen, voor de vijfde en de vierde der
humaniora, voor de handelsklassen der middelbare scholen, voor handelsavondscholen en ten dienste van kantoor- en bankbedienden. Prijs gebrocheerd : Fr. 25,
gekartonneerd Fr. 30, in linnen band Fr. 35.
HET EVANGELIE VAN LUCAS, met inleiding, aanteekeningen, woordenlijst en
illustratie door C. Raeymaekers, Pr. Leeraar der Rhetorica aan het St. Pieterscollege, Leuven. 200 x 140 mm. 248 blz.
TER PERSE:
ALGEMEENE HISTORISCHE ATLAS, voor staatkundige, economische en cultuurgeschiedenis door Prof. Dr. J. Verschueren S.J., St. Jan Berchmanscollege, Brussel,
Dr. Balieus en Dr. E. Spaey.
LATIJNSCH-NEDERLANDSCH LEXICON, d. Dr. Juul Aerts en K. Van Genechten.
MODERN HANDWOORDENBOEK DER NEDERLANDSCHE TAAL, door Dr.
J. Verschueren S.J. en Dr. E. Spaey.
IN VOORBEREIDING:
LATIJNSCH-NEDERLANDSCH WOORDENBOEK, door Dr. P. Bayens, Dr. J.
Aerts en Dr. V. Geerts.
SOPHOKLES, KONING OIDIPOES, met aanteekeningen en woordenlijst door Dr.
Ant. Verboven, Leeraar aan het Athenaeum, Antwerpen.
HANDBOEK DER GELOOFSVERDEDIGING, door J. Van Brabant, St. Pieterscollege, Leuven en Dr. R. Stock, Klein Seminarie, Roeselare.
Verkrijgbaar bij . alle . Boekhandelaars.

Alle handschriften van Woordenboeken, Schoolboeken voor Middelbaar onderwijs e.a.
zal de FIRMA BREPOLS voor eventueele uitgave met genoegen bestudeeren.

WRAKKEN
DOOR

EM. DE BOM
met een portret van den schrijver, een volledige bilbiographie van zijn werk
en een inleiding van MAURICE GILLIAMS
144 blz., formaat 20 X 14 cm.

Ing. fr. 25,—

Luxe uitgave fr. 50,

UITGEVERSMAATSCHAPPIJ A. MANTEAU, BRUSSEL

-- Abbé Francis Hermans : Fénelon. — Camille Melloy :. Dizains du mont des
roses (Poèmes). — Victor Mersch, S. J. : Les sciences : Radioactivité naturelle et
artificielle. — Paul Werrie : Les spectacles : « La comédie francaise ». — Germaine
Sneyers : Revue litteraire : de Charles Plisnier à Jean Giraudoux. — Fernand Baudhuin : La vie économique et financière : economie alimentaire.
DE VLAAMSCHE GIDS (April). — E. De Keyser : Techniek en Kunst
M. De Praetere : Dieudonné Lamour. — L. Quasters : Twee Gedichten. — H. Van
Tichelen : Kroniek van het Proza. — Dr. J. Peeters : Boekbeschouwing. — Nieuwe
Uitgaven.
DAS INNERE REICH (April). — J. Weinheber : Dem Führer. — P. Alverdes
Böhmen und Mahren wieder beim Reich. — L. F. Barthel : Hans Johst. — P. A.
Keller :. Die Heidin. — H. Zillich : Stephan Ludwig Roth. — K. Schmid : Ehmen
über sich selbst.

rIDI[TBANK^i
KAP : FR. 150.000.000

•

ZETELS TE
Antwerpen- Torengebouw
Brussel : Arenbergstraat, 7
Gent : Kouter, 32

Hasselt : Havermarkt, • 8
Kortrijk : Leiestraat, 21
Leuven : Muntstraat, 9

Buitendien 200 agentschappen en hulpkantoren over het
geheele Vlaamsche land

ALLE BANK-, BEURS- EN WISSELZAKEN
11

Verhuring van brandkasten.

im

J. J. ROMEN EN

ZONEN -

MAASEIK

NIEUWE UITGAVEN

MESSIAS·KONING
door Dr [os, PICKL, vertaald en bewerkt door Dr A. ·VAN
DEN BORN.
Ingen.: 48 Ir, Geb.: 60 ft.
~

ZIELSZIEKEN EN ZIELZORG
door Dr Chr. SCHULTE, O. M. Cap. - Uit het Duitsch
door H. HOGELAND.
Ingen.: 48 &. Geb.: 60 fl.
~

HET
JK ZIELZORG
RECHT
ZIELSZIEKEN EN
door Dr A. RETZBACH. - Voor Nederland en Belqte
bewerkt door P. Dr H. VAN GROESSEN.
Ing.: 80 fr. Geb.: 90 fr.
~

LEEKENBREVIERTJE
door Dom. N. BOER O. S. B.
Prijzen volgens band: 42 fr.; 52' fr.;

128 fr.;

168 ft.

~

JERUSALEM·ANTIOCHIE
De prediking van Petrus. - N" 7 uit Bijbelsche Monogra...
phien, door Prof. H. BODDEKE C. s. s. R.
Ing.: 30 fr, Geb.: 42 fr,
~

VAN KNOP TOT BLOESEM
door Dr C. MEULEMAN en

J.

LAMERS ..HOOGVELD.
Ing.: 48 ft. Geb.: 60 fr.

--,

COMPAGNIE MARITIME
• _
SELSE N.Y..
AGEMRM ..,8EHElADmS

AGENCE WARITIWE

IHTERNATIONALE 'N.V.
ANTWERPEN: 61, S~~ KathetijMVGst

reI. 218.to..2-19.1o..2t'.'O (25Iijn.,,)

T.I. Adres: IJAGEKMARtM"

CONGO-LIJN
SNEL POSTDIENST TUSSCHEN

ANTWERPEN EN CONGO
via

LOBITO*

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

II

"Enkel voor Passagiers.

I

LIJN OP LOBITO
Maandelijksche postdienst naar Angola.

LIJN OP NEW * YORK
Regelm.atige postdienst. -

Vertra alle ZATERDAGEN.

LIJN OP BRAZILIE
Twee-maandelljksche po stdienst,

LIJN OP LA PLATA
Twee.. maandelijksche postdienst.
Voor vervoer, relsen en inUchtingen zich te wenden tot de Agenten
Beheerdees :

AGBNCE MARITIME INTERNATIONALE, N. V.
Ste-Kathelijnevest, 61, ANTWERPEN

1
I!::
8

Telegram.. Adres t « AGE N MAR IN}), ANTWERPEN
Teldooa J Nrs 218.90 ~ 219.10 ~ 219.90

-

-

•

._
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Drukkerij SCHEERDERS...VAN KERCHOVE, N. V., St.. Niklaas...Waas.

DIETSCHE
WARANDE
EN BELFORT
REDACTIE:

BEHEER:

MARKGRAVELEI, 168
ANTWERPEN

MARKGRAVELEI, 168
ANTWERPEN

MAAN DSCH RIFT

Nrg

SEPTEMBER 1939

DIETSCHE W ARANDE
-- EN BELFORT .~
RBDACTIB t M. E. BELPAIRE. P. G. BUCKINX, ANDRE DEMEDTS,
JAN ENGELMAN, MARNIX GYSEN. en AUG VAN CAUWE,....

LAERT.
t Prof. Dr. G. BROM, Dr. ERNEST CLAES,
STEPHANIE CLAES..VETTER, L. DUYKERS, Inq, L. J. M.

ALGEMBENB RAAD

FEBER, E. H. J. HALLEZ, conservator' J. MULS, staatsminister
Dr. F. VAN CAUWELAERT, Prof. Dr. H. VAN DE WEERD,
ANTON VAN DUINKERKEN, DIRK VANSINA, E. H. Kan, Dr.
TH. VAN TICHELEN.
REDACTIE en BEUBER t

MARKGRAVELEI, 168, ANTWERPEN

Abonnementsprijs voor Belgie 65,- fr.; voor Holland 8 01.
(te storten op postcheckrekening M. E. BELPAIRE, Antwerpen 141270)
INHOUD: Pierre Van Valkenhoff: In memoriam Willem de Merode, 577. JohaaDaisne : Maria Lasch, 588. - Dr. Albr, Van Driessche: Epiloog, 589. tL De Doncker : Optimistisch Lied, 620. - M. E. Belpaire :' Gestalten in 't V~·
Iedea, 621. - Anton Van Wilderode : Wake, 633. - Ernest Claes : jeugd, 634. Paul De Vree : Kronijk van het Proza, 652. - Boekbespreking : 655. - Inhoud van
I'ijdschriften (tusschea de advertenties),

INHOUD: Pierre Van Valkenhoff: In memoriam Willem de Merode, 577. JohaaDaisne : Maria Lasch, 588. - Dr. Albr, Van Driessche: Epiloog, 589. tL De Doncker : Optimistisch Lied, 620. - M. E. Belpaire :' Gestalten in 't V~·
Iedea, 621. - Anton Van Wilderode : Wake, 633. - Ernest Claes : jeugd, 634. Paul De Vree : Kronijk van het Proza, 652. - Boekbespreking : 655. - Inhoud van

AlGEMEENE

VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ

l'EVENSVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
33 - ANTWERPEN

FRANKRIJKlEt,

AlGEMEENE

....1,1

VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ

l'EVENSVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
33 - ANTWERPEN

FRANKRIJKlEt,

J
-1

.JZEER

BELANGRIIKE

SCHAK:EL

L~I.~._~~'f VLAAMSCH ECONOMISCH LEVEN

IN MEMORIAM WILLEM DE HERODE
door PIERRE VAN VALKENHOFF

Voor enkele maanden stierf te Eerbeek, waar hij eenzaam
en teruggetrokken leefde, op een en vijftig jarige leeftijd
Willem Eduard Keuning, beter bekend als Willem de Mérode,
onder welke naam hij het grootste deel van zijn dichtwerk
heeft gepubliceerd. Dit onverwachte verscheiden werd algemeen erkend als een groot verlies voor onze letteren in het
algemeen, en voor die der protestantsch-christelijke groep in
het bijzonder. Immers De Mérode werd, in en buiten zijn
eigen kring, gehuldigd als leider der jong-protestantsche
dichtkunst, en al was dit leiden uitzonderlijk, inzooverre hij
als persoon zelf nergens op de voorgrond trad, toch doet dit
niets af aan de beteekenis zijner figuur, die, te stellen naast
verschijningen als Gossaert, Nijhoff en Buning, door velen
op juiste waarde werd geschat. Ja meer dan dat. De Mérode
toch was een dichter die gelezen werd, hij had een schare
van bewonderaars, terwijl de belangstelling voor zijn
vooral in de latere jaren snel achter elkander volgende
bundels niet af- doch in tegendeel toenam. Hoe hij overal
gewaardeerd werd bleek voor een drietal jaren, toen bij zijn
zilveren jubileum als dichter De Mérode van alle zijden gehuldigd werd. Men onthield hem bij die gelegenheid de lof
niet welke hem toekwam, en al mag het zijn dat sommige
huldigers de schaal der critische waardeering al te zeer lieten
doorslaan, over het algemeen toch kon iedereen instemmen
met de eer toen aan hem gebracht.
De Mérode's poëtische werkzaamheid was ongemeen groot.
Een dertigtal bundels verschenen er van zijn hand, aantal dat
veronderstellen doet, dat hij vanaf zijn debuut in Ons Tijdschrift van 1912, tot in zijn laatste dagen hard gewerkt moet
hebben. Dat de onderwijzer daarbij snel de eenzaamheid van
577

den buiten boven het andere verkoos is wel begrijpelijk. Hij
nam van den beginne af aan de rand van het literaire leven
plaats, en wilde uitsluitend dichter zijn, zonder zich te bekommeren om manifesten, polemieken, critieken en soortgelijke
aangelegenheden; zaken welke volgens zijn diepste overtuiging niet tot het terrein der muzen behoorden. De grootste
en bekendste der protestantsche dichters, zocht men hem te
vergeefsch waar het erop aankwam, in andere vorm dan de
poëtische, het bestaanrecht der protestantsch christelijke literatuur te verdedigen; en onmiskenbaar de leider der jongprotestanten heeft hij nooit als zoodanig gesproken. De plaats
die hij innam werd door anderen bepaald, zonder dat hij er
zichzelf op beroemde of er ook maar blijk van gaf te weten
dat hij het recht had daar te staan. Hij heeft minder een
positie in de letteren veroverd dan wel aanvaard, en dit merkwaardige in zijn ontwikkelingsgang bepaalt mede de aard
zijner poëzie.
Wanneer men het heele oeuvre van De Mérode overziet
komt men onder de indruk zijner persoonlijkheid, maar toch
kan men niet zeggen dat zich deze persoonlijkheid sterk uit.
Overal geeft de dichter er blijk van slechts een speeltuig in
Gods hand te willen zijn. Hij voelde zich als Jacqueline van
der Waals die in haarbekend gedicht D e H e r d e r s f 1 u i t
schreef
Zoo gaf ik gaarne wensch en wil
In 's Meeren hand en hield mij stil
Zoo dan, als door een rieten fluit,
Bij zwijgend eigen stemgeluid,
Gods adem door mij henen blies,
Hoe groote winst bij kleen verlies!

Dat deze zienswijze samenhangt met zijn opvattingen omtrent het protestantsch-christelijk dichterschap is zonder meer
duidelijk, doch waar hij zich daarover nooit direct uitte is
het alleen mogelijk dit middellijk uit zijn werk af te lezen.
Van begin tot einde heeft Willem de Mérode zijn talent in
dienst van zijn geloof gesteld. Lijkt deze formuleering te straf,
578

een andere is niet wel mogelijk, zonder afbreuk te doen aan
het wezenlijke van De Mérode's arbeid. Dit essentieele is zijn
religieusiteit, een geloof dat alles omvattend zijn talent daaraan dienstbaar moest maken. Het wereldsche had nooit zoo
een vat op hem dat het hem het hemelsche kon doen vergeten,
en de worsteling met het aardsche is dan ook wel niet zoo
hevig geweest als soms wordt aangenomen. Vanaf den beginne was hij een religieus dichter, en hij is het gebleven
tot zijn einde toe.
Wil men De Mérode goed leeren kennen dan raadplege
men ter inleiding D e w i l d e Wingerd 1911 -1936, een
bloemlezing uit zijn werk ingeleid en tezamengesteld door
Roel Houwink (Amsterdam MCMXXXVI), welke verscheen
ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum als dichter, dat wij
zooeven reeds memoreerden. Houwink heeft daarin een
instructief essay over De Mérode's poëzie gepubliceerd, dat
voor het inzicht met betrekking tot zijn persoon als arbeid
van beteekenis is. Niet minder van belang zijn de uiteenzettingen, die K. Heeroma in zijn inleiding tot Het d e r d e
R é v e i 1 (Amsterdam z.j.) gaf, terwijl onlangs Anton van
Duinkerken een treffend I n Memoriam W. D e
M é ro d e publiceerde dat eveneens van waarde is (De Gemeenschap, Juni 1939). Er bestaat natuurlijk heel wat meer
literatuur over De Mérode, doch ter inleiding kan men met
het hiergenoemde zeker volstaan.
Bestudeert men nu W. de Mérode in het licht dezer karakteristieken, dan blijkt deze productieve verschijning een goed
zij het niet een groot dichter. Men heeft hem een poëet van'
het tweede plan geheeten, doch waar het deze situeering aan
duidelijkheid schort wanneer er men niet bij opgeeft welke
tegenwoordige dichters dan op het eerste plan staan, geven
wij de voorkeur aan de onderscheiding goed en groot. Veil
men een vergelijking dan stellen wij naast C. Rijnsdorp als
goed essayist, De Mérode als goed dichter. Hij overrompelt
niet doch schenkt voldoening, hij is geen komeet doch een
ster. Bezit zijn werk weinig schittering het glanst 'bijna voort579

durend, en stijgt hij tot geen toppen hij bereikt dikwijls een
hoog peil. Zonder tot de grootsten te behooren beheerschte
hij de dichterlijke techniek als weinigen en heeft hij zijn gave
in alle opzichten uitgebuit. Op hem is het Evangeliewoord
toepasselijk, dat hij met zijn talenten gewoekerd heeft, en er
valt dan ook niet aan te twijfelen of de Heer zal dezen goeden
en getrouwen knecht daarvoor beloonen. Zich van zijn zwakheid wel bewust, stelde hij toch zijn weinige krachten geheel
in Zijn dienst; alles wat hij bezat offerde hij op; geheel
dienaar en nooit heerscher was hij een protestantsch dichter
tot in de uitersten, en is het dan ook als zoodanig dat hij zijn
eigen plaats in de Nederlandsche letterkunde der twintigste
eeuw inneemt en zal blijven innemen.
De laatste zin vraagt zooniet bewijs dan wel nadere toelichting. Zij kan kort zijn waar het uit de vaststelling dat De
Mérode een goed dichter is, gemakkelijk af te leiden valt, dat
het beste deel van zijn werk voor een groot deel stammend
uit de tweede periode van zijn dichterschap , voor alle
tijden zal zijn. Het kan zijn dat hij met ongelijke schreden
zijn machtiger voorgangers Jeremias de Decker en Jacobus
Revius heeft trachten te volgen, doch al kwam hij niet geheel
naast hen te staan; er zijn toch in zijn uitgebreide oeuvre verscheidene verzen aan te wijzen, welke de vurigheid bezitten
die De Decker minder en Revius meer eigen was. Men verwarre deze vurigheid niet met de strijd welke de zeventiendeeeuwsche dichter der O v er i j s s e l s c h e S a n g e n e n
D i c h t e n te voeren had. Zij was meer innerlijk, al brandde
zij gestaag en trad zij nu en dan hevig aan de dag. Wil men
een voorbeeld dan leze men zijn K i n d e r l o o s uit R u i schende Bamboe (1937).
Ik vloek de goden, want ik heb geen zonen.
Mannen verheugen zich in 't eeuwig leven
Van hun geslacht en hopen weer te keeren
Al is 't na duizend of tienduizend jaren
In 't manliljk lichaam eens nakomelings.
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De hemelheeren in het stille midden
Kennen geen lust, en telen zich niet voort
In liefdesspel dat eensklaps dood en leven
Wegslingert in 't oerdonker van den chaos
Voorbij de stille eeuwige eunuken
Wier stom jaloerschzijn mij geen zonen gunt.

De uit dit vers sprekende geest vlamt, en deze vlam is
overal in De Mérode's werk aanwijsbaar. Hier flakkert zij,
ginds laait zij hoog op, doch overal voelt men haar warmte.
Men zie in deze vurigheid het geloof dat zijn dichterschap
beheerscht. Hoe breed en volledig zijn geest ook moge zijn,
nergens laat dit hem los. Zijn mystieke geaardheid verbindt
er zich mee zoo zij er al niet voor een gedeelte uit voorkomt,
en zijn minder gespannen erotiek hangt er eveneens mee
samen. Bleef de strijd hem niet gespaard, steeds toch werd
hij zekerder van wat voor hem de kern van alles uitmaakte,
en daarmee hangt samen dat het werk van De Mérode bij
zijn groei gestadig aan vormkracht en geestelijke diepte wint.
Het behoort tot Roel Houwinks verdiensten op het laatste, in
tegenstelling met hen die nu en dan inzinkingen in De Mérode's werk meenden te mogen constateeren, nadrukkelijk te
hebben gewezen. Zijn dichtwerk groeide met zijn geloof, hij
kende zijn plaats, en vandaar dat hij protestantsche dichter
bij uitstek werd.
Opzettelijk kozen wij ter illustreering van De Mérode's
vurigheid een « chineesch » vers, omdat hij daarin het minst
aan zijn groote zeventiende eeuwsche voorgangers herinnert.
Anders is dit met zijn overige religieuse werk, al wil dit niet
zeggen, dat men de toon van Revius in De Mérode's dichtwerk hoort weerklinken. Was hij een voor invloeden ontvankelijke figuur, zijn gelukkige oorspronkelijkheid behoedde
hem voor epigonisme, en vandaar dat hij zich ook zoo spoedig
aan de beïnfluenceeringen zijner omgeving wist te onttrekken.
Is de neo-romantiek inderdaad het uitgangspunt van zijn dichterlijke ontwikke'lingsgang, snel toonde zich de volger van
Gossaert uit ander hout gesneden. Spoedig overwon hij ook
de invloeden van Kloos en Boutens, en volgde enkele jaren
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na zijn debuut met zekerheid eigen wegen. Zoo dichtte hij
Maria-liederen, die men bij Anema en Gossaert tevergeefsch
zal zoeken; zoo vertoonde hij een katholiseerende neiging,
welke essayisten als Houwink, Rispens en Van Duinkerken
aanleiding gegeven heeft daaromtrent uitspraak te doen.
Betoogde J. A. Rispens in zijn R i c h t i n g e n e n F i g uren in de Nederlandsche Letterkunde na
i 8 8 0 (Kampen z.j.), dat de kern van De Mérode's poëzie
eigenlijk de uitdrukking van het calvinisme in katholieke
vorm is; Van Duinkerken schreef in zijn genoemd artikel,
dat De Mérode het cdvinistisch sentiment in Nederland tot
goudeneeuwsche breedheid verruimd heeft, door langs het
contact zijner katholieke tijdgenooten, verbinding met de
oudste christelijke gemoedstraditie van de Nederlanden te
zoeken. Beide uitspraken zijn van belang, omdat zij eenerzijds
het bijzondere in De Mérode's persoonlijkheid belichten, en
anderzijds aantoonen welke eigenaardige plaats hij innam.
Hij was meer dan een dichter en meer dan een leider; hij
schouwde dieper in het verleden en zag verder in de toekomst.
Breed was zijn streven, diep zijn overtuiging. Kan het dan
verbazing wekken, dat bij nadere kennismaking met zijn
oeuvre men voor alles eerbied voor deze persoonlijkheid in
zich voelt rijzen ?
Met Roel Houwink kan men in De Mérode's ontwikkelingsgang meerdere phasen onderscheiden, doch waar zijn
geest vrijwel steeds de zelfde bleef heeft het weinig zin, in
deze herdenkingsbijdrage, Houwinks ver doorgevoerde onderscheidingen over te nemen. Eer zij het onze taak te wijzen
op diens goede karakteristiek, waar hij zegt dat De Mérode
verticaal en niet horizontaal ziet; uitspraak die te kennen
geven wil, hoe sober de dichter steeds in het gebruik zijner
woorden is. Te sterker valt dit op waar de ontslapene zich
te onttrekken had aan de zware traditie eener domineespoëzie,
die op het oogenblik uitgewerkt, nog steeds oorzaak ervan is
dat vele de jong-protestantsche letterkunde met vooringenomenheid naderen. Wil men een voorbeeld dan leze men het
treffendeSlapen gaanuitDe Steile Tocht (1930).

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

Hoe de dichter hier slaagde zal niemand ontgaan; het eenvoudige paart zich in dit vers aan het schoone, het innige trilt
erin naast het zuivere. Lees het hardop en zijn melodie zal
u zoo niet verrassen dan toch bekoren; en hoe weinig ingewikkeld ook, toch kan men er aanleiding in vinden te wijzen
op 's dichters groote technische beheersching. Aan soortgelijke verzen nu ontbreekt het Willem de Mérode's werk niet.
Het kleine menschengeluk vindt een stralende verbeelding in
Het is een blijde DaguitDe Overgave (1919);
als Vondel roept hij zijn V e r k o n d i g i n, g uit de Marialiederen van dezelfde bundel het beeld op, dat een lelie in
Maria's schoot viel. Later dichte hij in H e t k o s t b a a r
Bloed (1922) zijn In het Voorjaar met een regel
die zijn motto zou kunnen heeten : Wat lijdt, lééf t ! Als kwatrijnendichter uitte hij zich in K w a t r i j n e n (1923) en
0 m a r K h a y y a m (1931), en om nog een proeve te geven
volge hier het meer bekende Dood Kindje uit Do o denboek (1934).
Men heeft het kindje, wit en recht,
Uit 't wiegje in een kleine kist gelegd,
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En wit en zwart, o simpel onderscheid,
Zijn slaap en dood, zijn tijd en eeuwigheid.
Hij is maar even hier geweest.
Men gaf hem op 't geboortefeest
Van hand tot hand, tot, stil en lief,
Een gast hem kussend aan de lippen hief,
En allen keken.... later is gezegd:
Hij gaf een zuiver klein geluid,
Verschrikt en schoon, zooals een nieuwe fluit,
Die men probeert en peinzend nederlegt.

Evenwel voor alles religieus dichter is het begrijpelijk dat
De Mérode een der voornaamste dichters van de protestantsche groep der moderne Nederlandsche religieuze lyriek is.
Bijna iedere bundel uit zijn oeuvre legt daarvan getuigenis af.
Vele verzen waren hier aan te halen, doch volstaan wij met
een proeve, n.l. J e z u s afgedrukt in de door Jan H. Eekhout
en A. J. D. van Oosten bijeengebrachte en ingeleide bundel
Moderne Nederlandsche religieuze Lyr i e k (Lochem z.j.).
Hij kende al de jongens van de streek
En wist hoe vriendelijk de meisjes lachten,
Waarnaar de jonge vrouw aandachtig keek,
En wat den man ontstellen deed en smachten.
Zijn ziel was als de spiegelende beek
Waarin de wolken bonte beelden brachten
En men verbaasd naar het vervaarlijke zachte
Diepe geheim van eigen oogen keek.
De moorder en het bruidje had Hem lief,
De kind'ren met de zongebrande konen,
De veile vrouwen en de zuivre zonen,
De durver, en de droomer, en de dief.
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Zij volgden Hem zoo ver hun levens gingen,
En keerden dan teleurgesteld naar huis.
Slechts stonden glanzend van herinneringen
De moeder en de minnaar onder 't kruis.

Het is andermaal Roei Houwink, die de goede opmerking
gemaakt heeft, dat de natuurvizie bij De Mérode niet van zijn
geloof los te maken is. Men kan dat uit het zoojuist geciteerde
vers zien, terwijl bovendien vele anderebewijzen uit zijn werk
daarvoor aan te halen zijn. Ware het niet dat wij vreesden
al te uitvoerig te worden, dan zouden vele citeeringen het
nader aantoonen, terwijl wij daarbij ook de gelegenheid zouden hebben dieper op de geestelijke ontwikkelingsgang van
i te gaan. Niet lang huldigde hij het romantische
den dichter in
van Gestalten en Stemmingen (1925); spoedig
vond hij de alleen hem eigen toon. Hij vergeleek zichzelf met
de wijnstok, hij bekende ongelukkig met zijn menschelijke
vrijheid te zijn, en sprak dan ook met volle kracht in D e
Rozenhof (1925) uit:
Die boven 't leven niet den dood verkoor,
Niet willig lijf en goed voor U verloor,
Maar al den waardeloozen ballast meedraagt.
Komt, zwaarbelast, Uw enge poort niet door.

Steeds heeft W. de Mérode deze overtuiging gehuldigd;
in haar vond hij zijn troost, steun en vertrouwen. De waardelooze ballast liet hem onverschillig, en dat hij de dood niet
vreesde blijkt uit een groot deel van zijn oeuvre.
Het is niet wel doenlijk reeds nu, zoo kort nadat hij het
eeuwige leven is ingegaan, de juiste plaats van Willem de
Mérode en zijn arbeid te bepalen. Ook hier zal de tijd richten
en schiften, want onmiskenbaar is het dat zijn oeuvre ook
vele verzen kent, die niet voor alle tijden zijn. De productiviteit stond zijn selectiviteit in de weg, en kan het zijn dat
men voor de groei van De Mérode's figuur kennis heeft te
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nemen van geheel zijn werk, snel zal men toch bemerken dat
het door den dichter geschonkene gestaag in waarde wisselt.

Niet altijd wist hij adequaat uitdrukking te geven aan wat ia

hem o pkwam of wat hem beheerschte, en zoo worstelde hij
nu en dan op een wijze die in zijn arbeid sporen moest nalaten.
Vandaar somwijlen een bruuskheid niet overeenkomend met
de algemeene indruk welke hij maakt, vandaar soms verzen
die in zijn geheele arbeid zoo al niet misstaan dan toch uit
de toon vallen. Zijn voortdurend vervuld zijn van het hiernamaals, deed hem soms te weinig aandacht aan het aardsche
schenken, omstandigheid het verklaarbaar makend dat niet
overal de afwerking zijner gedichten even gaaf is. Het dienen
ging hem voor alles en hij offerde er dan ook alles aan o p ..
Behoorend tot de generatie van 1910 staat Willem de
Mérode inderdaad aan de ingang der jong-protestantsche
dichtkunst en is er tusschen hem en deze een onmiddellijk
verband. Seer p Anema miste de qualiteiten welke den dichter
tot leider maken, en Geerten Gossaert zweeg te spoedig om
zelf te kunnen voorgaan. Willem de Mérode's natuur was er
echter toe voor bestemd en nooit heeft men dan ook zijn
leiderschap betwist. Bleef steeds groei in dit dichterschap aanwijsbaar, zonder aarzeling ook koos De Mérode de wegen die
hij te volgen had. Zelf geen epigoon heeft hij geen navolgers
in de minder goede zin van het woord, doch geen jongere is
er in het protestantsche kamp, of hij heeft zijn invloed onderaan. Moet men met Heeroma aannemen, dat het overgan^sfiguur-zijn ook karakteristiek voor zijn poëzie is; waar zich
daarna de nieuwe richting duidelijk sedert D e donker e
B 1 o e i (1926) afteekent en de serie bundels die daarmee
begint het beste werk bevat, mag men wel ze ggen dat toen
de jong-protestantsche dichtkunst begon te bloesemen, De
Mérode zich zelf reeds lang gevonden had. De zelfde Heeroma heette hem dichter van het derde réveil, onder meer
omdat hij zijn dichterscha p in Gods hand stelde, en hoe men
ook denken moge over de idee van een tegenwoordig bestaand réveil, dat Heeroma het dichterschap in De Mérode
goed zag, volgt uit het aangehaalde.
De Mérode heeft veel geschreven en er was geen reden om
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aan te nemen, dat zoo de dood hem niet zoo plotseling van
ons weggerukt had, die productiviteit zou geslonken zijn. Bij
dit snelle verscheiden staat men voor een uitgebreid werk, dat
soms toch nog de indruk van een torso maakt. Heeft De
Mérode alles uitgesproken wat hij heeft willen zeggen? Liet
hij niets in porte euille dat voor de nakomelingen bedoeld is?
Er rijzen meerdere vragen dan deze, doch het is niet hier de
plaats om daar antwoord op te geven. Huldigen wij tot slot
in dit herdenkingsartikel den dichter, die bekend als poëet
ook als figuur boeiend is, en hebben wij eerbied voor het
Godsvertrouwen dat dezen diepgeloovige, die voor alles protestant en dan pas literator was, sierde. In zijn groote overgave raakte hij het hart van het protestantsche volk, en hij
deed dit in een poëzie die zich richtte tot alle versgevoeligen.
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MARIA LAACH
(Josephine Hugh Jones)

Ik stond naast u toen we de kerk bezochten
en rilde toen muziek de stilte brak
en ik je blikken zag, die weer hem zochten,
den dwazen jongen met zijn lumberpak.
Ik hoorde plots weer in het ruischend lied der pijpen,
het toornig leed der oude tragedie
dat alle zielen wild door 't leven rijpen
en alle splijtzwam zijn der harmonie.
Ik ken u pas en zie u nooit meer weder,
nog talmt uw beeld in . mij, maar het gaat ras,
lijk uwe trotsche blikken langs mij gleden,
niet ziend dat ik de fierste, waardste was.
JOHAN DAISNE
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EPILOOG
door Dr. ALBR. VAN DRIESSCHE
Misericordia Domfine, quia non sumus consumpti......
(Uit het avondofficie van Goeden Vrijdag.)

Die namiddag begon als alle andere namiddagen.
Te twee uur waren al de stoelen in de wachtzaal bezet.
Maar onder de patiënten was er één die mij getroffen had.
Ze zat bij het venster en toen ik de deur opende, keek ze
mij half glimlachend aan van over een boek dat in een rood
kaft zat.
Ikhoopte dat ze maar gauw aan de beurt zou komen en
werd een beetje ongeduldig toen het bleek dat ze iedereen
liet voorgaan.
Wanneer ze eindelijk, de laatste in de reeks, voor mij stond
in het volle licht van het hooge raam achter mij, herkende ik
in haar opeens de oud verpleegster van onder den oorlog, die
mij vergezeld had bij mijn eerste doodenbezoek ginder in het
krijgshospitaal aan de Azurenkust.
« Dag jufvrouw, welk plezier u te zien! toch niet als patiënte
hoop ik.... »
« Pardon! Ik ben Madame, » zei ze. « Mag ik zitten? Ik ben
wat moe! Dank u! Dag dokter! Hoe gaat het? »
« Best! Dank u! Verontschuldig mij.... Madame.... ik moet
eerst weer wat bijkomen. 't Is al zoo lang voorbij! En u, hoe
stelt u het? »
« Oh! zoo en zoo! Doch daar spreken we straks wel over! »
Ze hield even op als om wat bij adem te komen.
« Ik ben dus Madame, hervatte ze na een poos, of liever
Madame Weduwe Pollyenski — en tweemaal dan nog!... »
« Pollyenski? Pollyenski? Daar heb ik nog van gehoord,
die naam is mij niet vreemd. »
Ze zweeg, neep haar lippen dicht en bekeek mij met een
buitengewoon scherpen blik alsof ze mij ineens heel haar
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hersenvol bedachten en herinneringen wou overzenden.
«Pollyenski? Pollyenski van destijds uit Beaulieu? Zijt u
met Pollyenski getrouwd en waar?... »
«Niet alleen met Pollyenski getrouwd, maar reeds tweemaal
Weduwe Pollyenski, van hem, dien gij u waarschijnlijk meent
te herinneren, en van zijn broer, dien gij zeker niet meer zult
kunnen thuiswijzen voor het oogenblik. »
Het rinkelen van het telefoonbelletje werd een gelukkige
afleiding en toen de hoorn weer was ingelegd, ging ik schijnbaar zoo kalm als het mij mogelijk was, achter mijn schrijftafel zitten.
U herinnert u dus, Dokter, Mijnheer Pollyenski uit Beaulieu! Goed! Dat is al iets, en voor het oogenblik voldoende
als inleiding. Laat ik nu maar dadelijk met mijn zaak uitpakken. Ik kom inderdaad niet als eigenlijke patiënte. Het doel
van mijn bezoek is, van u te vernemen hoelang ik nog te leven
heb. Of beter, of ik nog in staat ben een reis naar Polen te
ondernemen. Ik zeg, naar Polen. Over den terugtocht kunnen
we het eventueel later hebben.
Ze hield weer op. Ze kreeg meteen een hoestbui, en haalde
een spuwfleschje uit haar handtasch.
U ziet, dokter, dat ik het lang heb uitgehouden. Waarschijnlijk veel langer dan u destijds had gedacht, en dat ik
persoonlijk uw prophylaktische voorschriften tot op heden
nog zoo stipt mogelijk naleef. Ik heb ze, op mijn woord
van eer, ook anderen aanbevolen, wat overigens niet belet
heeft dat ik zelf geknipt werd. »
Ze perste haar lichtjes blauwe lippen tot eenbitteren spotlach samen en keek me weer zeer strak aan.
Ik stond op en ding haar de hand drukken. Ik liet haar
vingers door de mijne glijden. Wellicht duurde de handdruk
wat lang?
« Jawel, dokter, » zei ze, « ook dit symptoom is er : trommelstokvingers noemt u dat, is 't niet? Men raakt stilaan met
al die dingen vertrouwd, ziet u, vooral wanneer men een
beetje van 't vak is. »
Ze stak haar 'beide magere handen uit.
Ze trilden lichtjes; oud ivoorkleurige, gebogen nagels,
.
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zware ovale vingertoppen, dunne paarse huid.
« Ik wou dus, » zei ze, « dat u mij goed onderzocht, ook
met de X-stralen als het kan, en mij naderhand de waarheid
zegdet indien U denkt zulks te kunnen doen. »
Ze brak plots weer af alsof ze zelf schrok voor de woorden
die ze kwam te spreken en bezag mij alsof ze van mijn gelaat
wilde aflezen hoe ik daarop zou reageeren.
Doch ik bleef uiterlijk zoo kalm als het kon.
Ze had intusschen reeds haar vreemdharigen pelsmantel
uitgedaan en haar bontmutsje aan den kapstok gehangen en
wou zich al verder uitkleeden.
« Maar, Madame.... »
« Goed, » zei ze, « indien u het niet doet ga ik ergens anders;
maar ik was bij u gekomen omdat ik u ken en volle vertrouwen in u heb, ook in deze of liever vooral in deze, bijzonder
voor mij zeer belangrijke omstandigheden. Gaat het niet?
Soit! Een desillusie te meer, wellicht de laatste niet. Ik dring
niet aan! »
Ze had al weer haar mantel afgehaakt.
« Maar, Madame, excuseer, ik weiger volstrekt niet u te
helpen, maar alles komt mij zoo vreemd voor. Er gebeurt
zooveel in één oogenblik. Laat ons eerst wat praten en wat
op dreef komen. »
« Praten doen we naderhand welp. Wilt u mij onderzoeken,
ja of neen ? De hulp die ik u vraag, ik heb het u trouwens
reeds gezegd, is niet degene die u misschien denkt : een behandeling! Neen! daar heb ik mijn gedacht over gevormd.
Maar wat voor mij van het hoogste belang is : de juiste kennis van mijn huidigen toestand, dat wilde ik van u vernemen.
Vergeef mij mijn opdringerigheid, maar u zult later wel begrijpen hoe het mij ernst is.... »
Ze had met gloed gesproken, haar woorden waren doorschokt met een zekere onrust die mij niet ontgaan was.
« Nu, goed dan, wilt u daarachter dat scherm gaan ? »
Ik draaide het elektrisch licht aan, liet de rolluiken vallen
en schakelde den stroom voor de Röntgenbuis in; het eigenaardig gezoem in la bemol van den transformator ving aan.
Ze zat nu voor mij op het draaistoeltje, den rug naar mij
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toegekeerd.
Ze was een knappe jonge vrouw geweest.
Ja, »zei ze, « operatie aan de ribben, acht zijn er uit, dat
werd in Berlijn gedaan door een assistent van Sauerbruck.
Ze zeggen overal dat het knap werk is. De halszenuw werd
in Warschau doorgeknipt, het lidteeken is niet mooi he! een
fijn chirurg was die Poolsche kollega van u wellicht niet. »
Ze draaide zich half om.
« Veel vermagerd, nietwaar? » zei ze.
Haar borst was vormeloos plat als van een oud negerwijf;
over het bovenste deel links, dat erg ingevallen was, zette de
huid bij iedere ademhaling op als een kleine 'blaasbalg; in
haar hals een onregelmatigaarlem^oerkleurig lidteekentje, en
over den rug, van in den nek tot ver onder den schouderbladhoek een lange bleekroze naad aan 'beide kanten symetrisch
bezet met de witte punten van de hechtdraden.
Ik begon het gewoon onderzoek : stemtrillingen : « Drie en
dertig — drie en dertig, hervatte ze telkens spontaan wanneer
ik mijn hand o p een andere plaats legde.
Bekloppen, beluisteren, 'bij ademen, bij hoesten, luidspreken, fazelen, vergelijken streek bij streek, kant bij kant, links
bij rechts.
Rechts boven bleef ik wat langer treuzelen, en herbe gon
weer, en luisterde scherper toe, tweemaal achter elkaar, deed
haar nog eens hoesten en weer diep in-en-uitademen, met
den mond beurtelings open en toe.
« Jawel! Rechts ook, nietwaar? » zei ze ineens. « Ik vermoed het althans, maar in hoever weet ik nog niet goed, en
daar gaat het over.
Ze draaide zich ineens weer om.
« Maakt u geen aanteekeningen meer? Ginder deed u dat
toch altijd, op een schema met kruisjes en puntjes en c i r k e 1t j e s — dàt was het ergste niet? »
« Neen, loog ik, dat doe ik niet meer. Ik heb al weer wat
bijgeleerd ziet u, en die methode is wat verouderd, men krijgt
den duur ook routine in die zaken. Nu nog even uw bloeddruk meten?
Ze keek met veelbelangstelling naar het wijzerplaatje
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boven den spannenden gummiband aan haar slappen bovenarm. Ik liet de lucht uit; het duurde wat eer de wijzer begon
te schommelen en hij hield ook weer spoedig daarmee op.
« Twaalf en acht ? nietwaar, » zei ze. « Ho, ik weet het,
mijn hart is ook niet heelemaal in orde. Gedurig een pols
van honderd en bij de minste inspanning galoppeert hij. »
Ik deed alsof de oorstukken van mijn stethoskoop mij beletten haar te verstaan en antwoorde niet. Ze haalde geen
twaalf en acht. Ze drong niet aan.
Toen de armband af was en het ding uit mijn ooren verwij Berd, vroeg ik:
« Nu nog enkele druppels bloed van u nemen. »
Het blauwe adertje onder haar dunne huid was sjofel en
zonder spanning maar het ging toch. Het donkere bloed werd
in het gegradueerd proefbuisje gemengd.
« Dat ken ik nog niet. Dat is nieuw. Waartoe dient het ? »
zei ze.
« Wanneer men versch bloed mengt met een zekere hoeveelheid van een natrium citraat oplossing, om het plotse
stollen te beletten, scheidt zich na een bepaalde tijd de massa
in twee deelen, de roode bloedcellen zakken naar onder en
het vloeibaar deel blijft boven. Dat gebeurt met een zekere
snelheid omtrent een gekende norm. Ik teeken dus het
moment aan wanneer het bloed in het proefbuisje gedaan
wordt, en zal dan straks, of dezen namiddag, kijken wanneer
de normale scheidingslijn bereikt wordt. Gaat het traag, dan
is het een goed teeken, gaat het met een te groote snelheid
dan is het min goed. »
« Zoo ? » zei ze. « Zou het bij mij snel gaan ? »
« Dat weet ik niet, kan men op voorhand niet zeggen. 't Is
erg wisselvallig. Zullen we nu doorlichten ? Gaat u hier maar
in deze kluis staan, houdt u vast, z66!... laat nu uw handen
zakken. »
Het deurtje der cel vloog dicht.
Ik draaide het licht uit.
De wandklok onderstreepte de stilte, en de duisternis ging
zwaar op mijn oogen wegen.
« Eenige minuten voor de aanpassing, dat weet ge nog wel,
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nietwaar ? »
« Ja, natuurlijk. 't Is niet de eerste maal, misschien de honderdste of wat. Zijn uw oogen nog altijd zoo gevoelig als
toen, dokter? »
« Niet heelemaal, daar komt ook al wat sleet op. Maar
er was het licht toch altijd zoo sterk ook! Weet gij 't nog
t,ind
oe de gevel van 't hospitaal in Monaco des Zomers soms
scheen te witgloeien. 't Is toch een mooi land, niet ? »
« Of ik het nog weet en of het mooi is! Herinnert gij u nog,
de laatste maal dat ik ben meegeweest vlak voor den wapenstilstand, en toen u er mij naar toe moest dwingen om mij
ook te laten doorlichten,omdat ik er zoo beroerd uitzag en
af en toe wat koortsig was, en u dan verdachte zeekenen hebt
ontdekt en mij strenge vermaningen hebt gegeven. Dan was
er reeds iets tusschen Pollyenski en mij. »
« Maar, Pollyenski, wie was dat toch weer ? Ik kan dat allemaal zoo vlug niet bij elkaar halen ? »
« Ja! Pollyenski die Poolsche muziekleeraar, die in Beaulieu
in het pension Frysia woonde met zijn familie en dien u zoo
dikwijls bezocht hebt wanneer hij die aanvallen van asthma
kreeg en dien ik dan mee ging verzorgen om koppen te zetten
en spuitjes te geven. »
« Och ja, nu ben ik er. De spiritisten familie. De ouwe heer
was zoo een statige grijze man met een groote snor en bakkebaarden, en de moeder droeg altijd een paars kleed met een
halve sleep en ze hadden een enorme zwarte angora kat met
wondergroene oogen ? »
« Precies! En de zoon, herinnert gij u dien niet meer of
liever de twee zonen. De oudste, die met zijn donkere oogen
en zijn geel Tartaren gezicht dien we altijd Chopinski noemden; en de jongste was een blonde die was toen nog haast
een knaap met een Schillerkraag, die is dan later naar het
Poolsch 1 Legioen getrokken, weet u 't nog niet?
Zijt u nog niet aangepast, dokter? »
« Neen, nog enkele oogenblikken. »
« Wat duurt het lang! »
« Welnu, wat is er daar allemaal van geworden ? »
« Wel, ik ben kort na den wapenstilstand met den oudsten
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getrouwd en na den oorlog mee naar Polen gegaan, en toen
is hij ginder gestorven in de buurt van Krakow. En toen ben
ik naderhand met zijn broer getrouwd toen die uit het legioen
terug was, en nu is die ook dood.... en.... enfin.... een heele
geschiedenis.... Maar zoudt ' u nog niet klaar zijn dokter? »
« We zullen even zien. »
Ik schakelde in. Het scherm scheen groengelag en in het
vierkante lichtvlak stond haar skelet zwart geteekend.
Met een eerste oogslag had ik reeds gezien welke verwoestingen de kwaal had aangericht.
De linker long was een verschrompelde stomp.
De rechter vertoonde boven aan een goed af geteekend
letsel en onderaan wat verdachte vlekken. Het hart heelemaal
naar links vertrokken danste geweldig in een onstuimig
tempo.
« Diep ademen als 't u belieft? Zoo! Langzaam! Linker
borst oplichten. Rechter! »
« Of wat er van overblijft, » zei ze.
Het was alles heel gewoon; maar nu kwam het mij opeens
zoo vreemd voor alsof ik het voor het eerst meemaakte : in
de volslagen duisternis een stem van iemand die slechts in
zijn geraamte zichtbaar was, maar toch leefde, ademde, sprak.
Honderden en nog honderden keeren had ik dit onderzoek
gedaan, maar nog nooit in mijn leven was het mij opgevallen
hoe zonderling dit alles was : de absolute donkerte der onbegrensde ruimte, de hoorbare onrust der onzichtbare klok, het
eentonig gebrom van de Röntgenbuis, in het geel groene
trillende lichtvlak het beeld van den ribbenrooster met dit
spel van bewegende schaduwen en boven op die kop : ledige
oogkasten, metalen tandstukken in de mondruimte, oorringen,
een haarspeld, en vooral die stem, de klank van een vrouwenstem uit dit levend skelet.
Ik liet nu de -beperkte stralenbundels zoekend glijden over
de verschillende segmenten en onderdeelen van Hart en Longen.
« Is het nog niet gedaan, dokter, » zei ze. « Ik krijg het
zoo benauwd hier in die kast, er is geen lucht in, 't is om te
stikken. »
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« Dat is maar een gedachte, van boven is 't heelemaal open.
Nog een paar minuten. Ik ga u even omdraaien. Neen, u
blijft staan, de plaat waarop u staat draait, zóó, nog eens flink
ademen. Hoest eens goed door! Zoo! Nog eens! »
Is er rechts ook een kavern, dokter, » vroeg de stem.
Ik ben bijna zeker van niet. Doch ik zal dadelijk een
opname doen. De film is veel duidelijker zooals u weet. Zie
zoo! afgeloopen! »
Ik schakelde den stroom uit, knipte het licht aan en opende
het deurtje der kabien.
Ze dekte de schamelheid van haar bovenlijf en kneep haar
oogen dicht tegen de felle klaarte die brutaal de duisternis
verdrongen had.
« Waar hebt u mijn medalje gedaan, Dokter? » zei ze. « Ha
hier!... Dank u! »
Ik had het juweeltje op mijn schrijftafel gelegd.
Het was een soort 'breloque met een klein glasje voor : een
eigenaardig zwart vrouwengezicht en daaronder een kinderkopje, het geheel met diamantjes omzet.
Zij zag dat het mij interesseerde.
« Kent u dat niet? 't Is Onze Lieve Vrouw van Czhestoohowa, Matka Roska Czhestochowska in 't Poolsch. Czhestochowa is een vermaarde bedevaartplaats in Polen, zoo een
soort Scherpenheuvel. Eigenaardig is 't niet, die Byzantijnsche
Lieve Vrouw? Ik ben daar ook gaan bedewaarden. Veel heeft
het nog niet geholpen tot nog toe. 't Mirakel is alleszins nog
niet gebeurd. Of is dit misscchien het mirakel dat ik nog leef
om te doen wat mij nog te doen staat? — Mag ik mij aankleeden? »
« Nog enkele sekonden geduld voor het nemen van de
film. Hang uw mantel om. Ga even zitten, in dezen zetel, zoo.
Geen kou? »
« Neen, dank u, heelemaal niet, eerder wat benauwd, en
wat moe!
't Is oogenblikkelijk gedaan. »
Terwijl ik alles gereed maakte voor de opname vroeg ik
zoo terloops met een schijnbare onachtzaamheid
Hebt u kinderen, Mevrouw ? »
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Ze antwoorde eerst niet. Ik drong niet aan.
Toen de opname gedaan was, en ze achter het kleedscherm
doende was, zei ze plocs
«U vroegt of ik kinderen heb? Neen. Twee gehad of omtrent. Van elke broer een. Maar dat heeft misschien voor
't geval geen belang? »
« Ho! Verschooning, Mevrouw, ik stelde zoo maar terloops
de gebruikelijke vraag, routine ziet u. Ik dring niet aan. —
Ziezao! afgeloopen. »
Ik ging mijn handen wasschep en keek onderwijl naar het
bloedproefbuisje. Het ronde zuiltje was al heel wat gezakt
en de fatale eindstreep was al niet meer zoo ver af. De prognose bleek alvast niet gunstig.
Terwijl ze bezig was zich verder gereed te maken deed ik
vlug Benige aanteekeningen.
Toen ze klaar was, kwam ze voor mij zitten en bekeek mij
nogmaals met die zelfde doordringende blikken.
« Wel, » zei ze, « en welk is nu uw oordeel? »
« ja, » antwoordde ik, « ik kan zoo niet ineens een definitief
oordeel vellen. Ik moet alles nog eens nakijken en overwegen.
Er zijn ook nog een paar elementen die ontbreken: uw koortstabel en den uitslag van uw sputumonderzoek. »
Ho! » zei ze. « Koorts ? Heel onregelmatig, nooit acht en
dertig, maar ook nooit onder zeven en dertig vijf, en de fluimen.... nog altijd positief. Koch bacillen en nog Koch bacillen! »
« Goed, daar neem ik dan nota van, 'k zal alles nazien en
u dan schrijven. Waar woont u voor 't oogenblik?
't Huis bij mijn moeder te Rietvelde.... 't Mensch is vier
en zeventig en de sukkel moet nu al die miserie nog beleven.
Maar 't is voor mij nog het Benige wat bestaat — zij en nog
iets ginder in Polen, dat wel niet bestaat, maar 't is nog erger,
enfin, ik kan u dat nu niet zeggen. Ik zal het u ook schrijven,
later. Ik dank u intusschen al in zooverre dat u dit onderzoek
zoo zorgvuldig en volledig hebt gedaan. Ik hoop daar nu
maar spoedig den uitslag van te vernemen opdat ik mijn
schikkingen kunne nemen voor de reis naar Krakow. Dag,
doktier, tot wederziens, misschien?...»
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Ze stak mij haar eenigzins klamme hand toe, bekeek mij
vlijmscherp, liet de medalje in haar corsage glijden en stapte
haastig buiten.
Toen ze weg was bemerkte ik dat ze haar boek vergeten
had : De Tooverberg van Thomas Mann.
In de drukte van het dagdeel dat volgde was het gebeurde
van dit onverwachte en zonderlinge spreekuurslot van dien
namiddag, wat verloren gegaan.
Doch toen ik weer van mijn bezoeken thuis kwam, was toch
mijn eerste werk in de donkere kamer te gaan zien naar de
intusschen ontwikkelde Röntgen foto.
Hoe zeer ook reeds met deze droeve dingen vertrouwd,
schrok ik toch aanvankelijk bij 't aanschouwen van al de
schade door de kwaal reeds verricht en die op de film nog
heel wat uitgebreider bleek te zijn dan op het lichtscherm
geschenen had.
En het besluit was op eerste zicht onverbiddellijk : er was
weinig kans op genezing, haar dagen waren geteld. Hoeveel
er nog resten? Een paar maanden? Misschien?...
Doch met de chronische gevallen weet men het nooit: traag
maar zeker gaat het naar het onvermijdelijke einde, maar de
gang van 't verloop is niet zoo gemakkelijk te berekenen,
alleen weet men dat er geen ontkomen meer aan is.
Ten ware er iets min of meer dramatisch gebeurde, een
verwikkeling optrad die een andere wending bracht en de
fatale ontknooping bespoedigen kwam : een hersenvlies ontsteking, een plots begeven van dit gedurig opgejaagde hart,
of een bloedspuwing waarbij het laatste overschotje leven
wordt uitgebraakt of het schamele ademen versmoord.
Al die mogelijkheden met steeds aan het einde, ver of nabij,
het onvermijdelijke, dat ik zoo menigmaal had weten gebeuren, kwamen mij voor den geest, terwijl ik op de blauwgrijze
plaat die afschuwelijke verminkingen der linker long bezag
en wat er vooralsnu nog gaaf was overglebeven van de
rechter.
Maar dat het ziekteproces niet tot stilstand was gekomen,
had de 'bloedproef mij reeds van middag maar al te klaar
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bewezen.
Goddank! had ze daar niet meer aan gedacht voor haar
vertrek.
Vast stond het dus dat haar lot onherroepelijk beslist was
en dat geneeskundige hulp niet veel meer vermocht.
Maar daar kwam ze ook niet voor had ze gezegd. Ze wou
alleen maar weten of ze nog naar Polen kon reizen.
Maar waarom wou ze terug naar dit verre land ? Niet om
een geldkwestie, had ze beweerd -en ze scheen oprecht. Haar
beide echtgenoten waren dood, en kinderen, ja, dat wist ik
nu eigenlijk nog niet goed.
Op die vraag had ze geheimzinnig en ontwijkend geantwoord; ze had ook nog andere zonderlinge dingen gezegd.
En waarom was ze naar hier gekomen als ze ginder moest
zijn?
Om wille van haar moeder?
Zou ze er toe in staat zijn om de reis te aanvaarden ? Mi»sc ien ! ....
Toen werd ik geroepen voor het avondeten en besloot in
elk geval af te wachten tot ze mij schrijven zou.
Reeds 's anderendaags ontwaarde ik in den koerier een
omslag met den poststempel van Rietvelde.
Hij kwam het eerst aan de beurt. Het was een prentkaart.
Waarde Dokter,
Mag ik er nogmaals op aandringen, mij noodra. u uit het
onderzoek van gisteren en na het bezien van de Röntgenfoto
uw besluit zult hebben getrokken, nopens de voorgenomen
reis naar Polen, zonder verwijl en in alle rechtzinnigheid uw
meening te doen kennen? Zie maar eens goed naar de oogen
van Onze Lieve Vrouw van Czhestochowa, die bevelen het u,
en die van het kindeken Jezus smeeken er u om; en mij zult
gij een onschatbaren dienst bewijzen door mij de rust van het
gemoed terug te schenken, misschien —indien het — ja is —
anders.... ? ?
Uw oud verpleegster van Col de Caire,
Mw Wwe Pollyenski I & II.
,
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P. S. Over de aanwezigheid van Kochbacillen hoeft u, zoo
als gezegd niet te tobben, er zijn er genoeg. Hoe was mijn
bloed? Indien ik mijn 'boek « De Tooverberg » bij u heb laten
liggen wil het a.u.b. bij gelegenheid sturen.
Ik draaide de kaart om. Het was een reproductie van een
schilderij van G. Gumonski. Onder het kader stond gedrukt
Matka. Boska Czhestochowska.
Het was een vrouwenfiguur met een kindje op den arm.
Beiden waren gehuld in een zeer rijk met sierlijk parel
arabesken bestikt gewaad. De moeder in een mantel met door
edelsteenen, rubis en topazen, saphiren en smaragden bezetten
zoom.
Om den hals droeg zij een rij van vuurronde koraalsnoeren,
en op het hoofd dat met een verlengstuk van den mantel was
bedekt, torste zij een ontzaglijke gouden kroon met een
diadeem van diamantsterren, door twee engelen, gezeten op
een straalnimbus, vastgehouden.
Onder het mantelkruisslot stak haar zwarte rechterhand met
de vingertoppen op haar hart gedrukt.
Haar gezicht was donkerbruin in 't verlicht gedeelte en
negerzwam om het voorhoofd, onder de schaduw van den
mooi gestyleerden doekzoom. Haar mond was horizontaal en
dichtgesloten over een groot geheim. De spleten van haar
donkere oogen gaven een voor-Indische uitdrukking aan 't
geheel. Haar blik was streng, doordringend en aanhoudend
doch niet meedongenloos.
Uit het ensemble van 't gelaat sprak de zware ernst van
het levensbesef waarmee de woorden zouden gezegd worden
moest haar mond zich ontsluiten.
Het kindje droeg een snoer van sterrenboven zijn brokaten
tabbaard die aan den hals met bloedpaarse kralen was afgeboord.
Het stak den zwarten driehoek van zijn rechter handje
omhoog. Op zijn donker rond Slavisch kopje hielden ook
twee engeltjes voorzichtig een zware vorstelijke kroon.
Het hief zijn gelaat wat schuin naar omhoog, keek een
beetje weemoedig, in de verte en scheen toch om aandacht

600

te vragen.
Ik ging de kaart op mijn schrijftafel zetten tegen een stapeltje boeken en begon mijn dagelijksche taak die zwaar was
in dit seizoen van regen en ruigheid, mist en miserie.
Meermalen echter onder 't verloop der uren, kwam een of
ander detail van de geschiedenis mij voor den geest maar
telkens aan 't einde van 't gepeins zag ik de donkere Dogen
van Matka Boska Czhestochowska, die mij bevolen en het
onschuldig starende gezichtje van het kindje dat smeekte.
Naarmate de uren gingen vorderen kreeg het besluit een
vasteren vorm en toen 't bedrijf van den dag bezonk in de
kalmte van den avond was er niet meer aan te ontkomen
ik zou haar schrijven dat ze naar Polen mocht gaan.
Met Matka Boska Czhestachowska en haar Godskindje tot
getuigen schreef ik haar het volgende.
Beste Mevrouw Pollyenski,
Indien u als gewone patiënte bij mij gekomen waart, zou
ik zonder een sekonde te twijfelen de reis hebben verboden.
Gezien echter debijzondere omstandigheden waarin u zegt
te verkeeren en de bijzondere wijze waarop u aandringt, ben
ik van meening dat de reden die u drijft den doorslag geeft
en dat u de reis moogt aanvaarden mits in achtneming van
zekere voorzorgen en.... op uw eigen verantwoordelijkheid.
Ik ben, dat hoef ik u niet te zeggen, bereid, met het oog
op de eventueel te nemen voorzorgen, het reisplan met u op
te maken en de zaak met u te regelen.
Met mijne bijzondere sympathie, mijne genegene gevoelens,
Uw oud zaaldokter uit Col de Caire.
P. S. Met dezelfde post stuur ik u uw boek terug.
Laat mij toe u te zeggen dat ik het geen gepaste lektuur
voor u vind. De psychanalystieke wijze waarop de personages onttakeld worden kan niet anders dan van iemand als
u een soort « Settembrini » maken die het Fatum ondergaat
zonder de minste hooger gerichte reactie. Er is wel meer geschikte lektuur voor u, vraag het maar eens aan den onder601

pastoor van Rietvelde en breng hem mijn groeten tevens, 't is
een oud studiemakker van mij en een zeer fijn man, en hij
kent wat van boeken. ]Doe hèt....
Ik had geen enkele toespeling op den uitslag van het onderzoek gemaakt, hopende ten slotte dat zij om de twijfelachtigheid van mijn schrijven om meer uitleg zou hebben gevraagd
of aan haar plan zou hebben verzaakt.... en ik wachtte.
Ik wachtte een week, twee weken : er kwam niets.
Toen kreeg ik een briefkaart te Brussel gepost, en waarin
zij mij schreef
Hartelijk dank! Ik sta op punt in den sneltrein naar Keulen
te stappen. Alles is tot in de puntjes geregeld met mijn moeder, dit was het hardste wat ik in mijn leven heb doorgemaakt.
Een bediende van het Poolsche Konsulaat die met verlof gaat
reist mee. Ik heb alles bij.... spuitjes, kamferolie en de goede
oude morphine. In Berlijn blijf ik acht en veertig uren in een
gasthuis, en daar komt mijn schoonzuster, de Benige Pollyenski die overblijft, mij halen.
Ik zal u schrijven van ginder ver. Nogmaals besten dank,
en tot weerziens. Boek ontvangen. Raad gevolgd.
Mw. P. I & II.
En de dagen kwamen en keerden.
Weldra was het gebeurde in den tredmolen van het alledaagsche leven meegewenteld om de as van ons beroep.
Meermalen echter is het in dien tijd gebeurd dat ik de
Röntgenfoto van Mevrouw Pollyenski op het lichtscherm
zette en Tederen avond doorschouwden mij de donkere fluweelen ooges van Onze Lieve Vrouw van Czhestokowska en
vroeg mij haar kindeke om erbarmen.
Tot de prent in een la werd geborgen bij vergeelde papieren
zonder nut, doch waarvan men niet scheiden kan.
Drie weken nadien, toen ik dacht dat het onvermijdelijke
wellicht reeds kon gekomen zijn, kreeg ik het eerste bericht
uit Polen.
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Krakow, 12 April 1937.
Ik ben gaaf toegekomen, of omtrent. De reis is tamelijk
goed verloo en. Die goedheid is echter ook betrekkelijk geweest. Er hebben zich immers toch een paar incidentjes voorgedaan, maar die had u wellicht verwacht. Tusschen Keulen
en Berlijn enkele bloedfluimen, niet erg, en aan de DuitschPoolsche grens een hartflauwte die ons de onmiddellijke
aansluiting met de Mit Ropa heeft doen missen. Doch dit
was toch ten deele de schuld van den deviezenkontroleur, die
zijn ambtsplichten al te « pünktlich » wilde volbrengen en er
zelfs meer wilde van weten en die ten slotte zijn geduld kwijt
raakte omdat ik niet vlug genoeg antwoorde op naar mijn
meening vrij onbescheiden vragen, en omdat ik zoo kort van
adem was.
Gelukkig echter was de voorraad kamferolie en morphine
niet opgebruikt en we zijn ten slotte behouden en veilig te
Krakow aangekomen. Ik was fel vermoeid door de reis. Dit
zal U wel niet verwonderen, en ik ben de eerste dagen te
bed moeten blijven.
Mijn schoonzuster is heel lief voor mij en verzorgt me bijzonder goed, ik begrijp zelfs haar toewijding niet best. Slaven
en Vlamingen zijn toch vreemd voor elkaar. Wij wonen heel
netjes en gezond langs de boomrijke Planty. De Lente geraakt
allengerhand met alles klaar : de kastanjelaars en de kanada's,
de linden en de lorken, allen zijn echter nog wat huiverig en
beducht voor 't verraad van de nachten, maar het wonder kan
lederen morgen gebeuren.
Ons huis is niet ver van den Wawelheuvel met uitzicht op
de Vistula, die goed gelijkt op de Schelde.
Eerste symptomen van heimwee zult u diagnosticeeren....
Misschien.... maar die vergelijking was mij reeds opgekomen toen ik bij u geweest ben en ik tweemaal te Temsche over
de brug moest; dat grijze getemperd licht, die onuitgesproken
triestigheid die over alle dingen hangt onder de lage hemelen
van deze platte landen.
Kent U Krakow?
Mooie oude stad. Warschau is de hoofdstad van dit Polen,
daar woont de officieele
icieele geest, maar het hart van dit land
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klopt, hoe traag ook, in deze middeleeuwsche stede waar men
nog wandelt over de hobbelige « kattekoppen » uit den tijd
van Koning Bolleslas de Kuissche, die regeerde in de dertiende eeuw....
In Krakow zetelt nog de mystiek van de middeleeuwen,
maar over deze stad weegt ook nog de tragiek van dien tijd.
Er zijn meer dan vijftig kerken binnen haar muren. Panha
Marja, de Onze Lieve Vrouw Kerk is de grootste.
Reeds bij den bouw van haar torens heeft bloed gevloeid,
broederbloed, werd een moord bedreven, een broedermoord....
Zij heeft twee torens. De twee torens zijn niet gelijk, en
de eené is veel honger dan de andere.
Twee gebroeders hebben ze gebouwd. Ieder van hen had
een eigen plan gemaakt en ieder van hen was er op uit om
den prils te winnen die was uitgeloofd aan hem die het eerst
zijn werk zou volbrengen, tot voldoening van vorst en volk.
Toen :liet hem klaar voor de oogen stond dat hij zou te laat
komen, heeft de eerre zijn broeder-mededinger laffelijk vermoord, en bouwde daarna met bezeten ijver aan zijn eigen
toren, denlinker, die dehoogste is en de mooiste.
Het mes waarmee debroedermoord werd gepleegd hangt
nog in de Sukiennice, de oude Lakenhalle die nu Nationaal
Museum is geworden.
Legende of geschiedenis — che lo sa?
Wat er ook van zij, de toren die den prijs won is werkelijk
prachtig : eerst vierkant, daarna achthoekig, dan de helm met
de pinnakel en ten slotte de hooge spits met de gouden kroon.
Van deze toren wordt de « Heynal » geblazen.
Hier zijn ook weer de mystiek en de tragiek door elkander
gestrengeld.... ook voor mij.... doch dit is voor later.... en
daarna vertel ik U het doel van mijn reis.... Ik wordt moe....
Uw zeer verkleefde oud-verpleegster,
Mw Wwe Pollyenski I & II.
P. S. Mijn adres hoeft U nog niet te weten, dat zult U zoo
noodig op tijd wel vernemen. Verontschuldig mij a.u.b. Ik
verwacht ook geen antwoord....

Daar was weer heel mijn belangstelling voor het geval gewekt. De Röntgenfoto en de vreemde Madonna werden weer
een paar keeren bovengehaald. Doch daar moest het bij blijven, en sleur en slenter van het alledaagsche leven verdoezelden aldra het gebeurde.
De week nadien kwam weer een 'brief.
Krakow, 19 April 1937.
Waarde Dokter,
Ik stel het betrekkelijk wel. Het weer is mooi en lekker
warm. 't Mirakel van de lente is plots gekomen. Wij zijn dezen
namiddag in een doroschka, een open paardenrijtuig, een
tochtje gaan doen over de brug langs de Vistula.
Het rook hier precies zooals in de schorren van Rietvelde.
Toen de zon achter de Panna Marja was weggezakt hebben
wij op een terras bij den stroom een llody, een ijsroom,
gebruikt.
Een kleine sleepboot trok een trein houtvlotten stroomopwaarts, de stuurlui zongen een weemoedig melodie, het riet
roerde onder de streeling van de uitloopende rimpelingen die
gingen wegklotsea over het geurende slijk van den oever
onder de knikkende dokkebladeren.... net als aan de Schelde.
Een pas ontstane windje bracht het Heynál van zeven uur
tot hier, en wij hebben een Weesgegroetje gebeden : dat is
een oude Krakowsche gewoonte, ook bij de Pollyenski's
ofschoon ze aan spiritisme deden.... Maar ik heb U beloofd
de geschiedenis te vertellen van het tragi-mystieke Heynal.
Luister : Van op den hoogsten Maria toren, waarvan de
bouwer de prijs kocht met het bloed van zijn broer, wordt
sedert eeuwen, bij dage en bij nachte, bij tij en ontij, te Winter
en te Zomer, om het uur door een bezoldigden trompetter een
aloude hymne geblazen, Onze Lieve Vrouw ter eere.
Het is een zeer eigenaardige melodie.
In 't begin lijkt het banaal en alledaagsch en het valt niet
op. Maar eens dat men er zijn aandacht op gevestigd heeft,
en dat komt onvermijdelijk, bemerkt men hetbijzonder
karakter ervan.
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Het is als een onvoltooide óf onderbroken muzikale volzin
die plots ophoudt midden zijn klimmende ontwikkeling en
niet op de gewone vallende wijze.
Telkens stopt het op een zelfde noot die geen punt zet, die
het einde niet kan zijn en naar verder voeren moest.
Kent u de geschiedenis van de gebroken melodie?
In het jaar 1241 stormden de Tartaarsche orden, onder het
bevel van Genzis Khan, van de westelijke hellingen der Karpathen over de Poolsche vlakten en zij belegerden ten slotte
ook Krakow de sterke stede.
De overmande bevolking, met schrik geslagen, vlood de
vesting van Wawelbinnen.
Slechts één man bleef op zijn post, de trompetter in den
Maria toren, die bij eed had gezworen dat hij het Heynal zou
blazen iedere uur ter eere van Onze Lieve Vrouw, ook ten
koste van zijn leven.
En hij heeft er ook zijn leven bij ingeschoten.
Want een pijl uit den boog van een Tartaar heeft hem
getroffen terwijl hij zijn Heynal aan 't blazen was.
Het liedbrak af, de trompetter viel dood.
En ter gedachtenis van dezen man, getrouw tot den dood,
stoppen de trompetters van Krakow nok heden ten dage, en
steeds bij dezelfde noot waarbij de melodie plots en met een
ruk wordt afgebroken.
En nog heden ten dage zweren de trompetters van Krakow
den zelfden eed, en.... sterven nog onder 't blazen van de
melodie.
Dit is de tragische legende van Krakowsche trompetters.
Mooi niet? Echt Poolsch!
Maar of u het gelooft of niet, de Godsdienst, het katholicisme is niet van de ,vaderlandsliefde te scheiden bij de Polen,
en zonder het cement van het geloof, dat door alle geschiedkundige tribulaties heen ongeschonden werd bewaard,. zou
zelfs Pilsudski het Poolsche Vaderland niet hebben kunnen
hersamenstellen, en dat wist hij heel goed, hoe hij persoonlijk
ook tegenover het Godsdienstig idee moge hebben gestaan.
Zonder den Godsdienst, de priesters en de vrouwen ware
het Nationaalbewustzijn van Polen door alle ellende heen

niet bewaard gebleven. Het lijkt wel een beetje op Vlaanderen, nietwaar. Op de vrouwen na.... misschien.
of hebt U wellicht liever de mystieke legende?
De Heynal is het symbool van de eeuwigheid beweren
sommige Krakowsche vromen.
Luister goed toe, terwijl gij staat in een van de hobbelige
steenstraatjes die naar de Marktplaats voeren, en wanneer gij
met de melodie zijt vertrouwd zult gij hooren dat zij niet
uit is op het uur dat zal gaan slaan. Maar wacht een uur en
bij den aanvang van de hymne zult gij de wijs beëindigd vinden en 't herbegint zoodra. Zoo worden werkelijk de uren
aaneengereesemd als een ketting zonder eind; het slot van het
een zijnde het begin van de volgende. En zoo gaat het al maar
door, uur na uur, dag na dag, jaar uit jaar in, tot het einde
der tijden, die verloopen zullen in de eeuwigheid zonder begin
en zonder einde.
Hoe vindt U deze legende, Waarde Dokter?
Mijn tweede man verkoos haar.
Hij was meer mystiek aangelegd dan zijn broer.
Hij is trompetter van den Maria toren geweest maar
vrijwilliger en bij gelegenheid, niet uit loutere liefhebberij
echter, want het werd hem soms een ware behoefte en hij
deed het telkens met hart en ziel.
En iedermaal voor hij naar boven klom, naar het torenkamertje, en als de kerkdeur open was, ging hij naar binnen
naar de kapel waar de kopij hangt van de mirakuleuse schilden van Matka Boska Czhestokowska.
Geen van de betaalde officieele
icieele trompetters, die elkaar
onder ieder etmaal aflosten, kon de melodie blazen zooals
hij, zoo fijn. Als stukjes kristal uit Bohemen vielen de tonen
over de stad en de manier waarop hij zijn hymne afbrak,
z66! met een ruk, als een vaas die stuk valt, was Benig en
niet na te bootsen.
Wie het voelden erkenden onmiddellijk trompetter Pollyenski ieder uur van den dag of van den nacht.
Hoe menigmaal ben ik op de Sukiennice, toen ik hem in de
schemering ging opwachten bij het torendeurtje, mijmerend
blijven staan bij de eerste noot, mijn weesgegroetje biddend
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tot de breuk viel en ik verder stapte.
Zoo deed hij en zoo wandelde ik hem ook te gemoet, die
laatste maal, toen de roode baksteenen kerk stond te gloeien
in den brand van de ondergaande zon juist zooals nu.... Doch
hij kwam niet beneden....
Hij lag dood, op den vloer van de torenkamer, er was bloed
om zijn mond en zijn aangezicht was paars.
Men heeft de lijkschouwing gedaan. Hij had een stuk
schrapnell in zijn longen zitten, dicht bij een groot bloedvat,
dat doorgebroken was, onder den druk bij het blazen van zijn
laatste Heynal....
Of had hij misschien ook een kavern?
Ik heb zijn zilveren trompet gezien met het roode Poolsche
pennoen en met zijn bloed bespat.
Is 't niet waar dat mystiek en tragiek te Krakow zijn dooreengestrengeld, nu zooals in de middeleeuwen?...
Dit moge volstaan voor vandaag!
Over enkele dagen krijgt U weer een hoofdstuk.
Indien het U niet verveelt, wel te verstaan.
Doch U kunt het mij niet laten weten; U krijgt mijn adres
nog niet — ook niet van mijn moedertje. Och arme! die arme
sloor! Want die heeft bevel gekregen van haar ongehoorzame dochter het aan niemand mee te deelen, en zij gehoorzaamt aan haar stout kind.
Het Heynal van 10 uur wordt aangeheven. Wees gegroet
Maria.... en gezegend is de vrucht.... Daar stopt het!...
Ik ga trachten te slapen.
De voorraad morphine is nog niet op!
Met eerbiedige groeten,
Wwe Pollyenski I & II.
Wat moest ik nu van dit alles geldoven?
Hoeveel waarheid en hoeveel verzinsel waren hier door
elkaar geroerd? Schreef zij onder de halve bedwelming van
een groeiende toxicomanie of de bestendige aanwezigheid
van den prikkel van het tuberkuleuse gift?
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Krakow, 8 Mei 1937.
Waarde Dokter,
Hier ben ik terug!
Had ik een dochter ze zou Jadwiga heeten.
We hebben een week slecht weder gehad. De ijsheiligen
zijn hier al, ze komen naar ginder. Ik wensch hen goede reis
en den wind van achter aan. 't Weer is gekeerd met een dondervlaag, en nu brengt die ruigaard van een wind altijd rink
aaneen maar nieuwe karavanen van regenwolken, van over
Duitschland, of misschien nog van veel verder, van Engeland
over Vlaanderen, van tusschen de Panne en het Zwyn.
Nu en dan maar, wanneer de huilebalken voor een poosje
believen te gaan liggen, dringt de Heynal tot hier door. Dat
gebeurt dan vooral 's nachts in de kleine uurtjes, als de slaap
nog niet gekomen is.
Ik moet noodgedwongen binnen blijven ofschoon ik nog
heel wat in orde heb te brengen. Van uit mijn raam heb ik
zicht op den Wawelheuvel, met zijn versterkt kasteel, waar
het oude hart van Polen nog onverpoosd in klopt, het nationale heiligdom van dit dapper, sympathiek en ongelukkig
volk.
De Habsburgers hebben er hun kazernen als leelijke wratten
rondgebouwd, nadat ze scheepslading na scheepslading met
al wat moois en duurbaars was naar Weenen hadden gesleept.
In den kleinen hoektoren van de burcht onder de hennepootnaven, had de zoete koningsdochter Hedwiga haar vertrekken met drie vensters.
Kent U de geschiedenis van Koningin Jadwiga?
't Is zoo schoon en zoo triestig, zooals de heele geschiedenis
van Polen, mystiek en tragiek.
Uit de kiem van de kinderlijke genegenheid van twee edele
spruiten, de Oostenrijksche aartshertog Willem en de Poolsche Koningsdochter Jadwiga, was met den gang van de jaren
die aan alle dingen een ander uitzicht geeft, ook aan groeiende
menschenkinderen, de mooie bloesem der liefde ontloken.
Vraag het maar aan de monniken van het Franciskanerklooster met de schitterende glasramen van Wispianski in

hun kerk.
Hun voorzaten hebben Koning Ladeslas de Korte langs
hun kloosterpand helpen vluchten; en achter de pijlers van
dit zelfde pandhebben ook vorstenkinderen elkaar voor het
eerst gekust als man en vrouw en elkander trouw gezworen....
Doch God.... of de politiekers, hadden voor het princesje
andere plannen.
Het buurland Lithauen werd machtig, en was nog heidensch, ook zijn regeerendheer groothertog Ladeslas Jagelo.
Een Poolsch-Lirhausche vorstenhuwelijk, kon de godsdienstige en staatkundige oplossing brengen en Jadwiga., de tengere, werd voor Ladislas de barbaar bestemd.
Doch de roep van haarhart was te sterk.
Van uit de Koninklijke vertrekken van Wawel daalt een
geheime trapkronkeling van twee honderd twintig treden tot
aan den boord van de Vistula.
Op een donkere nacht sloop Jadwiga naar beneden waar
de geliefde met de gezadelde paarden zou staan voor de heimelijke vlucht.
Maar daar vond ze een vreemden man!
En toen die zijn mantel opensloeg zag zij den Poolschee
adelaar op zijn malieënkolder, en zij erkende den regent.
Eerst smeekte hij, dan bezwoer hij haar onder strenge bewoordingen omwille van haar vaderland en uit liefde voor
de Kerk van Kristus den roep van haar hart te smooren en
Ladeslas te huwen.
En deemoedig klom zij weer de twee honderd twintig
treden naar de torenkamer, weende en bad.
En den nacht voor haar huwelijk met Ladeslas, bracht ze
door in smeekgebed in de slotkathedraal van Wawel, geknield voor den baardeloozen Kristus.
En toen de morgenschemering purper in de brandglazen
begon te gloeien, sprak Kristus haar eigenmondig toe, haar
vragende den Lithauschen vorst te huwen opdat zijn land
tot Hem zou komen.
Maar de wond in Jadwiga's hart was niet dicht, en de
treurnis om Willem uit Oostenrijk was niet gesust, en voor
zij de kerk verliet om het bruidskleed aan te trekken, hing
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zij een stuk zwarte krip over 't gelaat van den bbaardeloozen
Lieven Heer!
En het hangt er nog!...
Of de zoete Koningin van verdriet is gestorven weet ik niet.
Oud is ze vast niet geworden. Zij stierf toen ze negen en
twintig jaar was, en in het dertiende jaar van haar huwelijk
waaruit de machtige dynastie der Jagellons is gesproten.
Maar ze was tenger en zwak en van de Poolsche kou had
ze veel te lijden, daarom waren op haar torenkamertje warm
waterpijen onder den vloer gelegd, ze liggen er nog!
Misschien was ze ook al van ons genootschap.... en had ze
dikwijls koorts zooals tegenwoordig....
Uw verkleefde oud-verpleegster,
Wwe Pollyenski I & II.
P. S. Alles is nu bijna geregeld. Misschien schrijf ik U de
naaste maal het doel van mijn reis!...
Krakow, 16 )uni 1937°
Waarde Dokter,
De Zomer gaat zijn gang met een reeks van eindelooze
dagen naar zijn zenith toe!
Het is hier warm en zwaar zooals in de Vlaamdersche vlakten omtrent dezen tijd van het jaar en 's avonds zeeblaakt het
over den verren bocht van de Vistula.
Ik voel mij weer tamelijk goed. De warmte doet mij deugd,
U weet dat nog wel van ginder in Col de Caire. Alleen moet
ik maar veel stil blijven liggen in mijnleunstoel in de schaduw onder een moerbezieboom waarvan de vruchten nog
groen zijn.... 't Is nog lang eer ze rijp zijn, niet?
We zijn gisteren toch nog eens uit geweest.
Tot op den Wawelheuvel zijn we gereden, waar het Nationaal Museum van 't herboren Vaderland is opgericht en alles
wat aan de glorieuse en tragische geschiedenis van dit land
en volk herinnert wordt verzameld.
Doch daarvoor 'ben ik niet gegaan.
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Ik 'ben gaan zitten in de zaal der tapijten, rechtover het
mooiste van de Brusselsche wandstukken die hier als overblijfsel van den roof van een Koninklijkbruidsgeschenk zijn
teruggekeerd.
Het is eenheerlijk gewrocht.
Het grijze licht zeeft met den vagen weemoed van den
nakender herfst van tusschen de koepelende wolkenglorie
waar de wind uit de Vlaandersche vlakten in blaast, en het
licht daalt verder langs de grauwe glooiingen der voor-Brabantsche heuvelen tot aan den rand van het Ruisbroeksche
Bosch dat door de zwaargroene eiken en iepen op het voorplan wordt aangemeld.
Mijn schoonzuster keek mij verdwaasd aan toen ik mijn
zakdoek bovenhaalde....
De tranen zijn gedroogd, wij zitten nu weer rustig thuis
langs de Planty en de samowar neuriet een droeve melodie.
Ik moet U nog veel mededeelen.
Ik voel mij vandaag in staat een nieuw hoofdstuk van deze
voor U wellicht vervelende geschiedenis af te werken, op
het zelfde thema, maar het is voor mij een werkelijke bevrijding.
Toen ik bij U ter raadpleging ben geweest heb ik U gezegd
dat in heel deze zaak de geldkwestie hoegenaamd geen rol
speelde. Dat hebt U toch onthouden hoop ik.
Mijn tweede man is vrijwillige en occasioneele trompetter
op den Maria toren geweest en hij heeft er nooit een groschen
bij verdiend. Dat was bij hem een manier van bidden, dit en
zijn bezoek aan Matka Boska Czhestokowska waren de Benige
veruiterlijkingen van zijn latent godsdienstig gevoel, die als
een atavistisch erfdeel aan zijn stamboom eigen was, zooals
in de meeste Poolsche kleinadel huizen. Het spiritisme is er
maar onder den oorlog bijgekomen door de betrekkingen van
de familie Pollyenski met het Wit-Russische vluchtelingen
gezin dat samen met hen in het Pension Frysia woonde.
U moet die nog wel gezien hebben. De dochter was zeer
opvallend, zoo een heel lange magere met zwarte Mongolen
oogen, die altijdlangs het strand liep met een Wistiti op den
arm.
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op den avond voor het vertrek van den jongen Pollyenski
naar het kamp van Cha^ lons, waar de legionnairs werden gedrild, heeft zij den geest van Gogol opgeroepen en die heeft
voorspeld dat de jonge man levend uit het onbekende avontuur zou gekomen zijn.
Doch het water in de kristalen bokaal waar allen zaten op
te staren werd rood, en van heel ver kwamen de tonen van
een trompet waarop een aria werd gespeeld, dat ik nu vast
weet te zijn geweest het Heynal.
U zult mij natuurlijk niet gelooven, maar ik zweer het op
het hoofd van mijn moeder, ik heb het gezien en gehoord!...
Wie kon toen vermoeden dat ik zoo nauw bij dit bloed
en die hymne zou betrokken geworden zijn?
Heb ik u niet gezegd dat ook de vrouwen in het Nationaal
ontwaken van Polen een voorname rol. -hebben gespeeld?
Ook de priesters.
Toen de Russische inspecteurs een school kwamen bespieden waar de priester cathechismusles gaf in verboden Poolsch,
werd een geheim signaal gegeven van in de portiersloge en
op het oogenblik dat de inspecteur binnen kwam dreunden
de kleuters als automaten hun Russische volzinnetjes af.
Vodka en Kopeken deden de rest.
In de bewogen tijden van oorlog, opstand of verbanning
naar Siberië, waarin hoofdzakelijk de edelen en hun landlieden betrokken waren, bleef de nobele dame alleen achter
met de zorg voor haar goed en 't behoud van het vaderlandsch
gevoel.
't Is ook mijn schoonmoeder die haar jongste zoon heeft
aangezet om naar 't legioen te gaan.
Waarom de oudste, mijn eerste man te weeg niet gegaan
is ? Hij was een asthmatieker!
Maar ook omdat hij mijn man moest worden, en op hem
toen de eenige hoop gevestigd was voor de voortzetting van
het geslacht der Pollyenski's dat met deze familie tot een
eindbestaan was gekomen.
Toen land en volk in Polen weer een geworden waren, al
weze de eenheid door makers en makelaars ervan niet als
dusdanig en zuiver bedoeld, en wij allen te samen op het erf613

goed woonden in de Ocjowvallei, werd de wieg voor den
nieuwen telg der Pollyenski's allengskens in gereedheid
g
Opdat alles goed zou verloopen zijn we op een middag ter
beevaart gereden naar den wonderen waterput bij St-Michaels
op de Ska.lka rots in Krakow.
In St-Michaels werd de heilige Bisschop Stanislas vermoord
terwijl hij mis deed, en wel door de hand zelve van den koning
Boleslas de Kale. De bloedspatten zijn nog te zien op den
kerkwand.
Boleslas haatte den kerkvoogd omdat hij het aandierf hem
op zijn liederlijk leven te wijzen en omdat hij de biechtvader
was van zijn gemalin, de Koningin, die daardoor, naar hij
meende, te sterk onder zijn invloed kwam te staan.
Sluipmoordenaars werden gehuurd om den bisschop te
treffen.
Zij gingen ter kerke en vonden den prelaat in vol ornaat
de mis aan 't celebreeren. 7óó waren zij gesticht door de
heiligheid van 't gebeuren dat zij weigerden hun vuige daad
te volbrengen.
De koning stond achter een pijler met de beurs vol goud
in de hand. Plots greep hem zulk een duivelsche woede aan
dat hij uit zijn schuilhoek sprong, zijn zwaard trok en den
bisschop neersloeg.
En alsof nu eerst zijn helsche furie loskwam, hakte hij het
lichaam in stukken klein, en deed ze in den poel werpen
buiten het kerkhof.
Arenden duikelden uit de hemelholten en cirkelden, met
bek en klauwen dreigend, rond den put, zoodat niemand
naderen kon.
Totdat de koorpriesters uit het Kloosterpand kwamen en
al de deelen en stukjes van het geheiligde lichaam uit den
poel. haalden en het allemaal ordentelijk bij elkaar legden en
er niets meer ontbrak dan een vinger,
Toen zag plots een eerbiedwaardige kanunnik in het
duistere pcelwater een kareel zwemmen van binnen uit met
een wonderbaarlijk licht doorstraald.
En wanneer de visch was bovengehaald en opengesneden,
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bleek het dat hij den ringvinger met juweel van den Heiligen
bisschop had ingezwolgen. En nauwelijks was het vingerlid
uit den visch verwijderd of het vloog naar de hand waar het
onmiddellijk weer aan vast ging groeien.
Tegen alle kwalen en menschelijke miseries van ziel en
lichaam, om den zegen over tijd en eeuwigheid wordt sindsdien het wonderdadige water van Sint 5tanislas' bornput gebruikt.
Toen ook wij de bloedrelikwiën van den bisschop hadden
gekust en van 't mirakuleuse water hadden meegenomen, zijn
we weer naar Ocjow terug gereden. Mijn man mende de jonge
paarden.
Polen zijn goede paardendrijvers maar slechte chauffeurs.
We reden de vallei op in een hollen weg. Plots komt van
achter een bocht een autobus gezwaaid recht op ons af. Mijn
man springt recht, rukt de paarden om....
Toen ik tot het bewustzijn kwam voelde ik voor 't eerst
een vreemde ledigheid in mijn lichaam.
Slechts dagen naderhand kwam ik alles te weten. Mijn man
was uit de doroschka tegen een boom geslingerd en op den
slag gedood.
Van een jonge Pollyenski was geen spraak meer. Misschien
was het ook niet heelemaal de schuld van het ongeluk.
Vrouwen zooals wij, zijn nogal blootgesteld aan dergelijke
voorvallen en moesten daarom liever niet huwen, is 't niet?
Uw verkleefde oud-verpleegster,
Mw Wwe Pollyenski I & II.
Krakow, 18 September 1937.
Waarde Dokter,
Ik heb onlangs iets gedaan wat ik niet had moeten doen.
Ik ben gaan varen op de Dunaj ectz.
Weet U wat het is ? 't Is een ondiepe rivier door 't reserve
park van Polen, grensscheiding met het land der Tcheken.
Het zegt U niets?
Nu, om de aardrijkskunde of het pittoreske is het niet te
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doen. Men vaart in girogen en de 'bootslui brengen het vaartuig met haken en staken langs de geilen en over de versnellingen.
Bij de dorpen spannen de kinderen bogen met bloemen en
wimpels versierd over 't vaarwater en verwachten een paar
groschen.
Ik had die tocht gemaakt met mijn legionnair.
En toen ik onlangs op een morgen wakker werd stond het
onherroepelijk voor mijn geest : ik moest die tocht nog eens
doen.
Het had veel geregend de laatste tijden, zooals het in Polen
en in Vlaanderen regenen kan, dagen achtereen.
De rivier was gezwollen en bolde woest over de rotsblokken en langs de wadden. Oevers waren ingekelderd en struikgewas en hooi was meegesleurd en hier en daar blijven hangen.
Mijn schoonzuster zei dat debootsman streng bevolen had
stil te zitten en goed te midden te blijven.
Maar ik moest een plaats open laten nevens mij....
Toen wij herhaaldelijk op het punt geweest waren om te
kantelen en ik telkens weer op zij schoof om plaats te maken...
duwde de man opeens de piroog in het slijk en wilde geen
roe meer verder.
Wij moesten te voet naar de aanlegplaats terug. Het heeft
mij veel kwaad gedaan....
Het eerste jagerschot stoorde van morgen de stilte van den
naderenden dag in den komenden Herfst. Er zijn nog rozen
in het park; ze zijn , zoo mooi, maar tenger.
Voor den winter worden de deksteenen van de grafkelders
genomen en 't gewelf nagezien. Poolsche winters zijn hard
en lang en nat.
Mijn schoonzuster en ik zijn naar de begraafplaats geweest
waar de twee broers rusten, echter niet naast elkaar. Er is een
plaats open tusschen de twee.
Mijn schoonzuster en ik hebben elkander zwijgend aangekeken.
Over een nisje onder de rij was het kalksel veel witter.
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Daar lag de allerlaatste hoop der Pollyenski's begraven :
de vrucht van mijn tweede huwelijk die met veel moeite tot
rijpheid was gekomen en na elf maanden miserabel leven
zachtjes kreunend gestorven is, een half jaar na zijn vader.
Zachtjes kreunen is een symptoom van tuberculeuse hoofdziekte, is 't niet?...
Toen wij weer op 't landgoed waren was er bezoek.
Een bezoek dat mij een schok gaf.
Het was de Russische dame die te Beaulieu in 't bokaaltje
las.
Zij is niet meer naar haar roode vaderland teruggekeerd.
Zij rookt den heelen dag cigaretten en versmaadt de Vodka
niet, vooral de roode met kandijsuiker.
Vanavond toen de kokende samovar de stilte begeleide
heeft ze een zonderlinge geschiedenis verteld.
Den avond te voor was ze op het joodsche kerkhof geweest
waar de heilige Rabbijn Iserless begraven ligt. Er brandden
honderden lange dunne kaarsjes op zijn graf en de steen lag
bezaaid met notapapiertjes waarop de vrome bedevaarders
hun vurige wenschen hadden geschreven.
Op dit uur was er niemand omtrent.
Ze had driemaal de vraag herhaald en de derde maal had
de geest van Iserless haar bevestigend geantwoord.
Op dat oogenblik keek zij mij scherp aan en ik kreeg een
koude rilling. Misschien had ik alleen maar wat meer koorts.
Dit is de laatste tijd wel eens vaker voorgekomen.
Toen
. . . ik wegging, zei ze, vloog er een uil uit het duivelspuin.
Ook het duivelspuin is maar een verzinsel, zei ze.
Eeuwen geleden hield een Joodsche familie hier een bruiloftsfeest op een Vrijdag. Ze aten en dronken, dansten en
sprongen tot laat na Zonsondergang en de Sabbath reeds was
aangebroken.
Jehováh strafte hen op staanden voet
bruid en bruidegom en de ouders en al de genoodigden stierven den zelfden
nacht.
Laat ons nu glimlachen en denken dat ze gestorven zijn
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tengevolge van Ptomaine vergiftiging!...
In Iserless geloofde onze gastvrouw stellig, ofschoon zij
geen Jodin was. Maar geesten hechten daar geen belang aan,
en de tijd zou leeren of ze gelijk had.
Ze heeft mij daarbij nog eensheel scherp aangekeken en
ik kreeg kou in den rug.
Krakow, 9 Oktober 1937.
Waarde Dokter,
We zijn terug in Krakow. De laatste dag van Sint Michiels
zomer is voorbij en het wordt stilaan koud en triestig op het
landgoed buiten.
Zooals ik U in mijn vorig schrijven mededeelde had ik de
laatste tijden wel eens aanvallen van koorts.
Dat is nu nog toegenomen. Zoodat ik het bed haast niet
meer verlaat. Reele dagen lig ik te kijken naar het torenkomertje van Koningin Hedwega en 'bid nachte tel ik de uren
van het « Heynal » en 'bid weesgegroetjes. Rechtuit gezegd,
het gaat mij zelfs heelemaal niet goed en.... ik heb het tot nog
toe verzwegen als een stout kind.... Ik heb weer herhaaldelijk
bloed gespuwd en ik voel mij telkens zwakker worden.
U zijt dus reeds van stonden aan boos op mij....
En toch moet ik nu met een bekentenis voor den dag komen
die ik U verschuldig ben.
Ik ben naar hier gekomen omdat mijn twee doode echtgenooten het eischten.
Lach toch als 't U belieft niet. Gij doet mij pijn! Dokter,
het is hooge ernst.
Iedere nacht, zoolang ik te Rietvelde ben geweest, te twaalf
uur werd ik wakker. De twee gebroeders stonden aan het
voeteinde van mijn bed. Ze bleven een stap van elkaar en
lieten een ruimte tusschen hen beiden. Dat duurde een onverdeelbaar oogenblik.
Doch met al de scherpte van mijn zintuigen zag ik en
herkende ik ze telkens weer.
Ze zwegen, maar keken mij zoo smeekend aan dat ik iedere
maal in snikken uitbarstte.
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Toen brak de noot van het Heynal en alles werd stil....
Uw angstige oud-verpleegster,
Mw Pollyenski I & II.
Hier voor mij ligt een doodsbrief.
Bid voor de ziel van Mevrouw Wwe Pollyenski, geboren
te Rietvelde, godvruchtig overleden te Krakow, in Polen....
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OPTIMISTISCH LIED
(in den vaikstoon)
(voor F. V. Toussaint van Boelaere)

Het staat in de sterren geschreven
sinds eeuwen en eeuwen her
naar zonniger kant keert mijn leven,
van zorgen en ziekten ver.
Vertrouwen daarinhoudt mi' boven,
behoedt voor zwartgalligheid
Waarom zou ik 't leven niet loven
voor wat mij is weggeleid?
Want hoop is een deugd die gedurig
men voeden en koestren moet,
als men wil dat elastisch en vurig
en weerbaar blijve 't gemoed.
Gedaan het gevloek en gesakker.
Geluk, ik ben steeds bereid.
Want ik blijf niet eeuwig de stakker
die terzij den zonkant schrijdt.
M. DE DONCKER..
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GESTALTEN IN 'T VERLEDEN
door M. E. BELPAIRE
XVII (Vervolg)

De drijverijen van de XXe Siècle hielden niet op. Helleputte's tuschenkomst baatte niet. Fernand Neuray ging voort
met zijn lastercampagne en ruide de Fransche opinie op tegen
de Vlamingen die dagelijks sneuvelden of hun bloed vergoten. Wij kwamen zekeren dag bijeen op het bureel van
De Belgische Standaard en besloten een protestbrief te
schrijven aan den Koning en aan al de ministers. Terwijl wij
vergaderd waren, bracht de post een « Vlaamsch manifest »,
geteekend door Frans Van Cauwelaert en de andere redacteurs van de « Vlaamsche Stem », protesteerend tegen de
valsche aantijgingen van de XXe Siècle en betuigend het
loyalisme der Vlamingen, hun onwrikbare getrouwheid aan
den Koning, bij al hun hooghouden der Vlaamsche rechten.
Dit spaarde ons een eigen protest. Reeds 's anderendaags
gaf L'Echo de Paris de voornaamste punten van Frans Van
Cauwelaerts betoog. Niet altijd even aangenaam was voor
ons de lezing der Hollandsche bladen. Hun bezadigd neutrale
toon werkte prikkelend op de zenuwen van hen die in 't branden van den strijd leefden. De Tijd ontvingen we geregeld,
door de zorg van Maria Goossens, nicht van Dr. Ariëns; maar
menigmaal kookte ons bloed, toen wij het in handen namen.
De passielooze toon had iets tergends voor ons en wij waren
niet ver er een pro-Duitsche neiging in te ontdekken. Dat was
trouwens ook het geval met de woorden van den nieuwen
Paus, in zijn po ingen om vrede te stichten tusschen de strijders. Wij konden niet begrijpen hoe hij, die de opperste
Waarheid op aarde vertegenwoordigde, niet openlijk den
meineed der Duitschers schandvlekte. Het was toch te
duidelijk dat zij België tegen alle recht in, hadden aangevallen. -- En op welke wijze!
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Toen wij na den oorlog, Cuppens terug zagen, hoorden wij
hem met kracht hetzelfde uitspreken. Eens te meer waren wij
volkomen te akkoord. Den 12 Juli ontvingen we eindelijk van
hem aan het front een eersten prachtigen brief, vol spontaan
gevoel, vol gloeiende vaderlandsliefde, geheel wat men van
hem verwachten mocht. Wat deed dat deugd aan 't hart! Ik liet
den brief voor 't grootste gedeelte overdrukken in De Belgische Standaard, en zond het oorspronkelijke aan den Koning,
wiens heldenmoed Cuppens verheerlijkte zooals hij dat kon.
De warme liefde der Belgen voor hun Vorst sprak uit deze
woorden. Volgens Cuppens moest Hij, bij de terugkomst in
't bevrijde vaderland, aan iedereen de hand kunnen drukken.
Dat was een andere taal dan die we te lezen kregen in zekere
in Holland en Vlaanderen verschijnende activistische bladen.
De bezoeken van onzen majoor Collon zouden wij weldra
moeten missen. Hij had een korps van auto-canons opgericht
om te gaan meestrijden op het Russisch front. Verscheidene
onzer kennissen zouden met hem vertrekken, onder andere
de zoon van onzen ouden vriend Charles Lagasse en zekere
de Roisin, uit Brussel. Deze was van adellijke afkomst, maar
leefde liever in omgang met artisten. Hij schilderde en hield
van eenvoud. Mijn neef, Michel Hanssens, die later insgelijks
naar Rusland vertrok, wilde in 't begin niet hoorera van officier te worden of de tranchées te verlaten. Hoe gehavend
vonden wij hem den eersten keer dat hij in De Panne kwam!
Wat hadden die jongens te verduren van 't ongediert in de
loopgraven! Van de ratten in de abris. Pittoresk was wat zij
vertelden. Stilaan toch verlieten de meeste de rangen om, als
officier, meer dienst te bewijzen. Aug. Van Cauwelaert was
adjudant geworden den 10 Juli. Edouard Gérard fungeerde
als secretaris van den Militairen Raad te Alveringhem. Geen
sinécure. Zeven honderd gevallen wachtten op een beslissing.
Men vond er echter een even radikaal als expeditief middel
op : daar zij zoo talrijk waren, schrapte men je eenvoudig uit.
De dagen kwamen, de dagen gingen. En weinig verandering in 't frontleven. Van tijd tot tijd ontvingen we een bezoek
uit Le Havre. De nieuwe minister, Van der Velde, verscheen
op het front. Of hij er veel moed of vreugde bij bracht is een
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open vraag. Sommigen werden vrij toegelaten, terwijl
anderen, die het zoo goed bedoelden, verhindert werden.
Mrs. Innes-Taylor, onder andere. Veurne was reeds 55 maal
gebombardeerd geworden. Wij ontmoetten bij P. Ildefons
den sympathieken Dr. Van den Bulcke, van Veurne, die met
zijn vrouw en zijn drie dochters, weldra onder onze vrienden
plaats nam. Wat al goede kennissen deden wij in die dagen
op!
uli neeg ten einde . En het eerste oorlogsjaar. Nog drie
zouden wij er op de zelfde plaats beleven.
XVIII
Zondag 1 Augustus 1915. Eerste verjaardag van de groote
tragedie, die, niet alleen ons leven, maar tegelijk de geheele
wereld had omgewoeld. Toen wij tegen den avond van op
den dijk de zee overschouwden, zagen wij als het treffend
tooneel van al het bloed dat vergoten was geweest in dat
fatum-jaar. De zon ging onder in een ronden gloed. Grootsch
was die zonnezet. Vol tragische majesteit; tragisch als de gevoelens die aldoor onze harten bevingen. In den dag hadden
wij verschillende van onze trouwe vrienden gezien : Samuel
De Vriendt, Godfried Persijn, Dom Franco de Wijels.
'S Anderendaags was er officieel bezoek in De Panne. De
twee Fransche leiders, Poincaré en Millerand, kwamen
Koning Albert groeten, het front 'bezichtigen en decoraties
uitdeelen. — P. Ildefons, onder andere, ontving de « Palmes
Académiques ». — Het officieele liet ons over 't algemeen
onverschillig, maar wij zagen de jongens in groot getal naar
den dijk rennen om den Koning te zien en we spoedden hen
achterna. Wij bleven staan voor den Mont Blanc, de villa
op een der hoogste duinen langs den dijk, bewoond door den
Gouverneur van West-Vlaanderen, Janssens de Bisthoven.
Van verre zagen wij de hooge gestalte van den Koning, tusschen de twee kleine Fransclímannen aankomen. — Hun bolhoed reikte nauwelijks tot aan de schouders van den Vorst.
Deze had zijn gewone schuchtere en als verveelde houding
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in representatieve omstandigheden. Wat was hij meer thuis
waar het gold eenvoudig zijn plicht te volbrengen! En waren
die hoofden van andere grootere landen wat meer bij zijn
wijsheid en rechtsgevoel te rade gegaan!
De Gouverneur, op zijn hoogen duin staande, riep : « Vive
la. France! Vive le Roi! » De jongens juichten den Koning
toe. Haastig toog de Vorst tusschen zijn twee gasten voorbij
naar de richting der koninklijke villas.
Den 3n Aug. kwam Aug. Van Cauwelaert, na een achtdaagsch verlof, uit Engeland terug, als onderluitenant. En zoo
was het bijna dagelijks eenzelfde défilé, Vlamingen, Walen;
ik zou ze bezwaarlijk allen kunnen melden, en nochtans,
welke « gestalten uit het verleden » kunnen dierbaarder, kostbaarder zijn? De reeds verdwenen, de nog levenden? Het aandenken aan hen blijft eeuwig in 't hart bewaard. En niet enkel
beelden van menschen rijzen op in 't geheugen. Ook nederige
beesten, honden. Die trouwe, forsige honden, die een tijd lang
de mitrailleusen voorttrokken. Het was een vroolijk geblaf
toen de jongens ze spelend de zee in joegen.
Een ander meer aristocratischbeest werd onze speelgenoot in dien zomer. Toen wij voor de zee zaten op een der
laatste duinen van den dijk kwam plots een bruin-gekrulde
poedel naar ons toegeloopen, vol vriendschap en jolijt. Het
was Tango, de caniche van Prins Teck die in een der naburige
villas Engeland in De Panne vertegenwoordigde. Telkens
Tango ons zag, kwam hij af en eischte spel en vriendschap.
Wij waren soms verplicht hem tot aan zijn huis terug te vergezellen. Lief, vroolijk beest! Hij verschafte ons menig uur
van ontspanning, en wij waren echt bedroefd te vernemen dat
de gendarmes hem doodgeschoten hadden.
De gendarmes! — de P.P.'s (Piottenpakkers) — de vijanden van de jongens. Nog gestalten die niet mogen ontbreken
in deze afspiegeling der vier jaren in De Panne.
Maar het voornaamste bleef toch de Belgische Standaard,
de Vlaamsche strijd, het gehaspel met de XXe Siècle.
Zekere Abbé Quadbach werd door den hoofdredacteur van
ditblad afgevaardigd om alles goed te maken, en P. Ildefons
te overtuigen van Neusy's goeden wil. Men leende hem een
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sceptisch oor en men had gelijk, zooals het later bleek.
Intusschen groeide het activisme in het bezette gebied en
wij begonnen te hooren van de drijverijen van Dr. Borms.
Prof. Van der Essen zond mij een manifest van de universi.teitsprofessoren, vragend aan de dagbladschrijvers de Vlaamsche kwestie onverlet te laten. Voor ons blad was dit verzoek
overbodig, want verschijnend onder militaire censuur zou het
toch niets mogen drukken hebben wat de gemoederen aanhitsen kon. Het was trouwens het oogenblik niet, en al de
mederedacteurs deelden die meening. Die zelfde eensgezindheid heerschte overal en Frans Van Cauwelaert werd verplicht, in Holland, een nieuw weekblad op te richten Vrij
België met behulp van J. Hoste. Aan de Vlaamsche Stem
bleven Dr. Jacob en René De Clercq. Op O.L.V. Hemelvaartdag was het zeewijding. De processie toog uit de parochiekerk, bij den zang der psalmen, tot aan het strand, waar een
klein altaar was opgericht, niet ver van de koninklijke villa's.
Ik had veel jaren geleden, in mijn jeugd, te Oostende, van
op den dijk dezelfde plechtigheid bijgewoond. Hier geschiedde zij in volle eenvoudigheid, midden in de zandige
duinen, maar dat had nog iets roerender. De psalm : Mirabiles
elationes mans, het evangelie waar Christus den storm bedaart, alles sprak tot het hart. Ongelukkig was de tij op het
laagste, zoodat de zee in de verte, nauw verneembaar was.
Den 29 Augustus een Zondag werd de nieuwe kapel
van den Océan ingewijd. Dit houten getimmerte! wat al herinnering en zijn er aan verbonden! Daar was het centrum van
't prachtig apostelleven van Aalmoezenier Quaedgebeur; daar
putte hij dien verterenden iever om de zielen van al de arme
gekwetsten voor God te winnen. Daar in die barak van onbehouwen hout zouden op 't einde van den oorlog, al de geradbraakte beelden verzameld worden uit de beschoten kerken
van « bachten de cuppe ». Hospitaal van gebroken heiligenen Christusbeelden, wel op zijn plaats nevens 't hospitaal waar
levende menschen verminkt lagen.
« Open brieven », verschijnend in De Belgische Standaard,
beschreven én processie én de bijzonderste feiten van 't front-leven.
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De Koningin was aanwezig bij de wijding der kapel, die
den naam harer patrones, S. Elizabeth droeg, en P. Hénusse
sprak een redevoering die menigen traan deed vloeien.
Den 23 Augustus ging een eskader van dertig Engelsche
schepen de Duitsche vloot te Zeebrugge bombargeeren. Ontzaggelijk moet het geweest zijn en de dapperheid der Engelschen ongeëvenaard. Wij hoorden slechts den 27en al • de
bijzonderheden van deze stoute onderneming die den durf der
Engelschen in 't licht stelde. Vreemd volk! Vreemd mengsel
van gevoeligheid en soms verregaande hardheid. Later gingen
zij vliegraids doen in 't 'bezette land over Oostende, over
Antwerpen, met de bedoeling den vijand te treffen, maar
veel onzer landgenooten schoten er het leven bij in. De
Koningin vertelde mij, vol leed, hoe de concierge der Koninklijke villa te Oostende aldus gedood was geworden.
De schilder Baron de Roisin kwam ons den 30 Aug. vaarwel zeggen. Hij vertrok naar Rusland, met het korps van
Majoor Collon. Wij hadden dezen schuchteren, menschenschuwen artist leeren apprecieeren en de fijnheid van gevoelen ontdekt die schuilde onder eenonbeholpen uiterlijk. Hoe
dikwijls is de kern heel anders dan de schors! Hoeveel dappefiheid, edel zelfvergeten hebben wij bij de eenvoudigsten
gezien! En wat verschillende typen!
Den 31n Aug. ontmoetten wij voor 't eerst, bij P. Ildefons,
Dr. Verduyn, die ons zoo goed zou helpen voor ons Vlaamsch
werk en later de V.O.S.-en organiseerde.
Twee dagen vroeger, een andere interessante ontmoeting
die van P. Kennes, de Scheutist. Die vertelde ons de intrede
der Duitschers in Leuven, welke hij bijgewoond had, hun
baldadigheden en hoe hij zijn hand achter den rug gestoken
had, toen Dr. Sonnenschein hem de zijne toestak, na de houding van België gelaakt te hebben.
Voor dezen die leefden in de frontatmosfeer, waren zekere
gebaren als eepe teug fierheid en levenswijn.
September bracht niet veel verandering aan den toestand,
noch aan de tegenoverelkaarstaande legers, noch aan den
onzen.
Voor ons was het altijd dezelfde bezoeken van jonge strij626

ders : Godfried Persyn, Georges Van Severen, Edouard
Gérard, Aug. Van Cauwelaert, Henri en Jean Van Aubel,
Louis de Mahieu. Voor den eersten keer Aalmoezenier
Elebaers. Jan Bernaerts zagen wij bij den Pastor op een dier
aangename soupers met minister Helleputte.
Een groote gebeurtenis was ons eerste bezoek naar Veurne
den 9 Sept. te voet natuurlijk. 't Was de eerste keer
dat wij uit De Panne kwamen en wij schaften ons eerst een
stevige paraplu aan. Groote, zware katoenen paraplus, zooab
de boeren er dragen. Tot dan toe hadden we gerust regen en
wind verdragen.
Het stille, innemende stadje vonden wij deerlijk gehavend.
De « Nobele Roze » had van de beschieting geleden; veel
puntige nokken waren gebrokkeld en eene bom had een gat
geboord in 't gewelf der St. Niklaaskerk; maar bekoorlijke
hoekjes bleven ons tegenlachen en het binnentuintje van Ste
Walburgis was één oase van frischheid en vrede. Later
kreeg de stad nog meer te verduren, en ze werd er nog meer
aandoenlijk door, als een lijdende schoone. Getuigen de
poëtische paneelen van Joe English, die in mijn studio hangen.
Wij wisten toen niet dat Mrs. Innes-Taylor er in gelukt was
zich in Veurne te vestigen, en er haar liefdadige werkzaamheid was begonnen. Andere liefdadige vrouwen waren ook
aan 't werk. Wij kregen het bezoek van Juf. Cuylits die, met
de Gravin d'Ursel, zich bezig hield met de vluchtelingen en
de kantwerksters van Poperinghe en Caster groepeerden. Ons
verlangen was iets dergelijks in De Panne te beginnen en,
met behulp van Pastor Van Beveren en Kapelaan Denys
kwam dat wat later tot stand bij de « Blauw Nunnen »! Ons
werk : Steunfonds voor België, beleefde een groot succes in
Italië. Een pro-belgio,-dag bracht 18.000 fr. op. Ook Frans Van
Cauwelaert beijverde er zich voor in Holland en Minister
Schollaert was altijd gereed om ons te helpen. Wel mochten
de katholieken wat van zich laten spreken, want, zooals het
gewoonlijk gaat, viel de « union sacrée » uit ten bate van het
ongeloof. Ook in het leger werkten de duistere krachten der
vrij-metselarij. Werd er niet een loge geopend in De
Panne ? -- De liberale school van Maurice Calmeyn genoot
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een subsidie van 3000 fr., terwijl het katholiek college voor de
Belgen te Londen geopend, zich moest tevreden stellen met
500 fr.
Den 14 Sept. kwam Rik de Man ons verrassen, wat ons
grapte vreugde veroorzaakte. Hij zag er zoo goed en flink uit,
ia zijn pak van interprête en officier de liaison bij 't Engelsch
leger.
Tegen 't einde van September kwam er roering aan 't front.
Een offensief werd ingezet door de Franschen in Champagne
en aan den kant van Arras. De Engelschen vielen aan te La
Bassée. De eerste linie werd ingenomen, maar voor de tweede
werd het offensief gestuit. Het getal gevangenen bedroeg
evenwel 30.000. In De Panne zagen wij enkel wat op zee
geschiedde. Een heel Engelsch eskader, minstens 70 schepen,
lagen den 16n September 's morgens vroeg voor het strand.
'S Namiddags bleven er nog een dozijn zichtbaar; een ervan
naderde zoo dicht mogelijk de kust ten einde Benige officieren toe te laten, in een bootje, aan wal te komen om prins
Teck te gaan groeten.
Op ons front was men ook bedrijvig geweest en geweldig
was 't kanongedonder al die dagen van eind-September. De
canonnade op zee hoorden wij steeds duidelijker. Soms werden de villas tot in hun fundamenten geschokt. Den 19en
woonden wij een echt zeegevecht bij. De obussen werden aan
beide zijden zoo snel afgevuurd en vielen zoo snel in het
water, dat men de losbrandingen van de ontploffingen niet
kon onderscheiden. Hooge waterkolommen schoten op.
Daarna verwijderden de schepen zich en de stilte viel weer
in. Maar rond zes uren 's avonds hoorden we plots een geweldige ontploffing; dan weer één en nog één. Wij dachten dat
een vliegtuig 'bommen liet vallen, maar neen, 't was een klein
Engelsch schip dat aan 't vuren was, dicht bij 't strand, op
Benige meters van de koninklijke villas. De Duitschers antwoordden en wij hoorden de obussen boven ons hoofd sissen.
Op den dijk mocht geen mensch blijven staan. Een taube hing
in de lucht. Prachtig was de sterrenhemel boven dit gedwarrel
en gevecht.
Tot hiertoe had De Panne nog geen bommen gekregen,
628

maar den 22en liet een vliegtuig er vier vallen; een dicht bij
de casino, waar altijd jongens logeerden; twee aan de Square
Bontel en een bij de villa Eddy. Mr. Collon en zijn dochter,
die de volgende maand via Engeland naar België zouden
terugkeeren, daar aan den oorlog geen einde scheen te komen,
waren op den dijk, toen de eerste bom viel. Men sprak van
negen duoden en zes en dertig gekwetsten, maar was dat niet
in die jaren dagelijksch gebeuren ? Een wraakneming, vanwege de Duitschers, zegden de menschen, voor de beschieting
van den 19den die hun veel kwaad had gedaan. Neventooneelen van het groote tragische bedrijf.
Den Zondag 26n Sept. hield P. Hénusse een prachtige rede
in de Oblatenkapel, over vaderlandsliefde, grootheid van
offer en sacrifie.
En daarme was ook de Septembermaand heengegaan, zonder de gewenschte verlossing te brengen. Zou October er ons
dichterbij voeren? De Rozenkransmaand, zoo dichterlijk door
Gezelle bezongen. De maand die ons in De Panne had gebracht. Nog driemaal zouden wij ze daar beleven, wij die van
dag tot dag uitzagen naar de verlossing. En hadden wij geweten hoe wij eens naar dit oord onzer ballingschap zouden
terugzien als naar een land vanbelofte! Die dagen betreuren
zoo vol van een intens en verlangend leven! — Maar het land
zuchtte onder vreemden dwang, en welke ook de na-weeën
van den oorlog mogen geweest zijn, wij zijn toch weer vrije
menschen. Het half-mislukte offensief in Champagne duurde
voort tot in begin van October. Wij zagen er enkel van wat,
voor ons, op zee geschiedde, het vuren der Engelsche schepen
en de obussen der Duitschers, fluitend boven ons hoofd. De
Engelschen drongen door tot aan de derde Duitsche linie,
volgens de aanteekeningen van Juf. Duykers.
Plots, den 5 October, zagen wij weer Mr. Ramaekers aankomen; ditmaal met Colette Yver, de Fransche schrijfster. Zij
werd afgestuurd door René Doumic, die voor zijn « Lectures
puur tous » een bezoek aan 't Belgisch front verlangde.
« Colette Yver » is slechts de deknaam van de bekoorlijke
Bretonne die Antoinette de Bergevin is. Begaafd met alle
gaven van hart en geest, even innemend in 't gratievol uiter629

lijke als in de fijn-besnaarde ziel. Wij voelden van eerst af
dat zij een vriendin zou worden, en zoo werd het door de
toekomst bewaarheid. Tot Mej. Duykers voelde zij zich speciaal aangetrokken en de twee delicate zielen verzusterden
onmiddellijk.
Colette Yver hadde graag eene audientie gehad bij de
Koningin, die ik toen nog niet kende; maar de eerste maal
slaagde zij er niet in. Bij een tweede bezoek had zij echter
meer succes.
Wij toonden haar wat wij konden : den Océan, met al zijn
lorieuze ellende. Zij deelde sigaretten uit, en won de
arren door de stralende goedheid van haar gelaat.
Haar groot verlangen was in de tranchées te geraken. Zij
wendde zich te Oostduinkerke tot den Franschen generaal
Rouquerolles, maar kon bij hem niets bekomen. Vruchteloos
probeerde zij ook bij onzen G.Q.G. toelating te verkrijgen
om naar Nieuwpoort te gaan. En wij die ons zoo gekneld
en aan alle kanten geboeid voelden! hoe hadden wij deze
vreemdelinge benijd. Dr. Brugéres, van 't Fransche leger,
kwam haar uitnoodigen, van wege een onderpastoor van
Reims, Abbé Andrieux, om op den Vrijdag 8, met hen in een
kelder te Nieuwpoort, om 4.30 uur te komen dineeren. Den
Zondag 10, moesten wij 's middags die twee heeren verwachten. Zij kwamen inderdaad, maar.... de vogel was heen gevlogen. Wat was er gebeurd ? Wat Franschen en of f icieele
rsonen niet vermochten, dit werd bewerkt door Vlamingen:
r. Daels en sergeant Van der Stichelen. Dr. Daels kwam den
Zaterdag 9 Colette Yver halen, bracht ze naar Veurne en van
daar naar de tranchées in eerste linie. Zij werd er verrast,
opgepikt en naar de grens geleid. Zij had echter toch een
Duitschen aanval beleefd. Een brief van Dr. Daels -meldde
ons dit alles den Zondagmorgen. Daar zaten wij met onze
twee Franschmannen! die er zeer ontgoocheld uitzagen van
zich met gewone Belgen te moeten tevreden stellen. Zij konden maar half hun desillusie verbergen. Wij waren meest
bekommerd om de gevolgen van de grap voor Dr. Daels en
zijn helpers; maar hij werd niet verontrust. Sergeant Van der
Stichelen alleen kreeg enkele dagen arrest.
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Die abbé Andrieux toonde zich zeer heroiek tijdens de
Reimsbombardementen, bij het ter hulp snellen der gewonden, en het leenigen van geestelijken en materieelen nood.
Dit moet men den Franschen toch toekennen dat zij met
doodsverachting hun vaderlandsche plicht vervullen.
Ons werk, in die Octobermaand, lag voord in het organi-zeeren der vrouwen. Zooveel mogelijk zochten wij den Vrouwenbond aan te passen aan de omstandigheden van het front.
Naar wat wij hoorden van den heer Ramaekers en anderen,
woekerde de zedeloosheid op verschrikkelijke wijze bij zekere
frontbevolking. Zoodanig dat Mr. Ramaekers aanraadde niet
zoozeer de kinderen naar Frankrijk te sturen, als de meisjes
van 12, 13 jaar af.
Kapelaan Denys was onze groote helper. Een vergadering
van dames en juffrouwen werd belegd op Swiss Cottage voor
den 28 October. De juffrouwen Bieswal van Veurne, Mej.
Marie de Grave, die met juf. Van Hee Veurne's engelbewaarder was, Mejuffrouwen lieve j ans, Quaedgebeur en Peeters,
ook Pastor Van Beveren, Kap. Denys en P. Ildefons, die met
ons hadden gedineerd, waren er aanwezig. Men besloot « Omhoog », het orgaan van den Vrouwenbond, weer uit te geven,
te trachten de vrouwen te groepeeren en hen aan den arbeid
te zetten. In de villa « Les Airelles » was dat reeds eenigszins
tot stand gekomen, door de zorg der hooger vermelde dames.
Door hen waren ook reeds kostelooze consultatie's voor
wichtjes en jonge moeders ingericht. De kantnijverheid werd
aangemoedigd. door de jufvrouwen Cuylits en Biebuyck,
onder het hooge patronaat van de Koningin.
Op den morgen van dien Donderdag 28 October, werden
wij plots verrast door het bezoek van Frans Van Cauwelaert
in gezelschap van Dr. Van de Perre. Frans Van Cauwelaert
verlangde een onderhoud te hebben met den Koning. Dit
gelukte hem echter niet, en de twee heeren moesten zich vergenoegen met ons gezelschap. Zij kwamen soupeeren met
Aug. Van Cauwelaert, P. Ildefons en Juul Filliaert, en wat al
interressants vernamen we toen ! Dr. Van de Perre raakte niet
uitgepraat over de vlijt met dewelke de Belgen in Engeland
arbeidden, wat door vele Engelschen met leede oogen werd
631

aanzien. Frans Van Cauwelaert vertelde van zijn wedervaren
met De Vlaamsche Stem. Het blad was eenvoudig door
Duitschgezinden opgekocht.
Dat de naam der Duitschers met ontzetting en haat in die
dagen werd aanhoord, is niet te verwonderen, wanneer men
geäenkt welk afgrijzen hun daden verwekten. Den 20n vernam men in De Panne hoe zij Miss Edith Cavell hadden
gefusilleerd. Het nieuws van een ander sterven bereikte ons
in die dagen. Henriette Herdman, de vriendin onzer jeugd,
was den 21 September, te Luik, ontslapen. Zij was eene
Iersche, met al den gloed, de fijngevoeligheid van haar ras,
uiterst voornaam en bekoorlijk. Bij de de Laveleye's als vriendin-gouvernante opgenomen, kwam zij veel bij Oom Piercot,
burgemeester van Luik. In dat protestantsch, liberaal midden,
was zij onder de bekoring van 't Katholicisme gekomen, en
werd vurig geloovig. Tante Constance was haar meter geweest, en zij was bij ons van den huize.
Trouwens, al wat Engelsch is, heeft, van kindsbeen af, veel
aantrekkingskracht op mij uitgeoefend, en de oorlogsjaren
zouden mij de kostbare vriendschap van Miss Dále verschaffen. Deze zoo schrandere, zoo toegewijde dame was toen, in
den Océan, aan 't hoofd van 't pavillon « Every man » en zij
kwam op onze villa meer en meer. Protestante van de schakeering High Church, voelde zij zich een echte katholieke.
De Engelsche Kerk, de orthodoxe kerk, de Roomsche Kerk,
waren alle takken van de ééne Kerk, volgens haar meening.
Zij ging naar de mis in de kapel. Zou zij er gecommuniceerd
hebben? Wij hadden lange conversatie's en discussies over
religieuze onderwerpen. Enkele faxen na den oorlog, is zij tot
het katholiek geloof overgegaan.
Zoo was onze wereld in De Panne, in de bewogen oorlogsjaren, bont en interessant. De Vlaamsche ondergrond behield
de overhand. Gedurig in Mej. Duykers bladzijden duiken de
zelfde namen op : Aug. Van Cauwelaert, Aug. Nabek en zijn
broers, Georges Van Severen, Jan Bernaerts, Aalmoezenier
Van den Heuvel —trouwe vrienden, gestalten die niet vervagen in de mist van 't verleden.
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WAKE
Maar na de kaars en de gebeden
ben ik den ganschen nacht bij u;
mijn kindje, ik ben afgestreden,
ik vlei me neer naast u.
Ikbeid niet meer uw ademhalen
onder het koele linnenblank,
een droefheid als van nachtegalen
houdt mij van spijs en drank.

,

Ik lig naast u en weenend neder,
de nacht dekt alle hindernis,
ik tast uw kleine oogen weder,
de levenlooze, in hun nis;
ik strijk uw korte kinderharen
dit onherstelbare gelaat
waaraan mijn dronken lippen waren
en dat nu hulpeloos vergaat.
Maar 'k weet uw ziel aan allen hinder,
aan wereld en verlies ontgaan,
gelijk een witte zomervlinder
voor God in vaste trilling staan.
ANTON VAN WILDERODE.
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JEUGD
door ERNEST CLAES

4. EERST DIE VAN ZICHEM, DAN DIE VAN
EVERBEUR
Ons huis was van den steenweg afgescheiden door een tuin
met een doornhaag omzoomd, en het tuinpad liep recht van
de straat naar de voordeur. Als ge met den rug naar den voorgevel stondt lag links Averbode, de Bosch- en heidestreek,
de Kempen. Rechts lag Zichem, het dorp, het Demerland en
daarachter het Hageland. Ons huis vormde juist de scheidingslijn, en in ons huis en in ons gezin, in denken en doen
van ons allen, voltrok zich het onderscheid tusschen de twee,
Kempen en Hagelend, tusschen twee zeer van elkaar onderscheiden landstreken, geestesrichtingen en gedachtenwerelden. Hagelander en Kempenaar zijn bijna twee verschillende
rassen. Nooit hebben wij ons thuis heelemaal « van Zichem »
gevoeld, al gingen wij daar naar school, naar de kerk, en al
woonde de familie van moederszijde grootendeels in het
dorp. Ook heeft men ons er nooit als echte Zichenaars beschouwd. Wij waren « de mannen van de Worp », den naam
van den grond waarop ons huis lag. En wij werden ook niet
aangezien als zijnde van Averbode, waarbij wij naar aard en
oorsprong nochtans behoorden, en waar de familie langs
vaders kant woonde. Rikus uit den Hoek, onze naaste gebuur
Zichemwaarts, was heelemaal Zichemsch, en onze eerste gebuur naar Averbode, Rikus van Witte Jan, was door en door
« Everbeursch ». Als we in den oogsttijd volk noodig hadden
voor het werk, of voor wat anders, gingen we daarvoor altijd
naar Averbode, nooit naar Zichem. Zoo waren we noch van
het een noch van het ander, wij waren de scheidingslijn,
innerlijk en uiterlijk, en men kon dat merken aan alle gewoonten en gebruiken en ook aan de taal die wij thuis spraken. Het dialect van Zichem is gansch verschillend van dit
van Averbode. Sommige dingen zegden wij op zijn
.
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Zichemsch, andere op zijn Everbeursch. Dit laatste vooral
wat de uitspraak betrof, voor het woordgebruik was het
Zichemsch. « Da's nie' waai, » zegt de Zichenaar, om iets te
ontkennen, en die van Averbode zegt met absoluut dezelfde
beteekenis : «Da's ok nie ». Een schooljongen van Averbode
sprak nooit, zooals wij te Zichem, van « een pen », dat was
daar altijd : « een stalen pen ». Vader of de groote broers
zouden er nooit aan gedacht hebben zondags, als ze « de baan
in gingen », of « op hun pinten », daarvoor Zichemwaarts te
trekken, neen, zij bleven den ganschen namiddag in de herberg of bij de kegelbaan van Rikus van Witte Jan, of daarnaast bij Peer Geyskens, en veel verder kwamen ze niet. Ze
hadden alleen omgang met het volk van Averbode. Te Zichem
waren twee kermissen in het jaar, te Averbode maar één, wij
waren thuis de eenigen die met alle drie meededen. En schoolbengels moeten vechten, de eene straat tegen de andere, het
eene gehucht of dorp tegen het andere. Wij hadden te vechten
tegen die van Zichem omdat we van Averbode waren, en
tegen die van Averbode omdat we van Zichem waren. Zoo
stonden wij alleen, waren op ons eigen aangewezen, zonder
veel vrienden, en zoo vormde zich thuis in ons een apart
karakter, dat van niemand afhing, zich bij niemand aansloot,
op zich zelf stond. Toen ze grooter werden en ieder zijn weg
zocht in het leven, is dat hun kracht geweest.
Zichem was het groene Demerland, met daarachter de
heuvelende velden en de ruime horizonten van het Hageland.
Averbode was reeds de Kempen, bosch en heide, met zijn
oeroude geheimzinnigheid en stilte. Eenzame zandwegen
trokken er door, die God weet waar naartoe leidden, geen
mensch heeft ze ooit tot het einde gevolgd. De vertelsels in
het Hageland gingen over rooversbenden, voetbranders en
binders. Die van de Kempen over heksen en spoken. De
Zichenaar had een los, open karakter. Zijn hart lag hem op
de tong, en als hij ruzie kreeg was het altijd met woorden en
om woorden. Hij praatte graag, en veel, en het liefst alleen
terwijl de anderen naar hem luisterden. Hij was tamelijk blufferig aangelegd, en deed nog al druk, maar in den grond een
doorgoede lobbes, ongevaarlijk, die nooit uit zijn eigen zou
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vechten, met kermis evenmin als anders, die men uiterst zelden
dronken zag en die geen mensch kwaad zou doen. Hulpvaardigere menschen waren er niet. Hij vermeed angstvallig alles
en allen waaraan iets te ingewikkelds of iets verdachts kom
zijn. In zijn gemoed was er niets donker, waarover hij prakkezeeren en mierelen moest, niets valsch, al nam hij wel eens
den schijn aan van iets meer dan hij was of zijn kon. Een zeer
gemakkelijk mensch om mee om te gaan, sociabel, gezellig,
hij hield van kameraadschap, en was onmiddellijk accoord
met wat iemand krachtdadig beweerde. Als ze ondereen er
op uitgingen, trokken ze overal voor elkaar partij, en waar ze
waren heerschten leven en vroolijkheid. De loslippige, oubollige Zichenaar was sterk overtuigd van zijn eigen voortreffelij`kheid en verstand, en van de superioriteit van Zichem
boven alle omliggende gemeenten. Zat hij te Oeraar of te
Molenstede, te Averbode of te Testelt in een herberg te pontificeeren. dan beschouwde hij zich zelf als een stadsmensch
tegenover buitenlieden, hij was de Benige die sprak en over
alles zijn zeg had, en al mocht hij het armst gekleed zijn, het
was precies of hij de mijnheer was van het gezelschap. Al
was hij eerlijk als goud, al zou hij geen mensch opzettelijk
bedrogen hebben, toch moest men precies geen kerken bouwen o zijn woord, dat hij gemakkelijk gaf zonder er een
volstrekt bindend belang aan te hechten. Zijn vriendschapsbetuiging klonkbijna gelijk een duurzame en ontroerende
eed, maar het duurde niet lang. Diepzinnigheid en kopbrekerij over levensproblemen moest men bij den Zichenaar
allerminst gaan zoeken. Daar bestonden voor hem geen zwaarwichtige waaroms, hij aanvaardde alles zooals het kwam, en
liet het draaien zooals de wind het voerde. Hij was bovendien
geen kniezer, geen kwezelaar, geen pilaarbijter, bijlange niet,
en hij kon goed verdragen dat de zon in het water scheen.
Hij wilde zijn goesting doen, tegenover allen en iedereen,
pastoor zoowel als burgemeester, omdat hij overtuigd was
groot en oud genoeg te zijn om zelf te weten wat hij te doen
en te laten had. Een pastoor, die buiten de kerk zich wat al
te ijverig met hem bemoeide, die in de gewoonten ea gebruiken, in het plezier en de doening wat al te autoritair
,
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veranderingen wilde brengen, hield het er niet lang uit, ze
lieten hem met kerk en preekstoel staan fluiten, en om hun
paschen te houden gingen ze te Diest bij de Kruisheeren
biechten. Daar werd een nieuwe pastoor ingehaald, op weg
door het dorp speelde de fanfare, en vlak voor den nieuwen
pastoor begon medeen een troepje jongens en meisjes te
dansen, weg en weer over de straat, zooals dat al zijn leven
te Zichem mode en gebruik was geweest als er muziek bij was.
Mijnheer pastoor, die uit de Kempen kwam, keek zuur, en hij
zei tegen den koster, streng : « Daar zal hier veel moeten
veranderen! » De koster snoot zijn neus en antwoordde : « Ge
zult nog veel moeten leeren, mijnheer pastoor. » Na zes maanden was zondags de kerk bijna leeg, en hij is er moeten uittrekken. Wie lang onderpastoor geweest was in een Kempische parochie, waar de geestelijke alles te zeggen had, moest
niet als pastoor naar ons komen, want hij kniesde er zich
dood. Maar een die ze doorzag en ze wist aan te pakken langs
den rechten kant, zooals in mijn kinderjaren pastoor Munte,
die deed er mee wat hij wilde, en dan waren ze voor kerk en
priester tot alle offers bereid. In iederen echten Zichenaar
stak een stukje geus, al was hij dan ook kerkmeester of kerkzanger. Dat was hij altijd geweest, en dat zal hij altijd wel
blijven.
Plezantere menschen dan de Zichenaars woonden er langs
den Demer niet. Ge zaagt het aan de kinderen en aan de
groote menschen. Ze moesten kunnen springen en dansen,
zingen en met de armen zwaaien. In het winterseizoen, rond
Sinte-Cecilia, werd er nu hier dan daar, door een van de vele
Zichemsche maatschappijen, « geteerd », met passende hoeveelheden bier, met een mis, met rondtrek en met een schoon
komediestuk. Het moest een « plezant stuk » zijn. Voor dramatische dingen, voor tranen storten, daar voelden ze niks voor.
Zichem was bovendien bekend om zijn mooie meisjes, uren
in het rond. In hun kleeren, in hun uiterlijk, in de manier
van zich te draaien en te keeren als ze over de straat stapten,
hadden ze iets dat deed zeggen : « Meiskens van Zichem ! »
Het waren van de eersten tot de laatsten onbedaarlijke lachbekken, opgewekt, nerveus, snebberig plezant, rap ter tong
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en scherp van woord. Ze stonden op hun stuk en lieten zich
niet gemakkelijk overbluffen. Met de kermissen vierden ze
hoogtij, en laat ze dan maar los. Dan mocht vader nog zoo
norsch kijken en moeder nog zoo dreigen : « Niet te laat thuis,
zulle, en niet met jongens alleen! » Ja, ja, moeder, we weten
hoe het in uw tijd was. Ze moesten kunnen flodderen en hun
goesting doen, allemaal bijeen, maar toch ieder een beetje
apart met zijn eigen lief kunnen poesteren en monkelfrooien,
en dan waren ze van geen kleinigheidje vervaard, en daar is
er nooit een geweest die kwaad was omdat ze gekust werd.
In alle eer en deugd. 's Anderdaags opnieuw. De boerenjonens van den omtrek, waar minder lawaai was, stonden een
eetje wantrouwig tegenover de heetbloedige Zichemsche
wichten, ze gingen er niet gemakkelijk op vrijage, dachten
dat ze licht van zeden en preutsch waren, niets mee aan te
vangen voor werk en huishouden. Licht van zeden ? Ge moest
maar eens afkomen. En als. ge een krab over uw handen en
een klets op uw smikkel kreegt dan moest ge 't maar weten.
Achter die losse dartelheid verschool zich een gansch ander
gemoed, een werkzame, liefdevolle huisvrouw, een moedertje
dat een ho-op kinderen wist groot te brengen, en wat het
werken betreft, in huis en stal en naast den man, die het
beter deden moest ge ver gaan zoeken.
Neen, 't is dat er Spaansch bloed, heet Spaansch bloed van
het zuiden in de Zichenaars zit, en het vrouwvolk wordt dit
nog het meest gewaar. Meer dan honderd jaar lang hebben
er te Zichem, zooals in de meeste Brabantsche steden, Spaansche soldaten gelegen. Soldaten zijn overal dezelfden. Als er
piotten naar het kamp trokken en een nacht te Zichem bleven
uitrusten, was er met het meisjesvolk ook niets aan te vangen.
En het is aan te nemen dat in den ouden tijd vele Alonso's
en Miguel's verliefd zijn geraakt op de mooie Zichemsche
maagden en er mee getrouwd zijn. Misschien waren er onder
de Caballeros en Dons zulke schoone jongens dat de meisjes
van dien tijd ze niet konden gerust ,laten en van zelf in hun
armen vlogen. Onze achter-over-grootmoeders waren ook niet
allemaal zoo 'n erg « serieuze maskens », peins ik. Allo nu!
En waarom ook ? En zoo is het Estremadura en Kastilje wel
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toe te schrijven dat de meisjes er mooie volwassen vrouwen
zijn van vijftien jaar af.
En ge merkt dat verder ook aan hun licht ontroerbaar
gemoed. Ze vliegen in vuur om een ijlen niet, en om een
kleinigheid slaan ze over van een lach in een traan. Noch in
het goede noch in het kwade kunnen ze zich bedwingen, wat
er ook van kome. Dat Spaansche type komt ge nog altijd tegen
in de straten van het dorp. Ze heeten Corens of Vos, en hun
moeder de Onate of de Pottif era, werkende menschen, maar
beziet me de donkere oogen, het zwarte kroezelhaar, het fijne
en tevens scherpe profiel. en om den mond van de meisjes
die sensueel lokenden monkel. Dat is het Hageland niet,
dat is Spanje. Daarvan kwam ook bij den Zichenaar zijn zin
voor uiterlijk vertoon, drukte en kleur. Hij moest God kunnen loven en danken op zijn , manier. Als de processie, na
haar gang door het dorp, weer in de kerk kwam en de laatste
zegening daar gegeven was, trok de fanfare terug naar de
markt onder het spelen van een luchtige marche, en al de
maagdekens die vijf minuten te voren als Aartsengelen of
Serafijnen, als Veronica of Maria-Magdalena, als Treurende
Vrouwen of Bedrukte Moeders, met naar omhoog of naar
omlaag geslagen blikken in de processie stapten, dansten dan
in rijen, elkaar bij de hand houdend, voor de muzikanten op,
in witte engelenkleedjes en wuivende maagdensluiers, en de
vaders keken met gelukkige blikken hun kinderen aan. Hun
zieltje was zuiver en hun geest was blijde in den Heer. Een
der meest wijdingsvolle momenten was dat.
En van dit Spaansch bloed kwam ook de Zichemsche trots.
De trots waarmede hij zijn armoede droeg. Want arm was
hij, en toch trotsch. zeker, vaak een ijdele trots, waar niets
achter stak. Maar het was het eenige dat hij had overgehouden
van zijn voorgeslacht, van zijn ouden Brabantschen burgersadeldom, van « de versterkte stede Zichem » die haar grootsche en tragische uren heeft gekend. En het had hem in ieder
geval iets gegeven dat hem tot een zedelijk hooger mensch
maakte, met zijn begrip van eer, plicht en hulpvaardigheid.
Zoo was Zichem in mijn kinderjaren. En mag er uiterlijk
veel veranderd zijn ten goede of ten kwade, is er
God
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dank welstand gekomen voor velen, dansen eilaas
de processie-maagdekens niet meer voor de muzikanten, en
heeft het leven er misschien meer inhoud en wijsheid gekregen, toch,in den grond is de ziel van Zichem gebleven wat
zij was, zijn de Zichenaars van thans wat hun vaders waren.
Het gezicht van een dorp kan veranderen, het kan verouderen
of verjongen, schooner of leelijker worden, het hart blijft
'langer gaaf en zich zelf gelijk.
Averbode, het oude Norberti j nerklooster, en daar omheen
het gehucht, een uurtje van Zichem. Tusschen de twee, weiland en bosch, en tegen den langen steenweg, die langs ons
huis « de dijk » hiet, stonden toen slechts een paar woningen.
Het groote dorp aan de eene zijde, altijd Brabantsch geweest,
en het kloostergehucht, van af de middeleeuwen Limburgsche
grond. Ze leefden, die van het dorp en die van het gehucht,
niet in onmin, maar vreemd voor elkaar. Die van Averbode,
« die van de hei », zag men alleen in het dorp als zij er volstrekt zijn moesten, voor aangiften van geboorten of sterften,
voor trouwen of kwestie van soldaat worden. Vele Zichenaars
kwamen niet eens om de vijf jaar op het gehucht. Wat moesten zij daar ook gaan doen ? Nooit hebben ze met mekaar
in iets gemeenschap gehad.
Averbode! Hoort ge den schoonen zwaren val van dien
naam ? Daar woonde een ander volk. De grond van de Kempen begon daar, en ook de Kempische mensch. Maar ge moest
hem niet vergelijken met den Kempenaar van verder in Limburg of Antwerpen, hij leefde er te ver van af, hij was grensbewoner, tegen den rand van het open Demerland. De huizen
stonden er alle langs één kant van den steenweg, naar Testelt
toe. Aan de andere zijde van de baan was het bosch. Gele
zand en dennebosch, waar wel hier en daar, verder de streek
in, rond ieder boerderijtje wat labeurgrond lag, waarop
het schrale koren en de dunne beeten lieten zien hoe mager
dit grijze zand was. Nog armer dan te Zichem was het daar.
Een stil volk, met diepte, en met den weergalm van oude
tradities in zijn bloed. De Averbodenaar, zwaar gebouwd, had
iets afgetrokken in zijn opzicht en iets boersch in zijn bewe640

gingen, hij had niets van den lossen en soepelen Zichenaar
die hem overblufte met zijn lachen en zijn woorden, en die
een beetje uit de hoogte op hem neerzag. Zijn gang was rustier, zijn geest werkte langzamer en zekerder, en zijn bloed
klopte trager en gelijkmatiger. Een vinnige Averbodenaar
was een zeldzaamheid. Een onverwachte daad, een onoverwogen woord ontsnapte hem nooit. Er werd te Averbode
nooit een moord gepleegd, en zelden was het ergens ruzie.
Hij deed nooit iets dat iemand verraste, was niet gejaagd, liet
zich niet medesleepen, en als hij over de straat stapte was
het precies of hij vooraf over iederen stap had nagedacht. Hij
trok drie keeren aan zijn pijp voor dat hij wilde toegeven dat
het inderdaad vandaag schoon weer was. En toch had hij een
scherp vernuft, met een tikje sluwheid, begreep den omvang
van iets, maar zegde het niet. Zooals bij den oolijken Zichenaar alles naar buiten sloeg, zoo was bij hem alles naar binnen
gekeerd, zijn gedachten en zijn blikken. Als hij eenmaal zijn
oordeel op iets had vastgezet, hield hij zich daaraan met
stugge koppigheid, met al zijn tanden, gelijk een hond aan
een lap. Zijn ja was ja en zijn neen was neen, ge kondt er op
steunen. Door en door vroom. Bij de vrouwen vele kwezels,
gestyleerd op en aangeleid door « Uf f r' Anneke », een hooge,
verzuurde persònnaliteit, een suikerzoete oude kwene, die een
kaarsje aanstak voor het beeld van Onze Lieve Vrouw opdat
deze de soep niet zou laten overkoken, en die een mondje had
als een potje honing. Te Zichem was geen een kwezel. In
den grond van zijn hart was de Averbodenaar een fanatieker.
Witte leemen huisjes, dennespelden, turf, zwart brood. En
toch tevreden, met een stille aanvaarding, niet van de armoede,
maar van het leven dat die meebracht. Die armoede maakte
niet den indruk van neerdrukkend te zijn, van ellende, het
was « gewoon ». Ze droegen ze veel lichter dan de Zichenaars,
ze waren er in hun uiterlijk minder verlegen om, omdat ze
van anderen aard en levensopvatting waren.
Eenerzijds Kempenaars, verduldigaards, met kalm bloed.
Ze leefden in en om de dennebosschen. En de stilte, de plechtigheid van het woud drukte zijn stempel op hun gemoed.
Het maakte ze in zich zelf besloten. In de bosschen voelt men
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zich altijd alleen, zelfs als men niet alleen is, en de ingeboren
driestig^eid blijft er op den bodem van het hart liggen. En
anderzijds was daar het klooster. Buiten den pastoor die in
de abdijkerk den parochiedienst waarnam, kwam er niemand
van de Witheeren in aanraking met de inwoners van het
gehucht. De werklieden in kloostertuin en drukkerij waren
zeer gering in getal. Maar toch was er een sterke geestelijke
aanvoeling tusschen klooster en de menschen in het ronde,
en het had, evenals de stilte van de bosschen, ook hun ziel
gemerkteekend. Uit het intense godsdienstig leven dat daar
bloeide en waarvan zij de bestendige getuigen waren in de
grootsche, blanke kloosterkerk, met de diep aan grijpende
religieuze gebruiken en handelingen, met de wijdingsvolle
gezangen, uit dit alles vloeide in volle stroomen over het volk
vroomheid en geloof, jaar in jaar uit, van de kinderjaren af,
zooals het had bedaan over alle voor geslachten. Ze ergerden
zich gemakkelijk over het lichte geloof van den plezanter
Zichenaar, die het aan zijn hart niet liet komen, die nooit
geloofd had dat het Paradijs verloren was, en het bijna natuurIijk zou gevonden hebben dat Onze Lieve Heer hem eerst zijn
meering kwam vragen over de aardsche, en Zichemsche,
zaken. En die Zichenaar dacht zich dan nog ietwat beter dan
de anderen. Het Gods geloof van den Averbodenaar zat dieper. De schaduw van de oude kloostermuren hing over zijn
ziel. Als de wierook, die o psteeg voor het hooge kooraltaar
en zich langzaam uitspreidde langs de witte gewelven om
stilaan, onzichtbaar, door te dringen tot de verste uithoeken
van de kerk, zoo doortrok de gewijde atmosfeer van het klooster de schamele huizen en de harten die daar klopten. In hun
geloof was een algeheele onderworpenheid aan Gods wil, en
van daar aan den priester, die samenhing met hun dienende
afhankelijkheid tegenover de abdij en den grafelijken grondbezitter.
Tradities en gebruiken waren veel ouder te Averbode dan
te Zichem Hier kende men geen kerstblok meer, werden er
geen paaiden of koeien meer overlezen, werden er geen
strooien « wijpkens » voor kapelletjes of onder boonren gelegd bij begrafenissen. Omringd door zijn dennebosschen
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huiverde te Averbode nog iets van heidensche geheimzinnigheid en angst. Geen Spaansch of zuidersch bloed hier, ze
waren er zuiver gebleven van elke verbastering, in- of uitwendig zooals ze sinds duizend jaar waren.
Terwijl de kermis in al de omliggende dorpen voor de
jeugs de tijd was van het los en zot plezier, in danstent en
herberg, zou geen enkel meisje van Averbode met de plaatselijke kermis een voet in een danszaal hebben gezet. Ook de
jongens zag men er weinig. Die dansgelegenheden stonden
overigens op de uiterste grens van het gehucht, naar Zichem
toe, waar wij woonden. Ze zochten hun plezier heimelijk in
de bosschen, werd er van de Averbodesche wichten wel eens
lasterlijk gefluisterd, met een toespeling op onzedelijk gedrag en ander verborgen kwaad.
Zichem, het dorp, is zich zelf gebleven. In Averbode lagen
oeroude krachten opgeborgen, die zijn tot uiting gekomen,
en van de mystieke ziel van Averbode schiet niets meer over.
Tenzij de muren van het oude klooster, en Benige oude menschen, en die tellen niet meer mee.
Wij woonden tusschen de twee, op de Worp. Uit mijn
kinderherinneringen is mij bijgebleven dat, als ik in aanrakitig kwam met de Zichemsche kinderen of met de Averbodesche kinderen, ik van hen woorden hoorde die ik thuis
nooit gehoord had. Bij beiden voelde ik mij min of meer een
buitenstaander, en dikwijls werd ik van een spel uitgesloten
omdat ik noch van de Benen noch van de anderen was. Ik
heb als »kind geleefd tusschen het lachende opgewekte Zichem
en het peinzende zwaarmoedige Averbode. En ik heb wat
van de twee.

5. —VAN UIT MIJN ALLERPRILSTE JEUGD
Ieder mensch bewaart uit zijn vroegste kinderjaren, uit den
tijd dat zijn zintuigen en zijn begrip opengingen voor wat
hem omgaf Benige min of meer duidelijke of vage herinneringen, die op zich zelf staan, die geen andere beelden wakker
roepen, en die zijn als lichtjes in den schemerdonker van zijn
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eerste levensdagen. Men vergist zich daarbij wel gemakkelijk.
Men schuift allicht deze herinneringen verder achteruit, naar
den levensaanvang toe, hoe vager men zich iets herinnert hoe
lichter men denkt dat het uit de allervroegste dagen stamt.
Hoe ver onze herinneringen in het leven reiken kunnen is
moeilijk te beantwoorden, het verschilt van den eene tot den
andere.
De eerste herinnering die ik uit mijn vroegste kinderjaren
bezit is mijn eerste groote angst. Het was een zomerzondag, in
den laten namiddag, en wij kwamen t e r u g van groot m o e d e r, Betteke van de Grune. Mie-moeike van Zichem
was bij ons. Wij gingen over den nieuwen s t e e n w e g,
den « Horeblaas », dat een omweg was voor ons, maar omdat
moeders zuster, uit Zichem, bij ons was, gingen we langs daar
terug. Ik herinner mij alleen dit één punt van den weg, voorbij hethuis van Boets. Ik werd door iemand o p den a r m
gedragen. De z o n hing groot en g 1 o e i e n d r o o d boven
de beemden. Ik hoorde om mij r o e p e n. Ik keek in die
mode zon, bang. En v 1 a k e r voor d a a l d e toen, plots,
van hoog uit de lucht, een zwart, rond, reusachtig
d i n g, een ballon. De eerste ballon dien ik zag. Ik zag Hein,
mijn oudsten broer, d o o r de weide loopen....
Die herinnering is mij bijgebleven als angst, door angst,
die zich samentrekt tot een enkel punt van het bewustzijn en
niets anders meer toelaat. De mij bijgebleven details zijn de
hoofdpunten van dien angst, die op de angstplaat staan gegrift. Ik onderstreep de deeltjes die zeker, onuitwischbaar in
me zijn gebleven, alsof ze een stoffelijk merkteeken hebben
nagelaten, en waaraan al het andere is vastgeknoopt, waaruit
het is afgeleid. Bij het preciseeren van deze herinneringen,
door ze te vertellen, voegt men er gegevens bij die men er,
onbewust, uit afleidt. Waar ik zeg dat wij niet langs den
gewonen binnenweg naar huis gingen, maar over den s t e e nw e g, omdat Mie-moeike bij ons was, heb ik dat niet van
dien dag onthouden, maar omdat ik door latere ervaring weet
dat het zoo geschiedde. Evenzoo : voorbij het hui s
van B o e t s, omdat ik achteraf leerde dat men voorbij dit
huis moest zijn, buiten de bosschee, om de beemden en de

zon te kunnen zien. Maar in mijn geheugenis-kamer vormen
al de feiten één geheel als op hetzelfde oogenblik opgedaan.
Een ander feitje, gebeurd vóór of na het eerste ? ? en
dat eveneens los in mijn geheugen hangt, als in de lucht :
dien keer dat ik mijn eerste jongensbroek paste. -- W i n t e r,
want het gebeurde in de « kamer », en naast de kachel. Die
k a c h e 1 zie ik nog. Rechts stond de wissen wieg. Iemand
trok mij een jongensbroek aan, denkelijk van mijn broer....
Dan moest ik mijn g r o e n k l e e d j e van dikke stof weer
aandoen.... Juist op dit oogenblik kwam er i e m a n d b i nn e n, Wannes Raps?... Lowie van jan-Oomes?.,.. uit de vroegmis.... Dus Zondag... en die keek naar mij, en hij zat o p e e n
s t o e 1 aan de andere zijde van de kachel.... Uit.
Hoe oud is een kind dat, bij boerenmenschen, nog op den
arm gedragen wordt?... of dat nog een kleedje draagt?...
Deze zijn mijn verste herinneringen. Feitelijk zijn het maar
indrukken, sensaties, waarvan iets achterblijft bijna als uit het
onderbewustzijn. En misschien zijn die verre dingen alleen
bijgebleven omdat ze kort daarna en later nog weer werden
in
opgeroepen door andere feiten of gebeurtenissen, en
het geheugenisleven werden gehouden. Inhoud of achtergrond hebben ze niet. Wij omvatten ze niet met het verstand,
maar met een kracht van ons hart. In het volwassen leven
komen vaak zeer vage, voorbij zwevende en bijna ongrijpbare
vleugjes van gebeurde dingen in den geest terug. Men sluit
er de oogen bij van de inspanning, alsof men binnen in zijn
hoofd wilde blikken om het vergane beeld te zoeken. Door
een klank, een geur, een beweging worden ze opgeroepen,
we meenen dien klank, die beweging nog gehoord en gezien
te hebben, ergens, het zweeft in de lucht om ons, en wij keerera
bijna het hoofd om, of het daar niet achter ons is.
Deze indruk-herinneringen, hoe zeker wij ervan ook
meenen te zijn, blijven vaag en twijfelachtig.... Ik lag op mijn
rug, in het tuinpad. Plots hoorde ik boven mij, in de lucht,
zeer duidelijk orgelmuziek, misschien een kwart minuut lang,
zooals in de kerk, maar mooier. Zóó scherp hoorde ik het dat
ik rechtgesprongen ben en naar de lucht keek. Is het mogelijk dat het iets anders dan inbeelding geweest is ? Uit een
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der kerken in den omtrek kon het onmogelijk van zoo ver tot
mij doordringen. Was er ergens anders muziek waarvan de
weerklank tot mij kwam? De lofzangen van de hemelsche
heirscharen zullen het wel niet geweest zijn.
Werkelijkeherinneringenhebben positieve lijnen en vormen, die verbonden zijn aan een tijd, een gebeurtenis of handeling, een plaats of een persoon. Zoo herinner ik mij van
mijn eersten schooldag bij de Zusters zeer duidelijk hoe ik
op de speelplaats in mijn zondagskleeren rondliep, met een
stokje in de hand, speelde met de andere kinderen, opeens te
midden van de koer tegen een boompje ging staan om wat
te doen zooals we dat thuis gewend waren, en hoe totaal
onthutst ik was toen « ma speur » Monica mij wegtrok en me
aan het verstand bracht dat het iets heelheel ergs was wat ik
daar deed. Ik begreep er niets van. Ik had wel dat hokje gezien
waar de kinderen allemaal gingen staan, maar ik durfde daar
zoo maar niet van den eersten dag naartoe gaan, alleen, ik
was immers niet van het dorp zooals de anderen.
Van die nonnetjessihaol weet ik trouwens nog alles. Het
gezicht van de kleine, ronde maseur Monica, met de uitspringende voortanden en de zware en toch zachte stem, staat mij
nog levendig voor den geest. Of ze mij ook met den langen
stok op kop of schouder heeft moeten tikken omdat ik niet
wilde slapen, of ze ook bij mij postzegelpapiertjes op den
mond heeft moeten plakken om mij het praten te beletten?
Waarschijnlijk wel. Nog duidelijk zie ik naast me het gezicht
van een jongetje met zoon plakpapiertje op den mond, die
wanhopige pogingen deed om tehuilen zonder zijn mond
open te doen, en die opeens met een luid gekwek toch zijn
lippen openzette, en met het papiertje tegen zijn onderlip
schreeuwde : « Het valt er af! maseur!... het valt er af!... » Ik
probeerde goedhartig het papiertje er terug op te plakken,
maar hij beet in mijn vinger, en hij kon van het schreeuwen
zijn lippen niet tegeneen krijgen. Als maseur Monica een voor
een de letterplankjes omhoog stak, brulden we allen te gelijk
aaa.aaaaa.... 00000000.... iiiiiiii.... en die letters waren liedjes.
De cijfers daarentegen, bij maseur Valentine die de hoogere
afdeeling bestuurde, waren gezichten. De 1 was mijnheer

pastoor, de 2 was Pol van Warkes, de 4 was Rikus uit den
Hoek in zijn zetel. Maseur Monica heeft geen diepen indruk
op mij gemaakt, ik hield niet van haar, om iets aan haar mond
ik weet niet wat. Maar op maseur Valentine was ik verliefd
van het eerste oogenblik af dat ik haar zag. Die had zoo 'n
mooi wit gezichtje, zoo 'n lieve oogen en zachte stem, iets
van de engelen had ze, en al was ze strenger dan zuster Monica, toch hielden de kleintjes meer van haar. Onderwijzeressen
en zusters in de laagste klassen zouden altijd heel mooi moe-'
ten zijn. Onze klas ging met trapjes omhoog, zoodat de
kinderen op de bovenste bank bijna met het hoofd tegen de
zoldering zaten. Tusschen de twee afdeelingen was een doorgang-trap, en bovenaan was een raampje waarvoor de takken
van een kerzenboom hingen.
Zuster Monica en Zuster Valentine zijn zeer oud geworden,
en tot het laatst van hun leven zijn wij goede vrienden gebleven. Vooral maseur Valentine was mij dierbaar. Onze vriendschap uitte zich, harerzijds en mijnerzijds, op de volgende
romantische wijze : als ik zondags te Zichem naar de hoogmis
ging, zat iklinks, langs den Demerkant, zooals wij thuis allemaal deden. De nonnetjes zaten rechts, op de eerste en de
tweede rij, dicht bij den preekstoel. En als zij, noodra mijnheer pastoor zijn sermoon begon, zich omkeerden om met het
g^ezicht naar den preekstoel te zitten, wachtte ik zelf met neerzitten tot zij deze beweging uitvoerden, en maseur Valentine
en ik keken mekaar dan eventjes, vluchtig, in de oogen, deden
die oogen even toe en dan weer open, en dat was -onze manier
om mekaar goeden dag te zeggen. Dat ik in de parochie was
wist ze rees, een paar dagen te voren, van een van mijn
menigvuldige Zichemsche nichtjes. Na de hoogmis bleef ik
zitten tot ik de nonnetjes zag opstaan, en dan wachtte ik naast
het wijwatervaatje achter in de kerk en reikte alleen aan
maseur Valentine mijn twee natte wijwatervingers toe de
andere Zusters bekeek ik hoogstens vriendelijkheidshalve tot
zichtbare voldoening van maseur Valnetine en dan hield
ik voor haar de kerkdeur open en ging achter haar buiten.
Onder de oogen van alle parochianen stapte ik naast haar over
het kerkplein, hield haar zelfs even bij den arm, ging mee
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het kloostertje binnen aan den overkant van het plein, en
daar kon maseur Valentine dan naarhartelust aan de nieuwe
eerwaarde moeder en aan alle medezusters laten hoorera dat
zij mij bij den voornaam mocht noemen, zelfs nog met een
«tje» erbij, terwijl de anderen «mijnheer» moesten zeggen —
Goede maseur Valentine, als ik later aan de poort van de
eeuwige zaligheid zal aankloppen, doe gij dan die poort
voor mij open, en laat mij aan uw arm binnengaan.
Van mijn zesde jaar af mocht ik naar de meestersschool, en
ik kwam daar terecht in de lagere afdeeling of « kleine
school ». Nu waren wij medeera « jongens ». Uit dien tijd zal
mij altijd bijblijven als de grootste narigheid van mijn kinderleven : de Tafel van Vermenigvuldiging. Eiken morgen
begon de klas met de ondervraging over de vermenigvuldiging, en werden degenen die niet vlot het opgegeven cijfer
konden afdreunen op de eene of andere wijze gestraft. Of
we daardoor beter onthielden hoeveel 6 x 8 of 9 x 3 was
betwijfel ik eenigszins, al was het wel een aansporing om ons
best te doen. Wel weet ik dat we Tederen morgen met schrik
zaten te wachten of we misschien niet juist het cijfer zouden
te verwerken krijgen waarmede wij het meest last hadden.
Want dat verschilde van den eene tot den andere. Voor mij
was het 7. En naar gelang wij een kameraadje hoorden hakkelen dat 8 x 3 vijf.... èh.... zes en twin.... was, en onder den
dreigend strengen blik van den meester er vlug nog twee
bijdeed, werden wij nerveuzer, zoodat wij niks niemendal
meer wisten. Van tijd tot tijd moest er een die uitblonk door
onverbeterlijke domheid in zake cijfergymnastiek, voor op de
trède komen staan, zijn open hand in de hand van den meester
leggen, en deze hield in zijn rechterhand zijn !lineaal.
«Zes! » kommandeerde de meester.
De examinandus, de blikken stijf gericht op de hand en de
lineaal, metend den afstand van zijn eigen open hand, begon
« Een maal zes is zes, twee maal zes is twaalf, drie maal zes
is... is... (slikken) is... drie maal zes is... (de lineaal gaat
lichtjes omhoog) ...is vier en.... » Lap! Maar het handje is
te gelijkertijd vlug weggetrokken, en de meester klopt op zijn
eigen handpalin. De schuldige schreeuwt niettemin : «Amai!»
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en wrijft met de hand over zijn broek. Alle jongens schaterlachen, en de meester lacht ook met het beteuterd gezicht voor
hem. Als straf zal hij nu honderd keeren de vermenigvuldiging van 6 schrijven, en dat is nog het beste middel om hem
het te doen onthouden. Thuis klagen over de gestrengheid
van den meester?... Ge zoudt een gang gaan. De meester is
de meester, en die heeft altijd gelijk.
Bijna iederen avond had ik straf te schrijven, cijfers te
vermenigvuldigen op mijn schoollei, en ik moest die door
vader laten tee enen. Die keek dan al bijna zoo streng als de
meester. Soms gaf de meester ook een briefje mee voor de
ouders, in bekjes gevouwen, zoodat men het niet kon opendoen, en als de vader kennis nam van 's meesters boodschap,
« dat de zoon zijn best niet deed en lui, koppig en ongehoorzaam was », dacht hij dat er nog wel ergere dingen gebeurd
waren, en het slachtoffer kreeg een vermaning in verhouding
tot het inbeeldingsvermogen van den vader. Dat was ook de
bedoeling van den meester met zijn briefjes. Het was zelfs
niet noo ig dat de vader kon lezen, wat voor de meesten het
geval was, zij wisten of raadden wat er op het briefje stond
en de tuchtiging kwam zelfs dikwijls nog voor dat het gelezen was. Het gebeurde ook dat de jonge misdadiger zelf zijn
vonnis voor zijn vader moest voorlezen, en het was nutteloos
te probeeren er iets anders van te maken, te liegen, want dan
werd het nog erger. Van die « kleine school » ik was toen
zeven jaar oud heb ik alleen onthouden : een lei vol met
1 x 7 7... 2 x 7 14... enz. en een paar strenge oogen van
den ondermeester.
Bij de straffen was een enkele troost : wij hoorden dwars
door de breede deur, dieonze klas van de « groote school »
afscheidde, het plezier van de jongens als de « bovenmeester »
daar op joviale wijze met de lat zijn gemoed aan het luchten
was op het zitvlak van een van zijn discipelen.
Wij mogen niet te licht denken dat de dingen, zelfs de
kleine, bijna nietszeggende feitjes die wij ons herinneren uit
onze kinderjaren, buiten ons leven zouden staan omdat wij
ze als kind beleefden. Neen, het leven is een eenheid van den
aanvang af. Geen daad is verloren, ten goede of ten kwade,
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al wat ons overkomen is heeft zijn teeken nagelaten, het kan
een bloedende schram zijn die nooit geneest, het kan een
vreugde zijn waarvan ons iets bijblijft ons gansche leven. Uit
de kinderervaringen, uit de inwerking ervan op het gemoed,
wordt het karakter geboetseerd. De eigenaardigheden die ons
in denk- en doenwijze onderscheiden van onzen evenmensch,
die in engeren zin onze persoonlijkheid uitmaken, moeten tot.
iets kunnen teruggebracht worden, moeten oorzaak en antstaan hebben, en de fijnste vezelen ervan reiken tot in onze
eerste jeugdjaren.
Op een boerenhof bestaat er geen flauwe sentimentaliteit
tegenover de dieren. Een beest is een beest en een mensch is
een mensch. Men is er bezorgd voor zijn paarden en koeien,
zeker, ze zijn een deel van de kostwinning, maar men kent
er de dierennukken, en wie dagelijks met ze omgaat verliest
op dit stuk alle illusies. Zeker is het dat een boer al te gemakkelijk zijn ergernis of kwaad humeur op de dieren uitwerkt,
en dat juist zijn trouwste medehelpers, het paard en de hond,
daarvan het meest te lijden hebben.
Als kind was ik bijna ongewoon wreed voor katten. Het
kwam niet in mijn hoofd dat een poes ook pijn van een mishandeling kon gevoelen. Katten moesten duiten blijven,
mochten niet bij den haard of de kachel komen liggen, en
daar zij dit wel en altijd opnieuw deden, werden ze ook altijd
opnieuw van daar weggejaagd. Ik schopte en sloeg naar de
arme katten waar ik ze maar tegenkwam, zelfs als ze buiten
ergens rustig in de zon lagen te slapen. Ook thuis vonden ze
dat zeer vreemd, vooral daar ik nooit iets aan een hond zou
gedaan hebben, en dikwijls werd ik daarvoor gestraft. Als
er te veel jonge katjes waren, en soms waren huis en zolder
er van vergeven, werden die levend in den grond gestopt of
in het water gegooid. Het waren maar katten. Maar op een
zomernamiddag kwam ik langs den schuurgevel, en daar lag
in het strooisel, zich behaaglijk koesterend in de zon, een
kattenmoertje haar klein wit hoesje te zogen. Ik raapte een
stuk hout op, sloop dichter bij, en gooide. Een verschrikte
auw!! en het poesje bleef liggen. De kattin sprong eerst weg,
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bleef dan staan, blikte naar mij, liep terug naar het katje,
miauwde laai en droevig, en richtte dan weer de bange
oogen op mij. En toen ik dien droeven 'blik van het arme
dier zag,begreep ik plots wat er in het kattenmoertje omging,
dat het haar katje was dat daar door mijn schuld voor dood
lag, en dat die blik mij beschuldigde. Ik stond een oogenblik
geslagen toe te kijken, dan lag ik neer bij het poesje, nam
het met tranen in de oogen in de handen, en droeg het naar
het wagenhok. De groote kat volgde. Het kwam weer bij, en
ik ondervond een vreugde die ik nog niet gekend had. Sedert+
dit kleine voorval heb ik nooit meer Benig dier mishandeld.
Ik werd integendeel de beschermer van alle katten en honden,
en werd daar voortdurend mee geplaagd. Eens heb ik twee
jonge katjes, die ze in den grond hadden gestopt, en die ik
hoorde piepen als ik mijn oor tegen de versche aarde legde,
er terug uit gehaald, ze naar het bosch gebracht en ze daar
laten loopes. Misschien zijn ze er ook omgekomen, maar ik
had toch den troost te denken dat ze misschien ook in 't leven
konden blijven. Ik had alle vrees voor u 'kwade »honden
verloren. Een keer werd echter mijn vertrouwen in het hondenras Teelijk geschokt. Baron van Rikus uit den Hoek, onzen
gebuur, was losgebroken en liep over de straat met de ketting
aan den nek. Ik stapte op hem toe, bukte me om de ketting
te grijpen, en Baron sprong plots op me en overbeet me het
gezicht en de handen. Ik draag daarvan nog de litteekens.
Als ik denk aan de vele keeres dat ik honden mishandeld had
zonder dat ze 't verdienden, moet ik toegeven dat ik dit ruimschoots van de zijde van Baron verdiend had. Het arme beest
kwam er niet zoo licht af. Als een hond iemand beet werd
hij duchtig afgeranseld, en men moest « van zijn haar » hebben om op de wonde te leggen. Twee dagen later kwam Baron
als gewoonlijk thuis binnengeloopen, legde zich naast mij op
den vloer en keek met de grootste verbazing naar de windsels
die ik om het hoofd en de handen droeg. Wanneer ik een
hond of een paard zag slaan leed ik daardoor bijna zoo erg
als het dier zelf. Een paar kattenoogen hadden dat gedaan.
(Slot Volgt.)
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KRONIJK VAN HET PROZA
FRITZ FRANCKEN (1)
door PAUL DE VREE

Als student, door den oorlog verrast, heeft Fritz Francken
niet zijn hart in Heidelberg maar in Fécamp verloren, het
labberdaanstadje, enkele uren boven Le Hâvre in Normandië.
Geen verzenbundel, geen vertellingsboekje of het door zeezilt
en herfstloover gecorrodeerde visschersvlekje werd herdacht
of opgeroepen. Daar heeft de verliefde « petit belge » immers
zijn eersten kus gegeven, zijn « eerste erotieke madrigaaltjes
gedicht voor zijn tegenwoordige vrouw » en een herinnering
aan zijn heimat op de « blijde » kruisvaart gevonden. Lang
genoeg is hij er geweest en er later teruggekomen, heeft hij
er over uitgehoord en meegeleefd om er nu z ij n « Wahrheid und Dichtung » als een lauwer rond te sieren met de
familiegeschiedenis der Bonnefoy's, waaraan hij twaalf jaar
werkte. Men zegt soms : men komt altijd tot zijn eerste liefde
terug. Niets is in Francken's geval meer waar. Méér dan de
toevallige tripjes naar Engeland onder den oorlog, méér dan
de bezetting van den Roer, waaraan wij conciese en oolijke
vertellingen te danken hebben (De Coroner van West-Essex,
Pasja, e.a.), méér dan de kruisvaart zelve is Fécamp voor den
dichterlijken, realistischen oud-strijder een inspiratiebron geworden. Fécamp is vooralsnog zijn roem en zijn doem.
De uittrouwende Bonnefoy's leggen daar getuigenis van
af. De bij de Bonnefoy's ingetrouwde auteur is zich z66 op
hun midden gaan instellen, heeft zijn latere 'bewustwordingen
zo6 met de eerste belevenissen aldaar en aan het front doen
(1) Naar aanleiding van « De Bonnefoy's trouwen uit », De Nieuwe Gidsbibliotheek, nr. 2, Luctor et Emergo, 's Gravenhage, 1939.
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harmonieeren, dat hij den roman van het Normandische kleinburgerlijk gezin is begonnen, die ons én Fécamp én een gezin
van ginder én den oorlog leert kennen (als deze laatste nog
te leeren kennen valt), maar die geen roman geworden is.
Er ligt in dit werk een schoone verwezenlijking en een pijnlijke vergissing tegelijkertijd. Fritz Francken heeft er mee
gewonnen en er zich zelf door te kort gedaan. De roman ligt
hem niet of beter, om de toekomst niet voor te zijn, hij ligt
niet in Fécamp. Fécamp kon hoogstens het « verdichtend »
voorspel zijn van mademoiselle Mimi, alias Marie-Thérèse
uit « Glijdt de gletscher in de diepte », de eerste vertelling in
Kupido (2), of een atmosfeer voor persoonlijke geluksmomenten (3). Zooals het in « De Bonnefoy's.... » geschilderd
wordt als een stille kikkerpoel, waarin de oorlog als een
onverwachte stok slaat, levert het geen romanstof voor een
vreemdeling. In zooverre zit het tekort vast aan Fécamp. Maar
het zou ook kunnen dat de schrijver het decorum niet goed
heeft aangewend, dat hij niet heeft gezien dat hij twaalf
jaar zou moeten wachten op de voleinding van zijn geschiedenis — die tot in der eeuwigheid amen duurt —waarin
alleen feiten een rol spelen. Een roman vraagt geen bepaalde
compositie; een gezin, een geslacht, een tijdsperiode kunnen
het stellen met het chronologisch verloop, maar waar én
karakters én conflicten én passies, kortom de psychologische
energie, ontbreken, kunnen wij bezwaarlijk van romankunst
spreken. F. Francken zal hier meteen raden wat zijn prestatie
mist : suggestie en zielskracht.
Eenvoud en natuurlijkheid zijn Francken niet vreemd. Zij
hebben echter nergens een dieperen klank (4). Zijn fantasie
is van pittig-luchtigen, zijn begeestering van vlinderachtigen
aard. Zijn tragiek tuimelt in de boerte of in onvergeeflijk
optimisme. Een levensbeschouwing vindt men niet, tenzij men
het materialisme als een « beschouwing » opvat. Daarom valt
(2) Francken bundelde in 1938 veel van zijn kleine stukken (Aan het vinkentouw; Kupido; Uit den helm, e.a.) in « Korte Vertellingen ».
(3) Cf. in Uit den helm : De eerste kus. Verder in « De blijde Kruisvaart ».
(4) Een paar van zijn laatste gedichten uitgezonderd, cf. de bundels « Surplus »
en « Met klein zeil ».
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ook deze laatste, langdradige verte 11 i n g uiteen in zooveel quasi onafhankelijk tot elkander staande invallen, tafereeltjes, stillevens, miniaturen, raccourcis, rapporten : in een
« puzzle » van schetsen. Eén enkele maal zal hij er in lukken
er wat zwierigheid in te brengen — daar waar Bob, d.i. de
ingetrouwde auteur-soldaat, Antwerpen en zijn vader terugvindt — maar dan raken wij weer verdoold in het kale labyrinth der familiebetrekkingen. Het is alles niet interessant.
Ware 't niet dat de taal goed is. Ik zeg de taal. Stijl wordt
dit « beschrijvend » schrijven, dit anthologie-proza, die glans
aan de oppervlakte, die practische 'beweeglijkheid, die vormelijkheid niet. Maar niet te versmaden schoon schuiven de
woorden en de waarnemingen voorbij. Jammer, een ietsje
innerlijk « beschouwing », een vleugje intelligentie hadden
ons een Morand of een Cendrars in 't klein gegeven. Nu
glinsteren de taalpailletten, maar de mensch is onzichtbaar.
Francken heeft over zijn meester, Pol de Mont, eens woorden geschreven, die hem zelf typeeren : « Verschooning : de
vorm is door den band fijntjes afgeslepen, maar de inhoud,
ziet u, heeft niet altoos achttien karaat. »
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Boek b e s p r e k i n

g

JACQUES VAN EYK : L i e d v a n h e t 1 a n d. -- Vlaamsche Boekcentrale,
Antwerpen, z.j. (1939).
Het is geen nieuwigheid nog, te vernemen dat « het koren en het kind het lied
is van het land ». Van den roep der aarde, het seizoenschoone tusschen geboorte en
dood, de ongecompliceerde tragiek van het boerenbestaan, hoeveel varianten mochten
wij sedert Hamsun en Tolstoï reeds vinden om nog verbaasd of verrast te staan?
Van Eyk heeft mij dan ook méér getergd dan het geduld verdragen kan. Onbepolpene
verhaalconstructie heb ik in jaren niet getroffen. (De auteur verspringt nl. gedurig
van plan maar op een zeer storende en niet in het minst verhelderende wijze). Ten
tweede : van het animisme der boomera, grintwegen vaarten en fabriekspijpen, spaar
ons heer!
De korrel van het verhaal is nochtans niet oninteressant. Hij ligt echter verloren
in de korenzee van woorden. Het huwelijksconflict, waarop ten langen laatste tusschen de lastige details door de aandacht getrokken wordt, is verwant aan dat in
« Adelaïde » van Walschap, valt evenwel, spijtig, veel te lang uit, verliest
daardoor alle ontroerende kracht.
De novelle « Een lach... een traan », die een leganderische geschiedenis verwerkt,
bewijst andermaal dat Jacques Van Eyk de spanning in zijn verhalen door een te
lange koord verslapt. P. D. V.

PAUL DE NOBEL : Eerelid der Maatschappij. -- Het Poirtersfonds,
Eindhoven, 1939.
De werkloosheid heeft een veelbelovend afgestudeerde zoo ver gedreven, dat
hij het walgelijke smokkelbedrijf, ondanks zijn onwrikbaar geloof, goedpraat. Broodnood kent geen moraal. De nobele tendenz mist hier haar doel niet. Enkele smokkelscènes getuigen ook van verteltalent. Het geheel is echter niet uit de verf gekomen,
mist verdichting en verdieping, vooral stijl. Als debuut nochtans niet te verwaarloozen.
P.
D.
V.
B. H. VAN DEN BERGHE : Chrisostomus de groote redenaar.
Uitg. Het Spectrum, Utrecht.
We zouden graag meer plan zien in de uitgave der serie « Schijnwerpers », maar
anderzijds bieden ze groote verscheidenheid en prijzen we gaarne de degelijkheid
dezer bondige studies. De studies over Chrisostomus, den redenaar en moralist en
vriend der armen geeft niet alleen een sober, gaaf en klaar beeld van dezen grooten
rhetor en hervormer, in het kader van zijn tijd, het biedt tezelfdertijd een cultuurbeeld van het oude Antiochië. G. v. L.
BONGERD-BOEKJES : I. K u n s t e n K r i t i e k, vóór en uit de tijd van
'80. Verzameld en ingeleid door Dr. W. Brandsma en Dr. G. Stuiveling. Uitg. J. B.
Wolters, Groningen. Pr. 0.90 fl.
II. V e r h a 1 e n, gekozen en ingeleid door Dra M. Stuiveling-Van Vierssen
Trip. Uitg. J. B. Wolters, Groningen. Prijs 0.90 fl.
We prijzen gaarne de zorg met dewelke de uitgevers deze boekjes lieten uitvoeren, en we hebben geen enkel bezwaar tegen de verzen, kritiek of verhalen die
door de samenstellers werden uitgekozen, maar we zijn toch zoo vrij te vragen of
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Vlaanderen dan niet behoort tot het gebied der nederlandsche letteren... Het werd
in geval, naar het voorbeeld van vele hollandsche schoolmeesters, ook door de
samenstellers van deze bundeltjes — en hier hebben we vooral de « Verhalen » op
het oog — volkomen genegeerd. A. V. C.
« De Hedendaagsche Letterkunde in Vlaanderen en
D u i t s c h 1 a n d ». Ingeleid door Dr. Lissens. Bijdragen van P. De Vree. P.
Buckinx, R. Roemans, A. De Mayer, E Striefler, W. Siebert, R. Haller, M. Hechtle.
--- Uitg. Astridlaan 218, Brussel.
Een bijzonder nummer van « De V1. Ag. », dat den indruk laat tamelijk vlug
ineengestoken te zijn. Niet alle bijdragen staan op dezelfde hoogte en over 't algemeen zijn zij te veel als een catalogus, te weinig als een synthese opgevat. Lezers
die in onze moderne letterkunde niet goed ingevoerd zijn, kunnen hier een eerste
inwijding vinden. Dat menigeen ze anders geschakeerd zou hebben, staat buiten kijf.
Men mag dan ook dit tijdschriftnummer niet beschouwen als een definitief werk
over de moderne literaire periode. D.
GER. SCHMOOCK :. Boekenbibliotheek. Handleiding voor de biblioteekpractijk. — De Sikkel, Antwerpen. -- Aflevering 1 : 151 blz., 25 fr.
De eerste aflevering van een standaardwerk over de bibliotheekeconomie. Degelijk
en
grondig.
D.
ALBERT BESSIÉRES S. J.:. La D e s t i n é e humaine. Immortalité ou néant?
-- Editions Spes. Paris. -- En vente groupée 7.50 fr. a
Een reeks van vijf voordrachten waarin E. P. Bessières de onsterfelijkheid der
ziel bestudeert. In de le voordracht : «-L'éternelle angoisse humaine » leidt hij zijn
onderwerp in, met zijn gewone klare dialectiek gesteund door soliede wetenschap
en diepe liefde voor de waarheid. In de 2de « L'áme spirituelle existe » toont hij
de leemten en de zwakheid van het materialisme, en stelt in de 3e « L'áme est
immortelle » het christen positivisme tegenover het anti-positivistische materialisme.
Terwijl in de 4e « L'avènement de la Justice » de behoefte van heel het menschdom aan rechtvaardigheid, hem als een sterk argument voorkomt voor de onsterfelijkheid der ziel. In « Le grand soir du monde et la terre nouvelle » eindelijk, hangt
hij een tafereel op, volgens de gegevens van wetenschap en Evangelie, van het einde
der wereld, de verrijzenis, het laatste oordeel.
Veel goed kan dit boek doen, niet alleen aan geloovigen, maar ook aan onverschillige of weinig onderlegde katholieken. T.

Louis DuPRIEZ : La Conversion d'un Phénomène. — P. Téqui.
Paris. -- 12 fr.
De jonge Robert is een door en door verwend kind, grillig en onhandelbaar.
Maar een maand verlof op den buiten in een zeer ontwikkeld, christelijk gezin
brengt in hem een heele ommekeer voor. Hij keert naar zijn ouders terug, vast
besloten een degelijk man te worden.
Een boek zeer gepast voor aankomende jeugd, voor school- en volksbiblioL. D.
theken.
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Begaafde Meisjes
WIER OUDERS ALGEMEENE KULTUUR WAARDEEREN
OP KATHOLIEK-VLAAMSCHEN GRONDSLAG
STUDEEREN AAN DE

Hoogschool
voor Vrouwen
INLICHTINGEN TE BEKOMEN:
DE BOMSTRAAT, 11
ANTWERPEN

Inhoud van Tijdschriften
DE GEMEENSCHAP (April). — A. Coolen : Vertellen (Hans Christian Andersen). — Math. Kemp :. Vluchtelingen. — M. Bruna : Wijsbegeerte van den Humor.
-- R. D. G.: O. W. De L. Milosz. — O. W. De Milosz : Gedichten. -- Kroniek
der Beeldende Kunst. •
De GEMEENSCHAP (Juni). — A. Van Duinkerken : In memoriam W. de
Merode. — W. de Merode : Psalm II. — Prof. Mr. W. Pompe : Kerk en Staat. —
A. Van Duinkerken : In memoriam Joseph Roth. --- A. Demedts : De Voorouders.
-- L. de Bourbon : Eenvoudige fuga. — Kronieken.
BOEKENGIDS (Mei). — A. Van De Velde : Romankroniek. — Boekbespreking:
Algemeene Werken. Wijsbegeerte. Godsdienst. Sociale Wetenschappen. Schoone
Kunsten. Kinderlectuur. Geschiedenis, Aardrijkskunde, enz. enz.

BOEKENGIDS (Juni). — Em. Janssens : Romankunst en Menschelijkheid. -Cyr. Verschaeve 50 jaar. -- Van Menschen en Boeken. -- Boekbesprekingen.
DE STEM (Mei).""- Dr. M. Van Blankenstein : Verspilde geloofwaardigheid.
M. Dekker : Abel ontmoet de Vrijheid. — A. Donker : De Jongste Generaties en
,de Werkelijkheid. - ' J. J. Van Geuns : Edmond Rostand. — L. de Bourbon : De
Ballade van het Heil. — Dirk Coster : Klein Journaal. — Dr. M. Révész-Alexander
Paul Cézanne. — Dr. W. van Ravestein : De internationale spanningen van het
Oogenblik. — A. J. D. van Oosten : De Dood van Paula Tisseron. -- R. Church :
Smartvol herdenken. --- Critisch Bulletijn.
(Zie verder)
,
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Geen mooiere vacantiedag,
dan een uitstapje naar

VALKENBURG

HOLL. LIMBURG
Het, mooiste toeristenoord van Zuid-Limburg, met zeer interessante bezienswaardigheden. De voornaamste is de

GEMEENTEGROT
Deze grot met een oppervlakte van bijna 100 Ha. bevat een
ondergrondsch Meer van 14 Ha., een historische Kapel uit
den Franschen Tijd, eeuwige -druppen, vele beeldhouwwerken
én teekeningen betrekking hebbende op het ontstaan der grot
en de geschiedenis van Valkenburg.
Wordt jaarlijks door meer dan 30.000 personen bezocht
,

s

Voor Vlaamsche gezelschappen en vereenigingen van minstens 10 personen een flinke korting op R den ingangsprijs.
Prospectus en inlichtingen worden op verzoek gratis verstrekt

door het GEMEENTEBESTUUR van VALKENBURG
(Holl. Limburg).
JONGE DIETSCHERS!! Richt Uwe tochten naar VALKENBURG, vol natuurschoon en bijzondere bezienswaar
digheden!
-
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DE STEM (Juni). — Redactie : Op de Bres. — Norbert Loeser : Wagner en
Verdi. — W. E. 'Gouw : Verzen. -- W. van. Beek : Joh. Vermeer. ; Dirk Coster
Klein Journaal. — Anthonie Donker : De Jongste Generatie en de Werkelijkheid. II.
DE STEM (Juli-Aug.). -- A. Donker Op de Bres : Bittere Honig. — A.
Helman : Hellas in Amerika. — A. Helman : De Zoon. — S. E. van Praag : Plicht,
ontvluchtende hartstochten. — W. E. G. Louw : Verzen. — Dr. M. Van Blankenstein:
Een O. Aziatisch en O. Europeesch probleem. — R. F. Beerling : Duitschland,
vreemdeling in Europa. — E. Augustin : De Gelofte. -- A. Donker : De jongste
generatie en de werkelijkheid. II. — Th. De Vries : Parade der jeugd. — Joh. de
Molenaar : Aan den schrijver der Marginalia. — H. Bóhlingk : Ingezonden - Getuigenis. — Critisch Bulletin.
DAS INNERE REICH (Mai). — Italienische Dichtung und Kunst der Gegenwart. — Paul Alverdés : An Giuseppe Cabatti. — Giuseppe Ungaretti : Gedichten.
—. Cardarelli : Meine • Heimatstadt. -- Ugo Ojetti : Das Mádchen. —
Corrado. Ulvaro : Das Bildnes des Melusina. — Antonio Baldini : Glükliche Begegnung. --- Eugenio Montale : Mittellandischen Meer. — Emilio Cecchi : Laodameia.
--y Alfredo Panzini : Catull wird Clodia vorgestellt. — Giovanni ' Papini : Die
Töchter. — Aldo Palazzeschi : Die Blumen der Freiheit. -- Bonaventura Tecchi :
Die. Reisbare. -- Giuseppe Ungaretti :: Das Geber. - Die Insel. -- Bruno Barelli :
Meister Titta. - Cimarosa. — Giovanni Papini : , San Martino la Palma. -- Massimo
Bontempelli : Wanderung auf dem Regenbogen. - Enrico Pea : Die Schauspielerin
im Kloster. — Ugo Ojetti : Die Frauen. — Ugo Ojetti : Die Duse. -- Giovanni
Comisso : Der Ruheplatz. -- Antonio Baldini Das Erde. — Ardengo Goffici : Auf
(Zie verder.)
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BRAND

ONGEVALLEN
LEVEN

OUDERS,
die zwakke schoolgaande kinderen hebt, zendt ze naar

ST. LUDGARDIS' OPENLUCHTSCHOOL
Koningshof — SCHOTEN
Daar zullen zij hun krachten herstellen te midden der mastbosschen. Zij zullen
er regelmatig de klassen volgen zonder nadeel voor hun gezondheid, en tevens
een verzorgde opvoeding genieten.
VOLLEDIG LAGER ONDERWIJS
Doelmatige en moederlijke verzorging in het mooie tehuis : St. Ludgardishofken.
Telefoon : Antwerpen 14710

dem Kobilet. — Richardo Bachelli : Eine Kriegsliebe. — Ugo Ojetti : Kleine Frühlingswolte. -- Rosso di San Secondo : Frau Liebeths Augen. — Marino Moretti :
Das Gymnasium zu Urbino.
DE NIEUWE GIDS (Mei) . - L. Van Deyssel : Beschouwingen bij Vondel's
Werk. — Hélène Swarth : Stemmen. — Prof. Valkenier Kips : Het Rapport Westhoff. — Steven Barends : Verzen. -- L. Knuvelder : Reactie of Reconstructie.
F. Kuyper :. Verzen. — Scopulus : Ideaal. — M. Beversluis : Bij de Nagedachtenis

van Co Breman. — Otto Forst di Battaglia : Race et Racisme. — Federico Garcia
Lorca : Gedichten van 'Gitanenzang. — J. Kloos-Reyneke van Stuwe : Sprookjes.
J. Kloos-Reyneke van Stuwe : Feiten en Fantasieën. — M. Beversluis : Kroniek der
Poëzie. -- K. M. : Lichtsignaaltjes. -- J. Perey : Buitenlandsch Overzicht. — Dr.
A. Haighton, K. Martiens, L. Knuvelder en M. B. : Boekbesprekingen.
DE NIEUWE GIDS (Juli). — L. van Deyssel : Aanteekeningen en opmerkingen.
-- Verzen van H. Swarth, Ernest Toller, W. de Merode. — Dirk L. Broeder :
O. L. V van den Polder. -- Dr. A. Haighton : Rijksbouw contra -afbraak. —. M.
Beversluis : In memoriam W. de Merode. -- G. Walschap : Twijfelen. — J. KloosReyneke van Stuwe : Feiten en Fantasieën. — Id. : Incognito. — Dirk L. Broeder
Nogmaals Pseudoniemen. --- L. Van Deyssel : Schetsjes. — Johan Perey : Buitenlandsch overzicht. — M. Beversluis : Chroniek der poëzie. — Bibliographie. —
Luchtsignaaltjes.
DE NIEUWE GIDS (Augustus). — J. van Oudshoorn Achter Groene Horren.
— H. Swarth : Liedjes. — Louis A. J. Th. Janssens : In het Land van Sneeuw en
(Zie verder)

De KATHOLIEKE SOCIALE SCHOOL VOOR VROUWEN
POSTSTRAAT 111, BRUSSEL 3
bereidt voor tot het behalen van het

officieele diploma van Maatschappelijke Assistente
en tot het waarnemen van

rouwelijke beroepen bij uitstek:
nijverheidsassistente, propagandiste van _sociale vrouwenwerken, maatschappelijke
assistente in openbare besturen, in particuliere werken, in de Kolonie, enz.....
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OUDERS,
die zwakke schoolgaande kinderen hebt, zendt ze naar

ST. LUDGARDIS' OPENLUCHTSCHOOL
Koningshof -- SCHOTEN
Daar zullen zij hun krachten herstellen te midden der mastbosschen. Zij zullen
er regelmatig de klassen volgen zonder nadeel voor hun gezondheid, en tevens
een verzorgde opvoeding genieten.
VOLLEDIG LAGER ONDERWIJS
Doelmatige en moederlijke verzorging in het mooie tehuis : St. Ludgardishofken.
Telefoon : Antwerpen 14710

dem Kobilet. — Richardo Bachelli : Eine Kriegsliebe. — Ugo Ojetti : Kleine Frühlingswolte. -- Rosso di San Secondo : Frau Liebeths Augen. -- Marino Moretti :
Das Gymnasium zu Urbino.

DE NIEUWE GIDS (Mei). -- L. Van Deyssel : Beschouwingen bij Vondel's
Werk. — Hélène Swarth : Stemmen. — Prof. Valkenier Kips : Het Rapport Westhoff. — Steven Barends : Verzen. -- L. Knuvelder : Reactie of Reconstructie.
F. Kuyper :, Verzen. -- Scopulus : Ideaal. — M. Beversluis : Bij de Nagedachtenis
van Co Breman. -- Otto Forst di Battaglia : Race et Racisme. -- Federico Garcia
Lorca : Gedichten van Gitanenzang. — J. Kloos-Reyneke van Stuwe : Sprookjes.
J. Kloos-Reyneke van Stuwe : Feiten en Fantasieën. — M. Beversluis : Kroniek der
Poëzie. -- K. M. : Lichtsignaaltjes. -- J. Perey :. Buitenlandsch Overzicht. -- Dr.
A. Haighton, K. M.rtiens, L. Knuvelder en M. B. : Boekbesprekingen.

DE NIEUWE GIDS (Juli). — L. van Deyssel : Aanteekeningen en opmerkingen.
-- Verzen van H. Swarth, Ernest Toller, W. de Merode. — Dirk L. Broeder :
O. L. V van den Polder. — Dr. A. Haighton : Rijksbouw contra -afbraak. — M.
Beversluis : in memoriam W. de Merode. — G. Walschap : Twijfelen. — J. KloosReyneke van Stuwe : Feiten en Fantasieën. — Id. : Incognito. -- Dirk L. Broeder
Nogmaals Pseudoniemen. — L. Van Deyssel : Schetsjes. --- Johan Perey : Buitenlandsch overzicht. --- M. Beversluis : Chroniek der poëzie. -- Bibliographie. -Luchtsignaaltjes.
DE NIEUWE GIDS (Augustus). — J. van Oudshoorn : Achter Groene Horren.
— H. Swarth : Liedjes. -- Louis A. J. Th. Janssens : In het Land van Sneeuw en
(Zie verder)

De KATHOLIEKE SOCIALE SCHOOL VOOR VROUWEN
POSTSTRAAT 111, BRUSSEL 3
bereidt voor tot het behalen van het

officieele diploma van Maatschappelijke Assistente
en tot het waarnemen van

y rouwelijke beroepen bij uitstek
nijverheidsassistente, propagandiste van sociale vrouwenwerken, maatschappelijke
assistente in openbare besturen, in particuliere werken, in de Kolonie, enz.....
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I. VAN GELDEKEN

ri DÖiTS WOORDENBOEK I
door J.- H. VAN BBCI^LIIVI
EERSTE DEEL Duits-Nederlands
Achtste druk.

Prijs, gebonden . gld 3,75

In dezen druk zijn, door vermeerdering van den omvang en door een
ruimte winnende zetwijze zeer veel nieuwe woorden en
uitdrukkingen opgenomen.
Verkrijgbaar bij den Boekhandel en bij den Uitgever
J. B. Wolters, — Groningen-Batavia

i^im^mii^iim^miisiiiii^iiiiisiim^iiaioiimemiiniiiii numomo^iiiii^iiiiiemii^iimniii^i^um^miisiim niiiii^mii^iiiii^iiiii^^im niaiii
Zon. -- Jan J. Zeldenthuis : Verzen. -- Jos. Panhuysen : Chroniek der Fransche
letteren. -- Anton van der Stok : Verzen. -- Harry Brander : Mijmeringen van een
Dorpsjongen. — Maurits L. Peeters : In Memoriam Matris. -- M. L. Peeters : Verzonken Kusten. — Berend Hartmut : Gedichten. — Maarten Vrolijk : Angst. —
Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe : Feiten en Fantasieën. — Martien Beversluis :
Chroniek der Poëzie. -- Johan Perey : Buitenlandsch Overzicht. — Jeanne Kloos-`
Reyneke, van Stuwe : Bibliographie. — Prof. Dr. O. Forst di Battaglia : Biblio.
graphie.
STIMMEN DER ZEIT (Mai) . — Peter Lippert : Religion im Werktag. — A.
Guggenberger : Ontologie oder Theologie als Abschlusswissenschaft. — N. Tinnefeld : Das Religiöse in der Dichtung des deutsches Arbeiters. -- J. Albert : Das
unbekannte Volk der Slowaken. — J. Overmans : Katholische Kulturschau. — A.
Willmoll : Wunder oder Seelische Gestaltungskraft? -- I. Zeiger : Die Hausmarke.
-- Besprechungen van Büchern.
STREVEN (Juni). — Prof. E. De Bruyne : Geloof en Cultuur. -- Ellen Russe :
Pearl Buck. --- L. Delwaide : De Haven van Antwerpen in 1938. -- F. De Raedemaeker : Het Bewuste en het Niet-bewuste. — E. Vandenbussche : Rubens en
Servaes. -}— Ad. Janssen : De beeldhouwkunst in de XVIIe eeuw. — Prof. J. Van
Houtte : Op zoek naar Bondgenooten. — Boekbespreking.
STREVEN (Augustus) . — F. De Raedemaeker : Godsdienst en Moraal. -- Pr.
H. Thielemans : Der Mythus des XX Jahrhunderts. -- Prof. Dr. O. Forst di Battaglia : De Binnenlandsche politiek van Polen. -^- E. Fleerackers : Macbeth. — Dr.
Ferd. Sassen : « Scientia ». --- Prof. Dr. V. Van Duick : Volkenkundige uitgaven
(Zie verder.)
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. Vereenigde Pabrteken N. V.
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ASBEST· CEMENT LEIEN
• VLAKKE EN GOLFPLATEN STEENBAKKERIJEN
FABRlEKEN VOOR :

PLAASTER EN PLAASTERPLATEN
CEMENT~PANNEN EN CEMENT.VLOERSTEENEN
BETON·PRODUKTEN -

GEWOON EN

KUNSTVAATWERK

DRUKKERIJ
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ZUIVERE WAAR IS GOEDE WAAR!

DE BEUKELAER'S PRODUCTEN
BISCUITS

wjvy CHOCOLADEN

] CARAMELLEN

EXQUIS

FOFFEES
WAFELS
BONBONS

PRALINES
N.'

FONDANTS

Geven onder dit opzicht alle mogelijke waarborgen

MEER ZOETHEID... DOOR MEER ZOETIGHEID!

Em. Janssen : Kunstzijde van de Belgische economie op grond van
over Congo.
drie jaarverslagen. -- Boekbespreking. — Inhoud van den VI Jaargang.
—Y

DE VLAAMSCHE GIDS (Mei). — Ant. De Smet : De geschiedenis van het
Zwin. — P. J. Weckx : Eer wij, boeren, ontwaken. — Alf. Lambrecht : Venetiaansche Nachten. -- F. De Wilde : Drie Kwatrijnen. -- Dr. Joz. Peeters :. Nieuwe
Richtlijnen. -- Dr. J. Peeters : Boekbespreking. — Nieuwe uitgaven.
DE VLAAMSCHE GIDS (Juni) . -- Redactie : Huldebetooging voor Maurits
Basse. — J. Hoste : De hoogere Doeleinden van de Vlaamsche Beweging. — Dr.
J. Lavalleye : Hans Memling. — Dr. Antoine De Smet : De Geschiedenis van het
Zwin (vervl.). — Fil. Leyers : Drie Gedichten. -- Lode Quaesters : Drie gedichten.
— Dr. Robert Foncke : Een Engelsche geschiedenis van de Duitsche lyrische poëzie.
— Dr. Jos. Peeters : Boekbeschouwing. — Nieuwe uitgaven.
DE VLAAMSCHE GIDS (Juli). -- Red.: Huldebtoon voor Minister Vanderpoorten. — Dr. Antoine De Smet : De. Geschiedenis van het Zwin (slot) . -- P.
Ortegat : Drie gedichten. -- Herman De Cat : Twee gedichten. — Marcel Marinower : Waarom houden wij van de muziek ? — H. Van Tichelen : Kroniek van het
proza. — Dr. J. Peeters : Boekbeschouwing. — Nieuwe uitgaven.
DE VLAAMSCHE GIDS (Augustus). — E. De Bom : Max Rooses. -- J. Daisne:
Twee gedichten. — A. Lambrecht :, 0 dolce Napoli ! — J. Gommers : Ballade van
den Administratieklerk. -- G. D. R. : Kunstgeschiedenis en kunstkritiek. — M.
Rutten : Kroniek van de Nederlandsche poëzie. --- Dr. J. Peeters : Boekbeschouwing.
Nieuwe uitgaven.
(Zie verder.)

LA REVUE GENERALE

Het Leven is ingewikkeld...

ABONNEMENT:
BELGIQUE : Un an
95 frs.
Six mois
50 frs.
CONGO:
100 frs.
Un an
55 frs.
Six mois
ËTRANGER : Un an
110 frs.
60 frs.
Six mois
LE NUMERO : 9 francs, port en plus
Compte chècjues postaux : 1038.91
L'ËDITION UNIVERSELLE, S. A.,
53, rue Royale, B R U X E L L E S

Het is nog nooit zoo ingeu'i1e1d

geweest. En niemand is zoo veelzijdig,
dat hij thuis is op alle gebieden, vaarmee het moderne leven hem dagelijks
in aanraking :rengt.
Het werk dat op ale vragen
antwoord geeft, is
LEOPOLDS ENCYCLOPIEDIE
in 3 deelen, gebonden in donkerblauw
kunstleder en met goud gestempeld.
De 3 deelen samen bij vooruitbetaling
480 fe.

BEZOEKT GENK

Per deel bij vooruitbetaling (165 fr. per
495 fr.
dec 1 )

Centrum van Toerisme
Parel der Kempen
Albert-Kanaal
Prachtgebouwen
Kolenmijnen
erkmanswijken

In afbetalingen van 25 fr. per maand
510 li
LEOPOLD'S ENCYCLOPJEDIE
is bewerkt naar den vijfden druk van
Winkler Prins' Aigemcene Encyclopa
die, en tot op den laatsten dag aangevuld
door Ir. B. Swanenburg, Phil. Lic., doaezieri door E. H. W. Not, oud-hoogleeraar aan het Seminarie te Warmond.
LEOPOLFYS ENCYCLOP2EDIE
verschijnt in 3 doelen, hot eerste deel
is zoo juist verschenen, de beide volgende met tusschcnpoozen van ongeveer
6 maanden. Het formaat is 19 >( 26 cm.
Het bevat omstreeks 2700 blz. rijk
geï lustreerden tekst, 200 pagina's iflustraties op kunstdrukpapier buiten den
tekst, benevens 24 gekleurde kaarten von
de geheele wereld en 18 platen in vier
kleurendruk.

- VERMAARDE HOTELS

liet hoogste genot
krijgt men
bij het lezen
@

g

door
n koffie te drinken
ne

UITGEVERSMAATSCHAPPI!
A. MANTEAU, P. V. B. A., BRUSSEL

EUKELAAR'S
CHICOREI

9
t3)

Wat men moet zien te GENT
Het Gravenkasteel, indrukwekkende burcht van 1 180 ; Geeraard Duivelssteen van 1245;
Sint-Baafskerk met haar kunstschatten, o.a. DE AANBIDDING VAN 'T LAM door
de gebroeders Van Eyck; Sint-Baafsabdij ; de Bijloke Abdij ; de Begijnhoven; het
Belfort; het Stadhuis; de vermaarde stadsgezichten van Oud Gent; de talrijke Musea;
de Plaats der Gefusilleerden; enz.
Voorstellingen van LANCELOOT VAN DENEMARKEN
—. in 's Gravensteen van 15 tot 23 Juli 1939. —
Vraagt kostelooze prospectus aan het
INLICHTINGSKANTOOR VOOR TOERISTEN (Belfort) Gent.
VOLK (Mei). — Mich. de Ghelderode : Kroniek ter verheerlijking der boomen
in Vlaanderen. — K. Vertommen :. Kruisschending. --- P. Van de Velde : Moeder.
- Jac. Schreurs : Het Koekoeksjong. — F. Verknocke : De 'Doodenhil, De Bruidsnacht. — P. Peleman : Relaas over het Pinkstergebeuren. — A. Kuyle : Twee artikels
van den brandstafel. — E. v. d. Hallen : Dietsche Roman. — Boekbespreking. —
Prisma.
VOLK (Juli). — Marc Tobie : Avond aan de Schelde. — Albe : Gij wildet
niet; De anderen. — Franz Zonneberg : De stille tocht. — Alb. Kuyle : Vertelsel
voor later... -- P. Van de Velde : Clown c — Jaak Gommers : Jean Giono, een
volksverbonden auteur uit het nieuwentijdsche Frankrijk. — Jac. Schreurs M.S.C.
Het Koekoeksjong. — Kroniek. -- Nieuwe Boeken. — Omslag van Br. Max.
VOLK (Juni). — Oskar van der Hallen : De kansen van het Nederlandsch in
Vlaanderen. — P. Van de Velde : Het stille Huis. — Bert Peleman : Ballade van
den rooden mantel ; Havenlied. — Frans Mertens : Pater Ortis, of : Schoenmaker,
blijf bij uwen leest. -- Frans Znneberg : Akte van Berouw. — Loe Maas : Voorjaar.
-- Jac. Schreurs M.S.C.: Het Koekoeksjong. — K. Vertommen : Dietse Dichtkunst.
-- Anton Van de Velde : Tendens in de Film.
DE GIDS (Juni). -- Stem uit de Redactie. — C. K. Elout :. Liberaal Reveil. —
G. Walschap : Houtekiet II. — M. Nijhoff : Luctor et Emergo. III. Zwijgend goud.
- Huib Drion : Balzac en het Holland van v66r « tachtig ». -- C. H. de Goeje :
Bij primitieve volken. — Mr. Dr. A. L. Wurfbain : Minderheden in het nabije
Oosten. -- M. A. N. Molenaar-Albarda. — Bibliographie.
DE GIDS (Juli). — Stem uit de redactie. — G. Walschap : Houtekiet III. —
A. Helmans : Moed. — Nic. Reinders : Tot zwerven gedreven. — G. Bolkestein
De organisatie van het voorbereidend en middelbaar onderwijs. -- Dr. A. Hollenberg : Arbeidsdienst. — Dr. E. J. Dijksterhuis : Een gevaarlijk boek. — Dr. C.
Serurier : Nieuwe fransche romans. — Ant. van Duinkerken : Kroniek der Ned.
Letteren (Ed. Hoornik), — Ed. Reever : Kroniek van het Ned. Muziekleven. —
Mr. B. Telders : Buitenlandsche kroniek. (Zie verder.)
Brialmontlei 39, ANTWERPEN
Telefoon52.0
9
3
DAGSCHOOL : 1. Beroeps- en Handelsschool; Voorbereidende Afdeelingen. De
leerlingen worden aangenomen na het Ede Jaar Lager Onderwijs.
2. Normaalschool voor Beroeps- en Huishoudelijk Onderwijs.
Beroepsleergangen. Alle namiddagen voor kleedersnit en hoedénmaken.
AVONDSCHOOL. — INTERNAAT : Bij de Eerwaarde Zusters O.L.Vr. der Goede Hoop, Lamorinièrestraat, 231, Antwerpen. -- -- — — Prospectus ,op aanvraag.
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Na V. Etablisse en ent BREPOLS
,

BOEKBINDERS

DRUKKERS

Gesticht in 1797

TURNHOUT

UITGEVERS

(België) Pauselijke Uitgevers

WOORDENBOEKEN :

MODERN WOORDENBOEK EN POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE ENCYCLOPEDIE, door J. Verschueren S.J. Derde druk. Deel I : 986 blz. Deel II : 990 blz.
225 x 145 mm. 'n Standaardwerk dat op de schrijftafel moet liggen van alle
Leeraars, Onderwijzers en Studenten. Prijs : Fr. 140 voor het volledig werk.
HET JUISTE WOORD : Beteekenis. Woordenboek der Nederlandsche Taal, door
L. Brouwers S.J. 150 x 200 mm. 1096 blz. Het ideaal woordenboek voor Schrijvers,
Opstellers en Vertalers. Prijs Fr. 60.
NEDERLANDSCH BIBLIOGRAFISCH WOORDENBOEK, bevattende de belangrijkste , werken in Noord- en Zuid-Nederland verschenen in het eerste kwart der
XXe eeuw, samengesteld door J. Verschueren S. J. 145 x 210 mm., 3.52 blz.
Prijs : Fr. 45. 'n Onmisbare inlichtingsbronbron voor schoolgaanden.
KLASSIEKE UITGAVEN

GRIEKSCHE OEFENINGEN voor vierde en derde door Dr. J. Aerts, St. Pieters
college, Leuven. 210 x 135 mm. XVI-212 blz. Met driedubbele woordenlijst
121 blz.) . Prijs : Fr. 18.
HET JUISTE LATIJNSCHE WOORD, door K. Van Genechten, St. jozefscollege,
Aarschot 200 x 140 mm., 136 blz. Met een alfabetische Latijnschè en Nederlandsche woordenlijst. Prijs : Fr. 10.
LATIJNSCHE REDEVOERINGEN met een bloemlezing uit de christelijke schrijvers.
Geschiedkundig en stilistisch verklaard door Dr. R. Stock, leeraar aan 'het Klein
Seminarie te Roeselare en Dr. V. Geerts, leeraar aan het Klein Seminarie te
Hoogstraten. 140 x 200 mm., 128 blz.
HANDELSREKENEN, door G. Hilderson, leeraar in handelsrekenen aan de Patroonsen Handelschool te Brugge. 240 x 160 mm., 312 blz. Leerboek voor de eerste
handelsjaren der technische handelsdagscholen, voor de vijfde en de vierde der
humaniora, voor de handelsklassen der middelbare scholen, voor handelsavondscholen en ten dienste van kantoor- en bankbedienden. Prijs gebrocheerd : Fr. 25,
gekartonneerd Fr. 30, in linnen band Fr. 35.
HET EVANGELIE VAN ;LUCAS, met inleiding, aanteekeningen, woordenlijst en
illustratie door C. Raeymaekers, Pr. Leeraar der Rhetorica aan het St. Pieterscollege, Leuven. 200 x 140 mm. 248 blz.
TER PERSE

ALGEMEENE HISTORISCHE' ATLAS, voor staatkundige, economische en cultuurgeschiedenis door Prof. Dr. J. Verschueren S.J., St. Jan Berchmanscollege, Brussel,
Dr. Balieus en Dr., E. Spaey.
NEDERLANDSCH LATIJNSCH LEXICON, d. Dr. Juul Aerts en K. Van Genechten.
MODERN HANDWOORDENBOEK DER NEDERLANDSCHE TAAL, door Dr.
J. Verschueren S.J. en Dr. E. Spaey.
IN VOORBEREIDING :

LATIJNSCH-NEDERLANDSCH WOORDENBOEK, door Dr. P. Bayens, Dr. J.
Aerts en Dr. V. Geerts.
SOPHOKLES, KONING OIDIPOES, met aanteekeningen en woordenlijst door Dr.
Ant. Verboven, ' Leeraar aan het Athenaeum, Antwerpen.
HANDBOEK DER GELOOFSVERDEDIGING, door J. Van Brabant, St. Pieterscollege, Leuven en Dr. R. Stock, Klein Seminarie, Roeselare.
Verkrijgbaar bi) alle Boekhandelaars.

Alle handschriften van Woordenboeken, Schoolboeken voor Middelbaar onderwijs e.a.
zal de FIRMA BREPOLS voor em~eele uitgtive neet genoegen be deer-0en.

w

RA K .K E N
DOOR

EM. DE BOM
met een portret van den schrijver, een volledige bilbiographie van zijn werk
en een inleiding van MAURICE GILLIAMS
144 blz.. formaat 20 X 14 cm.

Ing. fr. 25, —Luxe uitgave fr. 50,
UITGEVERSMAATSCHAPPIJ A. MANTEAU, BRUSSEL
DE GIDS (Augustus). — Stem uit de redactie. — Gerard Walschap : Houtekiet IV. — T. De Vries :. Mist. ---- Sirius M. P. Oosterhof : Gedichten. — W. Arondeus : Matthijs Mans' jeugdjaren. Ter herinnering aan zijn geboortedag 17 Aug.
1839. — Jhr. G. L. Schorer : De noodzakelijke versterking der Zeemacht in Ned.
Indié. — Dr. A. van Duinkerken : Kroniek der Nederlandsche Letteren. — Mr. B.
M. Felders. -- Buitenlandsche Kroniek. Danzig. — Bibliographie.
ROEPING (Juni). — P. Van der Meer : De Wereldgeschiedenis en ChristenMoraal. — Gerard Knuvelder : H. Marsman. — Prof. Dr. J. A. Veraart : Ordening
van het Accountantsberoep ? — Walter Breedveld : De Bontjas. — Jos. Panhuysen :
Kroniek der Poëzie. — Dr. W. H. Beuken : Een ander accent in het ryt.hme der
waardering van onze middeleeuwsche letterkunde. — W. Paap en Dr. W. H. Beuken:
$oekbespreking. — M. Molenaar M. S. C. : Onjuiste schriftuur-verklaring. -- Dr.
Ir. F. Ph. A. Tellegen : Het beginsel v. Christelijke vernieuwing.
ROEPING (Juli) . — Mr. J. S. Kunst : ' Het Kustlicht. — Willem ten Berge :
Laus conjugis meae. — Wouter Paap : Kroniek van het Proza: — Prof. Dr. J. A.
Veraart : Stuiptrekkingen van het Nederlandsch Kapitalisme. — S. V. OldenburgErmke ": Dramatische Episode. — Jhr. Mr. C.M.O. Van Nispen tot Sevenaer : Het
maatschappelijk gezag democratisch of dictatoriaal ? — P. Constantinus O. M. Cap.
Nieuwste literatuur over het Jodendom. — Kroniek.
ROEPING (Augustus) . — Walter Breedveld : Excursie. — Paul Haimon : Verzen. — Leo Heirman : Het witte schip bemin ik zeer. — Rob. Franquinet : Laus
noctis. — Jhr. Mr. C. M. O. van Nispen tot Sevenaer : Het maatschappelijk gezag
democratisch of dictatoriaal (slot). — Mr. H. Van Wageningen : Utrechtsche dissertaties. — H. R. : De eenzamen die den overwinnaar verwachtten. — A. v. d. Lisdonk M.S.C. : « Les chemins de la mer ». — M. Molenaar M.S.C. : Commentaar op
een nieuw tijdschrift en een artikel. — Boekbespreking.
VORMEN (Juni-Juli). — F. Tous^saint van Boelare : Melancholie. — J. W.
Hofstra : Terzinen; De Villa; De Vijver. --- J. L. De Beider : De Moeder. —

(Zie verder.)

Bezoekt Leuven
ZIJN HEERLIJK STADHUIS EN ZIJN PRACHTIGE
HISTORISCHE GEBOUWEN
Op het inlichtingsbureau in het station en op het Stadhuis bekomen
de toeristen gratis al de nodige documenten.

manJelslooqeschooi voor juffrouwen
Zusters van Liefde, 37, Kte Nieuwstraat

ANTWERPEN
Voorbereidende Afdeeiing :. HANDELSHUMANIORA 3de, 2de, iste

André Demedts : 'Gelegenheidsvers. -- J. Truyts : Eigen lied ; De jonge liederen. —
Piet van Aken : De man en de hond. — M. Coole : Hallucinatie. — Bert Peleman :
Koralen voor de Vrouw. — Franz Zonneberg : De geliefde van den Dood. — A.
Westerlinck : De dichter René Verbeeck. — J. Gommers : Alain Fournier en le
Grand Mealnes. — Paul De Vree : De Stille Man. -- Critisch Cahier.
LA REVUE G£NÉRALE. (15 aout 1939). -- Lt-Général J. Mozin : Aoít 1914.
Liége, victoire beige. — Pierre Nothomb : Géopolitique de la Belgique. — Mgr.
Devoghel : Pie X. — Paul Segers, ministre d'état : Charles Woeste et la chute du
cabinet Schollaert. — Arnold de Kerchove : Benjamin Constant. — Charles d'Ydewalle : Une journée a l'exposition de l'eau. — Pierre d'Alcantara : L'Espagne au
tournant. — Alphonse Servais : Statistiques et orientation des etudes. — Dr. Jean-L.
Hollenfeltz : Les Musées de la vie régionale. — Daniel Ryelandt : Livres politiques.
— Fernand Baudhuin : La vie économique et financière : Capitaines d'industrie.
LA REVUE GÉNËRALE (15 Juin). -- Henri Davignon : L'inspiration italienne
et la poésie en Belgique. — Ajax : La doctrine de Monroe. — Joseph Fonsny :
Racine et nous. — Léon Papeleux :. Lamoral d'Egmont (le partie) . — Rodolphe
Hoornaert : L'évolution spirituelle du béguignage de Bruges. — C. Requette : Les
limites d'une collaboration militaire Hollando-Belge. — Paul Dresse de Lébioles
L' Ëdu Ruanda. — Dom Benoit Becker, O.S.B. : Chronique romaine : Les pères
Dominicains à Rome. — Henri d'Ursel : Moments du cinéma : Entente Cordiale et
les films historiques.. — Germaine Sneyers :. _Revue litteraire : poètes et prosateurs
de Belgique. — Fernand Baudhuin : La vie économique et financière : industries
nouvelles. — Compte rendu du déjeuner des amis de la « Revue Générale ».
(Zie verder.)

CENTRALE VERWARMING
DE WILDE & SELLESLAGS — P. V. B. A.
ANTWERPEN
—
Admiraal de Boisotstraat, 19-21
Telefonen : 747.10 — 735.22
Centrale verwarming bij middel van stoom, warm water en warme lucht
Koud- en warm water verdeelingen
Nijverheidsinstellingen — Verluchtingen — Pompinstellingen
Plannen en Bestekken gratis
Bijhuizen : BRUGGE-Ste Kruis : Vlamingstraat, 12, Telefoon 313.59.
HASSELT : Dorpstraat, 35, Telefoon 654.

Volledige Veiligheid
voor Uw kostbaarheden en waardepapieren, wanneer U ze plaatsr
in een banrdkast gehuurd bij de KREDIETBANK.
De staal- en betonconstructie van onze koffers en kofferkelders,
waarop wi j bovendien een bestendige waakzaamheid ui toefenen,
schept een zekerheid die op geen andere wijze geevenaard kan
worden.
Nog andere voordeelen : koffers in uiteenloopende maten beschikbaar ; elken werkdag vrije toegang tot de kofferkluis; mogelijke
aanstelling van gevolmachtigden; madge huurprijzen.
OPEN BEWAARNEMING VAN KUNST- EN ANDERE
W AARDEVOLLE VOORWERPEN

KREDIETBANK
ezoekl

·-k\.I
or-I rlJ-

MONUMENTEN
KERKEN BEGIJNHOF MUSEA PARKEN - WANDELINGEN - LEIEZICHTEN - NIJVERHEDEN
KORTRIJK: DE GULDENSPORENSTAD

G

DICHTEN
van A,.Rl\10LD SAlJ\VEN
Een keur samengesteld door EM. DE BOM en M. GILLIAMS

Met een portret van den sehrijver, een inleiding door Em. De BOll1, een karakteristiek
door Dr. M, Rutten, een levensoverzieht door Dr. C. GodeIaine en een onuitgegeven
prozastuk van A. Sauwen.
144 bIz., formaat 20 x 14 em.

UITGEVERSMAATSCHAPPIJ

A.

-

lng. fro 28.-

MAN TEA U,

B R U SSE L

LA NUOVA ANTOLOGIA (1 Luglio). - Alessandro Luzio : Verdi e l'ospedale
di Villanova. - Angelo Gatti : Gabriele d'Annunzio. - Antonio Monti : 11 contributo italiana alla costruzione del canale di Suez. - Bonaventura Tecchi : L'albero
che cambia colore. II. - Guido Manacorda : Anima e volto delle odierne democrazie.
- Tarquinio Armani : Pellegrino Rossi, ministro costituzionale e federalista.
LA NUOVA ANTOLOGIA (16 Luglio). - Guelfo Civinini : Costanzo : gloria
d'Italia, amor di Livorno. - Vittorio Cian : II dramma amoroso di Giovani Prati.
- Bonaventura Tecchi : L'albero che cambia colore. III. Alessandro Cutolo : Vita
eroica di Scanderbeg. - Francesco Casnati : Moretti, laico della misericordia. Giuseppe Valentini : Secoli e giorni di Portogallo.
LA NUOVA ANTOLOGIA (1 Agosto). - Nicolo Tommaseo : Un medico
Racconto inedito. - P. Fulvio Cordignano : Luci e ombre missionarie in Albania.
- Fausto Bianchi : Monti e seni di Norvegia. - Luigi Ferraris : Evoluzione della
societt mezzadrile. - Bonaventura Tecchi : L'albero she cambia colore. (Fine). Oscar Randi : Gli scambii culturali italo-jugoslavi.
LA NUOVA ANTOLOGIA (16 Agosto). - Piero Gadda-Conti : Moti del
cuore. 1. - Ferdinando Paolieri : Lettere di guerra, da costa e da campagne
(1915-18). - Numida : Di una nuova cultura algerina. - Emilio Bodrero : Come
nacque (forse) ii teatro, - Arturo Marescaichi : L'arboricoltura ai tempi romani.
- Antonio Piccone Stella : Contemplazione di San Pietro. - Enzo Cavallora : Giovanni Verga giornalista politico.

J. J. ROMEN EN

ZONEN -

MAASEIK

NIEUWE UITGAVEN

MESSIAS·KONING
door Dr [os, PICKL, vertaald en bewerkt door Dr A. ·VAN
DEN BORN.
Ingen.: 48 Ir, Geb.: 60 ft.
~

ZIELSZIEKEN EN ZIELZORG
door Dr Chr. SCHULTE, O. M. Cap. - Uit het Duitsch
door H. HOGELAND.
Ingen.: 48 &. Geb.: 60 fl.
~

HET
JK ZIELZORG
RECHT
ZIELSZIEKEN EN
door Dr A. RETZBACH. - Voor Nederland en Belqte
bewerkt door P. Dr H. VAN GROESSEN.
Ing.: 80 fr. Geb.: 90 fr.
~

LEEKENBREVIERTJE
door Dom. N. BOER O. S. B.
Prijzen volgens band: 42 fr.; 52' fr.;

128 fr.;

168 ft.

~

JERUSALEM·ANTIOCHIE
De prediking van Petrus. - N" 7 uit Bijbelsche Monogra...
phien, door Prof. H. BODDEKE C. s. s. R.
Ing.: 30 fr, Geb.: 42 fr,
~

VAN KNOP TOT BLOESEM
door Dr C. MEULEMAN en

J.

LAMERS ..HOOGVELD.
Ing.: 48 ft. Geb.: 60 fr.

--,

COMPAGNIE MARITIME
• _
SELSE N.Y..
AGEMRM ..,8EHElADmS

AGENCE WARITIWE

IHTERNATIONALE 'N.V.
ANTWERPEN: 61, S~~ KathetijMVGst

reI. 218.to..2-19.1o..2t'.'O (25Iijn.,,)

T.I. Adres: IJAGEKMARtM"

CONGO-LIJN
SNEL POSTDIENST TUSSCHEN

ANTWERPEN EN CONGO
via

LOBITO*

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

II

"Enkel voor Passagiers.

I

LIJN OP LOBITO
Maandelijksche postdienst naar Angola.

LIJN OP NEW * YORK
Regelm.atige postdienst. -

Vertra alle ZATERDAGEN.

LIJN OP BRAZILIE
Twee-maandelljksche po stdienst,

LIJN OP LA PLATA
Twee.. maandelijksche postdienst.
Voor vervoer, relsen en inUchtingen zich te wenden tot de Agenten
Beheerdees :

AGBNCE MARITIME INTERNATIONALE, N. V.
Ste-Kathelijnevest, 61, ANTWERPEN

1
I!::
8

Telegram.. Adres t « AGE N MAR IN}), ANTWERPEN
Teldooa J Nrs 218.90 ~ 219.10 ~ 219.90

-

-

•

._
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Drukkerij SCHEERDERS...VAN KERCHOVE, N. V., St.. Niklaas...Waas.

DIETSCHE
WARANDE
EN BELFORT
BEHEER:

REDACTIE:

MARKGRAVELEI, 168
ANTWERPEN

MARKGRAVELEI, 168
ANTWERPEN

MAANDSCHRIFT
r

N 10

OCTOBER 1939

DIETSCHE W ARANDE
. . EN BELFORT . .
RBDACTIB t M. E. BELPAIRE, P. G. BUCKINX, ANDRE DEMEDTS,
JAN ENGELMAN, MARNIX GYSEN, en AUG VAN CAUWELAERT..
ALGEMBBNB RAAD: Prof. Dr. G. BROM, Dr. ERNEST CLAES,
STEPHANIE CLAES..V ETTER, L. DUYKERS, Ing. L. J. M..
FEBER, E. H. J. HALLEZ, conservator J. MilLS, staatsminister
Dr. F. VAN CAUWELAERT, Prof. Dr. H. VAN DE WEERD,
ANTON VAN DUINKERKEN, DIRK V ANSINA, E. H. Kan, Dr.

TH.. VAN TICHELEN.

REDACTIE

m

BEBBER:

MARKGRAVELEI, 168, ANTWERPEN
Abonnementsprijs voor Belgie 65,- &.; voor Holland 8 gl.
[te storten op postcheckrekening M. E. BELPAIRE, Antwerpen 141270)
4

INHOUD: Andre Demedts: Hernieuwing in onze Ietterkunde, 657. - Louis
te Bourbon : 3 September 1939, 669. - Gerard Walschap : De Revolver, 670. M. De Doneker : DagfiIosofie, 691. - M. E. Belpaire : Gestalten in 't verleden, 692.
- Bert Peleman : Nachtmerrie van den gevangene, 701. - Ernest Claes : Jeugd, 702.
- P. G. Buckinx : Poeziekroniek, 714. - Ringsteken, 717. - Boekbespreking, 724.
- Inhoud van Tijdschriften (tusschen de advertenties).
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te Bourbon : 3 September 1939, 669. - Gerard Walschap : De Revolver, 670. M. De Doneker : DagfiIosofie, 691. - M. E. Belpaire : Gestalten in 't verleden, 692.
- Bert Peleman : Nachtmerrie van den gevangene, 701. - Ernest Claes : Jeugd, 702.
- P. G. Buckinx : Poeziekroniek, 714. - Ringsteken, 717. - Boekbespreking, 724.
Inhoud van Tijdschriften (tusschen de advertenties).
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VERZEKERINGSMAATSCHAPPU

lEVENSVERZEKERINGSMAA TSCHAPPIJ
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BELANGRIJKE

SCHAK:EL

IN HEr VLAAMSCH ECONOMISCH LEVEN

HERNIEUWING IN ONZE LETTERKUNDE
door ANDRÉ DEMEDTS

Het is noodig dat onze letterkunde gedurig hernieuwd
word om voor ontadeling en verstarring gevrijwaard te blijven. Als dat op opvallende wijze gebeurt, is het alsof in een
muffe kamer een venster wordt opengeworpen en de frissche
lucht naar binnen stroomt. De tijdelooze schoonheid moet
zich telkens in een nieuwe gedaante kunnen openbaren om de
menschen van een bepaalden tijd te boeien en te ontroeren.
Het komt ons voor dat er op dit oogenblik voor onze letterkunde geen waardevolle hernieuwing meer mogelijk is, zooals
het regelmatig tot nog toe gebruikelijk was, door het laten
inwerken van uitheemsche invloeden. Slechts een bezinning
op onze eigen Nederlandsche menschelijkheid kan o.i. een
kans laten tot een hergeboorte die tot resultaten voert. Om
dat inleven in en uitspreken van onze wezenheid, door onze
kunstenaars mogelijk te maken, is er ongetwijfeld een verandering in de houding van de kritiek en van de leidende
intellectueelen geboden.
Schoonheid is niet te denken zonder oorspronkelijkheid,
in andere woorden, zonder dat zij teruggaat op de menschelijkheid van een Benige persoonlijkheid. Die originaliteit
steunt meer, en thans wel uitsluitend op de verscheidenheid
van de menschelijke persoonlijkheden, dan op een verruiming
van het menschelijk karakter. Een oude wijze volksspreuk
houdt staande dat de mensch eeuwig dezelfde blijft, dat er
dus aan zijn gedachte- of gevoelsleven niets wezenlijks kan
bijgevoegd worden en dat de verschillen in levenshouding en
wereldbeschouwing, die van de Bene cultuurperiode tot de
andere kunnen vastgesteld worden, in den grond slechts overschattingen zijn, als reactie tegen een bestaande overdrijving,
van een bepaald deel ten overstaan van het geheel.
Wij kunnen wel voorzien dat de wetenschap er in zal slagen
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veel aandoeningen en gewaarwordingen als het gevolg van
wetten en cijfers te verklaren, maar wij mogen met evenveel
schijn van waarheid vermoeden dat het noch de zielkunde,
noch de kunst zal gelukken om nog ononthulde diepten van
de menschelijke ziel te belichten en te verkennen. Al het
schoone dat , door menschelijke scheppingskracht in klanken,
lijnen en woorden gewrocht werd, is zoo ontzagwekkend uitgebreid, dat een lang leven te kort is, om zich in het duizendste deel er van in te kunnen werken. Doch het deel dat toegankelijk is, lijkt ruim groot en overtuigend genoeg om te
laten veronderstellen dat er, literair gezien, na de Grieksche
treurspeldichters, Shakespeare en de moderne psycho-analisten. niets onverwacht verbijsterend nieuws over -den mensch
meer te zeggen valt. Een algemeene hernieuwing op letterkundig gebied, vrucht van een psychologische ontdekking,
schijnt dan ook voor goed uitgesloten; als individueele verwezenlijking blijft zij echter altijd mogelijk, want niettegenstaande al de schoone literatuur die reeds geschreven werd,
is er toch nog altijd gelegenheid om de bestaande hoeveelheid
te vermeerderen, doordien elke nieuwgeboren, nog nooit
voorgekomen en nooit meer te herhalen mensch, die schoonheid schept, haar den stempel van zijn eenigheid kan verleenen.
Alleen in dien
is een
eenzin
ononderbroken
hernieuwing in
gelijk welke en dus ook in onze letterkunde theoretisch mogelijk. Bij ons is zij echter moeilijker dan bij de cultuurvolkeren
uit onze onmiddellijke omgeving : wij hebben geen traditie
die haar inde hand kan werken en wij mogen ook met alle
recht betwijfelen of in de Nederlanden, en vooral het Zuiden,
de gunstige atmosfeer aanwezig is om een persoonlijke hernieuwing mogelijk te maken.
Zonder de letterkundige geschiedenis te vervalschen kunnen wij weinig of geen literaire bewegingen aanduiden, die
na in onzen bodem wortel geschoten te hebben, naar het buiteland zouden uitgevoerd zijn. Wij kunnen zelfs, en dat is
wel treuriger, weinig figuren onder onze schrijvers als voorbeelden van volstrekte originaliteit laten doorgaan. Op een
kruispunt van Europeesche wegen en beschavingen gelegen,
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hebben wij ons de gegeven omstandigheden niet zonder behendigheid ten nutte gemaakt, wij zijn echter zelf zelden
scheppend opgetreden. Wij kunnen dat vaststellen zonder
onze nationale eer te kort te doen; integendeel zouden wij
haar hopeloos in 't gedrang brengen, door ons met ontleende
veeren te gaan tooien zonder het te willen. weten. Het is altijd
beter de onverbloemde werkelijkheid onder oogen te zien en
te werken om te maken dat zij geen verdoezeling meer noodig
heeft om onze fierheid waard te zijn, dan ons kortzichtig te
paaien met voorstellingen die kant noch wal raken, alleen
onze eigen kleine parochie verbluffen en de provincialistische zelftevredenheid in de hand werken, het euvel dat hier
sedert drie eeuwen eiken drang naar grootheid heeft gesmoord.
De opeenvolgende cultuurperioden en de er mee samengaande letterkundige hernieuwingsbewegingen, hebben,
Erasmus uitgezonderd, nooit bij ons volk een uitgangspunt
gevonden. Het lijkt er zelfs op, dat zulks in de laatste honderd
jaar eer verslechterd dan verbeterd is. Wat voor de middeleeuwen moeilijker uit te maken valt, blijkt sedert het romantisme maar al te duidelijk : wij hebben de Fransche, Engelschee
en Duitsche voorgangers op den voet gevolgd. Ongetwijfeld
zijn wij er weleens in geslaagd onze voorbeelden te overtreffen, maar dat is dan juist te danken geweest aan de waarde
van enkele persoonlijkeden, die de beperkingen van de school
waartoe zij behoorden, doorbraken, om meer dan anderen
zichzelf te zijn.
Talrijk zijn ze niet. Het meerendeel van de romantiekere,
naturalisten en expressionisten, om het lijstje niet langer
en aanstelliger te maken, beperken wij ons tot die drie stroomingen waren innerlijk zoo vreemd aan die bewegingen als
zij, laat ons zeggen tegenover het pseudo-classicisme, meenden te staan. Het eigene dat in -ons volk en in de ziel van onze
schrijvers roert en leeft, kon slechts zelden tot een gave uiting
komen.
Tot nog toe viel dat min op omdat er nog altijd een nieuwigheid uit het buitenland te betrekken was en omdat de
volle uitgestrektheid van het leven door onze letterkunde nog
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niet heelemaal ontgonnen werd, maar nu dat er niets wezenlijk nieuws uit den vreemde zal komen en wij naar de breedte
gezien het gansche terrein bewerkt hebben, is een stouter
pogen geboden, indien we niet tot een oppervlakkige herhaling willen vervallen.
Na de uiterste proefnemingen van het dadaïsme en het
surréalisme, kan er nog wel een versch woord gevonden worden om de anarchie van den geest te doopen, daarmee zal de
wezenheid van de zaak niet veranderd zijn. Hoe verdeeld de
gemoederen in 't beoordeelen van die verschijnselen ook
mogen wezen, toch kunnen zij niet anders dan erkennen dat
er geen verder mogelijkheden tot afbouw van alle redelijkheid meer bestaan. Feitelijk is de letterkunde in de ons omringende landen allang den weg terug ingeslagen onder een
reeks ismen en leuzen, die echter niet anders meer zijn dan
nieuwe namen om oude strekkingen aan te duiden. Degenen
welke verklaren bewust naar een neo-classicisme of een
nieuwe romantiek te streven, zonder het te vermogen, geven
een eerlijken naam aan een eerlijke zaak.
Zullen wij op tien passen afstand in dezelfde stappen van
onze oude leermeesters laopen ? Er is nog wel het een of het
ander over dat wij niet meegemaakt hebben en dat wij bij
onze Fransche of andere tusschenhandelaars uit hun uitverkoop kunnen overnemen. Waarschijnlijk bestaat er nog wel
een negroïde of semitische besmetting, misschien zelfs een
Europeesche kultuurziekte waaraan wij nog niet geleden hebben. Gelukkig wijzen de teekenen er op dat wij thans in die
richting geen hernieuwingspogingen meer zullen wagen. Wij
hebben het achterstel waarmede wij de buitenlandsche invloeden opvolgden eenigszins bekort en daardoor zijn we weer
begonnen te stijgen voor we de laagste trap hadden bereikt.
Dat wij niettegenstaande alles wederom in de aantrekkingskracht van onze oude voorgangers meegezogen lijken, kan al
aangewezen worden door het feit dat S. Vestdijk, oud redacteur van « Forum », het tijdschrift van de hernieuwing door
meer persoonlijkheid, zoo fel « I Claudius » van Robert
Graves heeft bewonderd, dat zijn eigen roman « De Nadagen
van Pilatus » wel aan dezelfde bron ontsproten schijnt.
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Al bestaat er wellicht geen groot gevaar dat wij een nieuwe
inzinking als die der XVIIIe eeuw tegemoet gaan, toch is het
niet heelemaal denkbeeldig. Toen moest er een nieuwe horizon ontdekt worden om nog iets nieuws te kunnen vinden.
Dat onze kleine sterren uit dien tijd niet vermoedden dat hij
bestond, was er oorzaak van dat zij heelemaal in naping van
de eigen meesters en van enkele buitenlandsche modeschrijvers vervielen. Nu lijkt de toestand weinig beter dan toen,
-alhoewel onze hedendaagsche letterkunde torenhoog boven
die uit den pruikentijd uitsteekt. Een hernieuwing uit den
vreemde overgenomen kan zelfs voor ons niet nieuws meer
brengen; het zou slechts een herkauwen van vroegere bewe gingen zijn ofwel iets dat no bedenkelijker is : het verdietschen van wat een niet Nederlandsche persoonlijkheid uit
haar wezen en in haar taal geschapen heeft. Tot nog toe waren
er nog altijd gebieden van het leven, die naar de oppervlakte
gezien, waren braak blijven liggen. Wij hadden ons nog tot
in de verste schuilhoeken van den donkeren niet begeven,
maar nu het wel gewaagd werd, blijft er, indien wij geen
brave naschrijvers van groote buitenlanders willen worden,
nog slechts een enkele hernieuwingsmogelijkheid open : gelukkig de grootste, de schoonste en beste, die welke uit de
diepte van ons eigen wezen kan verwerkelijkt worden.
Wij kunnen niet uitgaan van de vooropzetting dat er geen
eigen Nederlandsche vorm van de algemeene menschelijkheid
zou bestaan, dat ons volk er dus niet in geslaagd zou zijn om
een afzonderlijk karakter te kneden en te voltooien. Integedeel bewijst onze cultuurgeschiedenis en de uitspraak van
eigen en vreemde vorschers, dat wij wel enkele gemeenzame
trekken bezitten, waaronder het vooral de minst edele zijn die
naar boven komen. Handelsgeest, nuchterheid en gemoedelijke voorzichtigheid heeten onze grootste en voor sommigen
onze eenige gaven. Moest het werkelijk zoo zijn, we zouden
elk streven naar een grootsche, nationaal bezielde kunst als
een vruchteloos werk kunnen afwijzen.
Moeten wij ons bij die verklaringen als bij de erkenning
van een realiteit neerleggen en ze met slaande bewijzen nog
wat meer onontkoombaar maken ? Zeker vertoont ons karak661

ter uiterlijk gezien gelijkenis met ons landschap en laat onze
letterkunde doorgaans eenzelfden indruk : een vlakte zonder
veel verheffingen en zeker zonder bergketens en ravijnen
met eeuwige sneeuw en ijs. Onze romanschrijvers weten niet
oed hoe zij hun helden van kant moeten brengen, stortvloeden, gletschers, woestijnen zijn we niet rijk. Maar van een
anderen kant, hebben onze voorouders de helft van ons land
op het water gewonnen, hebben zij het met taaien arbeid en
volharding vruchtbaar gemaakt, voeren zij de wereld rond,
veroverden zij koloniën in Oost en Zuid en West; schiepen
zij een nijverheid en een volkswelvaart, die gezien -onze hulpmiddelen eenig zijn en die, alles te zamen genomen, bewijzen
dat de handelsgeest bij vele enkelingen met stouten durf en
heldhaftig uithoudingsvermogen ging gepaard. Onze letterkunde is dikwijls tam eneentonig, bang voor de zon en den
nacht, bang voor haar eigen schaduw zooals ze ook bevreesd
voor haar eigèn ziel is, maar toch klinkt er soms een weergalm
uit de diepte in door, een kreet van afgrijzen of verdriet, een
zachte vreugdelach, een gekreun van heimwee, die laten vermoeden dat er meer in ons ligt dan we naar buiten durven
toonen. Wie onze laffe sloomheid en onzen Droogstoppelgeest beu is, moet in onze middeleeuwsche poëzie, in Bredero's « Aandachtig Gebed », in het vierde bedrijf van «Lucifer », in de verzen van sommige modernen eens naar zijn
eigen stem luisteren en dan zal hij weten dat hetgene in hem
woelt, de besten onder ons vervulde.
Wij hebben een geschiedenis, beroerd en ongelukkig, tragisch en toch bijna lachwekkend, omdat zij onze onbekwaamheid tot een ruim schouwen en politiek denken zoo afdoende
bewijst. Ons volk heeft als elk ander voor zijn vrijheden
geleden en gestreden, ze betaald met zijn rust en zijn bloed;
het werd verslagen en hielp op zijn beurt om zijn vijanden
klein te maken, maar eer het won of verloor, toch bleef het
altijd als slachtoffer achter. Als• nog een kern van onafhankelijkheid, zijn voornaamste bezit gevrijwaard bleef, was het
bereid met een lamme goedzakkigheid het eene lid na het
andere prijs te geven. Wij waren nooit de menschen van het
alles of niets en gedroegen ons, zooals de spreekwijze wil dat
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de goede Vlaming het doet : als hij zijn beenen verloren heeft,
blij, dat hij nog niet zijn armen is kwijtgeraakt.
Onze geschiedenis is het verhaal van een langzame inkrimping onzer grenzen, gevolg van onze onbekwaamheid tot het
grondvesten van een nationalen staat. Telkens een poging
werd gewaagd om de Nederlandsche stammen bijeen te brengen en met veel offers en bloed een gemeenschappelijk vaderland op te bouwen, ging dat streven door kleinzieligheid en
verraad ten onder. Was het alleen enghartigheid en onmacht
van de ziel om boven het eigenbelang uit te rijzen ? Wij betwijfelen het. Het komt ons voor dat er andere, zwaarder
wegende oorzaken mee waren gemoeid. Wij zijn om in onze
staatsvorming te kunnen slagen, eeuwen en eeuwen lang een
veel te eerlijk volk geweest; wij konden niet genoegzaam
kruipen of partij trekken uit de ongunstige omstandigheden
waarin onze tegenstanders soms verkeerden, .mij waren te
trouw aan het gegeven woord en de verdragen, er leefde een
te sterke eerbied in ons voor de wetten die in ons geweten
waren gegrift. Met een woord, wij hebben nooit aanvaard dat
het doel de middelen kon wettigen en dat is de reden van
onze mislukkingen geweest. Wij waren het schaap onder de
wolven.
Is dat nuchter en gemoedelijk? Het is zooveel meer dan
dat! Maar doordien wij nooit een sterke eenheid hebben gevormd, doordien er nooit een groot vaderland is geweest en
een Nederlandsche mythe, die alle krachten opwekken en
bundelen kon, hebben wij steeds het uitzicht van een burgerlijke verwarring getoond en zijn wij als geheel gezien klein
gebleven, hoe groote persoonlijkheden wij ook telden en hoe
grootsch de vele kleinen hun ongezienen plicht vervulden.
Bestaan er tragischer figuren dan Jacob van Artevelde en
Willem de Zwijger ? Dat zij niet alleen tegen de vijanden van
hun volk moesten vechten, maar door hun eigen volk konden
vermoord worden, bewijst hoe weinig dat volk van zijn eigen
zijn bewust geworden was. Sterker dan onze gemeenschapszin
en onze vaderlandsliefde is altijd ons ethisch besef geweest
en komt dat in onze geschiedenis al klaar aan het licht, nog
helderder spreekt het uit onze literatuur. Reeds in onze mid663

deleeuwsche epiek vormt het godsdienstig gevoel schering en
inslag; het vervult Hadewijch en van Ruusbroec boordevol,
het dreunt in de didactiek van Van Maerlant, ligt als een
gouden draad doorheen de naamlooze liederen uit den rederijkerstijd geweven; het klaagt aan en wekt op in de geuzenzangen en de refereynen van Anna Bijns, het bloeit prachtig
open in de grootste schrijvers uit onze gouden eeuw, — en
waarom deze opsomming nog langer maken ? — het is aanwezig bij schier al onze grootes tot op den dag van vandaag
en meermalen bezielde het hen tot hun gaafste en mooiste
werk.
Ons karakter is niet zoo hulpeloos pietluttig als wij het uit
zelfnegeering kunnen maken. Het is rijk en ruim genoeg opdat uit een verkenning van zijn eigenschappen, uit gehoorzaamheid aan de volksziel die in hen leeft en tezelfdertijd uit
een dapper ontginnen van hun eigen persoonlijkheid onze
schrijvers de elementen voor de hernieuwing van onze letterkunde zouden kunnen vinden. Wij pleiten hier niet voor den
een of anderen vorm van tendenzkunst, gelijk hoe ze zou
kunnen geheeten worden. Wij hebben die verkrachting van
de schoonheid al te dikwijls afgewezen om aan een modeëisch
van den dag te willen toegeven. Waarvan wij droomes, is een
schoonheid die verbijstert door haar diepe en krachtige menschelijkheid en ontroert door den persoonlijker klank van
den Nederlandschen mensch die haar geschapen heeft. Zij
handelt over het leven zooals het bij ons wordt geleid, niet
aan de oppervlakte gezien, niet vervalscht volgens de eischen
die de nuttigheid of de berekening op bijval er aan stellen,
niet als vertaling van wat vreemden voor hun volk hebben
geschreven, maar als een uiting van het beste en eigenste dat
in ons ligt. Zij zal moeten ontstaan vrij van alle vreemde
beïnvloeding en los van dat gemoedelijke geschrijf, dat om
zijn voosheid zoo typisch Nederlandsch werd geacht. De vele
knappe woordkunstenaars zonder ziel, de schrijvers en schrijfsters van binnenhuisverhalen zonder verbeelding en echtheid,
al de knoeiers die boekjes ineengeflanst hebben om bij deze
of gene groep de groote mannen te heeten, zullen dan begrijpen dat hun rijk ten einde is. Wij moeten de letterkunde in
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eer herstellen, door haar streng en onmeedoogend naar objectieve normen te meten : eerlijkheid, baatloosheid en persoonlijkheid. Alleen als zij uit den diepsten wezensgrond van den
kunstenaar opgegroeid is, zal zij nieuw en onvervangbaar zijn
en in haar geheel beschouwd, als een spiegel wezen waarin
het karakter van ons volk, in duizenden schakeeringen en
belichtingen wordt weerkaatst.
Drie zaken staan een hernieuwing, die een losrukken van
den vreemde en van ons eigen oppervlakkigheid, om tot den
uitgroei van al onze mogelijkheden tot hun hoogste volkomenheid te komen in den weg : onze zelfmiskenning, onze
geestelijke verscheurdheid en een gemis van letterkundige
belangstelling bij de leidende kringen en figuren uit ons land.
Wanneer we de zaken nemen zooals ze zijn, moeten wij
wel besluiten dat het Nederlandsche volk, in het Noorden in
mindere mate dan in het Zuiden, maar toch aan beide zijden
van de Hollandsch-Belgische staatgrens, weinig nationaal
besef bezit. Wij verwarren ruimheid van denken en weten
met een internationalistisch snobisme, dat den grondslag legt
voor een superieure houding, die zich vooral door het negeeren van eigen Nederlandsche waarden uit. De voorliefde van
betergestelde Hollanders en Belgen voor het Fransche taalgebruik, voor uitheemsche literatuur en kunst, voor vreemde
omgangsvormen en gebruiken, zelfs voor buitenlandsche
standpunten in zake politiek, wijst op een tekort in zake vaderlandsliefde en nationale waardigheid. Wij behooren geenszins
tot een denkbeeldige groep duisterlingen, die de Nederlanden
met een Chineeschen muur van zelfingenomenheid zouden
willen omringen, wij zouden het allerminst wenschelijk achten
dat onzen onbevangen kijk over de gansche wereld verengd
zou worden of dat wij er niet langer zouden naar streven
gelijken tred te houden met het stoutste pionierswerk op het
gebied van den geest, maar dat alles nog meer en beter dan
in het verleden trachtende te bewerkstelligen, schuiven wij
het toch als een noodzakelijkheid naar voren, dat kennis en
liefde van en voor het eigen nationale dat andere moet te
boven gaan. De opdracht voor onze intellectueelen kan en
mag niet zijn, zich te laten opslorpen in de uitstraling van
665

andere culturen, wel er door ingelicht en verrijkt, de onze
schooner en meer Nederlandsch uit te bouwen. Wij hebben
nood aan een onstilbaar verlangen naar grootheid, aan liefde
voor onze geschiedenis, aan arbeidzaamheid voor de werkelijkheid van vandaag, aan droomwik de verbeeldingskracht en
mannelijke beslistheid voor de taak van morgen. Alleen wanneer er een Nederlandsche mythe zal geschapen en levend
zijn, zal de grondslag voor een groote, nationaal hernieuwde
literatuur aanwezig blijken.
De groote stronkelsteen die hier in den weg ligt, heet verschil van politieke, sociale, philosophische, godsdienstige
overtuiging. Naar het getal gezien zijn wij geen groot volk
en alsof die betrekkelijke kleinheid nog te ruim ware, hebben
wij haar tot een verzameling scherven uiteengeslagen. Wij
zijn geen vijanden van de democratie, maar de tuchteloosheid
van den geest die gegronde verschillen uitbuit, of kunstmatige
schept om gedeeltelijke of eigen belangen tegen het algemeen
welzijn in te dienen,. is een kanker die door het regeeringsstelsel waaronder wij leven moet weggesneden worden, als
men een nationale reconstructie zonder dictatuur nog wil verwezenlijken. Ware daartoe de wil niet meer aanwezig, dan
kon niet de minste waarborg over het verder bestaan van een
Nederlandscch staatsvolk meer gegeven worden. Ten slotte
zouden de scheidingen zoo diep geworden zijn, dat de afgescheurde deelen dichter bij vreemden zouden aansluiten dan
bij de andersdenkenden uit het eigen volk.
Gelukkig werd op politiek terrein, dat gevaar in de laatste
jaren meer ingezien. Maar dat de toestand daarom nog niet
grondig veranderd werd, is maar al te klaar. Al die oude, in
de hand gewerkte verdeeldheden, zijn zoodanig met ons
wezen vergroeid en versmolten, dat wij ze als volledig normaal beschouwen en met de meeste zelfvoldaanheid van de
wereld ons elk bij onze eigen bende terugtrekken, met wie
wij onze vijanden, die doorgaans de drie vierden van ons volk
uitmaken, bestoken als het ergste janhagel dat men vinden
kan. Wij willen dan ook in onze letterkunde dezelfde scheidingen zien die wij in het geheele leven hebben doorgevoerd.
Er wordt van een kunstenaar niet gevraagd dat hij schoon zou
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schrijven, uit zijn volk en voor zijn volk, maar dat hij door
bepaalde gedachten en meeningen te verspreiden of te bekampen, voor een zekere groep zou nuttig zijn. Ieder die ooit
een pen op het papier gezet heeft, zal met ons kunnen getuigen dat hij den een of anderen dag het volgende oordeel
heeft mogen hooren : verstand van literatuur heb ik niet,
maar zooals gij schrijft kan het niet goed zijn, daar het met
mijn opvattingen niet strookt. Op hetzelfde standpunt staan
het meerendeel vandegenen die kritiek bedrijven, al geven
zij natuurlijk niet toe slechts een stel onbevoegden en kwakzalvers te zijn. Zij deelen de lakens uit, vitten uit kleinzieligheid, loven uit kortzichtige ingenomenheid met hun eigen
gedachten en verhinderen dat een werkelijk schoone, durvende, hernieuwde kunst zou ontstaan.
Wij staan als katholieken een ontvoogding van den schrijver op moreel gebied niet voor. Maar wat wij wenschen is,
dat de moralisten van links of rechts op hun eigen gebied
zouden blijven. Het komt hun toe de bruikbaarheid van een
bepaald werk voor hun aanhangers te kwoteeren, het staat
hun niet vrij een verwarring te scheppen als zou het voor hen
bruikbare alleen tot de kunst behooren. Practisch komt hun
houding thans daar op neer : socialisten prijzen proletarische
auteurs aan en wijzen fascistisch gezinde af en omgekeerd,
katholieken, calvinisten, drankbestrijders en dierenbeschermers doen hetzelfde en stellen het voor alsof met hun uitspraken het laatste woord ware gezeid. De lezers worden mis
ingelicht en de kunstenaars ondergaan er de nadeelen van;
het is te zeggen de Nederlandsche kunst wordt er klein en
benepen door gehouden.
Als er daar verandering in kan komen, zal het niet zijn
door een vergelijk te sluiten met zijn godsdienstige of welke
andere opvattingen ook, iets wat een man niet kan en niet
wil doen, maar door een juister inzicht in het wezen en de
roeping van de kunst. Dan eerst zal de gunstige gesteltenis
aanwezig zijn waardoor de schrijver, eerlijk tegenover God
en zijn geweten, of alleen maar tegenover zichzelf, in vrijheid
zal kunnen scheppen.
Ook lijdt onze literatuur er onder dat wij geen letterkundig
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volk zijn. Niettegenstaande alle groote woorden daaromtrent
zijn we dat nog nooit geweest. De humanistisch literaire cultuur, die bij veel ontwikkelde Franschen zoo sterk opvalt, is
bij ons op verre na niet zoo ruim verspreid. Een kwartier in
de wachtkamer van een arts of een advokaat doorgebracht
kan in dien zin uitermate leerrijk worden. Wij hebben belangstelling voor sport en filmsterren, zelden voor literatuur.
Dat weten onze nijverheidsinstellingen, die liever dan de
kunstenaars te ondersteunen, reclamenpremies aan de wielrenners geven. Een schrijver mag niet « over een tapijt van
rozen loopen ». Het gebod dat de mensch in het zweet zijns
aanschijns zijn brood zal eten, geldt ook voor hem, maar als
hij niettegenstaande zijn werk er niet in slagen kan rond te'
kamen, is er toch iets dat niet in orde is.
Onze schrijvers weten dat heel goed en zorgen voor een
baantje, dat hun toelaat de literatuur in hun vrije uren te
beoefenen. Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat
hun kunst gewoonlijk den invloed van die versnippering van
krachten ondergaat en dat zij weleens moe en loom tegen den
grond fladdert, als een vogel met gebroken vingen. Omdat
hun kunst nog niet is wat zij zou kunnen en moeten zijn,
verschijnen er meer vertaalde dan oorspronkelijke romans en
omdat de uitgevers zoo makkelijk op een goed buitenlandsch
boek de hand kunnen leggen, voelen zij de behoefte aan een
sterke Nederlandsche literatuur zoo scherp niet aan. Het is
in een cirkel dat er rondgetold wordt. Het publiek dat Nederlandsch zou lezen is niet kapitaalkrachtig genoeg om boeken
te knopen en degenen die naar geen geld om moeten zien,
geven het liever voor Fransch, Duitsch en Engelsch werk weg.
Een persoonlijke en nationale hernieuwing, zooals hiervoren geschetst, kan de vrucht van de bedrijvigheid van een
groep niet zijn en ook in een handomdraai niet doorgevoerd
worden. Gelijk alles wat op innerlijkheid en zielewaarden
steunt, moet zij langzaam kiemen om te kunnen wortel schieten. En dan is er nog niets gekort, als de bodem niet geschikt
en vruchtbaar is. Maar waarom zouden wij de kracht niet
hebben om op dat alles te wachten, terwijl wij er voor werkend, het langzaam zien ontstaan?
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3 SEPTEMBER 1939
Moordt, mannen, maar malkander uit,
den beesten wordt het beest tot buit,
mijn God houdt toch het laatst gericht,
op Wien ik al mijn regels dicht.
Verzwegen ligt de tooverfluit,
een stervenssnik, het lijf gaat uit,
keert zielloos weder tot het graf,
waar het zijn laatste tranen gaf.
Wat zwijgt mijn heldre zanger wel,
in wien ik heel mijn vreugde stel?
een moordenaar gaat door het land
en worgt de vogelen met zijn hand.
Gij zijt de Heer van dit heelal,
vang mij in mijn diepen val,
de stalen vogels van de lucht
zijn minder dan mijn ziel beducht.
0,

0 vang mij, vang mij, voer mij weg,
voor ik dien mensch mijn vloeken zeg,
die gansch een wereld zet in vlam
en slaat mijn zanger vleugellam.
Beroof mijn leven, God en Heer,
ik ben zoo moe, mij lust niet meer
te dralen in dit aardsche dal
waar haat Uw bloemen scheuren zal.
Hier zit ik eenzaam in mijn wei,
gedoofd de maan, en mijn schalmei
is weggeroofd; in 't prikkeldraad
hoor ik een Lam, dat stervend blaat.
LOUIS DE BOURBON.
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DE REVOLVER
ÉÉNAKTER
door GERARD WALSCHAP
PERSONEN: JAN,
FONS,
BERT,
THUUR,
LIZA.
(De woonkamer van hoofdonderwijzer Albert Vercruysse. Aan de tafel in het midden
zitten de vier jeugdvrienden volgens wekelijksche gewoonte te kaarten. Hoe losser,
vlotter en natuurlijker zij spelen, des te scherper kunnen zij geleidelijk de verschrikking der ontknooping voorbereiden, door nu en dan, even, fel maar tactvol, den
angst te beklemtonen.)
BERT

Miserie.
FONS

Ach, ik had juist zoo'n schoonen abondance.
THUUR

Kunteghem niet op1'tafel leggen
? Dangaat hi'
hij
ggvoor.
BERT

Niets te doen! Als hij zijn abondance op tafel legt, leg ik
mijn miserie op tafel, dan ga ik nog voor. Wat doen de anderen ? Jan, wat doet ge ? Passen?
JAN

Ik pas al heel den avond. Pàs !
THUUR

Ik pas ook.
FONS

Dan leg ik mijnen abondance op tafel.
BERT

Hola, manneke! Miserie op tafel dan. Alstublieft. Wat dunkt
u van zoo'n kaartjes ? Als dat geen miserie is, ken ik het niet.
Vooruit, speelt maar, ge ziet wat ik heb.

JAN

Kom kom, we geven hem zijnen frank. Hands up, wapens
neer.
FONS

Geen kwestie van! Raap uw kaarten op, defaitist, hij moet
er aan, zeg ik.
JAN

Ja, gij zult er hem in spelen met uwen abondance!
FONS

En waarom niet? Schuppenvier en vijf heeft hij niet. Hij heeft
hartenvier bloot. En zes klaveren door de dam.
THUUR

Ja, ja, we spelen! Een frank is veel te veel geld, ik verlies
al 20 centiemen.
FONS

Ik moet uitkomen. We zullen meneer den hoofdonderwijzer
direct aan zijnen miserietand voelen. Alstublieft, meneer de
hoofdonderwijzer, hartentwee, leg er uw vier maar op.
BERT

Met alle plezier. Daar.
THUUR

En hier is de drie. Hij is er al aan.
JAN

En hier is de aas.
FONS

Nondepiet, da's spijtig.
BERT

Neen, da's goed. Speel nog maar een aas uit, Jan.
JAN

Uw wil zal geschieden. Hier zie, ruitenaas.
FONS

Den heer.
BERT

De tien.
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THUUR

Schuppenaas.
JAN

Aan mij de slag. Ruitendam.
FONS

De zot.
BERT

De negen.
THUUR

Schuppenheer.
JAN

Nog aan mij. Ruitenacht.
FONS

Schuppenzot.
BERT

De zeven.
TxwR

Schuppentien.
JAN

Ze vallen goed.

't

Is nog aan mij. Ruitenzes, Bert.
FONS

Klaverenaas.
BERT

Ruitenvijf, Jan.
THUIJR

Klaveren....
(Een ontploffing in de kachel. Verslagenheid. Na een poos.)

Wat was dat?
BERT

Een bomaanslag omdat ik win zeker?
THUUR

Wat een slag! Hebt ge iets in de kachel gedaan dat kan ontploffen,
en, Bert ?
BERT

Anthraciet.
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THUUR

0, ik dacht soms dynamiet. Ik dacht dat we allemaal de lucht
in vlogen.
JAN

Ik dacht, ik dacht, wat spéélt ge? Ik heb ruitenzes uitgespeeld, Fons klaverenaas, Bert ruitenvijf.
THUUR

Ik leg er klaverenheer op.
JAN

Aan mij de slag nog altijd. Ge kunt nóg eens ruiten volgen,
he broer miserie.
BERT

Mijn kaarten liggen op tafel, ge ziet wat ik heb.
JAN

Ruitenvier.
FONS

Klaverenzot.
BERT

Ruitendrie.
THUUR

Kla...
(Weer een ontploffing, ditmaal nog harder. Thuur springt op met de handen aan
het hoofd. Het blijft een poos stil.)

Wat hebt ge toch in die kachel gedaan?
LIZA (springt binnen met de deur in de hand.)

Meneer, wat is hier gebeurd?
BERT

Hebt gij iets in de kachel gegooid, Liza, dat is nu de tweede
keer dat er iets in ontploft.
(Fons en Jan staan ook op.)
LIZA

Neen meneer, ik heb ze na 't souper gevuld voor den nacht,
maar anders heb ik er niets aan gedaan. Heere God, ik dacht
dat heel het huis inviel.
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FONS

Zijn er misschien Iersche terroristen in 't dorp ? Nu kan een
mensch in zijn eigen huis niet meer rustig wiezen, waar gaat
de wereld naartoe. Zie den Thuur eens bleek zien, haha!
THUUR

Ik heb het bij mij thuis ook al eens gehad, maar z66 hard.
En wie zegt ons dat het de laatste slag geweest is?
FONS

Wat, nogal een? 't Is nu genoeg geweest, dunkt mij.
BERT

Liza, veeg het gruis en de assche wat weg.
LIZA

ja meneer.
BERT

En luister eens of ge de kleinen niet hoort schreeuwen, Liza.
LIZA

Die worden van zoo iets niet wakker, meneer, die zijn in
hunnen eersten slaap. En mevrouw zal ook niet wakker worden, die heeft twee aspirines genomen, ze had hoofdpijn.
JAN

Dus veeg alles op, dierbaar kind, wij van onzen kant zullen
trachten het geleden leed te vergeten in het edel spel der
whistkunst.
LIZA

Ik ben al bezig, meneer Jan.
(Zij is inderdaad al bezig met borstel en blik die naast de schouw lagen.)
FONS

Weet ge waarvan die ontploffingen voortkomen, Liza?
LIZA

Neen, meneer Fons.
FONS

Van kardoezen, die de jagers in de bosschen van het tertiair
tijdperk verloren hebben. De bosschen' zijn verzonken, de
boomen verkoold en versteend, maar de kardoezen zitten er
tusschen. Gij -doet kolen op de kachel en boem!
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(Liza lacht.)

Ge lacht, maar zoo heb ik het op de universiteit geleerd.
JAN

Niet gelooven, Liza, alle mannen liegen, opgepast.
LIZA

't Is klaar, meneer.
BERT

Goed, Liza, dank u, ga maar slapen.
LIZA

Ja, ik ga dan maar slapen. Goeden nacht, meneer. Goeden
nacht, heeren.
FONS

Rust zacht, mijn kind, in de armen van Morpheus.
LIZA

0 meneer Fons!
BERT, JAN, THUUR

Slaap wel, Liza.
(Liza af. Fons, Jan en Thuur gaan weer zitten.)
BERT

Komt er nog iets van mijn miserie?
THUUR

We hebben al mi$erie genoeg gehad. Weet ge waaraan ik
daareven dacht, mannen ? Aan de ontploffing van de kruitfabriek te Wetteren.
JAN

Hoe oud waren wij toen ?
BERT

Een jaar of tien, elf zeker.
FONS

Ik herinner mij daar niets meer van.
THUUR

Ik wel. Ik was in dien tijd juist begonnen met belang te
stellen in kranten. Na de school, om vier ure, nam ik ze in
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handen en om zeven uur was ik nog aan 't lezen. Ik las letterlijk alles : van het hoofdartikel tot aan : hamer u dit goed
in het hoofd.
FONS

Hebt gij jeuk aan den aars, bestel dan onmiddellijk de wonderzalf van Moeder Michelet, verkrijgbaar in alle apotheken.
(Gelach.)
THUUR

Ja, dat las ik allemaal.
FONS

Te koop, gekalfde koe, bij de baat.
(Gelach.)

Tot ik naar 't college gegaan ben, heb ik in de krant niets
dan de advertenties gelezen.
JAN

Daaraan ziet ge hoe scherpzinnig de jeugd is. Het is de school
die ons abrutisseert. Later komt men tot de jeugdwijsheid
terug : het Benig lezenswaardige in een krant zijn de advertenties.
THUUR

Weet ge wat ik mij ook nog dikwijls met afschuw herinner,
mannen, ik weet niet of jullie daar bij waart.
BERT

Niemand van ons heeft iets alleen meegemaakt, we waren
altijd met ons vieren, dus we waren erbij. Wat was het?
THUUR

Burgemeester Hombeeckx hertrouwde en die had immers dat
knechtje met dat bultje.
JAN, FONS, BERT

Suske Poot.
THUUR

Suske Poot. En Suske Poot was op den molenberg de kamers
aan 't laden voor de salvoschoten.
JAN, FONS

0 ja, daar waren we bij, Jan.
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BERT

Ik ook. Suske was het poeder aan 't vaststampen van 't vijfde
kamerke, zoo goed weet ik het nog. En opeens...
FONS

Nondepiet, dat was óók een slag!
THUUR

Ik zie dat Suske Poot nog. Zijn gezicht zoo zwart als een
neger. Hij stak zijn hand op en dat was geen hand meer, het
was een ronde stomp en daar hing nog één vinger aan te
bengelen. Weet ge dat nog?
JAN

En dat gehuil van dat bultje.
THUUR

Hij sprong op, hij deed drie vier stappen naar ons toe en
vlak voor ons viel hij. Ik zie die hand nog v66r mij. Ik dacht
natuurlijk dat het ventje dood was.
FONS

Het heeft ook niet lang meer geleefd, maar
ontsteking gestorven.

't

is van een long-

JAN

Van een hand zonder vingeren sterft ge niet.
THUUR

Ik zie dat allemaal nog voor mijn pogen alsof het gisteren
gebeurd was.
BERT

Toen jullie drie nog op de universiteit waren, ik was hier al
hulponderwijzer, is ginder achter op den Eeckhout eens iets
tragisch gebeurd. Ge herinnert u boerke De Ridder toch nog?
FONS

Boerke De Ridder? De duivel hebbe zijn ziel. Die heeft mij
eens afgetroefd omdat ik een haan doodgeslagen had. Afgetroefd! Ik ben tijdens heel mijn droeve jeugd door Jan en
Alleman afgetroefd, maar zooals toen....
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JAN

Klaag niet, jong, klaag niet. Als ge een tiende gekregen hebt
van wat ge verdiend hebt zal 't veel zijn.
FONS

En gij dan, schijnheiligaard, gij hebt tien keeren meer verdiend en niets gekregen. Liegen dat die broer van mij kon!
Nu nog trouwens. En dat kon ik om den drommel niet geleerd krijgen.
BERT

Wie? Wat? Gij? Niet liegen?
FONS

Dat beweer ik niet. Ik loog zoo hard als de beste, maar ik
bloosde altijd. En zoo kreeg ik den troef en hem lieten ze
loopen.
BERT

Wat was dat met dien haan?
FONS

Ik was zoo onschuldig aan de dood van dien haan als... Enfin,
ik kom daar voorbij en misdoe niets. Opeens komt die haan
op mij af . Ik heb een klein dun stokske bij, een stokske van
niets. Tik, zeg ik zoo met dat stokske. Op zijnen kop. Z66,
niet meer dan dat, hoor, echt waar. En meneer valt morsdood.
Ik versta nu nog altijd niet hoe het mogelijk geweest is. Ik
had, enfin, ik had niet eens geslagen, zoo maar getikt en de
smerige haan valt dood.
BERT

Om u te pesten, Fons.
FONS

Ja, belachelijk, gemeen, ik heb nooit zoon gemeen beest gezien als dat. Maar heb ik toen slagen gekregen van dat boerke
De Ridder! Het doet mij oprecht plezier dat die beul later
zelf ook de tragiek van het leven aan den lijve gevoeld heeft.
Men ziet in de wereld toch overal den vinger Gods. Vertel,
Bert.
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BERT

Boerke De Ridder had zijn vrouw met een tweeloop leeren
schieten. Hij was gierig en bang van bestolen te worden; in
dien tijd, na den oorlog, werd er veel gestolen, er waren echte
benden. Op een zondag gaat boerke De Ridder 's avonds op
café zooals altijd. Nauwelijks is hij weg, of daar komt een
vreemde rond de hoeve slenteren. De vrouw, bang natuurlijk,
sluit deuren en blaffeturen, gaat slapen en zet den tweeloop
naast het bed. Boerke De Ridder komt heel laat thuis. Het
is stormweer. Tegen de gewoonte in is zijn vrouw slapen,
de deur is vast, hij heeft geenen sleutel. Boerke De Ridder
klopt op de blaffeturen van het slaapkamervenster. Geen
antwoord. Blaffeturen van een oud boerenhuis sluiten zoo
maar van verre, ge kent dat. Boerke De Ridder rukt er aan,
hij wil er langs onder zijn arm door steken en op de ruit
tikken. De vrouw schiet wakker, ze denkt dat de vreemde
van daarstraks wil binnenbreken. Ze schiet door de ruit en de
spleet van de blaffeturen haren eigen man morsdood.
FONS (stil.)

Dat is wat te veel. Hij had iets verdiend, maar dat niet.
THUUR

Laat ons voortkaarten jongens, ik hoor dat allemaal niet
graag.
JAN

Wanneer zijt gij van de universiteit teruggekomen, Thuur?
THUUR

Twee jaar na u en een jaar na Fons, weet ge dat niet?
BERT

In '26 zijt gij gepromoveerd, Thuur, dezelfde maand ben ik
getrouwd, daarmee weet ik het.
THUUR

Ik weet het ook, hoor. Ge hadt daarom niet moeten trouwen,
ik zou het zonder dat ook onthouden hebben.
FONS

Begin daar niet meer over. Hij heeft door zijn huwelijk de
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heiligste princiepen van onze whistclub schandelijk met de
voeten getreden, maar God heeft hem gestraft met vier kinderen en wij hebben hem amnestie verleend. Gedaan, zand
daarover. Ga voort, Jan, 't schijnt dat gij ook eens iets wist
te vertellen bij toeval, 't zal wat zijn.
JAN

In alle geval geen leugens gelijk gij met uw hanen die doodvallen zonder dat ge ze aanraakt. Hij had zoo maar een tikje
gegeven, so siehst du aus, ja.
FONS

Wind u niet op, vertel kalm en bezadigd wat ge te vertellen
hebt en tracht de eer van uw broer niet te moven, ik ben
geen moordenaar.
THUUR

Wat wilde ge nu eigenlijk vertellen, Jan, komt daar nog iets
van?
JAN

Dat geval van dien poelier ginder achter, hoe heette die jongen toch weer? Verstappen?
BERT

Monneke Verstappen? 0 ja, ook een tragisch geval. Dat is
nog wat anders dan dat van Boerke De Ridder.
JAN

Die Verstappen was juist een jaar getrouwd, Thuur, dag op
dag, toen zijn gebuur, een jongen van den koperslager, hoe
heet die koperslager weer?
FONS

Dat komt er immers niet op aan. Gij wilt van alle menschen
den naam kennen, ge kunt er geen enkelen onthouden en dan
moeten wij dat voor u doen, merci.
JAN

Heet hij niet Peeters?
FONS

Nee Janssens. Ge hebt nu al vijf minuten het woord en we
weten nog altijd niet waarover het gaat.
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JAN

Hij heet Pééters, zeg ik.
FONS

Allee, we geven ons over. Peeters.
JAN

Wel, die Peeters trouwt dus, 't is te zeggen de zoon van
Peeters, Cyriel geloof ik.
FONS

Vooruit. Aangenomen. Cyriel. Of anders Nabuchodonosor.
Als mijn broer iets moet vertellen!
THUUR

Fons, zwijg nu, het woord is aan Jan.
JAN

Ik zal hem seffens een tikske geven, gelijk hij den haan.
(Energiek, nu zal hij vertellen zonder afzwenken.)

Cyriel Peeters trouwt dag op dag een jaar na zijn besten
vriend Verstappen. Verstappen wil te zijner eere salvoschoten
lossen, maar hij heeft geen kamers en gebruikt dus zijnen
revolver. Goed. Hij gaat buiten op zijn koertje staan, hij
schiet den revolver leeg. Hij komt terug binnen, hij legt den
revolver op de koffietafel. Zijn vrouw, die nog koffie zit te
drinken, springt verschrikt op, vlucht de kamer in en roept
door de deur dat ze zich niet meer laat zien zoo lang de
revolver niet terug boven -op de slaapkamer is. « Wat raast
ge daar allemaal, zegt Verstappen, kom eens gauw hier dat
ik u leer hoe ge hem zelf moet hanteeren. Ik heb er nooit aan
gedacht, maar ik ben dikwijls laat op de baan en dan zit gij
hier alleen, soms met veel geld in huis, dat is veel te gevaarlijk. Kom hier, ik zal u leeren schieten. »
(Hij trekt zijn broer Fons recht en mimeert met hem wat hij vertelt. Fons is vrouw
Verstappen.)

De vrouw wil natuurlijk niet, maar eindelijk, na veel pramen
en prossen, krijgt Verstappen het zoover dat ze in de keuken
komt en haar hand uitsteekt naar den revolver, maar het gezicht draait ze weg. Verstappen steekt haar den revolver in
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hand. Zoo moet ge een revolver vasthouden, zegt hij, onthoud
dat nu. Nu den wijsvinger hier onder. « Neen, roept ze, ik
schiet niet! » « Ge zult niet schieten, zegt Verstappen, ik heb
hem leeggeschoten. Vinger hier onder. Neen, ge houdt hem
aan de brug. Hier moet ge den vinger houden, aan den haan. »
Hij zet zelf den vinger aan den haan. « Trek nu, » zegt hij.
Ze trekt en schiet hem in het hart.
THUUR

Komt, jongens, laat ons kaarten, 't is nu genoeg geweest. Ik
word misselijk van die bloedromantiek.
BERT

Ik heb nooit een revolver in huis willen hebben, maar toen
ik schatbewaarder van den boerenbond geworden ben, heb
ik er mij toch een gekocht.
THUUR

Dat vind ik onvoorzichtig van u, Bert, onverantwoordelijk.
BERT

Waarom?
THUUR

Omdat ge vier kinderen hebt, nondetonnerre, da's nogal
duidelijk.
BERT

Denkt ge dat ik er mijn kinderen laat mee spelen?
JAN

Ik zal u iets zeggen, Bert. Eergisteren waren Fons en ik op
de bruiloft van een nichtje in Gent. Naast onzen Nonkel
Nest, bij wie het feest was, woont een landbouwingenieur
van den staat. Verleden jaar in September, 't was in de dagen
van de Sudetenkwestie, vonden zijn twee kinderen, een
jongske van acht jaar en een meisje van zeven op de slaapkamer den revolver van papa. Kom hier, zegt het jongske tot
zijn zuster, ik zal u eens gauw doodschieten en hij schiet het
kind midden in het voorhoofd.
THUUR

Potver...dómme! . Nu is
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't

genoeg, zeg ik.

(Staat op.)

Als ge niet ophoudt ga ik naar huis.
JAN

De mama is ziek geworden en eergisteren, juist op den dag
van de bruiloft, terwijl wij aan tafel zaten, is ze gestorven.
In nummer 19 een bruiloft, in nummer 21 een lijk. Alstublieft. Echt gebeurd.
THUUR

Onze club van vier is een whistclub. We zitten hier om te
whisten. De statuten van de club schrijven voor... wacht, ik
heb het in mijn agenda staan, ik lees het u voor.
BERT

God beware ons!
FONS

Jawel! Zeker en vast! Thuur is de theoreticus van de club.
Het is zijn taak op belangrijke oogenblikken onze gedragslijn te bepalen en de levensbeschouwing van de club uiteen
te zetten in verband met de hangende vraagstukken.
THUUR

Heb ik het woord, ja of neen?
BERT

Neen.
FONS

ja.
BERT

Een tegen een. Jan, gij hebt de sleutelpositie. Heeft Thuur
het woord?
JAN

Ik wil eerst hooren wat hij te zeggen heeft, daarna zal ik
beslissen. Spreek, Rosenberg.
THUUR

Ik heb mijn agenda niet bij, maar dat is niets. In de statuten
staat : Primo : de club staat buiten en boven de partijen.
Secundo : ernstige onderwerpen worden nooit aangeroerd.
Tertio : onderwerpen die niet ernstig zijn bestaan evenmin als
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ernstige. Quarto : Dus zullen de vier leden van de club ten
allen tijde zwijgen om zich des te intenser te concentreeren
op het edel whistspel. Nu vraag ik : is het volgens deze statuten dat wij hier, in plaats van te kaarten, gruwelsprookjes
zitten te vertellen gelijk oude tantes van 85 tot 104 jaar?
FONS

De ontploffing in de kachel was een geval van heirkracht.
Maar ik eisch voortzetting van de lezing van de statuten,
namelijk van het huishoudelijk reglement.
THUUR

Ik heb mijn agenda niet 'bij, zeg ik u toch.
FONS

Ge hebt uw hoofd bij. En Rimbaud zegt : « Wat heeft men
aan boeken wanneer men een hoofd heeft dat alle boeken
vervangt ». Artikel een van het reglement van inwendige orde
bepaalt : Klokslag half elf haalt de gastheer twee flesschen
boven, wier merk en ouderdom hij aan de goedkeuring zijner
gasten onderwerpt. Deze sluwe hoofdonderwijzer wist wel
waarom hij zich aan de voorlezing van het reglement wilde
onttrekken. Vooruit, lafaard, naar den kelder, het is kwart
voor elf.
BERT (staat op.)

Inderdaad, verdraaid. Nu, voor mijn straf en om u te laten
bekomen van de doorstane angsten, haal ik er drie op en
ik laat dan meteen ook mijnen revolver zien.
THUUR

Begint ge wéér over revolvers ? Ge haalt hem niet, hoort
ge, Bert.
BERT

't Is een mooi stuk; zeg. Drie honderd frank. Zoo iets hebt
ge nog nooit in uw handen gehad, dat durf ik zeggen.
THUUR

Ge haalt hem niet. Ik sta op en ga naar huis.
BERT

Dien moed hebt ge niet.
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THUUR

Dat zult ge zien. Haal hem niet, hoor.
BERT

De vergadering zal beslissen. Wordt de revolver gehaald,
edele whisters?
FONS

ja.
JAN

ja.
THUUR

Neen.
BERT

Twee tegen een. Ge zult zien, Thuur, het is de moeite waard,
hoor.
(Af.)
FONS

Zijt gij zóó bang voor revolvers, Thuur dat wist ik niet.
THUUR

Ik heb een voorgevoel, jongens, dat dat hier slecht afloopt.
Ik weet niet wat ik heb, ik ben ziek, hier gaat iets gebeuren.
FONS

Ge moet eens naar een zenuwspecialist gaan. Hebben die
moordgeschiedenissen u opgewonden? Ge doet zoo gejaagd.
JAN

We kennen mekaar al van in de papschool. Ik heb toch nooit
bemerkt dat gij bang of zenuwachtig zoudt zijn, Thuur, wat
scheelt er?
THUUR

Jawel, jongens, bang ben ik altijd geweest, maar als kleine
jongen durft men dat niet bekennen, ge weet hoe dat gaat.
JAN

Eigenaardig, men kent zijn beste vrienden niet. Ik heb altijd
gedacht dat gij de dapperste van ons vier waart. En gij Fons?
FONS

Ik ook. En hij heeft het immers bewezen.
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JAN

Fons dierf ook veel, maar als 't er op aankwam waart gij toch
nog moediger. Weet ge nog dat we dat eksternest uitgehaald
hebben, Thuur? Ik dierf zoo hoog niet klimmen. Bert liet
zich halverwege ook naar beneden glijden. Toen Fons. Hij
dierf ook niet tot aan het nest. En toen gij. Maar dàn heb
ik schrik uitgestaan, mannen.
THUUR

En ik dan.
JAN

Ge wiegde minstens drie meter over en weer. En dat op een
kanada, die zoo sprok is.
FONS

En wij roepen : «Kom er af, Thuur, kom er toch af! »
JAN

Als ge dan eindelijk, eindelijk naar beneden kwaamt met
twee ekstereieren in uwen mond, was ik van den schrik zoo
moe, maar zoo verdoemelijk moe, dat ik geenen voet meer
vooruit kon. Verlamd was ik.
THUUR

Ik heb nog andere toeren uitgehaald die gij niet gezien hebt.
En dat deed ik allemaal om mijn angst te overwinnen.
(Poos.)

Daar, nu weet ge 't.
JAN

Kurieus, alles komt toch uit. Nu zijn we veertig jaar samen
en we kenden u nog niet.
FONS

Ik wel.
(Jan lacht.)

Ja, ik wel. Ik heb dat altijd aangevoeld in Thuur.
THUUR

Ik zal u daarover wel eens wat meer vertellen. Maar, jongens,
nu iets anders. Ik ben maar ééns om de tien jaar serieus. Wel,
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dat is nu. En ik heb nooit over de vriendschap gesproken.
Nu doe ik er ernstig beroep op. Lacht niet. Bert moet dien
revolver direct terug boven brengen, anders gaat hier iets
gebeuren. Anders gaat hier iets gebeuren, zeg ik u.
JAN

Podorie, gij zijt zeker madame Blanche ? Heeft uw geest u
dat gezegd ?
FONS

Thuur, gij kent toch ook Dr. Arthus niet waar?
THUUR

Den veterinaire of zijn broer?
FONS

Zijn broer, de zenuwspecialist.
THUUR

Natuurlijk.
FONS

Ik kom u morgen met den wagen halen, we gaan er samen
naartoe, ik moet ook bij hem zijn.
THUUR

Fons, ik mankeer niets, jongen, maar help mij. En gij ook, Jan.
BERT (op met drie flesschen wijn en een revolver.)

Hier. Wijn en wapen. Fons, doe ook iets, luierik, neem in
de kast de roomers en in de schuif ligt de kurkentrekker.
Hewel, Thuur, wat zegt ge van dat revolverken?
THUUR

Houd hem maar zelf vast, ik kan hem zoo wel zien. Draai u
naar het venster.
(Thuur staat nu achter Bert's rug.)

Zoo. Keer hem eens om. Ja. Drie honderd frank?
BERT

Ja. Mooi he?
THUUR

Ja. Een schoon stuk, he jan?
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JAN

Pol de Mont zei : Kunst om te kussen. Ik plagieer : een revolver om te kussen.
BERT

Neen, een revolver om te schieten.
THUUR

Fons, gij vindt het ook een prachtrevolver niet waar?
FONS (nog altijd rammelend.)

Ik? Ik vind niets. Nog niet eens den kurkentrekker.
THUUR

We vinden uw revolver alle drie schoon, Bert. Draag hem
nu weer naar boven.
BERT

Eerst dien sukkelaar aan den kurkentrekker helpen. Hier, hij
ligt vóór uwen neus, suffer.
THUUR

Breng hem nu naar boven, Bert, vooruit.
BERT

Presseert dat zoo ? Moet ik nu weer de trappen op en de
kinderen wakker maken ? Ge moet niet bang zijn, hoor Thuur,
hij is niet geladen. Fons heeft hem nog niet gezien. We gaan
eerst eens drinken.
THUUR

Ik drink niet zoolang de revolver in de kamer is.
BERT

Hebt ge ooit zoo'n zaag gehoord. Wat hebt gij vanavond
toch?
FONS

Ja, Thuur, onder ons, het is een beetje kinderachtig.
BERT

Ik vraag mij af waarin eigenlijk de rechten van den huisvader
bestaan als ik een revolver, dien ik 300 fr. betaald heb, in
mijn eigen huis nog niet mag toonen aan mijn beste vrienden.
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En hij is niet geladen, geloof nu toch wat ik u zeg, hij is
niet geladen.
THUUR

Dat weet ge niet.
BERT

Nog mooier, dat weet ik niet. Ik heb den revolver zelf ongeladen gekocht. Ik heb hem zelf in mijn nachttafel gelegd, ik
heb zelf een slotje op de lade gezet, ik heb...
THUUR

Uw vrouw kan hem geladen hebben.
BERT

Margriet?
(Lacht.)

Margriet heeft den eersten nacht niet geslapen, alleen omdat
er een revolver in de kamer was. Ze durft er nog niet naar
kijken, en zij zou hem geladen hebben.
THUUR

Liza kan hem geladen hebben.
BERT

Liza heeft den revolver niet eens gezien. Liza weet niet dat
ik er een heb. Ik heb hem 's morgens boven op de kleerkast
gelegd en hem eerst terug in de nachttafel gelegd toen ik er
een slotje op gezet had. Hoe zou Liza... och kom.
THUUR

De kinderen kunnen hem geladen hebben.
JAN

Neen, nu fantaseert ge de spuigaten uit, Thuur.
BERT

De kinderen... enfin! De kinderen weten nog niet wat een
revolver is.
THUUR

Een revolver is nooit ongeladen, ik wil zeggen een revolver
kan altijd geladen zijn. Dat is mijn princiep. Daar ga ik niet
van af.
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JAN

Zeer juist. Een revolver kan altijd geladen zijn, maar daarom
IS hij niet altijd geladen. Dies zeggen de scholastieken kernáchtig : a posse ad esse non valet illatio.
Txwx
Een revolver moet altijd behandeld worden alsof hij geladen
was.
FONS

Thuur, zet u daar neer, zwijg, drink en schaam u. En laat
mij den revolver eens in handen nemen, Bert.
THVUR

Schiet hem dan eerst af door het venster.
BERT

Daar. Een, twee.
(Revolver tekt af.)

Ziet ge

't?

Nog eens? Daar. Is hij nu gela'den?
THUUR

Dat weten we niet. Misschien wel.
JAN

Drink, jongen, drink, ge zijt neurastheniek. Sta vier keerera
per nacht op, spring in een bad met koud zout water en als
ge dan nog niet dood zijt, zijt ge genezen.
BERT

Als hij geladen was, Thuur...
(Geeft revolver aan Fons.)
FONS

Discuteer niet meer, Bert, ge verschiet nutteloos uw kruit.
Allemaal aan tafel.
(Ze gaan zitten.)

Drinken. A vot' santé.
(Ze drinken. Van nu af zorgen zij ervoor dat ze de drie flesschen leeg krijgen.
jongensachtig schenkt iedereen voor zichzelf en de anderen in.)

(Slot volgt.)
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DAGFILOSOFIE
(voor Julien Kuypers)

Al zakt de moed mij somtijds in de schoenen
omdat ik nog van voorspoed blijf gespeend,
ik moet finaal mij met het lot verzoenen
omdat mijn klein bezit niet is ontleend.
Wat mij behoort heb ik mij zelf verworven
met noeste vlijt, die weiger werd beloond.
Al heb 'k het af en toe wel eens verkorven,
ik heb steeds weer mijn goeden wil getoond.
Ik moet nog steeds niemand naar de oogen kijken
al blijf ik dankbaar voor geboden stut.
Als 't waar is dat wie geeft zich zal verrijken,
dan zal ik vast niet sterven in een hut.
Al zakt de moed mij dikwerf in de schoenen
omdat ik nog van voorspoed blijf gespeend,
ik blijf finaal mij met het lot verzoenen
omdat ik hoop tot eens mijn hart versteent.
M. DE DONCKER
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GESTALTEN IN 'T VERLEDEN
door M. E. BELPAIRE

XIX
Allerheiligen 1915 werd in de kapel van den Océan gevierd
door een plechtige hoogmis, waarin P. Hénusse een rede hield
over « Mort et vie ». De Koningin was aanwezig, zoodat al de
groote bazen van de ambulance, Dr. Depage aan het hoofd,
hoe weinig godsdienstig en hoe verstokte logemannen ook,
het zich ten plicht achtten de plechtigheid bij te wonen. Wij
eveneens verlieten voor eenmaal ons geliefd kerkske voor de
nieuwe kapel, maar wij vergoedden het 's namiddags met naar
't officie der overledenen en het lof te gaan. Met vreugde
hervonden wij de gewone, warme atmosfeer, de liturgische
schoonheid in de dorpskerk. 's Morgens hadden op 't oksaal
der kapel een vrouwen- en een mannenstem zich laten hooren
in langoureus duo en het woord van P. Hénusse had ons ook
ditmaal koud gelaten.
Het weer was allerslechts. Er woei een waar tempeest, en
wat dat aan de zeekust beteekent hadden wij reeds ervaren.
Wat een verschil met de lente-zachte temperatuur van 't vorig
jaar! We waren ook dieper den oorlogstijd ingetreden en al
bleef men op spoedige verlossing hopen, toch waren we in
De Panne als ingeburgerd en hadden we er ons leven op Ingericht.
Voor de eerste maal, dit jaar, mochten de priesters op
Allerzielendag drie missen lezen. In Spanje was dat sinds lang
gebruikelijk. In Swiss Cottage bleef het 't zelfde komen en
gaan van bezoekers, frontmannen en vrienden. Godfried Persyn was ons veelvuldige gast. Wij genoten van zijn Westvlaamsche bescheidenheid en leergierigheid. Hij wenschte
Deensch te leeren en wij leenden hem het eerste deel van
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joergensens Livslegende, dat wij van den schrijver gekregen
hadden. Het boek draagt nog wat vlekken van de loopgravenmodder. Zoo draagt het ook zijn oorlogssporen. P.
Callebrecht was in De Panne op dat o-ogenblik. Wij hadden
den vriendelijken man gaarne zien blijven, om ons te helpen
voor Belgische Standaard en vrouwenwerken, maar hij had
zich zoo nuttig weten te maken bij de vluchtelingen, in Engeland, dat hij er, tot ons spijt, werd teruggeroepen.
P. Ildefons was reeds -druk bezig een blijde Kerstmis voor
de jongens voor te bereiden. Een geldinzameling werd op
touw gezet en vond overal bijval. Gul en grif werd er gegeven. Mw. Frans, de vrouw van den generaal, bracht gedurig
nieuwe en aanzienlijke sommen aan die zij gebedeld had. Wij
eveneens wenschten een feestje te geven aan onze werksters
en hadden ons gewend tot Mrs. Innes-Taylor die van alles
ontving uit Engeland en altijd gereed stond om te helpen.
Doch hoe zwaar werd de arme Mrs. Innes-Taylor plots getroffen!
Wij vernamen den 4den November dat Pauline Van Hee,
doodelik gewond door een bom, in den Océan was binnen
gebracht.
Wij kenden haar niet en moesten haar eenige dagen later
ontmoeten op een onzer vergaderingen. Enkel in den dood
mochten wij haar kalm gelaat, door gitzwart haar omkroond,
aanschouwen.
Zij was de nicht van den pittigen priester Van Hee, zoo
geestig beschreven in Hugo Verriest's « Twintig Vlaamsche
koppen », en had dezelfde oorspronkelijkheid, dezelfde
levensenergie. Haar ouders echter lieten haar niet vrij haar
drang tot zelfovergave in te volgen en ook de banden van
kleinsteedsche conventie knelden haar. De oorlog bracht verlossing. Te samen met Marie de Grave, die tweede schutsengel
der Veurnsche bevolking, stond zij van de eerste dagen van
den IJzerslag af aan de statie om de gekwetsten op te nemen,
de vluchtelingen te helpen. Dag en nacht stond zij in de bres.
Mrs. Innes Taylor was zij een onwaardeerbare vriendin. Haar
sterke en breede geest, liet zich niet afschrikken door ongewone uitheemsche levenswijzen. Met hart en ziel ging zij op
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in al het goede door de edele vrouw met haar twee Engelsche
helpsters gesticht. Houten barakken werden in de nabijheid
der stad opgericht, waar de schoolkinderen voedsel en kleeres
vonden en de heele bevolking hulp in alle noodwendigheden.
-- 't Was daar op het slagveld der liefde, dat Pauline Van
Hee doodelijk getroffen werd. Niet zonder levenskiemen
achter te laten. Onder den invloed van haar levendig geloof,
had Mrs. Innes-Taylor dat zelfde geloof omhelsd en was den
25 October in de Katholieke Kerk gedoopt geweest. Pauline
was haar meter. « Elle a sauvé mos áme, et moi je n'ai rien
pu faire poer elle, » zeide ons Mrs. Innen-Taylor, bitter weenend. « J'ai tont perdu. Elle a été pour moi plus qu'une mère.»
Later zouden wij nog meer over de edele vrouw vernemen.
De twee Engelsche jufvrouwen, die Mrs. Innes-Taylor behulpzaam waren, waren ook lichtelijk gekwetst geweest. De eene,
Miss Saunders, keerde terug naar Engeland, toen zij hersteld
was, maar de tweede, Miss Mac Neill bleef op haar post. Zij
was een fijne Engelsche lady van de hooge aristocratie.
Den 8sten November, om 7 uren 's morgens werd Juf. Van
Hee, in stillen eenvoud, te Veurne begraven. De tijden gedoogden geen staatsie, maar overgroot was de toeloop van
't volk op dat morgenuur en de menschen knielden o p straat
neer, als voor eene heilige, wanneer zij voorbij werd gedra-

gen.
Was het haar te danken dat onze vrouwenwerken onze
meeree uitbreiding vonden in die maand November? Wij
vonden overal hulp en bijval. De jufvrouwen Bieswal waren
onvermoeibaar. Uit Veurne geweken, bewoonden zij De
Panne met hun ouden vader. In Veurne zelf hadden wij Juf.
de Grave, Mevrouw David, Mevrouw De Necker, eene Antwerpsche van geboorte. Druk werd er vergaderd en gepland.
Op Ste Ceciliadag had er een allerliefste feestje plaats. Om
9 uur zong de pastor de mis in de kapel der Zwarte Zusters
en hield er een van zijn fijnste preken. Was het dan of 's namiddags dat hij sprak van Cecilia-a p i s a r g u m e n t o s a
—dat neerstig bietje, dat onophoudend honing verzamelde
uit den kelk ^er bloemen, in zuiverheid en schoonheid ? —
Want 's namiddags ook werd er feest gehouden op de villa
:
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Les Airelles. Al onze werksters waren aanwezig, de juffrouwen Bieswal en anderen, pastor Van Beveren en Kapelaan
Denys. Bloemen werden aangeboden, aan mij, ter eere van
't Ceciliafeest. Waarom ? Zeker doelend op tante Constance's
nalatenschap van muziekaliteit. Ik heb altijd geoogst, waar
ik niet gezaaid heb. Zoo werd mij ook toegeëigend de toewijding aan de gekwetsten van mijne nicht, Elisabeth Mansion, in den océan en eene legende van algemeene liefdadigheid verspreid. Voor de werksters was een lekkere koffie
met koeken voorbereid. Na 't officieel gedeelte van het feest,
werd er gezongen, gepraat. De leute was er hartelijk en
oprecht. November, de doodenmaand, zoo treurig begonnen
door 't afsterven van Pauline Van Hee, kreeg toch op 't einde
nog een lichtstraal door dit blijde Ceciliafeest.
Af en toe hoorden wij van wat er omging in 't bezette land,
dat zoo ver scheen, afgesloten door den ijzeren muur van den
oorlog, of vingen wij nog echos op van vroegere gruwelen.
Zoo vertelde ons Aalmoezenier Van Gramberen over wat hij
bijgewoond had te Sempst, hoe men den zoon van een beenhouwer de twee beenen had afgezaagd vooraleer hem levend
te verbranden. Eene vrouw was, onder de slagen, krankzinnig
geworden, alsook een jong meisje.
En met zulke monsters heulden zekere Vlamingen. De
namen van Borms en Jacob kregen een noodlottigen klank in
ons ooren. Die aan het front waren konden niet verdraagzaam
zijn voor afvalligen in het bezette land.
Wij waren op dit oogenblik het moedig, zoo kranig werk
van Joergensen : Klokke Roeland, aan 't vertalen. Die vreemdeling nam den handschoen op voor ons gemarteld land en
brak daardoor af met Duitsche vrienden die het hem niet
zouden vergeven. Maar de rechtvaardigheidsdrang was te
sterk bij hem. Onze vertaling verscheen eerst in feuilleton in
De Belgische Standaard, later in boekdeel bij Paul Brand te
Bussum. Wij hoopten aldus Joergensen eenigszins te vergelden voor den milden steun dien hij vroeger bij de Duitschers
genoot. Want nu voor jaren zou die inkomstbron voor hem
afgesloten zijn.
De Decembermaand van 1915 verliep in grijze eentonig695

heid. Er scheen geen einde aan den oorlog te willen komen.
De Champagne-offensief had geen oplossing gebracht. Een
tweede oorlogsjaar zag men te gemoet. Dan maar in zijn lot
zich schikken. Wij hadden in De Panne reeds onze vaste gewoonten genomen : de morgenmis in ons geliefd kerkske;
'S namiddags gewoonlijk, 't lof bij de Oblaten. De wandeling
langs den dijk liet ons toe de zee te zien. 's Zondags de hoogmis in de dorpskerk met die preek van den pastor die steeds
een streeling was voor de ooren, een voedsel voor de ziel.
Kennissen hadden wij genoeg. Door de vrouwenwerken met
dames en juffrouwen. Door de Belgische Standaard met heel
de frontbevolking, aalmoezeniers, soldaten van alle slag. P.
Ildefons was de spil geworden rond dewelke een druk leven
zich bewoog. Een wondere ijver bezielde hem. Voor 't oogenblik ging alles naar de voorbereiding van Kerstmis.
Om er een aan onze werksters te verschaffen, was onze
groote toevlucht Mrs Innes-Taylor. In Veurne wenschte men
ook iets te genieten van wat er in De Panne omging en er
werd beslist eene mis te laten zingen, op den Ben December,
en P. Ildefons zou het sermoen houden. Dit was eene gelegenheid voor ons om voor eens De Panne te verlaten en kennis
te maken met Mrs Innes-Taylor's werk en installatie, want
wij zouden bij haar logeeren. Daags voor het feest der Onbevlekte Ontvangenis begaven wij ons op weg, te voet natuurlijk er was geen an er middel van verkeer. Het weer was
gunstig, maar een bolle Zuid-Westenwind waaide ons tegen
en de wegen waren erg modderig. Dicht bij Veurne, ontmoetten wij Dr. Daels met Aalmoezenier Hanssen, die ons bracht
tot aan de barak, waarin Mrs. Innes-Taylor bezig was eten
te geven aan de schoolkinderen. Een groot planken ref ectorium, met keuken daarnaast. De meisjes werden eerst gediend; daarna de knapen. In 't geheel waren zij een driehonderd in getal. Zij kregen boterhammen, koud vleesch en
chocolade. Een weinig verder stond de schoolbarak. Tusschen
de twee, een oud steenen kapelleke. Aan de overzijde was de
roote houten barak die als bergplaats diende voor de kruienierswaren, conserven, kleedingstukken, enz., die uitgedeeld werden aan vluchtelingen of arme bewoners van
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Veurne, en waarin Mrs. Innes-Taylor en haar gezellinnen
woonden. Drie slaapkamers, uitgevend op een middenzaal,
keuken, bureau, eetzaal en vestiaire, alles in wit hout, keurig
onderhouden, laag van verdiep, met kleine vensters, uiterst
gezellig en cosy. Men kon zich licht in het Far-West wanen.
Wij gingen 's namiddags Mej. De Grave opzoeken in haar
groote, nieuwe woning der Zwarte Zustersstraat. Zij bracht
ons bij de vrouw van een gendarm , Mme Allewaert, die in
een kelder van Veurne den fijnsten kant bewerkte. Zij had
daarvan reeds geschenken gedaan aan de Koningin van Engeland, aan Mme Poincaré en aan onze Koningin. Een echte
artiste was ze in haren aard. Zulke pittoreske ontmoetingen
en toestanden kon enkel de oorlog meebrengen. Van daar
gingen wij naar 't weezenhuis, waar de meisjes ook aan 't
kantwerken waren. De weesmeisjes moesten voor de vreemde
gasten hun talent toonen. Zij zongen voor ons in 't Vlaamsch,
in 't Fransch, in 't Engelsch. Wij moesten hun werk bewonderen. Altijd onder geleide van Mej. de Grave, de weldoenster
van Veurne, gingen wij dan het aloude klooster der zwarte
Zusters bezichtigen, dicht bij hare woning, en al de kunstschatten, de schilderachtige hoekjes en kantjes bewonderen,
de vredige atmosfeer, als in een afgezonderd begijnhof,
inademen. Dit alles in het door de bommen bedreigd middeneeuwsch steedje.
In de volledigste duisternis en onder stortenden regen keerden wij terug naar Mrs. Innes-Taylor's barak, waar wij vernachten zouden. Wij hadden wel rust verdiend na zoon vermoeienden dag, maar de wind sloeg wild tegen de planken
en deed ze janken en kraken, als de flanken van een schip.
Ik dacht aan David Copperfield, in oude woning-boot, op
het strand van Yarmouth.
's Anderendaags moesten wij vroeg uit bed, voor de mis in
St. Niklaas. Te zeven uren werd zij gezongen ter eere van het
Onbevlekt Ontvangenis-feest en P. Ildefons hield een korte
preek voor de toegestroomde menigte. Van heinde en ver,
zelfs van naburige dorpen, waren vurige congreganisten toegestroomd. Het mystieke West-Vlaanderen liet zich niet door
den oorlog be-dwingen. Schitterend was het altaar verlicht en
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de zang weerklonk.
Terug in de barak, na 't ontbijt, werd ons de vurige jeugd
voorgesteld, de meisjes van het Klaverken een Vlaamsche
vereeniging die de keur verzamelde van de vrouwelijkejonkheid van Veurne en 't omliggende. Verdienstelijk maakten
zich daarin de drie begaafde dochters van Dr. Van den
Bulcke en vele andere, onder dewelke de twee voornaamste
helpsters van Mrs. Innes-Taylor,
Marie-Thérèse en Godelieve
Y
Therssen.
E. H. Berlaimont, die Mrs. Innes-Taylor gedoopt had en
haar peter was, kwam ons dien morgen groeten en wist ons
nog . veel over Pauline Van Hee te vertellen. Mej. De Grave
bracht ons per rijtuig terug naar De Panne en wij kwamen
er in tijds om Francis de Croisset te ontvangen, die een geschenk bracht voor de Koningin. Francis de Croisset zoo
was zijn naam in de Fransche litteraire wereld was eigenlijk
een Belg, de zoon van Sam Wiener, de rijke helper van
Leopold II. Hij had dienst genomen in 't fransch leger en
droeg een sierlijk, splinternieuw luitenantsuniform, dat ons,
gewoon aan het bemodderd, slordig uitzicht onzer jongens,
de oogen uitstak. Vooral zijn botten van 't fijnste leer moesten wij niet vergeten. Die hadden zeker niet veel dienst gedaan in de tranchées. Hij was drager van een kostelijk geschenk voor onze Koningin, van wege zekere Mme Lebègue :
een kistje van allerkostbaarste hout, behelzend doozen met
poudre de riz en flacons met een parfum voor haar opzettelijk
samengesteld, benevens en adres met kunstige enluminures
door benedictinessen vervaardigd. Het geheel had wel eene
waarde van 30.000 fr. naar hij -ons mededeelde. Wij werden
gelast dit aan het hof te doen geworden. Ik was toen nog
niet in voeling met onze Koningin en wist niet goed hoe het
aan boord te leggen. Toch kwam eenigen tijd daarna een
gendarm het kostelijk geschenk halen.
Copies van het flacon voor Koningin Elizabeth bestemd,
zouden verkocht worden ten " voordeele van het franco-belgisch werk. Ons eigen werk : Steunfonds voor de economische
heropleving, van België, vorderde goed, al waren alle landen
niet even sympathiek als Italië. Wij hadden in November
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geschreven aan Mw. Giraudier y Badia van Barcelona, die
wij, door correspondentie, kenden, door de Internationale
Katholieke Vrouwenbond. Deze dame maakte zich daar zeer
verdienstelijk in sociale actie en was niet altijd te akkoord
.met de richting der meer conservatieve, aristocratische damen
van Madrid. Zij had ons haar volle sympathie teruggeschreven, maar vreesde weinig behulpzaam te kunnen zijn, daar
Spanje meer naar den Duitschen kant overhelde. Het Spaansche volk inderdaad zag de zaak der alliés meer als die van
Frankrijk. het land van anti-clericalisme en losbandigheid.
Dat België gemarteld werd om zijn getrouwheid aan 't gegeven woord, in verdediging van cultuur en recht, werd niet
begrepen. De Katholieken van Spanje hielden het met de
Duitschers, en de Duitsche Katholieken, in den oorlog en na
den oorlog, vonden geen woord om Duitschlands schuld
tegenover België te bekennen en te betreuren. Treft het
niet hoe in beide landen, sindsdien de Katholieken zuchtten
onder een veel wreeder vervolging dan welke ons land in
de jammerjaren te verduren had?
Het oorlogsgedoe lag nogal stil in die Decembermaand
1915. Wat wij er van zagen was slechts wat zich op zee afspeelde. Den 14 December beleefden wij een spannend tooneel. Wij begaven ons naar 't lof der Oblaten, langs den dijk,
toen wij boven de watervlakte twee vliegtuigen bemerkten,
een Duitsch vervolgd door een van de onzen. Met spanning
volgden wij 't gevecht. En niet alleen wij, maar een haastig
toegeloopen menigte; uit alle zijstraten waren de soldaten op
den dijk bijeengestroomd en keken angstig in de lucht. En
wat een gejubel steeg uit al die borsten, toen de Duitsche
vlieger, door den onzen getroffen, pijlsnel neerviel in de zee.
Een vlam sloeg op toen het moordtuig het water raakte. En
de jongens in vervoering, pakten malkander vast en begonnen
van vreugde te dansen. Aan den armen vlieger, aan zijn onsterfelijke ziel dacht wel niemand, zelfs ik niet die met dezelfde spanning de worsteling had gevolgd. « Gij zult wel
voor hem gebeden hebben, » zeide mij de oude heer Bieswal,
die daar aankwam. Tot mijn schande moet ik bekennen dat
ik vurig toegekeken had wenschend hem te zien neerploffen.
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Georges Van Severen logeerde een tijd lang bij ons, in 't
begin van die maand en wij genoten veel van zijn conversatie,.
de boeken die hij ons bracht, het discuteeren over letterkundige enandere onderwerpen, kortom den omgang met een
familielid, van dien Westvlaamschen tak zoo sympathiek aan.
mijn hart.
Van Joergensen hadden wij zijn pas verschenen leven van
de H. Catharina Van Senen gekregen, den tegenhanger van
zijn St. Franciscus, een zijner schoonste, diepste boeken. Nu
wij de vertaling van zijn Klokke Roeland voltooid hadden,
dachten wij eraan ook de vertaling voort te zetten van zijn.
« Goethebogen », waaraan wij reeds voor den oorlog begonnen waren. Dit is, naar mijn meening, een zijner fijnste werken. Joergensen is in de eerste plaats een dichter.
In De Belgische Standaard was het altijd dezelfde drukte,
het binnen vallen van soldaten en aalmoezeniers de ijverige
heer Van den Heuvel, onder andere het voorbereiden van
Kerstmis. Daar de omhaling zoo goed gelukt was, dacht men
er aan leeszalen in te richten, waar -de jongens ontspanning
zouden vinden en rustig, in de warmte, kunnen zitten. Al die
initiatieven gingen uit van De Belgische Standaard, of liever
van zijn stichter, P. I ldef ons. In die nuttige werkzaamheid,.
ging het jaar 1915 ten einde.
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NACHTMERRIE VAN DEN GEVANGENE
Hier moeten honden zijn in kelders opgesloten.
Hier moeten honden zijn wier tong brandt als een toorts.
Herhaaldelijk hoor ik het harde trapp'len hunner ponten
wier geele nagels giftig gloeien van de koorts.
Hier moeten honden zijn verhongerd en verhit.
Hier moeten honden zijn die kreunend bloedgal braken.
Herhaaldelijk hoor ik hun goor gebit
als een bevroren oester ogenkraken.
Hier moeten honden zijn gefokt om mij aan stuk te rijten.
Hier moeten honden zijn belust op menschenvleesch....
Ach! Kon ik toch de boeien om mijn pols aan stukken bijten
en mij ontdoen van deze duizelige vrees.
BERT PELEMAN.
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JEUGD
door . ERNEST CLAES

G. — ROND DEN OUDEN HAARD
EN WIE MIJN MOEDER WAS
In het tweede jaar van de lagere klas, in den tijd van de
tafel van vermenigvuldiging, kreeg ik last met het gehoor.
Ze be onnen mij thuis te noemen « onzen doove ». Ik werd
voortdurend bekeven omdat ik niet luisterde naar het een of
ander bevel, in de school hoorde ik de stem van den meester
bijna niet meer, ik werd meer dan ooit gestraft wegens niet
opletten, niet gehoorzamen, en met schrik hield ik den mond
van den meester in het oog om daarop te raden wat hij zegde.
Op een namiddag vroeg hij mij tweemaal iets zonder dat ik
het begreep. Met gespannen angst keek ik naar zijn mond,
en dan naar het jongetje naast me of die mij misschien verklaren zou wat de meester wilde. Opeens stond hij naast me,
met zijn stok in de hand. Hij vroeg weer iets dat ik maar half
hoorde, en daar ik meende dat ik ging afgerost worden hield
ik mijn arm boven mijn hoofd en jammerde in het wilde weg
« Ja meester! » Toen scheen hij het te begrijpen. Peerke
Grune moest met mij na de klas mee naar huis om te zeggen
dat ik niet meer naar de school mocht komen. Ik was doof.
Of ik daar onder geleden heb ? Volstrekt niet. Ik moest
niet naar school gaan, en er kon mij in die dagen geen grootere vreugde overkomen. Aan dokters werd niet gedacht. Wel
werd er een paar keeres gebeeweegd naar Scherpenheuvel.
Van af mijn eersten vrijen dag zat ik in de weide om er op
de koeien te passen, en Tederen dag van dien gelukkigen kinderzomer heb ik daar doorgebracht, op mijn eigen, zonder
702

een speelgenoot. In de beken en in de grachten heb ik gevischt en gemeurd, kanaaltjes gegraven en dijken, aangelegd,
een pracht van een zeilboot getimmerd, in den wilden houtkant een verborgen hut gebouwd, uit klei een huisje getimmerd met echte glazen vensters en dat ik bevolkte met kikvorschen, en op een schoonen dag ontdekte ik dat ik beeldhouwer was. Ik was met vader mee geweest naar Averbode,
hij ging er binnen bij Tisteke Colas, die een kruisefiks aan
het uitsteken was, en daar ik niets van het gesprek hoorde
keek ik met zooveel te meer aandacht naar Tisteke's handen.
En de week daarop heb ik in mijn weidehut niets anders
gedaan dan gekerfd en gesnipperd aan een blok elzenhout.
ik heb een pastoor gebeeldhouwd, of dan toch iets dat voor
mij een pastoor was, een soldaat, koeien en honden, en bij
ieder figuurtje merkte ik dat ik iets vergeten had. Vruchteloos
heb ik een « peerdensoldaat » geprobeerd. Daarbij vergat ik
heel dikwijls naar de koeien te kijken, die rustig in de weiden
of op het land van andere menschen stonden te grazen. Thuis
lieten ze mij maar doen. Ik was immers « onzen doove ». En
zoo alles wat er in die blijde zomermaanden, met mij en om
mij gebeurd is, nog zoo levendig en klaar voor me staat, tot
de kleinste bijzonderheden en vormen van de dingen, komt
het doordat ik toen alles zoo scherp in mij opgenomen heb,
de doening van menschen en dieren, te midden van het hen
omringende, dat niets mij daarbij stoorde, en dat ik er in mijn
eentje zat op te peinzen. Ik leerde dingen zien waar ik altijd
was langs geloopen zonder ze te bekijken. Het was of ze, met
er niets bij te hooren, dichter bij me waren en of ik ze klaarder
zag. Alleen als er thuis in den haardhoek iemand zat te vertellen en ik op al de gezichten de belangstelling las, leed ik
er erg door « onzen doove » te zijn.
Door die doofheid had ik de eigenaardige gewoonte gekregen aandachtig te kijken naar den mond en naar de achtereenvolgende gezichtsuitdrukkingen van dengene die aan 't
spreken was, en stilaan kwam ik er toe bijna alles te raden
wat men mij zegde. Op het platteland gebruikt men niet
zooveel woorden, en ze slaan altijd op dingen uit de dageli j ksche omgeving die men goed kent. De gewoonte is mij
703

van dan af bijgebleven het beweeglijk spel van een gezicht te
volgen terwijl ik naar de woorden luister. Het was een pretje
voor me, als moeder met iemand te praten zat, de gezichten
in het oog te houden en op het eind te kunnen zeggen:
« Moeder, ik heb g e z i e n wat ge gezegd hebt. » En moeder
vond dat iets fenomenaals.
In het najaar waren de kasseiers voor ons huis den steenweg aan het herstellen. Ik was er met andere kinderen aan
't spelen in de zandhoopen, toen iemand een zwaren kei o
den steenweg gooide, en i k ho o r d e het doffe geluid. I
stond een poosje verstomd te kijken naar mijn omgeving.
Maar onmiddellijk schoot me in het hoofd : tegen niemand
zeggen, anders weer naar de school, tafel van vermenigvuldiging....
Mijn herinneringen uit dien tijd staan minder in verband
met de school dan met alles wat leefde en roerde in en om
ons huis. In de eerste plaats zie ik daar voor me, vader en
moeder, broers en zusters, de ouderlijke woonst.
Wij waren met negen kinderen, wij leefden van het kleine
boerenbedrijf op de Worp, een hard werkend leven, met te
weinig grond, met geen uitzichten, en met elken dag de
nieuwe zorg om er door te geraken. In dat bestaan werd ook
het gemoed verhard. Goedheid en zachtheid schieten magertjes op waar te veel moet gedacht worden aan den arbeid voor
het dagelijksch brood. Al te vaak heerschte er in ons huis
een atmosfeer van gedruktheid en onvriendelijkheid. De
handen stonden daarbij los aan de armen, en het waren
natuurlijk de kleinsten die -de meeste klappen kregen.
Maar al werd er voortdurend gekibbeld en geruzied om
een kleinigheid, om een woord, een blik, toch heerschte er
in ons huis een sterke familieband. Ze hielden aan mekaar
bijna zonder het zelf te weten, en dit kwam telkens treffend
aan den dag bij ongeluk of ziekte, of wanneer een buitenstaander zichdurfde bemoeien met iets wat ons alleen aanging. Nooit of nergens lieten ze mekaar in den steek. Met
het ouder worden, en naar gelang de eene na den andere
trouwde en wegging, werd die band nog sterker. Ieder van
hen werkte van den morgen tot den avond voor het welzijn
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van het heele gezin, niemand dacht hierbij alleen aan zich zelf,
en wat den eenen overkwam, in goed of in kwaad, trof ook
al de anderen. Over gevoelens van genegenheid spreken, of
dat al te in 't oog springend toonen, deed men nooit, dat werd
beschouwd als kinderachtig, flauw, en men betrouwde het
niet.
De avonden in het oudershuis, in mijn kinderjaren, vergeet
ik nooit. Nu die tijd, na zoo vele jaren, ontdaan is van alles
wat toen de poëzie ervan zeer miniem maakte, op een afstand
die alle ongunstige kanten verdoezelt, en doet vergeten het
harde en uiterlijk liefdelooze van menschen die nooit geleerd
hadden hun hartstochten en heftigheden te bedwingen, dunkt
het mij soms dat ze in mijn verleden staan als een sprookje,
als iets dat nagebleven is van een schoon boek. Het begon
met liet najaar. Het zomerwerk liet niemand tot rust komen,
de innerlijke mensch verzonk daaring eheel. En aan den arbeid
in het kleine boerenbedrijf was weinig vreugde. Wie in den
boer volstrekt een mensch wil zien, tevreden met zijn lot,
kalm zijn werk verrichtend, gelaten onder Gods bestier, al
goedheid en innerlijke volmaaktheid, met schoone gevoelens
over ploegen en oogsten, land en zon, die heeft misschien
wel boeken gelezen over boeren en buitenleven, maar heeft
nooit in de huid van een boer gestoken, noch hem van dichtbij
gezien. Aan het boerenleven is veel poëzie, maar niet voor
den boer.
Met het najaar veranderde alles. De aardappelen, daarna
de beeten, wortelen en rapen, waren binnen, waren toegedekt,
het land lag omgeploegd, het nieuwe koren was gezaaid, de
rust kwam over de velden en over de menschen. De vroege
herfstavonden., die zoo zacht als een moeder kwamen aangeschreden van half in den nanoen, brachten hun eigen bekorende innigheid mee. De meisjes hadden om dit uur hun werk
nog in den stal, maar de jongens hadden niets meer te doen,
en achter haag of gevel stonden ze met iemand die juist over
den steenweg voorbij kwam, of met een paar gebuurjongens,
gekheid te verkoopen, te vertellen, en wij hoorden ze lachen
tot over het huis. Iets van de vroegere kindervroolijkheid
kwam dan nog wel eens boven, en ze speelden met de kleinere
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broers mee « verloren steken » of « heinke pollevie ». En
terwijl de zusters in den stal bezig waren kondt ge er zeker
van zijn dat de - eene of andere verliefde pummel in den
donker tegen den deurstijl of achter den gevelhoek stond,
om van daar naar zijn zoetelief, in den schemer van een stallantaren, te geeloogen, en van tijd tot tijd te zeggen dat het
schoon weer was. Klonk opeens de stem van moeder of vader
in het achterhuis, dan wipte de verliefde Sus of Peer geschrokken de duisternis in, en kende hij de plaats niet goed, dan
kwam hij wel eens terecht in een mest- of aalput, of liep met
zijn dwazen kop tegen een kar. Lieske of JóoTe keven ondertusschen heel hard tegen de koeien om andere geruchten te
verdooven. In den lateren avond zaten we na het eten rond
het haardvuur. Daar was zelfs geen gesnebber van vinnige
stemmen in het achterhuis meer. Zoo goed was die rust.
Inwendig verzadigd en vredevol voelden wij het eind van
den dag in het huis komen.
Op een avond, met de eerste koude dagen, nog voor de
Allerzielenweek, kwamen we binnen, en in de groote kamer
brandde de Leuvensche stoof. Dan drong sterker in ons de
innige, warme verbondenheid met het oude huis, die al het
vreemde buiten hield, en weer terug was gekomen als iets
eigens van ons alleen. Wij werden sterker gewaar dat wij bij
mekaar hoorden, en één waren. Alles kreeg een ander uitzicht;
de kachel, de kamer, de witte porseleinen petroleumlamp,
waarvan de zachte schijn zoo goed paste bij de stemming, het
bracht een nieuwen geest mee. Een voor een kwamen ze binnen-, met de koude winterlucht in hun kleeren, en met een
glimlach traden ze in de warme beslotenheid van het licht en
het vuur. In de haardkamer had alleen bij het eten aan tafel
ieder zijn vaste plaats. Maar hier, waar we de lange winteravonden doorbrachten, had ieder voor den ganschen avond
zijn eigen hoekje, achter de tafel -of naast de kachel, en de eene
moest niet probeeren de plaats in te nemen van den andere. En
dan had ieder ook zijn bezigheid of liefhebberij. Hein, de oudste, was een hartstochtelijk visscher. Avond na avond zat hij
netten te strikken, voor hem zelf of voor vrienden, kruisnetten,
schepzakken, waaien, trommelfuiken, werpnetten, wargarens,
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en zoodra het seizoen het toeliet trok hij er 's avonds op uit.,
naar de Dulp of de Letsgracht, naar de kuilen in het broek
of in het Kraanrijk. De tweede, Lowie, « onze Witte », was
de bezorgde, vaderlijke wroeter, die altijd door te piekeren
zat over den arbeid, wat er hier en dan daar nog kon of
moest gedaan worden, en al wat hij zei sloeg daarop. Hij
hield zich 's avonds bezig met het nuttig werk, boonen peulen,
kemp schillen, of wel hielp hij in den stal. Een goedhartige
lobbes in den grond, maar die noodeloos alles te zwaar inzag.
Frans, de derde, « onze Boer », een vinnige, warmbloedige
natuur, bij de minste tegenheid opbruisend in driftige buien,
met even gemakkelijk een traan als een vloek, meestal een
opgeruimde, dol vroolijke kameraad. En een gouden hart.
Hij was de blijde en gegeerde kermisvogel van alle gezel
schappen, de deugeniet die iederen zondag met zijn vrienden
de eene of andere dwaze streek uithaalde, waarover ze een
week lang stonden te grinniken en te fezelen. En verliefd op
al de meisjes van de parochie. Frans was de eenige die zich
gauw verveelde in die gemoedelijke huiskamer, het was hem
te stil, te rustig, en geen arbeid hoe zwaar ook, kon hem
vermoeien dat hij behoefte had aan zitten of niets doen. Alle
knutselarij aan ledertuig, veldalaam, paardengespan, was zijn
werk, en 't moest tot in de kleinigheden perfect gedaan worden. Zijn groote liefhebberij waren zijn duiven, en hij heeft
een heroïschen strijd geleverd tegen de katten . en katers die
hem zijn duivenplezier in ruime mate bedierven. Dat duurde
tot hij op een schoonen dag thuis kwam met een versleten
koperen bugel, dien hij met zijn spaarcenten had gekocht.
Hij was de eerste muzikant van de Averbodesche « Sint-JansVrienden ». De kleineren waren bezig met het eene of andere
spel, en vader zelf zat gewoonlijk stil zijn pijp te rooken en
te peinzen.
Na het avondeten, als het werk in den stal was afgeloopen,
waren we allemaal samen en werd de rozenkrans gebeden.
Ieder deed onder het gebed voort aan het werk waarmee hij
bezig was, en de meisjes naaiden of stopten kousen. Met de
stilte, in de warme kamer, viel nu de eene dan de andere in
slaap. Ge zaagt een kop ineens met een schok neerknikken
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te midden van een dapper ingezetten H e i l i g e M a r i a
Moeder Gods.... maar verder kwam het niet. Moeder
sprak dan een kort gebiedend woord, en de slaper schoot verschrikt op en mummelde zijn weesgegroet voort soms heelemaal er naast. Na het gebed bleven ze nog een tijd zitten. Ze
moesten er nu 's morgens toch niet zoo vroeg uit. En dan
begon er soms een te zingen, een liedje van den laatsten liedjeszanger, aan de kerkpoort, dat ze allen kenden. Of iemand
begon te vertellen, en de anderen luisterden.
Als het gebeurde dat moeder 's avonds boekwijtkoeken
bakte, die het heele huis doorgeurden, of Hein had voor een
pan visch gezorgd, of een andere voor een koppel wilde
konijnen, of er was pas een varken geslacht en er werd 's
avonds een lekker stuk opgedischt, dan was er geen paleis in
de wereld waar meer tevreden harten klopten als bij ons,
onder broers en zusters, die geen dag konden laten voorbijgaan zonder te ruziën, of het tenminste totaal oneens te zijn
over eender wat. En 's nachts sliepen we, met twee in een
bed, een vasten gezonden slaap, op stroobedden, die hoog
waren als bergen als ze pas opgevuld waren. Het mocht
steenen vriezen, de wind mocht huilen over het dak, wij lagen
goed en veilig geborgen in de warmte die door het huis drong
van den haard en van de kachel en onder de dik vol getaste
schelf t boven ons.
Met de kerstmisdagen kwam de oude wi j dingsvolle feeststemming, het hoogtepunt van het donkere seizoen, en wij
waren dan vol goedheid voor mekaar. Voor ons, kinderen,
was de avond voor den laatsten dag van het jaar iets bijzonders. Wij gingen dan immers 's anderdaags « nieuwjaar zingen », en wij moesten de oude nieuwjaar-liedjes herhalen. Het
waren eigenlijk kerstliedjes, met een wensch voor het nieuwe
jaar in het laatste vers. Ieder maakte zijn beurs of zijn korfje
klaar, en van in den vroegen morgen trokken wij 's anderdaags, met een paar kinderen van de geburen, langs een vasten,
ieder
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den we : door den Horeblaas, over Oxlaar,
gg
naar Averbode, en als het begon te grauwdonkeren waren we
weer thuis. Voor iedere deur werd een liedje gezongen, geen
enkel huis werd overgeslagen, en wij wisten vooraf, uit de
LI:.

ondervinding van de vorige jaren, wat we bij ieder zouden
krijgen. Wij kenden al de menschen in die huizen, velen waren
zelfs van de familie, en 's middags kregen wij ergens een
boterham. Sneeuwde het, dan was de vreugde van den dag
verdubbeld en was het eerst echt nieuwjaar. Ik weet nog hoe
we eens op de verlaten zandbanen en boschwegen tusschen
Oxlaar en Averbode ronddoolden, door een dikke laag
sneeuw, en hoe onze kinderstemmen in de -doodstille lucht
ijl en glazig klonken, zoodat we mekaar moesten bekijken en
hard begonnen te roepen. De echo's klonken zoo klaar als
onze eigene stem. En in de winterdagen, als ge op een verlaten
en stille plaats staat, is er op het ééne onbepaalbare moment
van schemering, waarop de dag juist op het punt van zijn
eind komt en de eerste stond van den avond begint, iets in
de natuur dat omslaat, en dat is ook in den mensch. Het duurt
één oogenblik, waarop alles in en om ons blijft staan, en
eventjes wacht. Het is of iemand een gebaar heeft gedaan om
in u zelf te keeren, en ge blikt rond u, alsof ge gewaar wordt
dat er iets aan het gebeuren is. In ons voltrekt en vervult zich
iets. Kinderen en dieren voelen dat het sterkst. Het is het
oogenblik waarop de dag tot de rij dagen van het verleden
gaat behooren, afscheid neemt in de eeuwigheid, deze zon en
dit licht komen niet meer terug. De avond en de nacht waar
we voor staan zijn noch het een noch het ander, hangen in de
lucht, want de toekomst begint eerst morgen.
Schoone avonden waren het van kerstmis tot nieuwjaar.
Er werden wafelen -of koeken gebakken, gezongen en verteld
en allerlei dwaasheid uitgehaald. De kleinen speelden met
de kaarten of met het lotospel, de « kimkaarten », niet voor
centen, maar voor « doempen ». Die dompen slagen of
stompen bestonden hierin : wie verloren had moest met
den buik plat op tafel gaan liggen, de anderen plaatsten er
zich rond, de kaarten werden een voor een omgekeerd, en
telkens als er een poppetje een manneke gedraaid werd
sloegen ze op maat allen te gelijk op het achterwerk van den
verliezer, en zegden daarbij een versje op. Dat ging heel
ernstig, en het slachtoffer loerde onderwijl met een scheeve
snuit over zijn schouder of er ook een 'n klets te veel zou
709

durven geven, buiten de maat. Totdat schoppen-boer
schuppe-zot —omgekeerd werd, en dan luidde het
Zot Zot
Van bergamot,
Tien dompen en een vossenknip
Af!
De « vossenknip », na de tien dompen, beteekende dat men
bij dit woord even in het tentoongespreide lichaamsdeel
mocht « pitsen » of knijpen. Voor dompen kaarten was veel
plezieriger dan voor centen, die wij ten andere niet hadden,
en het gaf minder ruzie. De vrijers van de oudste zusters
waren rond dien tijd in goed humeur en zeer goedgeefsch
voor de kleinen. Ze hadden die soms noodig.
In de kleine huiskamer brandde ook in den winter aldoor
de haard. Het had een ander soort gezelligheid dan de groote
zitkamer. Zoodra wij daar bijeenhokten rond de kachel kwam
de haardkamer maar in de tweede plaats, maar we zaten er in
den vroegen avond graag rond het open vuur. Wildstroopers,
leurders, visschers en ander vreemd volk bleef daar zitten,
en als ge de blikken naar de spelende haardvlammen hieldt
gekeerd, kondt ge ook beter luisteren naar wat er iemand
vertelde. De kleinen mochten daar niet altijd bij zitten om te
luisteren. De personen uit dien tijd, die in mijn geheugen het
duidelijkst naar voren treden, Wannes Raps, Feelke van Rikus
uit den Hoek, Victalis, de smid, en daarbij landloopers en
bedelaars, al de kennissen en vrienden van het huis, die om de
Bene of andere reden t'onzent om den haard kwamen zitten,
zie ik zóó, met den kop gebogen, met den ronden glans van
het haardvuur op hun gezicht en in hun oogen.
.

Moeder heb ik nooit anders gekend dan rusteloos bezig in
en om het huis, van den vroegen morgen tot den laten avond,
eiken dag van de week. Zondags ging ze naar de hoogmis, in
den winter had ze dan haar zwarten kapmantel aan, in den
zomer droeg ze de muts met bloemen, waarover een zwart
zijden hoofddoek met franjes en kanten die langs haar schouders neerhing. Wat was ze dan schoon! In den laten namiddag
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vond ze den tijd om een uurtje stil te zitten, of wat te praten
met iemand die toevallig thuis was, of op haar eentje door
het veld te wandelen en naar de vruchten te kijken.
Arme moeder. Ze heeft weinig rust gekend, en van de hardheid van het leven heeft zij ruimschoots haar deel gehad. Ze
heeft gewerkt, iederen dag, tot ze oud was, en nooit heeft
zij daarover ook maar een oogenblik geklaagd. In de zorg
voor haar kinderen is haar heele wezen opgegaan, daarin is
nooit eenige verslapping gekomen, het is haar geen dag of
geen uur te veel of te zwaar geweest. Behalve haar deel van
het dagelijksch werk, had zij alles te berekenen en vooruit
te zien, zoowel voor de noodige nieuwe kleeren als voor de
landhuur, voor alles waarvoor moest betaald worden. Dat
was een altijd weerkeerende zorg, die naar recht en gewoonte
door vader aan haar was overgelaten. Zoo menigen keer
hebben wij ze zien zitten peinzen, en op haar vingers tellen
en berekenen. Want moeder kon noch lezen noch schrijven.
En hoe konden wij, de kleineren, weten of raden, wanneer
ze ons vroeg iets op te tellen, of hoeveel dagen wij nog van
dien of dien datum af waren, dat haar geest zich bezorgd
maakte om iets dat er tegen dien tijd zijn moest en dat er
niet zijn kon. Ik geloof dat mijn moeder nooit of nooit van
het leven iets voor zich zelf heeft gevraagd, aan zich zelf heeft
gedacht. Geen smart of lijden dat zij niet deelde, geen uur
van den nacht, hoe vermoeiend de dag voor haar ook was
geweest, dat haar te zwaar viel om met zachtheid en liefde
hulp te bieden als een van de kinderen ziek was. Zij alleen,
altijd zij, moeder. En als soms de nood harer ziel te zwaar
werd, als ze zelf steun zocht, dan klaagde ze niet, viel niemand
lastig, maar alleen, in de eenzaamheid, stak zij haar arme,
magere handen omhoog tot den mageren Lijder van Golgotha.
Haar uitsluitend geluk is geweest zich te geven voor de
anderen, voor haar kinderen, geheel en altijd weer opnieuw,
en dit geluk, het stond op haar gelaat te lezen, was zoo zuiver,
zoo schoon, 'dat, ondanks alle zorgen, niets daar kon bovengaan.
Men is licht geneigd over zijn moeder, eenmaal dat zij er
niet meer is, alleen nog met ontroering en piëteitsvolle woor711

den te spreken, zich van haar niets anders te herinneren dan
de mooie kanten, liefde en zorg, die alle moeders kenmerken,
en zoo komt men dan tot dichterlijke ontboezemingen. Dat
hoort zoo bij de moederpoëzie. Maar ik kan dat niet. Want
aan mijn moeder was geen poëzie. Daar is van haar niets te
verbloemen of mooier te maken dan het was, haar leven was
niets anders dan het harde leven van een moeder die vroeg
weduwe bleef met een hoop lastige kinderen, waarover zij
meester bleef, tot het laatste toe, en door wie zij zich deed
gehoorzamen. De twee diepe rimpels, die van haar mondhoeken naar beneden trokken, getuigden van haar onverzettelijken wil waar het noodig was. Maar moeder was, zonder
poëzie,- in de allerhoogste beteekenis van het woord, en in de
volle werkelijkheid van het leven. Dat tobben en zorgen, en kibbelende kinderen, haar wel eens te veel werden,
dat haar gemoed er den invloed van onderging, wij wisten
en ondervonden het. Maar voor God kan ik getuigen dat ik
van de vrouw die mijn moeder was nooit de minste daad
heb gezien, nooit het minste woord heb gehoord, waarover
een van haar kinderen zich zou hebben moeten schamen, die
men verkeerd of slecht zou hebben kunnen noemen. In mijn
moeder was geen kwaad, waren geen zonden.
Ze heeft een hoogen leeftijd bereikt, en ze was de moeder
van een talrijk geslacht. Zij is gestorven in het oude huis waar
al haar kinderen waren geboren en in de kamer waar vader
den geest gaf. En toen zij stierf is dat juist gebeurd zooals
het gebeuren moest. « Ik ben versleten, » zei ze met een glimlach, elken keer dat we bij haar kwamen, en dat wilde zeggen : nu kan ik heengaan. Zij besprak alles wat na haar dood
moest gedaan worden juist zooals zij altijd het werk had
geregeld voor den volgenden dag. Zij beschouwde dat sterven
als een doodgewoon iets, waarover geen beslag moest gemaakt
worden. Geen oogenblik heeft ze zwak gestaan tegenover
den dood.
« Mijn lijkmis moet met g o e d geld betaald worden,
verstaan ! » zegde, of liever kommandeerde ze een paar dagen
voor haar dood. Mijn zuster begreep het niet, maar na het
overlijden vond ze in een linnen beurs de noodige vooroor712

logsche zilverstukken, g o e d geld, om de begrafeniskosten
te betalen. Zij regelde zelf alles, met mijnheer pastoor Kennes
en haar dochter, doodkist, kruis, uur van begrafenis, kerkdienst.
« En een gewoon houten kruis, zulle, zooals dat
van vaderzaliger.... en niet te duur ! » « Maar moeder, als
we nu allemaal wat bijeenleggen voor een schoon steenen
kruis.... » « Kind, zwijg, ik krijg het al benauwd als ik
denk dat ik daar moet onderliggen. » En bij geen van
beiden was daar eenig verdriet mee gemoeid.
En haar laatste woord was : « Och.... mijn kinderen ! » Niets
anders. Ze had voor dat opperste oogenblik geen schoonere
samenvatting van haar leven kunnen geven.
Zoo was mijn moeder.
—T

'

(Slot volgt.)
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POEZIEKRONIEK
door PIETER G. BUCKINX

DRIE LIMBURGSCHE DICHTERS
Het verhalend gedicht « Andrianoer en Fatima's heimwee »
dat Robert Franquinet bij Stols te Maastricht in het licht zond
werd opgedragen aan « de verdoemden wier groote waan
verbrijzeld werd en vertrappeld in het diepste der modderkreken ».
Bij het verhalend gedicht dat op dit moment zeer in de
gunst der jongeren staat, heeft men vaak den indruk dat de
dichter zijn persoonlijk gevoelsleven verbergt achter een
spitsvondigen titel die hem toelaten moet dingen te zeggen
waarover hij in werkelijkheid weleens zou kunnen blozen.
Deze epische gedichten, die eigenlijk gecamoufleerde lyriek
kunnen genoemd worden, bieden trouwens dit voordeel, dat
gij niet alleen opgeschroefde gevoelens maar tevens opgeschroefde situaties kunnen aanvaardbaar maken. Laat mij
echter dadelijk zeggen dat Robert Franquinet van dit voordeel
geen misbruik heeft gemaakt. Zijn gedicht « Andianoer en
Fatima's heimwee » dat half-episch en half-lyrisch is opgevat,
blijft haast doorloopend zoo helder en zoo frisch en ook technisch zoo vol afwisseling, dat wij het tot het beste rekenen
dat Franquinet tot op dit oogenblik heeft voortgebracht
Enkele gedeelten zijn zoo spannend en zoo suggestief erotisch
dat wij dit gedicht als geheel niet zonder voorbehoud kunnen
aanbevelen.
Een sterk primitieve gevoelswereld werd hier op vreemde
en vaak betooverende wijze tot uiting gebracht. En toch is
deze poëzie, alhoewel zij sterk rythmisch is en ook technisch
zelden faalt, eerder anti-muzikaal. Het is een zacht fluisteren
en spreken in de duisternis. Dit gevoel wordt nog versterkt
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door de vele plotse oversprongen die door Franquinet niet
worden versmaad.
Deze dichter, die in zijn vorig werk eerder ironisch met het
gevoelsleven omsprong (wat aan de waarde van dit werk
ongetwijfeld afbreuk deed) geeft in dit episch gedicht blijk
van een verdieping en een verruiming die zeker verrassend
mag worden genoemd. Robert Franquinet overtreft met dit
bundeltje niet alleen alles wat hij tot hiertoe schreef, hij neemt
tevens plaats onder de jongeren die op dit oogenblik in
Nederlandsch Limburg de poëzie op grondige wijze hernieuwen.

Men moet teruggaan tot Constant Eeckels om een bundel
poëzie aan te treffen waarin het vertrouwen en de volledige
overgave aan God zoo eenvoudig, zoo ontroerend en zoo
eerlijk tot uiting komt als in het kleine bundeltje « Wegen
naar God », dat E. H. G. Michiels bij Van Mierlo te Turnhout
in het licht zond. Al is dit talent dan ook nog niet volledig
tot rijpheid gekomen, de « litteratuur » in den slechten zin
van dit woord, is in dit bundeltje totaal afwezig. G. Michiels
zegt de dingen met een eenvoud die weleens onbeholpenheid
kan lijden (en die het af en toe ook is) maar die aan ieder
vers een waarachtig en levend accent geeft. En juist deze
levende waarachtigheid maakt deze gedichten, ondanks hun
tekortkomingen, zoo ontroerend. In meer dan een gedicht
bewijst dezen jongen Limburger die met dit bundeltje als
dichter debuteert, dat hij over een soepel en frisch talent beschikt dat wij met belangstelling in zijn verderen groei zullen
blijven volgen.
1*
Met « Geheime Zenders » is Trudo Hoewaer reeds aan zijn
tweeden dichtbundel. Niet zonder sympathie hebben wij een
paar jaren geleden zijn eersteling begroet als een ernstige
poging om aan te sluiten bij de beweging die zich in de
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Vlaamsche poëzie voltrekt. Al was zijn persoonlijkheid dan
ook niet zeer scherp afgeteekend, (hij wist zich nog niet te
ontworstelen aan de invloeden die hem hadden gevormd),
toch trof ons in dezen eersteling het lyrisch aanvoelen der
dingen en de verfijnde gevoeligheid in het kiezen der objecten. De bundel « Geheime Zenders » beteekent ongetwijfeld
een vooruitgang op zijn vorig werk. Reeds zijn de invloeden
gedeeltelijk verdwenen en ook de voorstellingswereld is
levendiger geworden en echter. Ook het probleem van den
vorm heeft zich bij Trudo Hoewaer gesteld. Het aanvaarden
der prosodische tucht geeft aan zijn werk een ernstiger en
meer bezonken karakter. En al komt hij, technisch gesproken,
dan ook niet altijd tot even verrassende rezultaten, toch won
zijn werk aan verdieping en aan verruiming.
Een der voornaamste gebreken echter die de poëzie van
Trudo Hoewaer voorloopig ontsieren, zijn de symbolische
gemeenplaatsen die hier al te weelderig woekeren. De blonde
zangen, de purperen smart, het witte lied, behooren tot de
geliefkoosde « symbolische beelden » van dezen dichter. Ook
de titel « Geheime Zenders » met de z.g. modernistische ondertitels « Zware muziek », « Orgelrecital », « Gevarieerd
programma » is minder goed gekozen en doet eerder provinciaal aan.
Deze kleine gebreken nemen echter niet weg dat Trudo
Hoewaer, waar hij de invloeden die hem hebben gevormd
volledig achter den rug heeft, tot rezultaten komt die ons
toelaten te veronderstellen dat hij, samen met Jan Melis en
G. Michiels spoedig in staat zal zijn de Limburgsche poëzie
met definitief werk te verrijken.
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RINGSTEKEN
Een belangrijk artikel van Oskar Van Der Hallen in « Volk » belicht de vraag
of « de nederlandsche taal en cultuur nog een groote toekomst in het Zuiden hebben ».
Het is geenszins optimistisch. Het acht verre van uitgesloten de mogelijkheid dat
wij langzaam verstarren in tweetaligheid, die z.i. tot taalarmoede en barbarisme
moet leiden, dat Vlaming en Waal, machteloos, het « belgische » tot een cultuurbegrip trachten te verheffen, vlaamsch van wezen en fransch van uitdrukking, dat
wij ons stabiliseeren in een toestand van minderwaardigheid tegenover de NoordNederlandsche en Fransche culturen.
« Waar is het ons Vlamingen om te doen ? Gaat het om taalkennis, om eentaligheid in het openbare en privéleven ? Om de verhooging van het cultureel peil
bij het volk? Om het materieele welzijn er om betere kansen voor een vruchtbare
Vlaamsche volkskracht, voorwaarde voor nationaal zelfbewustzijn en schoone
eigenwaarde ? Om dat alles gaat het : m.a.w. het gaat om de verrijking der wereldschoonheid en de handhaving der humane en humanistische waarden door en in
Nederland. Als we geen cultureele Nederlanders zijn of kunnen worden - het is
reeds zoo dikwijls gezegd - laat ons dan in Gods naam Franschen of Duitschers
worden. Zoo snel en zoo volledig mogelijk. Dat een « beige moyen » met « ersatz »
genoegen neemt of met een « à peu-près », mag ons slechts interesseeren als een
curieus verschijnsel van nieuw barbarendom.
Voelen we ons één en met ons gansche wezen verbonden met de rijke, alle
menschelijke activiteit omvattende Nederlandsche cultuur; zijn we vertrouwd met
de vormen en methodes van het Nederlandsche denken, is de vroomheid en het
gevoelsleven van het Nederlandsche volk het onze, evenals zijn kijk op de uiterlijke
wereld, zijn karakter en zijn idealen? Zoo ja, dan moet het ons ook aan het hart
gaan dat Zuid- en Noord-Nederland een zwaren tijd doormaken. Indien het heil
van gansch Nederland voor ons een voorwaarde is tot persoonlijk geluk, dan moet
de dreigende afval van Vlaanderen ons met zorg vervullen omdat zonder Vlaanderen, Nederland verminkt wordt en zich niet zal kunnen handhaven.
Hoe staat Vlaanderen er voor? Of eenzelfde vraag anders gesteld : hoe kan
het Nederlandsch stand houden aan de grenzen van een groote cultuur wier eigenaardigheid sinds de 16e eeuw ligt, in een zekere afronding en sierlijke aanvaardbaarheid, in dienst van ruime penetratie ? En die daarenboven de cultuur is van
een deel der hoogere standen ? Dat deze instandhouding niet gaat zonder krachtigen
tegenweer, en autoritaire verdediging van het volk tegen zich-zelf, begrijpt een
kind. Om met Lamberty te spreken : zelfs al is de Nederlandsche « idee » in
Vlaanderen levenskrachtig genoeg, dan moet men haar nog de noodige lucht en
ruimte kunnen geven en een gunstige voedbodem. En zal deze idee ooit sterk genoeg
zijn om heel Belgisch Nederland nationaal-gezond te houden ? Te Brussel alvast niet.
Laat ons daarover geen begoochelingen maken : Brussel is géén Vlaamsche grond,
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deze wereldstad is voor Nederland verloren. Er zullen wel kleine eilandjes zijn
van Vlaamsche intellectueelen zooals in groote buitenlandsche steden ; ook zullen
er in de buitenwijken enkele folkloristische eigenaardigheden blijven voortbestaan
in een zéér curieus dialect. Maar om de omgangstaal zoo officieel als privé, te
vernederlandschen, al is het tot op zekere hoogte ; daartoe hebben de Vlamingen
in normale omstandigheden, in geen eeuwen de kracht iioch den moed. In de andere
steden : Gent, Antwerpen (in mindere mate), en Leuven blijft een aanzienlijk deel
der gegoede standen, dus ten deele de leidinggevende en kultureel-ontwikkelde
standen, Franschsprekend, zooniet Vlaamsch-vijandig. Zij drukken hun stempel op
het openbaar leven, op het uiterlijk karakter der steden en op het gezelschapsleven.
Tegenover dezen toestand staan verdienstelijke organismen als V.B.O. voorloopig
machteloos. Ook dààr blijft het volk dus door eigen verscheurdheid voortploeteren
in cultuurloosheid, maar men mag hun dit niet te dikwijls zeggen.
Vele Vlaamsche vooraanstaanden, om van de politieke leiders niet te gewagen,
zijn onvrijen, zelfs in, en vooral in hunne geestesstructuur. Hoe is het anders te
verklaren, dat twintig jaar na de oorlog in sommige milieu's een nieuwe fatale
« tweetaligheidsgeest » kan ontstaan ? Hetgeen o.i. eerder een verontrustend ziekteverschijnsel is dan een voorbijgaande lichtzinnigheid.
Maar er is erger. Het utilitarisme, de afkeer der nieuwe generatie's voor
« onnutte » en belanglooze wetenschappen en kunsten, met een woord : de crisis
der beschaving waarover men in alle landen klaagt, komt in Vlaanderen wel op
een ongelegen oogenblik. Want zoowel het romantisme der Blauwvoeterij en van
den taalstrijd, als het naoorlogsch nationale idealisme heeft aan de vernederlandsching van Vlaanderen langen tijd een kans gegeven die niet volledig genoeg is
uitgebaat. Maar sindsdien ? Met moderne nuchterheid heeft de jeugd gezien dat het
radicalisme nog geen gouden vruchten opleverde ; daarom zullen ze het niet laten
de mooie woorden te gebruiken die sinds Dosfel en Verschaeve getolereerd worden.
Zoo staan we voor een beschamenden toestand : de Vlaamsche traditie raakt in
onbruik, romantisme en offervaardigheid die onze éénige schatten waren en een
halve eeuw lang onze schoonste figuren heeft gemaakt, zijn stilaan verdwenen naar
de missie-gebieden. Maar van het cultureele Nederlandschap staat de doorsneeVlaming verder af dan ooit. Ze kunnen niet spreken, ze kunnen- niet schrijven
(denk aan het taaltje van vier vijfden der jongere literatoren en aan de hc-pelooze
pogingen van K.V.R.O. om zich boven de « volksgeliefde » banaliteit te verheffen...)
maar ze cultiveeren met hartstocht het compromis en kennen de tien critische woorden waarmee alle absolutisme moet worden belachelijk gemaakt. Strijd en grootheid,
de essentie van ieder leven, vooral dan van ieder bedreigd volksleven, vinden geen
echo meer. De taalkennis in Zuid-Nederland en de huidige stand der literatuur
illustreert goed de wankele positie der Nederlandsche cultuur in Vlaanderen. Cultureele organismen gesticht om de taak over te nemen van onwillige of vijandige
machten mogen zich beijveren zooveel ze willen; hunne actie gaat aan de eigenlijke
volksmassa voorbij.
Op Holland hoeven we niet te rekenen : waar is de vruchtbare wisselwerking
op geestelijk gebied, welke idealen kan het Noorden ons bieden waarheen we
kunnen opzien ? In kleine dingen zullen ze ons eerder in den rug schieten. Wie
zichzelf niet kan redden is trouwens niet waard dat hij leeft.
Al is dus de toestand verre van rooskleurig en al is het noodig sommige teekenen des tijds onbevangen te onderzoeken, toch ontslaat dit niemand van zijn plicht.
In deze bladzijde wordt slecht een meening uitgedrukt naar aanleiding van een
toestand die vluchtig werd gekenschetst. Het pessimistisch karakter van deze over-
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tuiging kan slechts op één wijze gecorrigeerd worden : alles kan goed komen en
op korten tijd, als in onze onderwijsinstellingen en seminariën, aan de hoogescholen
en in de huiskamers een Nederlandsch ideaal rijpt, Nederlandsche cultuurvormen
werkzaam worden, kortom Nederlandsch gesproken, gedacht en gevoeld wordt.
Daartoe hoort vooreerst zelfvolmaking en strijd; en als strijd op zich zelf reeds
noodzakelijk is en gezond, dan is hij in onzen tijd en in ons land vooral dringend
en onmisbaar. »
Zeer zeker is de kwestie door Oskar Van Der Hallen slechts aangeraakt, maar
zij is toch gesteld en zou verder mogen onderzocht worden. Wij slapen op een bed
van optimisme. Wel houdt Van der Hallen geen rekening met de effecten van onze
vervlaamschte administratie, die zich slechts geleidelijk mettertijd kunnen doen
gelden, maar de Vlamingen vergeten toch ook dat wetten en administraties totaal
onvruchtbaar kunnen zijn. Een andere overweging verliest Van Der Hallen mede
uit het oog : hij schijnt slechts heil te zien in een gelijkvormigheid van Vlaanderen
en Nederland, terwijl het de Nederlandsche cultuur slechts verrijken kan en het
Vlaamsche volk slechts hooger op voeren, dat zich in onze gewesten een duidelijk
van Noord-Nederland gedifferentieerde cultuur zou ontwikkelen, waarvan wij wel
de karakteristiek nog niet kunnen vóórteekenen, maar die daarom niet minder
mogelijk is en ook niet minder nederlandsch zou zijn. Wij zullen den moed verliezen indien wij als ideaal vooropstellen dat er geen verschil meer mag bestaan,
in niets, tusschen een Antwerpenaar en een Amsterdammer, want de drie-honderdjarige scheiding kunnen wij niet te niet doen en daar zijn andere verschillen die
nog ouder zijn en nog dieper liggen, getuige Breeroo's « De Spaansche Brabander ».
Het bedenkelijkste verschijnsel waarop Van Der Hallen wijst, is ontegensprekelijk
het teloorgaan van het flamingantisch idealisme onder de stuwing van wat hij het
« utilitarisme » noemt.

In « De Stem » bespreekt Theun De Vries onder titel « Parade der Jeugd » het
poëzie-nummer van « Werk » en dit onder een motto van Brandes, volgens wien
de « dichtergave » een beetje overschat wordt omdat zij soms geestesarmoede,
onrijpheid en wankultuur niet uitsluit. Vreemd citaat dat men in zijn strengheid
toch niet kan afwijzen. De Vries schrijft :
« Deze parade der jeugd kan men helaas, om in de filmtaal onzer dagen te
spreken, geen parade der triumfen noemen. Het is niet de schuld van hen, wier
namen hier bijeen staan. Hun schuld is slechts zijdelings, is meer een betreurenswaardige consequentie Zij zijn de kinderen en kleinkinderen van het geslacht, dat
de oorlog van 1914 niet verhinderde en dat machteloos blijft, om de oorlog van
thans, zooals deze reeds op ettelijke punten van de aardbol begonnen is, te beteugelen. Zij zijn de kinderen van een mobilisatie, twee verwoestende crisissen en een
wereldbeschouwing, die iedere dag een nieuwe scheur, een versche breuk met leugens
bepleisteren moet. Geloof niet, dat zij niet de drang naar waarheid en rechtvaardigheid in zich hebben. Maar zij hebben veel bedrog gezien, zij hebben (waarschijnlijk)
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geen vertrouwen meer in de boeken, zij gaan af op hun zintuigen, die als blinde
schijnwerpers, als onbeschermde voelhorens in de nacht tasten, en de zeer, zeer
kleine wereld, die zij daarmee bereiken kunnen, slaan zij nog met achterdocht of
cynische betweterij gade. Hun betweterij is ondertusschen, trots veel uiterlijke durfachtigheid, inwendig naïef en daardoor roerend. Zij meenen zooveel geleerd te
hebben, maar het is eigenlijk slechts deze kennis, dat men hen en hun goede wil,
hen en hun kinderlijke hoop in de steek gelaten heeft; dat zij slechts in deze samenleving worden geduld als soldaten, hetzij van kantoor, redactiebureau of fabriek;
dat sergeants en kolonels in burger of in khaki in naam van profitanten en politieke
zwendelaars óver hun leven, hun talenten en energieën beschikken. — Deze jeugd
leeft kennelijk onder een druk die de oprechtheid verwringt en de helderheid van
blik meestal somber vertroebelt met beelden van booze voorgevoelens. Het geestelijk
gehalte van deze poëzie is dan ook uiterst sober ; maar de aanklacht, die daarin
besloten ligt, treft degenen, die verantwoordelijk zijn voor de instandhouding van
een wereld, waarin men de jeugd zoozeer kan berooven van haar stralend élan,
dat zij zich moet uiten op een. wijze, als wij hier aantreffen.
Zoo zal het duidelijk zijn, waarom dit poëzienummer van « Werk » in vele
opzichten psychologische beteekenis heeft ; dat het een graadmeter genoemd kan
worden. Niet de « blosse Dichtergabe » van vele der medewerkers is hier beslissend.
Ondanks het feit, dat er aanzienlijk talent door loopt, v o r m t het zich vrijwel
niet tot mineraal, tot diamant. Het blijft voornamelijk schittergruis, en dit kan niet
anders, wijl de zieke moederbodem een waardevolle kristallisatie belemmert. »
Waardeerend schrijft De Vries over de vlaamsche medewerkers : Albe, Jan
D'Haese en Jan Vercammen en besluit dan als volgt
« Overduidelijk is, dit zij nogmaals vooropgesteld, de aanwezigheid van talent,
maar ook de onbruikbaarheid ervan. Hier is kracht zonder doel, actie zonder zin,
een gebaar in de ruimte. Hier is jeugd zonder de eigenschappen van de jeugd
overmoed, verrassende aanloop, de drang, de schepping nog eens over te doen.
Wat deze poëzie als geheel mist, is de factor, die eigenlijk bij g o e d e p o ë z i e
onvervreemdbaar gevonden wordt : cultuurbewustzijn. Wat '80 had, wat de
school van Verwey had, wat zelfs De Vrije Bladen in hun beginperiode hadden,
ontbreekt hier. Deze « richting » is geen deel van een levend geheel; geen proces
in een samenstel van in elkaar grijpende processen. Zij zit nog slechts ondergronds
en zeer verwrongen en mismaakt aan het leven vast; zij ontvangt haar indrukken
uit wereld en maatschappij door zieke organen.
De gebreken van deze dichters, als mensch en kunstenaar, hangen immers ten
nauwste samen met de isolatie, waartoe de maatschappij hen veroordeeld heeft. Het
vluchtkarakter van tallooze dezer verzen -- in religie, in jeugd, in historisch verleden, in idylle — alsook de kwasi-cynische « filosofie » wijzen op een beangstigend
tekort aan menschelijkheid. En met menschelijkheid bedoelen we nog niet eens
zoozeer de beperkte atmosfeer van het « edel, hilfreich und gut » — het burgerlijk
humanistisch ideaal van een Goethe — maar het totaal aan psychische en artistieke
mogelijkheden, die wij allen ten slotte in embryo met ons voeren, — die mogelijkheden, waarmee men de begrenzing der physieke persoonlijkheid doorbreekt,
waardoor men het stempel van zijn daden en zijn wil drukt op de tijd, die men
beheerscht — hetgeen men ook zoo kan zeggen, dat men de cultuur mee schept
van de tijd.
De jonge dichteressen en dichters, hier besproken, zijn voor het meerendeel
deze physieke beperking nog niet te boven gekomen. Zij verkeeren nog binnen den
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kerker, waarin zij als eerste bewustwording van hun menschzijn duister, chaos, angst,
ontoereikendheid en dood ervaren, zonder zich aan die nachtmerriestemming te
kunnen ontworstelen. Zij missen de energie, die zich niet aan het leven onderwerpt
als aan een blindgerichte overmacht, maar die het -- om weer een typeerend woord
van Goethe aan te halen — « vormt ». De kunstenaars, als v o r m e r s van leven,
kunnen geen blijvende waarden scheppen, zonder de chaos in zichzelf (en daarmee
ook de gevaren der « blosse Dichtergabe ») te hebben overwonnen.. En deze ordening
kan op haar beurt niet volledig plaats vinden, zolang er een maatschappij bestaat,
die het bewustzijn vertroebelt, dat de mensch meer is dan een trefplaats voor
toevallige indrukken en strevingen.
Deze jonge kunstenaars staan daar met hun talent en weten niet, op welke doel
het te richten. Zij staan er als zooveel getuigen tegen een opvatting, welke het
anarchisch, het willekeurig individu in staat, economie en kunst zoozeer en zoolang
heeft verheerlijkt, dat de p e r s o o n 1 ij k h e i d en het ideaal der persoonlijkheid
er aan bezweken is ! Zij staan er als de bewijzen voor onze overtuiging, dat slechts
een maatschappij, die de mogelijkheid biedt, de werkelijkheid zelf te veranderen
en daarmee voor het eerst in de geschiedenis af. te rekenen met de « toevalligheden »
of met de « fataliteit », de waarborg kan geven voor de rijkste expansie van de
scheppende, menschelijke en artistieke persoonlijkheid. »

Volgens Wouter Paap in « Roeping » is er een jongste generatie van dichters in
Nederland, maar voldoen de jongste prozaïsten nog niet. Hij schrijft :
« Wij hebben vrij langen tijd gevreesd, dat op de generatie Marsman-DonkerEngelman in onze literatuur geen markante « jongste generatie » meer zou volgen,
doch wat de dichtkunst betreft is hierin gedurende de laatste twee jaren een geruststellende kentering gekomen. Dichters als Hoornik, Franquinet, Valkenier, Den
Brabander, Eric van der Steen, Jac. van Hattum, M. Mok e.a. van wierf men in hun
eerste periode uitermate moeilijk kon voorspellen, of zij, hetzij individueel, hetzij
in een bepaald groepsverband, inderdaad tot zelfstandige beteekenis zouden komen.
hebben — merkwaardig genoeg : vrijwel tegelijkertijd — bundels gepubliceerd
van beslissend karakter en al heb ik sterk het idee, dat hun werk door hun onmiddellijke voorgangers — wellicht uit louter vreugde, dàt zij tenslotte toch te voorschijn zijn gekomen — in menig opzicht wordt overschat, toch kan men op het
oogenblik op het gebied der poëzie spreken van een jongste generatie met eigen
elementen en formuleerbare kenmerken. Wie verwachtte, dat het proza in dit (zij.
het bescheiden) nieuwe élan der jongste poëzie zou worden meegesleept, zal zich
tot nu toe vrij sterk teleurgesteld gevoelen. Terwijl men geen moeite heeft, een
tiental jonge dichters op te noemen, die den laatsten tijd van een positief talent
hebben blijk gegeven, moet men zich op het gebied van het proza met enkele
schaarsche werkstukken tevreden stellen. Onze jongste dichters wonen zeer weinig
ambitie, om zich met het verhalend proza bezig te houden — dit behoedt hen in
elk geval voor verstrooiïng van hun talent — maar ook hun werklust op het gebied
van critisch proza of essay is verwonderlijk gering. De poëziekroniek van Ed. Hoornik
in « Groot-Nederland » heeft mij tot nu toe keer op keer teleurgesteld (vooral in
vergelijking met hetgeen Engelman, Marsman, Donker c.s. tien jaar geleden over
het werk van h u n generatie-genooten te zeggen wisten !) en wanneer ik kennis
neem van de critiekjes van de weinige jongere dichters, die zich tot dezen arbeid
aangetrokken gevoelen (Morriën, Dubois), geef ik toch verreweg de voorkeur aan
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hun gedichten, hoe weifelend en zwak deze soms ook mogen zijn.
Deze afzijdigheid van het proza, in welken vorm dan ook, kan onmogelijk haar
oorzaak vinden in beduchtheid voor critiek, want wanneer is er ooit met zulk een
welwillendheid over onze litteraire debutanten geschreven ? De twee jonge prozaïsten,
die onlangs met experimenteel, doch in ieder geval persoonlijk werk naar voren zijn
gekomen : Adriaan van der Veen en C. C. S. Crone, hebben over gebrek aan belangstelling van de zijde der kritiek zeker niet te klagen. Vestdijk voorzag het bundeltje
proza-stukken « Oefeningen » van Adriaan van der Veen van een roemend voorw oord, dat uitstekend dienst kon doen, om alle volgende critiek te ondervangen,
of misschien zelfs te ontwapenen. Ook de korte roman « Het Feestelijke Leven »
van C. C. S. Crone werd aan de beste critische adressen met egards ontvangen.
Wanneer men daarmee de phalanx der critiek vergelijkt, welke bij voorbeeld onze
jonge componisten te passeeren hebben (niet van de muziek-verslaggeverij, doch
van de werkelijke muziek-kritiek) komt men tot de ontdekking, dat deze jeugdige
schrijvers in een dorado leven ! Aan jonge componisten is in ons land echter niet
zulk een nijpend gebrek, als aan werkelijk begaafde proza-schrijvers, wien men
alleen reeds erkentelijk blijkt te zijn voor het feit, dat zij eindelijk eens over de
brug wenschen te komen. »
Wouter Paap bespreekt dan afzonderlijk « Oefeningen » van Adriaan Van Der
Veen, schetsen ingeleid door Vestdijk, den korten roman « Het feestelijke leven »
van C. C. S. Crone, den korten roman « De President » van Edm. Nicolas, den uitvoerigen roman « De avond van Rogier de Kortenaer » door Walter Breedveld.
^c*

Albert Westerlinck schrijft in « Vormen » een uitvoerige diep doordringende
studie over Verbeeck, wiens psyche hij in het slot als volgt resumeert en vergelijkt
met enkele generatiegenooten :
« Het is de melancholie van het animale, dat zich aan het leven driftig vastklampt. De wil tot zelfhandhaving balt alle creatieve krachten in den dichter samen:
vergankelijkheid is het zout des levens.
Ik geef toe dat dit fundamenteel conflict zich in het werk van Verbeeck niet
overal even duidelijk uitspreekt. Maar met de zooeven vermelde gedichten voor
oogen, die ik in het werk van Verbeeck centraal noem, is het geen al te stoute
bewering dat de dichter -- zoo hij zijn talent in deze richting verder ontwikkelt
en zijn levensbesef verdiept — in onze Vlaamsche poëzie een plaats innemen moet,
die hem persoonlijk-eigen is. Het levenswerk dat hij schenken zal, zal een levenshouding uitspreken, die een persoonlijk-veroverd bezit is. De oorspronkelijke levenskracht van het kunstscheppende beginsel, van het poëtische element, komt in onze
moderne Vlaamsche poëzie nergens zoo sterk tot uiting als bij Verbeeck.
Vercammen is stiller, Buckinx is subtieler, Albe is dieper, De Vree is sereener,
Demedts is forscher en ruiger ; Verbeeck is, malgré tout, grootscher. Er is snelheid
in zijn beweging. Er is vuur in zijn lijf, veerkracht in zijn roekeloozen sprong.
Er is dansende vaart, meeslepende geestdrift, bezielde glans, felheid, woestheid,
durf.
Uit wat ik schreef moge vooral blijken wat hem in gansch zijn poëtische oeuvre
nu reeds eigen is. Want het kan toch niemand ontgaan hoe sterk het werk der
dichters, die vóór een tiental jaren de « Tijdstroom » oprichtten, zich op onze
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dagen reeds heeft gedifferentieerd. Zij zijn ieder verschillend in de geaardheid van
hun aanleg. Er bestaat bij het pulbiek en, helaas, ook in poëzie-minnende milieus
een opvatting, die den dichter bepaalt als den man die verzen schrijft. Er bestaat
zelfs een soort critiek die hem aldus àl te formeel beschouwt. Wij zouden moeten
trachten ons niet bij een beschrijving van of een commentaar over het dichterlijk
werk te bepalen. Het onderzoek over de anatomie en de physiologie van gedichten
moet tot de kennis van de physiologie van den kunstenaar brengen. De dichter geeft
onontkoombaar in de lyriek rekenschap van zichzelf. De analyse van het poëtisch
werk opent ons een duidelijk perspectief op de dichterlijke persoonlijkheid. De
groei van deze persoonlijkheid maakt het werk van René Verbeeck
en dat van
zijn generatie-genooten — met den dag belangrijker. Alles wat wij van hen verwachten is tenslotte vervat in het epigrammatisch versje van Beets, dat nooit
verouderen mag :
Geen orgeltoon
maar uw persoon. »
A—
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DR PROF. R. SCHOCKAERT : I. Levenswijsheid der latijnsche
dichters. Keuruittreksels naar het latijn in nederlandsche verzen vertaald.
II. Keus uit de koppelverzen van Dionysius Cato over
d e zeden. — Uitg. Nova et Vetera, Leuven.
Dichterlijke vrijheden zijn vrijheden die een dichter zich in uitzonderlijke
omstandigheden permitteeren mag. Prof. Schockaert is geen dichter al weet hij iets
af van maat en rijm; toch heeft hij zich in Levenswijsheid een beetje vrijheid
veroorloofd. Wel heeft deze uitstekende kenner en... beoefenaar van het latijn,
natuurlijk trouw de oorspronkelijke gedachte verwoord; maar hij heeft het soms
wat te omslachtig gedaan. Ook in het Vlaamsch kan men levenswijsheid opdisschen
in een notedop. Maar ik verberg niet dat op verschillende plaatsen de vertaling van
Prof. Schockaert mijn geheugen en mijn kennis van het latijn heeft geholpen toen
deze in gebreke bleven.
Ik heb met deze twee uitgaven van Prof. Schockaert kostelijke uren verwijld
en ik verwijs erheen allen die van wat oude en altijd jonge en menschelijke wijsheid
willen genieten. A. V. C.
BES VUYK : Het laatste Huis van de Wereld. —Uitg. De Haan,
Utrecht. 1939. 232 blz.
Beb Vuyck, die enkele jaren geleden in « De vrije Bladen » debuteerde met een
novelle « Vele Namen », heeft sedertdien met haar Indischen roman « Duizend
Eilanden », een benijdenswaardige plaats in de door onze jongeren geschreven literatuur ingenomen. Haar jongste werk « Het laatste Huis van de Wereld » zal dien
roem echter niet veel glans bijzetten; het boek mist spanning omdat er in den
eigenlijken zin ook geen verwikkeling in aanwezig is. Het lijkt eerder op een te
lang uitgesponnen en met min of meer overbodige bijzonderheden overladen dagboek, wiens kerngedachte : door de schuld van de bureaucratie kan een eerlijke
man die pioniersarbeid verrichten wil er niet komen, wel klaar uitgesproken, maar
niet door een ineengeschakeld verhaal van feiten uitgebeeld wordt. De meening dat
Bel Vuyk haar taal kent en in een bekoorlijken stijl schrijft; moet hierom niet herzien
worden : die eigenschappen handhaaft zij ten volle. A. D.
VAN SCHELVEN, PROF. DR. A. A.:. Marnix van Sint Aldegonde.
N. V. A. Oosthoek's Uitg. Mij. Utrecht. 1939.
Na de talrijke litteraire pogingen om de figuur van Marnix nader te brengen
tot het hedendaagsch publiek, heeft Prof. Van Schelven het personage, sine ira et
studio, op historische en wetenschappelijke wijze behandeld. Het werd hoog tijd
want Marnix ging schuil achter het wierook-gordijn dat de XIXe eeuwsché papenvreters te zijner eer hadden doen oprijzen en anderzijds genoot hij spontaan als
literator van een gunstigen handicap in het algemeen oordeel. Uit het veeleer sympathiek gestemde boek van zijn biograaf komt Marnix niet vergroot uit. Een « leider »
is hij niet, een nationale idealist is hij ook niet. Hij is de promotor van den hertog
van Alencon wiens komst 'in de Nederlanden eindigde met de Fransche furie en die
als mensch een allertreurigst geval moet geweest zijn. Als burgemeester van Antwerpen was Marnix klaarblijkelijk onder nul en zijn gedrag na de inname der stad
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doet hem meer beschouwen als een medeplichtige dan wel als een overwonnen gezaghebber. Niettegenstaande al deze duidelijk aangetoonde passiva, weet Prof. Van
Schelven hem te prijzen als geleerde en als luitenant van den Prins. Jammer genoeg
poogt hij niet Marnix « als mensch » te kenschetsen. Een afzonderlijk hoofdstuk zou
in een biographie misplaatst zijn, zegt hij. Daarvan ben ik niet zoo zeker, vooral
wanneer het een biographie betreft die vrij synthetisch werd opgevat.
Het boek is boeiend en merkelijk met uitgebreide kennis van den historischen
achtergrond geschreven maar de lectuur wordt dikwijls lastig gemaakt door een
chineesche constructie waarvan hierna een typisch staal : « Is wat Marnix volgens
de traditie in het prieel in het noteboomboschje van Unico Manningo's Lutetzburg
in verband met den Byencorf gedaan heeft werkelijk niet meer geweest, dan -zooals wel beweerd is — van een Fransch Tableau des différends de la religion,
dat hij, (hetzij in Genève, hetzij met van daar uit verkregen materiaal) reeds eerder
geschreven had, een Nederduitsche samenvatting te maken ? » -- Op dergelijke
monstruositeiten stoot men al te dikwijls in dit boek.
De bespiegeling over de beteekenis en de functie van den « buitenburgemeester »
van Antwerpen had op bl. 164 ook best kunnen achterwege blijven. Een oogslag
in een of ander werk van een localen geschiedkundige kon den auteur leeren dat
de buitenburgemeester « aldus werd genaemd omdat hij buiten het getal der schepenen werd gekozen uit den hoogen stand », Mertens en Torfs, II, 422.
Het boek is interessant geïllustreerd. Dr. J. A. GORIS.
DR. J. W. MULLER : De Uitbreiding van het Nederlandsch
Taalgebied vooral in de zeventiende eeuw. —Van Stockum,
's Gravenhage.
Alhoewel schrijver zich enkel met de expansie van het Nederlandsch naar het
Oosten bezig houdt, vermeldt hij terloops, maar zeer volledig de landen en de plaatsen in gansch de wereld waar het Nederlandsch zich opdrong of sporen van zijn
invloed achterliet. Dan behandelt hij uitvoerig de uitbreiding en invloed van het
Nederlandsch, aan de hand van tallooze documenten en historische gegevens, in
Oost-Friesland, Lingen en Neder-Rijn; en den rol van het Nederlandsch als cultuuren handelstaal in Hamburg, Danzig, Rostock, Skandinavië en Rusland. Boeiend zijn
ook de details die hij geeft over het Nederlandsch gesproken tooneel in deze landen
en over het Nederlandsch als zeemanstaal. Het werk is doorspekt met kenschetsende
staaltjes uit de geschiedenis, waaruit blijkt hoe het Nederlandsch in die jaren, door
tal van illustere buitenlandsche personages gekend en gesproken werd.
De schrijver heeft zich beslist van elk nationaal entoesiasme willen vrijhouden
en is er dan ook in geslaagd wetenschappelijk koel te blijven. Toch stemt het ons
sympathiek dat de auteur aan het einde van zijn uiteenzetting met moeite zijn
teleurstelling verbergen kan en zijn heimwee naar den tijd dat het Nederlandsch
goed op weg was om de wereldtaal te worden van de Noordelijke landen van
Europa. Het heeft niet mogen zijn.
De stijl is geleerd. Geen hartstochtelijke bevestigingen, maar voorzichtig vooruitgeschoven meeningen, meestal solied gefundeerd met veel toegevingen, distincties
en twijfels. Het begin, met zijn academische omslachtigheid doet wel een beetje
denken aan Van der Palm. Het werk in zijn eersten vorm was trouwens bedoeld als
een voordracht voor een geleerde vergadering. Maar gaandeweg wordt de lektuur
veel aangenamer.
Dergelijke studies, door hun wetenschappelijke degelijkheid, kunnen er veel toe
bijdragen om het opkomend aanzien van onze taal in België te versterken en argu-
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menten te leveren tegen hen die maar mordicus onze taal tot een dialekt zonder
Dr. P. L.
toekomst noch verleden willen vernederen.
DR. GEORGE MEIR : Dood en Doodssymboliek in Ibsens werk e n. — De Sikkel, Antwerpen ; Marinus Nyhoff, 's Gravenhage. — Werken uitgegeven door de faculteit van de Wijsbegeerte en Letteren der Rijksuniversiteit Gent.
Het opzet van dit werk is, om door de studie van het probleem van den dood
doorheen het oeuvre van Ibsen, dieper door te dringen in de kennis en de evolutie
van zijn geesteshouding en stijlmiddelen. Welke overwegende rol het thema van
den dood als kernprobleem, hetzij in zijn onmiddellijke beteekenis, hetzij als symbool,
heeft gespeeld in het denken van Ibsen, blijkt overduidelijk uit dit werk, waar de
heele problematiek van Ibsen wordt beroerd en terug levend gemaakt. Treffend is
het, hoe vele van Ibsen's problemen, aan de hand van deez studie, niets van hun
actualiteit blijken te hebben ingeboet. Terwijl bij een opvoering, misschien door de
inkleeding of door de concretiseering in den tijd, ons veel soms reeds verouderd
of overwonnen schijnt. Dis is wellicht te verklaren dat de auteur hier steeds, doorheen de taal, en door de personages heen, steeds grijpt naar de grondproblemen,
waar Ibsen zijn heele leven mede geworsteld heeft. Tragisch is de bekentenis waarmee
het oeuvre van Ibsen eindigt : In de « Komedie der Liefde » verdedigt hij de thesis
dat de dichter het levensgenot aan zijn kunst moet kunnen opofferen en in zijn laatste
werk (Als wij dooden ontwaken) komt hij melancholisch tot het besluit, dat hij met
zoo te doen, enkel zijn leven verspild heeft.
Ik ben er van overtuigd dat dit werk niet enkel de philologen, maar allen die
belang stellen in de steeds actueele problemen van leven en kunst, zal interesseeren;
want al steunt het werk op strenge tekstcritiek, aanhoudend en noodgedwongen
verlaat de schrijver dit beperkt terrein om zich te bewegen in de hooger en belangrijker sferen der levensproblemen. Dr. P. L.

Heer H a 1 e w ij n. Een middeleeuwsche sage opnieuw verteld door Johan
Vorrink. — Uitg. Wereldbibliotheek, A'dam.
Het is een hachelijk ondernemen om een sage als het lied van Heer Halewijn,
van zulke uitzonderlijk beeldende en suggestieve kracht, te willen navertellen. Het
wordt te gauw literatuur. En dit is het ook geworden onder de handen van J.
Vorrink. Maar de uitgave is zeer verzorgd. V. C.
DR. W. VAN DER SLEEN : Zweden e n Lap 1 a n d. Geïllustreerd. - Uitg.
Het Ned. Boekhuis, Tilburg. — Pr. ing. 2.90 fl.
Dit boek is niet het resultaat van een vluchtig en eenzijdig toeristenbezoek.
Dr. Van der Sleen heeft er den vereischten tijd aan besteed om Zweden van Noord
tot Zuid en van West naar Oost te doorkruisen en land en volk te zien zooals ze
in werkelijkheid en natuurlijk zijn. En hij heeft deze reis voorbereid en volledigd
door studie van de ethnische, economische en geologische problemen van Zweden.
Zoo is dit een leerrijke en vlot geschreven boek geworden, met talrijke fotos en.
een losse landkaart in kleurendruk. G. V. L.
H. GODSHELP en S. GRUNER : Proza en Poëzie in Nederland van
12 0 0 - 18 8 0. IIIe Deel. — Uitg. J. B. Wolters, Groningen.
De samenstellers hebben er naar gestreefd in drie concentrische deeltjes, door
een keuze van representatieve stukken uit het werk van de voornaamste schrijvers,
niet alleen literaire-aesthetische lectuur te bezorgen voor de hoogepe klassen van het
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middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs, maar tevens een spiegel van de
sociale, cultureele en religieuse physionomie van de verschillende perioden. Het is
een gezonde en oordeelkundige keuze. We zouden alleen een paar stukken hebben
weggelaten, nl. Aan de Maan van Feith, omdat dit stuk, alhoewel karakteristiek voor
zijn auteur en zijn periode, niet behoort tot de literatuur. A. V. C.
R. P. LUCIEN BÉZUILLER, C. S. S. R.:. A u x M a i t r e s c h r é t i e n s. Alfred
Soussia (Instituteur 1863-1933). - Préface de S. Exc. Mgr. Rémi Leprêtre, délégué
apostolique en Syrie. - Téqui. Paris. - 10 fr.
Een boeiende figuur. Alfred Soussia was een voorbeeldige onderwijzer, een voorbeeldige echtgenoot en vader, een echte christen. Offers van allen aard werden hem
gevraagd, zware beproevingen van ziel en lichaam waren zijn deel. Met liefde aanvaardde hij dit alles, gesteund door zijn geloof en gezegend door uitzonderlijke
genaden van O. L. Heer. Een rijk en schoon leven. Velen zouden dit boek moeten
lezen.
T.
GEORGES DUHAMEL : C é c i 1 e p a r m i n o u s. (Chronique des Pasquier). Mercure de France. Paris. -- 17 frs.
Deze roman is het 7e vervolg van de « Chronique des Pasquier », even schoon
als het eerste deel « Le Notaire du Hávre ». Een sober geschreven boek, dat op
vreemde wijze boeit. Cécile, de jongste van het gezin, de geniale, wereldberoemde
pianiste, vindt in de macht der muziek of de bedwelming van 't succes geen voedsel
genoeg meer om haar hunkeren naar een kind te stillen. Om een kind te hebben
geeft zij haar fiere onafhankelijkheid op en huwt een letterkundige, van wie zij de
schrale droogheid van hart en verstand weldra gewaar wordt en dien ze leert
verachten, al lijdt ze onder zijn ontrouw en miezerige kleinheid. Het kind doet
haar alles vergeten. Doch het wordt ziek en sterft : het is een instorting van heel
haar leven, van heel haar droom van geluk. Haar hart is gebroken, en toch is er
geen opstand of bitterheid in haar ziel, want zij heeft den blik geheven naar den
God, dien ze nooit heeft leeren kennen, maar van wie zij, in hare smart, de nabijheid
duister heeft gevoeld. Zij treedt een kerk binnen, en woorden van een onbeholpen
gebed stijgen op haar lippen. Dat zal haar van wanhoop redden. Heel het boek,
die zoo vol is van de geestelijke onrust van Cécile, van haar broer Laurent, rust
op dien godsdienstigen ondertoon. L. D.
PIERRE GAXOTTE : F r é d é r i c II. (Les grandes études historiques). Librairie Arthème Fayard. - 26 frs.

Een zeer schoon, ernstig wetenschappelijk boek, daarbij keurig geschreven, boeiend van begin tot einde : een meesterwerk, volgens Gonzague de Reynold. Een
vreemde figuur, die koning, weinig sympathiek, trots zijn fijne - heelemaal Fransche
cultuur -, zijn geestdrift voor muziek en letterkunde, zijn verlangen om van Berlijn
een middenpunt van verfijnde beschaving te maken : zijn betrekkingen en geschillen
met Voltaire zijn genoeg bekend. Maar buiten die intellectualiteit, was er geen echte
zielefijnheid of warmte van hart bij hem te vinden. Diepe genegenheid schonk hij
niemand, behalve misschien zijn zuster, de landgravin van Bayreuth. Misschien waren
zijn doodongelukkige kinder- en jongelingsjaren daar wel verantwoordelijk voor.
Was hij niet de zoon van een man die, in zijn buien van woeste, wreede razernij,
half waanzinnig leek, zijn kinderen deerlijk mishandelde, en hun meer haat en vrees
inboezemde dan liefde. Onder zijn leiding echter leerde Frederic zijn koningsambt
te kwijten. Zoodra hij den troon besteeg, toonde hij zich een fijne politieker, en
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legde hij die karaktertrekken aan den dag, zoo kenmerkend voor de 'pruisische
mentaliteit : algeheel gemis aan moreele princiepen in politiek, agressieve brutaliteit,
onverzadelijke heerschzucht, de vaste overtuiging dat macht over recht gaat. Hij
toonde het wel toen het ging om Silesië en Polen --toen het hem gelukte den fameuzen « corridor » af te schaffen. Niet anders handelden later Bismarck, en ten huidigen
dage Hitler en zijn trawanten. Frederic II maakte de grootheid van Pruisen, en
maakte het werk van Bismarck mogelijk.
Bijzonder interessant is het dit boek te lezen bij het licht der laatste gebeurtenissen.
T.
Louis WILMET : Le Prince Baudouin, Frère ainé du Roi
A 1 b e r t. — Ed. Dupuis, Charleroi, Paris.
Wat heb ik naar dit werk getracht ! Ik behoor inderdaad tot de generatie van
hen die bij de vijftig jaren geleden het leed medegevoeld hebben van de Graaf en
Gravin van Vlaanderen, bij de dood van hun eerstgeborene, die met verontwaardiging
hebben gezien hoe deze zoo gevoelige smart niet genoeg was voor een ouderhart,
maar dat men nog met modder en slijk zou werpen naar de gedachtenis van een
jongeling, toonbeeld van alle deugden, ontrukt in de fleur der jaren. Maar wat
ontziet de laster ? Rudolf van Oostenrijk, de echtgenoot van Prinses Stephanie, was
immers 't jaar te voren, gestorven in meer dan bedenkelijke omstandigheden, na
een leven van losbandigheid en geloofsontkenning. Dat hoort zoo in een hof... Een
jongeling van lelierein gemoed, opgevoed in de gezegende atmosfeer der meest
familiale deugden, k o n niet ontsnappen aan den algemeenen regel. En vermits
er niets te zeggen viel op zijn vlekkeloos leven, zou men de meest fantastische
verzinsels verspreiden van romantischen en tragischen aard. Wat zullen de ouders
geleden hebben in dien tijd ! De nuchtere waarheid is heel anders en men moet den
heer Louis Wilmet dank weten het getoond te hebben in een lijvig boek dat geen
twijfel meer overlaat, want de schrijver volgt den Prins jaar voor jaar, heel zijn
kort leven door, en staaft zijn gezegden op tal van familieoorkonden.
De nauwgezetheid van den auteur baart wel eenige eentonigheid in 't begin
van 't werk. Jaar voor jaar worden de studieprograms opgegeven, de zelfde opmerkingen herhaald, maar men leert toch de gezonde atmosfeer kennen waar deze telg
onzer koninklijke familie opgroeide, de deugden zijner ouders, de teedere familiebanden die de vier kinderen verbonden, en — in de schaduw gelaten — de beminde
figuur van hem die Koning Albert zou worden. Door Albert kent men Boudewijn.
Wat de oudere broer zou geweest zijn is de jongere geworden. Oh ! dat hij ons
ook zoo tragisch ontrukt werd ! Daar moet het hart nog voortdurend over bloeden.
Is het dan Koning Albert dien men zoekt in dat boek over Prins Boudewijn?
Misschien wel, daar deze realiseerde wat de andere slechts beloofde. Maar tegen het
einde van het boek groeit de spanning, de angst, wanneer men een rein en edel
jongelingsleven ziet worstelen met den dood, zich neerlaten in een vroomheid die
als het teeken schijnt van dezen tak onzer dynastie, en niet zonder een weemoedstraan legt men het boek neer, God zegenend die zulke heilige beschermers aan ons
land heeft gegeven. M. E. BELPAIRE.
-
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Begaafde Meisjes
WIER OUDERS ALGEMEENE KULTUUR WAARDEEREN
OP KATHOLIEK-VL,4AMSCHEN GRONDSLAG
STUDEEREN AAN DE

Hoogeschool
voor Vrouwen
INLICHTINGEN TE BEKOMEN:
DE BOMSTRAAT, 11
ANTWERPEN

Inhoud van Tijdschriften
DE NIEUWE GIDS (Juni). - Louis Knuvelder : Inleiding. - Prof. Dr. Med.
Reimond Speleers : Lange Beschouwingen over een Korte Inleiding. - Verzen door
Wies Moens, Vercnocke, S. Barends. - Dr. Edg. Muyle : Noodzakelijk Dietschland.
- Aug. Borms : Dietschland, Let op uw Zaak! - Prof. Dr. L. J. van Apeldoorn
Dietsch Recht. - Prof. Dr. Frans Daels : Over Dietsche Kulturele Concentratie. L. van Deyssel ; Beschouwingen en aanteekeningen bij Vondel's Werken. - L. van
Deyssel : De Onsterfelijke Wals. - Prof. Dr. J. de Decker : In Vogelvlucht. Anton van de Velde : Reinaert van Malpertuus. - Cyriel Verschaeve : De jeugd van
Jezus. - Karel Waternaux : De Groei der Dietsch-Volksche Beweging. - Louis
Knuvelder : Vlaanderen nu - Dietschland straks. - Prof. Karel Heynderickx : Het
Gulden Boek van Vlaanderen. - J. H. Broekman : Dietsch-Zuid-Afrika en Nederland. - Martien Beversluis : Chroniek der Poëzie. - Johan Perey : Buitenladsch
Overzicht. - Louis Knuvelder : Bibliographie. - K. M.: Licht-Signaaltjes.
DE NIEUWE GIDS (Okt.) L. van Deyssel-nummer. - Mr. J. Patyn : Brief. Bijdragen ter eere van L. Van Deyssel van H. Van Booven, Em. De Bom, I. BoudierBakker, Annie Salomons, Jacq. Reyneke van Stuwe, Jan F. Sterck, F. Toussaint Van
Boelaere, M. C. Van Zeggelen, Amy Grothe-Twiss en H. L. de Beauffort. - Ier.
Alfr. A. Haighton : Dukdalf der persoonlijkheidsidee. - P. C. Boutens : De nieuwe
stilte. - Clifford Kocq van Breugel : L. van Deyssel 75 jaar. - G. Amans :. Voor
(Zie verder)
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GEMEENTEGROT
Deze grot met een oppervlakte van bijna 100 Ha. bevat een
ondergrondsch Meer van 14 Ha., een historische Kapel uit
den Franschen Tijd, eeuwige druppen, vele beeldhouwwerken
en teekeningen betrekking hebbende op het ontstaan der grot 1
en de geschiedenis van Valkenburg. 1
Wordt jaarlijks door meer dan 30.000 personen bezocht
1_
Voor Vlaamsche gezelschappen en vereenigingen van minstens 10 personen een flinke korting op den ingangsprijs.1
Prospectus en inlichtingen worden op verzoek gratis verstrekt
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i
(Holt. Limburg) .
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Dr. K. Alberdingk Thym. — G. Amans : De beteekenis van L. van Deyssel ,voor
Jong-Holland. — L. Knuvelder : Over L. van Deyssel. — J. Kloos-Reyneke van
Stuwe : L. van Deyssel en zijn vrienden. — Fr. Mynssen : Bij den 75n verjaardag
van L. van Deyssel. — K. H. De Raaf : Een eereboog voor L. van Deyssel. — H.
Swarth : Voor het jubileum van L. van Deyssel. — H. R. Wildermuth : To Lod.
van Deyssel. — J. Kloos-Reyneke van Stuwe : De briefwisseling tusschen Vosmaer
en W. Kloos. — M. Beversluis : Bij de 80e verjaardag van Mr. H. Swarth.
H. Swarth : Verzen. — J. G. De Ridder : Inmemoriam Steven de Jonge. — Dr.
Alph. Haighton : Onzijdig in oorlogstijd. — Joh. Perey :. Buitenlandsch overzicht.
-- M. Beversluis : Chroniek der poëzie. — Bibliographie.
DE STEM (Sept.). — E. Boekman : Kabinetswisseling. — Dr. M. Van , Blankenstein : Niet om de knikkers. — Joh. W. Schotman : Jodulphus en de Kater. —
L. Ali Cohen : Hypnos en de Appendicitis. — Anth. Donker : De jongste generatie
en de werkelijkheid. IV. — Barend de Goede : Garderen. — Corn. Veth : Een seizoen
tooneel. — Dr. W. Van Ravesteyn : Een honderdjarige actualiteit. — Critisch
Bulletijn.
DE NIEUWE GIDS (Sept.) — Verzen van J. Idserda en H. Swarth. --- L.
van Deyssel : Enkele beschouwingen en opmerkingen.— L. Knuvelder : Enkele
opmerkingen over Massa en Enkeling. — M. Beversluis : Het dagelijksch Brood.
-- Mr. Zwaardemaker :.De ontwikkeling van het Volkenrecht en de ongevraagde
(Zie verder.)
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Zo juist verschenen:

~

§

I. VAN GELDEREN

I=

Ia

II DUITS WOORDEtlBOI!K I,
I
I

door' J. H. VAN BECKUM

§

I•

EERSTE DEEL Duits-Nederlands
Achtste druk.

Prijs, gebonden

gid 3,75

I

.I
I
§

I•

i

In dezen druk zijn door vermeerdering van den omvang en door een
ruimte winnende zetwijze zeer veel nieuwe woorden en
"I
IiII
uit. dru kkimqen opgenomen.
§•

I

I•
Ii

Verkrijgbaar bij den Boekhandel en bij den Uitgever
J. B! Wolters, - Groningen...Batavia

iI•
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KULTUURLEVEN. - Th. de Yolk : De afstammingsleer en de eenheid van het
Menschdom. - o. Spruytte :. Fr. Nietzsche en de Politische Crisis. - Mw RenardDe Leebeeck: Sigrid Undset. - Dr. A. Stubbe: Kunstonderwija.klassiek onderwijs
en het heerschend onderwijssysteem. - M. Duchateau : Hans Memlinc.
DE VLAAMSCHE GIDS (Sept.), - L. Fredericq: De Haven van Gent. Verzen van A. van Boecksel, B. C. Auden en Fr. Zonneberg. - Fr. Verdoodt : De
sondeering. - M. Rutten: Vogels van .diverse Plumage. - Dr. Joz. Peeters:
Boekbeschouwing. - Nieuwe uitgaven,
DAS INNERE REICH (juli), - Moritz Jahn : Ansprache an Borries, Freiherm
von Miinchhausen. - Josef Weinheber : Vier Gedichte. - Ludwig Tiigel « Der
Freundschaft zweiter Sats, - K. Josef Keller: Mittag im Sommer. - Martin
Raschke : Aus dem «Tagebuch der Gedanken », - Clemens Graf Bedewils : Zwei
Gedichte. - Rainer Schlosser: Ansprache bei der Paul-Ernst-Tagung in Leipzig. Friedrich Sacher: Nachtgebet. - Friedrich Wilhelm- Himmen: Um ein Neues
Drama. - Max Rieple : Das alte Haus.- Friedrich Bethge : Rebellion um Preutzen
(Schluts), ~Rudolf Sieck :. Sechs Bildtafeln, - Umschau, - Anmerkungen.

(Zie verder.)

r:.... Scheerders-Van
· KerehoveTi
· . .
Vereenigde Fabrieken N. V.

SIN T - N IK 0 L A AS

(Waas)

--

TEL E c RAM M'E 5 :

rELEFOONS : 27~98~386
(5.

v.

K.)

428 S ,448

~~~

BRiQUETERlES

BSVEKA

Gedeponeerd Merk

ASBEST - CEMENT LEIEN
- VLAKKE EN GOLFPLATEN ST~ENBAKKERIJEN
FABRIEKEN VOOR :

PLAASTER EN PLAASTERPLATEN
CEMENT,.PANNENEN CEMENT--VLOERSTEENEN
BETON-PRODUKTEN -

GEWOON EN

KUNSTVAATWERK'

DRUKKERIJ

L

& '

._-_:.I
BOEKBINDERIJ,

1

'

ZUIVERE WAAR -IS GOEDE WAAR!

DE BEUKELAER'S PRODUCTEN
BISCUITS
EXQUIS
WAFELS

CHOCOLADEN

A

•

CAR.AMELLEN
FOFFEES
PRALINES

BONBONS

FONDANTS

Geven onder dit opzicht alle mogelijke waarborgen

MEER ZOETHEID... DOOR MEER ZOETIGHEID!

DAS INNERE REICH (August). — Agnes Miegel : Danzig. — Erich Maschke :
Deutsches Danzig. — Jozef Weinheber : Cello. - Franz Tumler : Ein Bauernkind
und sein Lehrer (1. Teil). — Josef Weinheber : Ziehhar Monika. — Willy Steinborn : Die Eroberer. — Jozef Weinheber : Orgel. — Kurt Lamberdin : « Die Musici
bleiben bestehn ». — Adolf Beitz : Vor den Garden. — Herbert Petersen : Baltische
Sinnsprüche. -- Georg von der Bring : Der Bogenpseil. — Wilhelm Schilfer : Drei
Kapitel vom Niederrhein. — Fritz Koöller : Mittag un Walde. — Umschau.
Anmerkungen.
DAS INNERE REICH (Sept.). -- Gedichte von Gerh. Baron, Hans Baumann,
L. Ti gal, G. Britting, Jos. Weinheber. — G. Britting : Veronika. — H. Chr. Schöll :
Die germanische Mütters driefaltigkeit im deutschen Volksglauben. — J. Leitgeb :
Baüme. -- Cl. Graf Podewils : Westböhmische Landschaft. -- Fr. Tumler : Ein
Biauexnkind und sein Lehrer. -- Umschau.
(Zie verder.)

LA REVUE GÉNÉRALE

Het Leven is ingewikkeld...
Het is nog nooit zoo , ingewikkeld
geweest. En niemand is zoo veelzijdig,
dat hij thuis, is op alle gebieden, waarmee het moderne leven hem dagelijks.
in aanraking t:r'engt.

r

ABONNEMENT :

BELGIQUE : Un an
Six mois

CONGO :

Un an

Six mois
ÉTRANGER : Un an

95 frs.
50 frs.
100 frs.
55 frs.
110 frs.

Het werk dat op al e vragen
antwoord geeft, is

60 frs..
Six mois
LE NUMERO : 9 francs, port en plus
Compte chéques postcrux :. 1038.91

LEOPOLD'S ENCYCLOPJEDIE

L'ËDITION UNIVERSELLE, S. A.,
53, rue Royale, BRUXELLES

in 3 deelen, gebonden in donkerblauw
kunstleder en met goud gestempeld.
De 3 deelen samen bij vooruitbetaling
480 fr.

BEZOEKT GENK

Per deel bij vooruitbetaling (165 fr. per
deel)
495 fr.

Centrum van Toerisme
Parel der Kempen
Albert-Kanaal
Prachtgebouwen
Kolenmijnen
Werkmanswijken

In afbetalingen van 25 fr. per maand
510 fr.
LEOPOLD'S ENCYCLOPJEDIE
is bewerkt naar den' vijfden druk van
Winkler Prins' Algemeene Encyclopm~
die, en tot op den laatsten dag aangevuld
door Ir. B. Swanenburg, Phil. Lic., doorgezien door E. H. W. Nolet, oud-hoogleeraar aan het Seminarie te Warmond.
LEOPOLD'S ENCYCLOPJEDIE
verschijnt in 3 deelen, het 'eerste 'deel
is zoo juist verschenen, de beide volgende met tusschenpoozen van ongeveer
6 maanden. Het formaat is 19 X 26 cm.
Het bevat omstreeks 2700 blz, rijk
geïllustreerden tekst, 200. pagina's illus~
traties op kunstdrukpapier buiten den
tekst, benevens 24 gekleurde kaarten van_
de geheele wereld en 18 platen in vier
kleurendruk.

- VERMAARDE HOTELS

!-

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

\v

UITGEVERSMAATSCHAPPIJ
A. MANTEAU, P. V. B. A., BRUSSEL

C

DE
BEUKELAAR'S
CHICOREI

WaJ men

moet zien te GIENT,
o.a.

Het Gravenkasteel, indrukwekkende burcht van 1 180 ; Geeraard Duivelssteen van 1245;
DE AANBIDDING VAN 'T LAM door
Sint-Baafskerk met haar kunstschatten,
e gebroeders Van Eyck; Sint-Baafsabdij ; de Bijloke Abdij ; de Begijnhoven ; het
Belfort; het Stadhuis; de vermaarde stadsgezichten van Oud Gent; de talrijke Musea;
de Plaats der Gefusilleerden ; enz.
Voorstellingen van LANCELOOT VAN DENEMARKEN
— in 's Gravensteen van 15 tot 23 Juli 1939. -Vraagt kostelooze prospectus aan het
INLICHTINGSKANTOOR VOOR TOERISTEN (Belfort) Gent.

-STIMMEN DER ZEIT (Juli). — Dr. Wilhelm Keilbach : Das gottgewollte und
gottgeborgene Lebensganze. — W. P. V. Riabouchinsky : Die Altglaübigen in Rusland und das russische religiöse Empsinden. — Hans Urs v. Balthasar S. J. : Auch
die Sunde. -- Joachim Hollenbach S. J. : Gregorianischer Choral und Nordisches
Muzik empfinden. -- Edward Cahill S. J.: Eire. .— Th. Hoffmann S. J. : Kirche
Zwischen den Zeiten. — J. A. Jungmann S. J. : Neues Werden und altes Gesetz
in unseren Gottesdienst. — Besprechungen von Büchern.
(Zie verder.)

Brialmontlei 39, ANTWERPEN
Telefoon 952.03
DAGSCHOOL : 1. Beroeps- en Handelsschool; Voorbereidende Afdeelingen. De
leerlingen worden aangenomen na het Ede Jaar Lager Onderwijs.
2. Normaalschool voor Beroeps- en Huishoudelijk Onderwijs.
3. Beroepsleergangen. Alle namiddagen voor kleedersnit en hoedenmaker.
AVONDSCHOOL. -- INTERNAAT : Bij de Eerwaarde Zusters O.L.Vr. der Goede
Hoop, Lamorinièrestraat, 231, Antwerpen. -- -- ---- -- Prospectus op aanvraag.
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Etablissementen BREPOLS

DRUKKERS

Gesticht in 1797

BOEKBINDERS

UITGEVERS

TURNHOUT(Bel-9 ië) Pauselijke Uitgevers
'

WOORDENBOEKEN:

MODERN WOORDENBOEK EN POPULAIR-WETENSCHAPPI LIJKE ENCYCLOPEDIE, door J. Verschueren S.J. Derde druk. Deel I : 986 blz. Deel II : 990 blz.
225 x 145 mm. 'n Standaardwerk dat op de schrijftafel moet liggen van alle
Leeraars, Onderwijzers en Studenten. Prijs : Fr. 140 voor het volledig werk.
HET JUISTE WOORD : Beteekenis. Woordenboek der Nederlandsche Taal, door
L. Brouwers S.J. 150 x 200 mm. 1096 blz. Het ideaal woordenboek voor Schrijvers,
Opstellers en Vertalers. Prijs Fr. 60.
NEDERLANDSCH BIBLIOGRAFISCH WOORDENBOEK, bevattende de belangrijkste werken in Noord- en Zuid-Nederland verschenen in het eerste kwart der
XXe eeuw, samengesteld door J. Verschueren S. J. 145 x 210 mm., 352 blz.
Prijs : Fr. 45. 'n Onmisbare inlichtingsbronbron voor schoolgaanden.
KLASSIEKE UITGAVEN:

GRIEKSCHE OEFENINGEN voor vierde en derde door Dr. J. Aerts, St. Pieters
college, Leuven. 210 x 135 mm. XVI-212 blz. Met driedubbele woordenlijst
121 blz.). Prijs : Fr. 18.
HET JUISTE LATIJNSCHE WOORD, door K. Van Genechten, St. Jozefscollege,
Aarschot 200 x 140 mm., 136 blz. Met een alfabetische - Latijnsche en Nederlandsche woordenlijst. Prijs : Fr. 10.
LATIJNSCHE REDEVOERINGEN met een bloemlezing uit de christelijke schrijvers.
Geschiedkundig en stilistisch verklaard door Dr. R. Stock, leeraar aan het Klein
Seminarie te Roeselare en Dr. V. Geerts, leeraar aan het Klein Seminarie te;
Hoogstraten. 140 x 200 mm., 128 blz.
HANDELSREKENEN, door G. Hilderson, leeraar in handelsrekenen aan de Patroonsen Handelschool te Brugge. 240 x 160 mm., 312 blz. Leerboek voor de eerste
handelsjaren der technische handelsdagscholen, voor de vijfde en de vierde der
humaniora, voor de handelsklassen der middelbare scholen, voor handelsavondscholen en ten dienste van kantoor- en bankbedienden. Prijs gebrocheerd : Fr. 25,
gekartonneerd Fr. 30, in linnen band Fr. 35.
HET EVANGELIE VAN LUCAS, met inleiding, aanteekeningen, woordenlijst en
illustratie - door C. Raeymaekers, Pr. Leeraar der Rhetorica aan het St. Pieterscollege, Leuven. 200 x 140 mm. 248 blz.
TER PERSE:

ALGEMEENE HISTORISCHE ATLAS, voor staatkundige, economische en cultuurgeschiedenis door Prof. Dr. J. Verschueren S.J., St. Jan Berchmanscollege, Brussel,
Dr. Balieus en , Dr. E. Spaey.
NEDERLANDSCH LATIJNSCH LEXICON, d. Dr. Juul Aerts en K. Van Genechten.
MODERN HANDWOORDENBOEK DER NEDERLANDSCHE TAAL, door Dr.
J. Verschueren S.J. ,en Dr. E. Spaey.
IN VOORBEREIDING:

LATIJNSCH-NEDERLANDSCH WOORDENBOEK, door Dr. P. Bayens, Dr. J.
Aerts en 'Dr. V. Geerts.
SOPHOKLES, KONING OIDTPOES, met aanteekeningen en woordenlijst door Dr.
Ant. Verboven, Leeraar aan het Athenaeum, Antwerpen.
HANDBOEK. DER GELOOFSVERDEDIGING, door J. Van Brabant, St. Pieterscollege, Leuven en Dr. R. Stock, Klein Seminarie, Roeselare..
Verkrijgbaar bij alle Boekhandelaars.

Alle handschriften van Woordenboeken, Schoolboeken voor Middelbaar onderwijs e.a.
zal de FIRMA BREPOLS voor eventueele uitgave met genoegen bestudeeren.

w

RÂKKEN
DOOR

EM. DE BOM
met een portret van den schrijver, een volledige bilbiographie van zijn werk
en een inleiding van MAURICE GILLIAMS
144 blz., formaat 20 X 14 cna[.

Ing. fr. 2 5,--

- Luxe uitgave fr. 50,---

UITGEVERSMAATSCHAPPIJ A. MANTEAU, BRUSSEL

STIMMEN DER ZEIT (Augustus). — August Brunner : Maurice Blondels Philosophie des menschen. — Paul Simon : Zur Diatetik der Seele — Joseph Höffner :
Der Deutsche Bauer im Standebau des christlichen Mittelalters. — Anton Summerer :
Margareta Ebner. — Jakob Overmans : Katholische Kulturschau. — Joh. B. Schuster :
Ehre und Ehrenschutz. — Erich Przywara : Dienst und Person. — Josef Kreitmaier
Von stillen Menschen und Dingen. -- Besprechungen von Büchern.
(Zie verder.)

ezoekt Leuven
ZIJN HEERLIJK STADHUIS EN ZIJN PRACHTIGE
HISTORISCHE GEBOUWEN
Op het inlichtingsbureau in het station en op het Stadhuis bekomen
de toeristen gratis al de noodige documenten.

fla nJelshooijeschool voor l uffrouwen ',
Zusters van Liefde, 37, Kte Nieuwstraat

ANTWERPEN
Voorbereidende Afdeeling :. HANDELSHUMANIORA 3de, 2de, iste

STIMMEN DER ZEIT (Sept.). -- Alfred Delp : Christ und Gegenwart. - ^-^
Engelbert Kischbaum : Kirche oder Museum? — M. Feigl : Apologie des Christentums. - Jos. Alb. Otto : Tambaram. -- Ferdinand Hammerschmidt : Die Blüte
und der Verfall der Mittelalterlichen Ritterorden. - H. U. v. Balthasar : Eus und
Agape. — Hubert Becher Theoderich. - Erich Przywara : Uberantwortet. — Besprechungen von Büchern.
LA REVUE GENPRALE (15 juillet). — Louis de Lichtervelde : La mystique
beige. — Adrien de Prémorel : La Lesse, rivière royale. — Abbé Francis Hermans
Image de Dom Marmion. — Henri d'Eeck : Front de la paix et pacte d'acier. -Jacques Duesberg : Le comte de Gobineau. — Léon Papeleux : Lamoral d'Egmont.
(Suite et fin.) — Louis-C. Ameye : Aspects d'une politique d'expansion économique.
-= Paul Fierens :. La vie artistique : L'exposition Memlinc à Bruges. — Jean
Vossen : Les lettres flamandes : De 1830 jusqu'à nos jours. — Germaine Sneyers
Revue littéraire : Les romanciers et leur temps. - L'académie beige recoit.

CENTRALE VERWARMING
DE WILDE & SELLESLAGS — P. V. B. A.
Admiraal de Boisotstraat, 19-21
—
ANTWERPEN
Telefonen : 747.10 — 735.22
`Centrale verwarming bij middel van stoom, warm water en warme lucht
Koud- en warm water verdeelingen
Nijverheidsinstellingen — Verluchtingen — Pompinstellingen
Plannen en Bestekken gratis
Bijhuizen : BRUGGE-Ste Kruis : Vlamingstraat, 12, Telefoon 313.59.
HASSELT : Dorpstraat, 35, Telefoon 654.

Volledige Veiligheid
voor Uw kostbaarheden en waardepapieren, wanneer U ze plaatst
in een banrdkast gehuurd bij de KREDIETBANK.
De staal- en betonconstructie van onze koffers en kofferkelders,
waarop wij bovendien een bestendige waakzaamheid uitoefenen,
schept een zekerheid die op geen andere wijze geëvenaard kan
worden.
Nog andere voordeelen : koffers in uiteenloopende maten beschikbaar ; eiken werkdag vrije toegang tot de .kof ferkluis ; mogelijke
aanstelling van gevolmachtigden; matige huurprijzen.
OPEN BEWAARNEMING VAN KUNST- EN ANDERE
WAARDEVOLLE VOORWERPEN

t Ioi*twI1
^

1

ezoekt Kortrijk
MONUMENTEN — KERKEN — BEGIJNHOF — MUSEA —
PARKEN —WANDELINGEN — LEIEZICHTEN — NIJVERHEDEN
KORTRIJK : DE G.ULDENSPORENSTAD

GEDICHTEN
van ARNOLD SAUWEN
Een keur samengesteld door EM. DE BOM en M. GILLIAMS
Met een portret van den schrijver, een inleiding door Em. De Bom, een karakteristiek
door Dr. M. Rutten, een levensoverzicht door Dr. C. Godelaine en een onuitgegeven
prozastuk van A. Sauwen.
144 blz., formaat 20 x 14 cm.
Ing. fr. 28.—

UITGEVERSMAATSCHAPPIJ A. M A N T E A U, B R U S S E L

J. J. ROMEN EN

ZONEN -

MAASEIK

NIEUWE UITGAVEN

MESSIAS·KONING
door Dr [os, PICKL, vertaald en bewerkt door Dr A. ·VAN
DEN BORN.
Ingen.: 48 Ir, Geb.: 60 ft.
~

ZIELSZIEKEN EN ZIELZORG
door Dr Chr. SCHULTE, O. M. Cap. - Uit het Duitsch
door H. HOGELAND.
Ingen.: 48 &. Geb.: 60 fl.
~

HET
JK ZIELZORG
RECHT
ZIELSZIEKEN EN
door Dr A. RETZBACH. - Voor Nederland en Belqte
bewerkt door P. Dr H. VAN GROESSEN.
Ing.: 80 fr. Geb.: 90 fr.
~

LEEKENBREVIERTJE
door Dom. N. BOER O. S. B.
Prijzen volgens band: 42 fr.; 52' fr.;

128 fr.;

168 ft.

~

JERUSALEM·ANTIOCHIE
De prediking van Petrus. - N" 7 uit Bijbelsche Monogra...
phien, door Prof. H. BODDEKE C. s. s. R.
Ing.: 30 fr, Geb.: 42 fr,
~

VAN KNOP TOT BLOESEM
door Dr C. MEULEMAN en

J.

LAMERS ..HOOGVELD.
Ing.: 48 ft. Geb.: 60 fr.

--,

COMPAGNIE MARITIME
• _
SELSE N.Y..
AGEMRM ..,8EHElADmS

AGENCE WARITIWE

IHTERNATIONALE 'N.V.
ANTWERPEN: 61, S~~ KathetijMVGst

reI. 218.to..2-19.1o..2t'.'O (25Iijn.,,)

T.I. Adres: IJAGEKMARtM"

CONGO-LIJN
SNEL POSTDIENST TUSSCHEN

ANTWERPEN EN CONGO
via

LOBITO*

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

II

"Enkel voor Passagiers.

I

LIJN OP LOBITO
Maandelijksche postdienst naar Angola.

LIJN OP NEW * YORK
Regelm.atige postdienst. -

Vertra alle ZATERDAGEN.

LIJN OP BRAZILIE
Twee-maandelljksche po stdienst,

LIJN OP LA PLATA
Twee.. maandelijksche postdienst.
Voor vervoer, relsen en inUchtingen zich te wenden tot de Agenten
Beheerdees :

AGBNCE MARITIME INTERNATIONALE, N. V.
Ste-Kathelijnevest, 61, ANTWERPEN

1
I!::
8

Telegram.. Adres t « AGE N MAR IN}), ANTWERPEN
Teldooa J Nrs 218.90 ~ 219.10 ~ 219.90

-

-

•

._

-:!I

Drukkerij SCHEERDERS...VAN KERCHOVE, N. V., St.. Niklaas...Waas.

DIETSCHE
WARANDE
EN BELFORT
BEHEER:

REDACTIE:

MARKGRAVELEI, 168
ANTWERPEN

MARKGRAVELEI, 168
ANTWERPEN

MAANDSCHRIFT

Nr 11

NOVEMBER 1939

DIETSCHE WARANDE
8B EN BELFORT .~
REDACTIEt M. E. BELPAIRE, P. G. BUCKINX, ANDRE DEMEDTS,
JAN ENGELMAN, MARNIX GYSEN, en AUG VAN CAUWE~
LAERT.
ALGEMEENE RAAD t Prof. Dr. G. BROM, Dr. ERNEST CLAES,
STEPHANIE CLAES~VETTER, L. DUYKERS, lng. L. J. M.
FESER, E. H. J. HALLEZ, conservator J. MULS, staatsminister
Dr. F. VAN CAUWELAERT, Prof. Dr. H. VAN DE WEERD,
ANTON VAN DUINKERKEN, DIRK VANSINA, E. H. Kan. Dr.
TH. VAN TlCHELEN.
REDACTIE' en BEHEER t

MARKGRAVELEI, 168, ANTWERPEN
Abonnementsprijs voor Belgie 65,- fr.; voor Holland 8 91.
(te storten op postcheckrekening M. E. BELPAIRE, Antwerpen 141270)

INHOUD: Dr. Rob. Van Roosbroeck: Rubens als Diplornaar, - Paul Verbruggen : Gebed tot Maria. - Ernest Claes : Jeugd. - Jahan Daisne : Augustus. Gerard Walschap :' De Revolver. - Jan D'Haese : In de eel. - M. E. Belpaire :
Gestalten in 't verleden. - Marcel Lobet: Fransche Letteren. - Ringsteken. Boekbespreking. - Inhoud van Tijdschriften : Tusschen de Advertenties.

INHOUD: Dr. Rob. Van Roosbroeck: Rubens als Diplornaar, - Paul Verbruggen : Gebed tot Maria. - Ernest Claes : Jeugd. - Jahan Daisne : Augustus. Gerard Walschap :' De Revolver. - Jan D'Haese : In de eel. - M. E. Belpaire :
Gestalten in 't verleden. - Marcel Lobet: Fransche Letteren. - Ringsteken. Boekbespreking. - Inhoud van Tijdschriften : Tusschen de Advertenties.

ALGEMEENE VERZEKERINGSMAATSCHAPPU
LEVENSVERZ EKERI NGSMAATSCHA PPIJ
FR A N K R I J K LEI, 3 3 • ANT W E R PEN

ALGEMEENE VERZEKERINGSMAATSCHAPPU
LEVENSVERZ EKERI NGSMAATSCHA PPIJ
FR A N K R I J K LEI, 3 3 • ANT W E R PEN

ZEER

BELANGRIJKE

SCHAKEL

IN HhT VLAAMSCH ECONOMISCH LEVEN

RUBENS ALS DIPLOMAAT
door Dr, ROB. VAN ROOSBROECK
Wanneer wij met een bizonderen klemtoon in het leven van
den grooten meester Rubens de diplomatieke carrière beschou
wen, dan is het zeker niet omdat die loopbaan voor hem zoo
voornaam en schitterend is geweest.
Een tiental jaren duurt zijn kalvarieweg op dit terrein
waarna hij met een groot verlangen terug e n naar den vrede
bij zijn jonge vrouw e n naar zijn gewoon artistiek milieu verlangde. Overigens bleven ook tijdens die diplomatenloopbaan
het penseel en de verwe twee geliefkoosde instrumenten van den
buitengewonen agent, terwijl stellig de roem van den kunstenaar den staatsman dienstbaar was... en anderzijds langs de
,diplomatie om, menige bestelling den schilder bereikte. Al
dadelijk mag het daarbij gezegd : de diplomatieke carrière kende
op één akkoord na, geen groote suksessen.
Als wij dan toch den diplomaat Rubens herdenken willen,
dan is het om de zeer bizondere ` omstandigheden, waarin die
,diplomatie werd ontvouwd. Vooreerst, het tijdsbestek van zijn
bedrijvigheid volgt op den epischen kamp van de Nederlandsche
gewesten tegen Spanje; de eerste decennia van de 17e eeuw
waren jaren van twijfel en kommer vooral in het Zuiden, neerdrukkend door een aarzelende ongewisheid, terwijl in het
Noorden een oplaaiend zelfbewustzijn, gepaard aan een uitdagenden kamplust, aan de oppervlakte komt. Wat ging er toch
groeien uit die heerschende verwarring? Zou nog eens de gedachte van het « gemeyne vaderlaat » in vervulling gaan. Kon
de brug gelegd over de verdiepte klove tusschen Zuid en Noord;
kon het verscherpte religieonderscheid verdreven worden tusschen hen, die Oldenbarneveldt genoemd had, « broeders in de
tale »? Een eerste vraag en een eerste situeering, die het bedrijf
van Rubens voor het zoeklicht stellen.
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Maar bovendien bleef er een tweede bizonderheid : de verhouding van Rubens tot de Oranje's was toch van een zeer
kieschen aard. Maurits van Saksen, de Nederlandsche stadhouder, was de zoon van prins Willem van Oranje en Anna
van Saksen, de vrouw die toch in zeer intieme betrekkingen
tot vader jan Rubens had geleefd; Frederik Hendrik, de latere
stadhouder, ook de zoon van den Oranje, aan wiens straffende
hand Vader Rubens ternauwernood was ontsnapt. Wellicht
kon die quasi-familiale verhouding van Rubens tot het huis van
Oranje ertoe bijdragen, om de toenadering tusschen Noord en
Zuid te verhaasten.
Eindelijk is er een laatste punt dat tot aandacht noopt:
Rubens was betrokken in de Nederlandsch-Spaansche besprekingen, die onder impuls en -dwang van de Staten-Generaalzitting in het jaar 1632 werden begonnen, en waarin de tegenstelling tusschen de belangen van Spanje en die van de Vlaamr
sche gewesten wel tot uiting kwam.
Reeds dadelijk kan het karakter van Rubens' bedrijvigheid
hier worden geschetst : hij is in de eerste plaats de officieuse
agent, die de wegen effent, welke dan door de beroepsdiplomaten moeten bewandeld worden ( 1 ).
Zijn diplomatieke briefwisseling is ernstig van toon, heeft
vooral een inlichtend karakter. Sommige berichten brengen een
interessant beeld van den toestand. Het valt niet te loochenen
dat deze schitterende betrekkingen met voorname personnages,
het verblijf in die voorname milieus den schilder niet onwelkom
waren : een stukje valsche nederigheid of verdekte ijdelheid
spreekt zeker uit die herhaalde verzoeken aan zijn meester om
ontslagen te worden uit dit beroep... alhoewel hij toch steeds
bereid is tot het spelen van de rol, die hij veinsde slechts uit
gehoorzaamheid te willen vervullen (2,).

(1) Wat Rubens trouwens zelf schrijft aan den leidenden Spaanschen
minister hertog van Olivarez : het afsluiten van vredespakten is de taak van
de ambassadeurs!
[Brief van einde Juni 1629]. P. P. RUBENS, C o r r e s p o n d a n c e, traduite et annotée par Paul Colin. Paus, 1926, dl. I, p. 216.
(2) Teekenend is in dit verband de uitlating van Rubens aan zijn vriend
Peiresc, raadsheer bij het Parlement van Aix : ...C'est alors que je me suis
résolu à m'arracher à cette situation, à briser le nceud d'or de l'ambition et
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Zijn diplomatieke bedrijvigheid moet ook zijn kunstenaarsinspiratie hebben beïnvloed : de tegenstelling oorlog-vrede is
een motief, dat den schilder herhaaldelijk inspireerde tot groot sche kunstwerken.
Het overzicht van de politieke carrière van Rubens verplicht
ons, als een late verdoolde reiziger, tot oriënteering op de diplomatieke kaart van het 17e eeuwsche Europa.
Het Twaalfjarig Bestand had van 1609 tot 1621 een toestand
van vrede geschapen : het was hoog tijd. Van 1585 af
den
val van de schoone stad Antwerpen had de oorlog over
Vlaanderen, Brabant en Limburg gewoed. De -dorpen waren
verwoest, de steden bleven bedreigd. De geuzenbenden waren
tijdens hun strooptochten diep het land binnengetrokken, nijverheid en handel waren verjaagd; bitter heeft zich Rubens over
de armoede in onze provinciën uitgelaten. Nog vleide men zich
in het Noorden met -de hoop, dat ook het Vlaamsche land eens
tot opstand zou bereid zijn, en dat men dan gezamenlijk de
Spanjaards uit het land zou verjagen. Dit was een ijdele hoop.
Meer dan één hinderpaal was opgerezen.
In de eerste plaats waren nieuwe generatiën aan het woord.
In het Noorden was het jonge geslacht opgeleid in den geest
van onverzoenlijkheid, welke het strijdend Calvinisme had aangekweekt en voortdurend levendig hield.
En in het Zuiden was de onverzettelijkheid bewerkt dooi -de
kontra-reformatie, door het schitterend Katholiek renouveau,
door een gereorganiseerde priesterschap en door kombattieve
kloosterorden, en tevens opgehitstdoor een bestendigde anti.kettersche regeeringsaktiviteit.
Twee nieuwe geestelijke werelden staan tegenover mekaar.
Zeker, de gedachte aan stamverwantschap is blijven voortleven,
doch is vooral sterk gepaard aan godsdienstige bekommernissen:
men wilde in het Zuiden de ongelukkige verdwaalde broeders
uit de vangarmen van de ketterij verlossen. Aanvankelijk zijn
het -de ketters die men bekampt : eerst later zal die ideologische
,

,

à reprendre ma liberté, trouvant qu'il faut savoir de la sortie se retirer à la
montée et non à la descente, abandonner la fortune quand elle est encor'e
bonne, sans attendre qu'elle se détourn -e... RUBENS, C o r r e s pon d a n c e,
dl. 2, p. 30. (18 déc. 1634) .
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antithese, door een staatkundige worden vervangen 3 ) . In het
Noorden was door andere motieven de verbroederingsgeest
eveneens verlamd.
Het Noorden had zich na zwaren strijd en stellig begunstigd
door de internationale konjonktuur een eigen krachtige souve.reiniteit geschapen : het was die gewesten ook ekonomisch voor
den wind gegaan.
Durvers, ondernemende kooplui waren het geweest waar~
tusschen vele Vlamingen en Brabanders, die voor het nieuwe
vaderland ongekende territoriën hadden ontdekt, terwijl in het
Zuiden de handel was te loor gegaan 4 ) . Het Noorden kon
en wilde niet begrijpen, dat men in het Zuiden zoo gedwee
onder het vreemde juk bleef en geen waarde scheen te hechten
aan een eigen nationaal bestuur. Wel bestond voor het Zuiden
dit souvereine bestuur, doch slechts in theorie.
Als in 1598 kort voor zijn dood Philips II de Nederlanden mits zeker voorbehoud aan zijn dochter en haar gemaal
Albert afstond, dan was hierdoor slechts een schijn van eigen
bestuur ingeluid. Dra hadden weer de Spaansche heeren het
politieke leven geleid en spijts de reakties van de gewestelijke
staten, o.a. krachtig tijdens de Staten-Generaalzitting van 1600,
was de verspaansching van het bestuursapparaat sterker geworden. Eens koning Philips III en ook aartshertog Albrecht
overleden, was die verspaansching nog verder doorgevoerd : in
Madrid heerschte als vroeger een Opperste Raad der Neder.landen, en in Vlaanderen regeerde in de plaats van de regente
Isabella, de ambassadeur van den koning van Spanje of een
bizonder minister. Wij hebben nog onlangs de goedkoope ber
wering weerlegd als zouden de Zuidelijke Nederlanden het
onder het Spaansche bewind zoo goed hebben gehad. Tientallen
van Spaansche getuigenissen zelf komen zulks afwijzen (5).
(

(

(3) Men leze hierover : PROF. M. SABBE. Een verwaarloosd
Hoekje onzer literatuur. De Orienteering der Gemo- deren in Zuid--Nederland in de 17e eeuw. [in Brabant
i n 't v r w e e r, Antwerpen, 1932].
(4) In dit verband: F. DEKKER. Vortrekkers van Oud~Ne-derland. Uit Nederlands Geschiedenis buiten de Grenzen. Den Haag, 1938.
(5) R. VAN ROOSBROECK. Bij <De Wording van htt Nationaal Bewustzijn in onze Gewesten'. [Nederland,
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Eén dringend verlangen was in het Zuiden algemeen : die
naar een bestendigen vrede of naar een vernieuwing van het
bestand.
Willen we de beteekenis van Rubens in de diplomatieke aktie
begrijpen dan hoeven wij ook even de nabuurstaten onder het
licht te houden. Op het oogenblik dat Rubens op het podium
treedt wordt de Europeesche struktuur beheerscht door -den
Dertigjarigen Oorlog. De 30-jarige oorlog, die in 1618 begonnen, eerst door den vrede van Munster eindigde, was een strijd
tusschen de Duitsche protestantsche vorsten en -den Katholieken
keizer, maar wordt weldra een Europeesche oorlog. Frankrijk
heeft hierin de gelegenheid gezien met het Habsburgsche Duitsche huis af terekenen, en weldra stippelt Richelieu, de Fransche minister, het beruchte plan van zijn Rijnpolitiek uit : de
Nederlanden veroveren tot aan den Rijn. Spanje als voorvechter
van het Katholicisme, verwant tevens aan het Habsburgsche
huis, wordt in dezen oorlog betrokken. Doel van de Fransche
politiek zal dus zijn, zoo Engeland als de Republiek van het
Noorden aan te zetten tot en te steunen in den oorlog met
Spanje en het Duitsche Rijk 6
Beschouwen we nu den toestand van de Zuidelijke Neder-landen : in oorlog met het Noorden, bedreigd door Frankrijk
en dus aangewezen op de welwillende houding van Engeland,
dat ideologisch tot het protestantsche kamp behoort. Voor
(Vlaanderen isdeze verhouding tragisch en als het ware een
wurging, des te erger omdat de binnenlandsche verhoudingen
door jaren oorlog ondermijnd zijn.
Spanje had aan het konflikt in Duitschland deel genomen,
door in 1622, na de overmeestering van het protestantsche Paltsr
gebied, ook Jülich binnen te vallen. In 1623 was een voorloopige
regeling met Engeland tot stand gekomen : de Paltsprovincie,
waar de dochter van den Engelschen koning Jacob regeerde,
(

) .

sche Historiebladen, 1939, jrg. 2, 1]. — Ook H. PIRENNE, Hist.
de Belgique, t. IV, p. 257.
(6) De bepaling van Rubens : « ...car c'est un des lieux communs de la
diplomatie francaise de prolonger la guerre en Flandre et de plonger le Roi
d'Espagne dans de perpétuels soucis et de lourdes dépenses... » (C o r r e s-p o n d a n c e, op. cit., t. I, p. 159, brief aan de aartshertogin Isabella, 15
Maart 1625) .
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zou tijdelijk door Spanje worden bezet (verdrag van Londen,
19 Maart 1623).
In deze Europeesche verhoudingen, in dezen ongunstigen toestand vinden wij de aanleiding tot een eerste diplomatiek optrer
den van Rubens.
Dat nu deze bemiddeling aan Rubens werd toegewezen! Uit
twee redenen kan zulks worden verklaard. Het is thans de
glorietijd van de officieuse diplomaten, van de vertrouwelingen~
diplomatie.
Deze methode was kort na 1600 ingezet. Het Twaalfjarig
Bestand was tot stand gekomen, dank zij de iniatieven van
Pater Neyen, zoon van een vroegaren Antwerpschen Calvinist
en agent Maarten Neyen. Handelslieden, gewone funktionarissen, geestelijken, worden als bemiddelingsagenten gebruikt,
terwijl in de omgeving van de vorstin Isabella steeds vreemde
raadgevers hun invloed uitoefenen, dit vooral na .den dood van
aartshertog Albert. Rubens was sinds jaren persona grata in
den hofkring van Isabella, en tevens een intiem vriend van den
Spaanschen minister alhier, den veldheer Ambrosio Spinola 7 ).
Overigens hadden de vele reizen van Rubens, zijn omgang
met hooge personages, zijn betrekkingen met kunstenaars in het
buitenland, ten slotte zijn West-Europeesche faam, hem wel tot
die moeilijke taak als het ware voorbereid.
De eerste vermelding van zijn diplomatieke aktie vinden wij
in het jaar 1623 : in September waren door zijn neef Jan Brant
betrekkingen aangeknoopt met het Noorden ten einde de vernieuwing van het vredesbestand te bewerken. Rubens was, met
de instemming van aartshertogin Isabella, en na onderhoud met
Spinola hierin betrokken, en heeft o.a. met den kanselier van
Brabant Pecquins briefwisseling hierover gevoerd : sukses had
(

(7) Hierover oa. GACHARD, Histoire politique et diplomatique de Pierre Paul Rubens, p. 12 en volg. Poux, 1877.
Ook WADDINGTON, La République des Provinces-Unies,
la France et les Pays-Bas Espagnols de 1630 á 1650.
Paris, 1895-1897.
Belangrijke gegevens over deze periode worden verschaft in de merkwaar.
dige dokumentenuitgave : H. LONCHAY en J. CUVELIER, C o r r e s p o ndance de la cour d'Espagne sur les affaires des
P a y s- B a s a u XVIIe S i è c 1 e. CBrux. 1923. Com. Royale d'Hist.).
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deze poging niet geboekt 8 ) . In verband hiermede is het wel
dat aan Rubens titels van adeldom werden geschonken, nadat
hem vroeger een pensioen van 10 schilden per maand was toegezegd, wegensdiensten aan den koning bewezen.
Tijdens zijn verblijf te Parijs, met ,het oog op de beroemde
versiering van de Galerie de Luxembourg, in opdracht van de
Fransche koningin Marie de Médecis, had hij gelegenheid gevonden den sterken invloed van de Fransche diplomatie te
meten, de intriges te volgen... en tevens betrekkingen aan te
knoopen met den Engelschen minister en gunsteling van den
koning, den hertog van Buckingham.
De verhouding van Spanje tot Engeland was niet verbeterd.
Een oogenblik had men in Madrid het plan gekoesterd door
het huwelijk van de Spaansche infante met den Engelschen
kroonprins, de band tusschen Madrid en Londen stevig te
maken : de Fransche intriges eenerzijds, Spaansche godsdienr
stige onverzettelijkheid anderzijds, hadden -dit huwelijk bemoeilijkt : Spanje had voor de Engelsche katholieken vrijheid van
godsdienst geëischt... dit in een land waar enkele jaren vroeger
,de katholieken wegens een samenzwering het buskruitkomr
plot waren uitgewezen geworden.
Het huwelijksplan mislukte : het Engelsche volk juichte toe,
en wenschte dat Engeland aan -de zijde van het protestantisme,
Spanje zou bekampen.
Het Fransche goud had gewerkt : Spanje stond geïsoleerd
en tot overmaat van ramp werd in Maart 1625 het huwelijk
tusschen den Engelschen kroonprins en de Fransche prinses
Marie~Henriette beslist en in Mei afgesloten. Frankrijk en
Engeland hadden terzelfder tijd een verbond aangegaan om de
Nederlandscherebellen tegen Spanje te steunen.
Rubens achtte het zich tot taak Engeland uit dit verbond
weg te lokken, om daarna ook met Nederland te onderhandelen.
Hij beschikte hiertoe over twee aanknoopingspunten : vooreerst zijn kenismaking met Buckingham, aan wien hij een deel
van zijn verzamelingen had verkocht; eindelijk zijn vriendschap~
(

(8) Correspondanct, t. I, p. 152. Hierover GACHARD, op. cit., ab
pag 12; belangrijke nota van den Franschen ambassadeur te Brussel, de
Baugy, p. 26.
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pelijke verhouding tot Balthazar Gerbier, als hij kunstschilder,
Calvinist, in Nederland geboren, en agent van de Engelsche
diplomatie van Nederland en Vlaanderen 9 ). Gesprekken tus.schen Gerbier en Rubens waren de inzet. tot de diplomatie van
Rubens : deze wenschte door een reeks van afzonderlijke verdragen, Spanje terug veilig stellen : hij wilde den 30-jarigen
oorlog dus tot Duitschland lokaliseeren. En in dien zin had hem
de Engelsche minister Buckingham de toezegging gegeven, dat
de koning van Engeland steeds bereid was tot het afsluiten van
« honorabele pakten ».
Nu toog Rubens aan het werk : vooreerst briefwisseling met
Gerbier, later besprekingen te Delft.
Reeds was Gerbier in 1627 te Brussel met voorstellen tot een
pakt, dat door Rubens in juli 1627 te Delft met Gerbier werd
besproken.
Maar intusschen was ook de Fransche -diplomatie in het
•geweer, had Spanje betrokken in een ontworpen militairen overval op Engeland en op die wijze Spanje van Engeland terug
verwijderd. Tevergeefs wachtte Rubens op formeele toezeg~
gingen van de zijde van den Spaanschen koning, tot hem het
ontstellende bericht van de Fransch-Spaansche overeenkomst
bereikte. De handigheid van Richelieu had hem dus den pas
afgesneden en ootmoedig verontschuldigt zich de grootmeester
bij den Engelschen minister : hij keurt de Spaansche politiek
openlijk af. De arrogantie van Spanje had hem gekwetst. Aan
Gerbier betuigt hij zijn verontwaardiging, klaagt over den
oorlog en voegt hieraan bittere klachten toe over den alge-meenen toestand.
Het was een eerste ontgoocheling op deze nieuwe loopbaan...
en niet -de laatste.
Maar de oorlog staat niet stil, en opnieuw wordt Rubens
opgeroepen door zijn Engelsche vrienden. Zij wenschen een
akkoord... en eventueel zooals ons uit de latere gedragingen
van Gerbier blijkt, zouden ze niet aarzelen de opstandigheid
in Vlaanderen te steunen, ten einde aldus Spanje te verzwakken.
Rubens zou dan de atmosfeer voorbereiden : hij doet het con
(

(9) M. P. DE BOER, Balthazar Gerbier. [Oud-Holland,
t. XXI, 1903).
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amore in zijn brieven aan markies Ambrosio Spinola en betuigt
herhaaldelijk in andere brieven zijn ontevredenheid over het
slechte regime dat o.a. over Vlaanderen door kardinaal de la
Cueva wordt geleid (10) .
Met de regente heeft hij voortdurend besprekingen. Het ging
inderdaad niet gemakkelijk den schilder tot ;diplomaat te pro~
moveeren.
Uit Spanje kwam protest, geïnspireerd door den hoogen adel,
omdat mendergelijke zware en belangrijke vraagstukken door
een man van dergelijke kleine kwaliteit liet behandelen. Ook
wenschte koning Philips IV in bezit te worden gesteld van de
-door Rubens gevoerde briefwisseling.
Het antwoord hierop was de reis van Rubens naar Spanje,
waar hij den koning verslag zou geven over den stand der be~
sprekingen. Hij vertrok den 15n Augustus 1628 naar Madrid.
De tocht was in zekeren zin overbodig : immers Rubens'
hoogstaande Engelsche vriend Buckingham was overleden en
de onderhandelingen door hem vroeger gesuggereerd zouden
vermoedelijk vervallen.
Toch heeft die reis resultaat :, de koning stelde vast dat de
diensten van Rubens niet zonder belang waren, en behield hem
in zijn dienst. En als dan van Engelsche zijde langs de regente
aartshertogin Isabella om vanwege Koning Karel de verze~
kering komt dat men te Londen nog steeds tot den vrede bereid
is, wordt Rubens door Philips IV weer tot onderhandelen (April
1629) gemachtigd, en het is als Privaat raadsheer, als Sekretaris
van den Privéraad van den Koning dat hij een nieuwe tocht
naar Engeland zal ondernemen.
Na een kort verblijf in de Nederlanden landt hij 5 Juni 1629
te Londen.
Het verhaal van -deze onderneming is van ;diplomatiek oogpunt uit zeer belangrijk. Rubens wordt er in de intimiteit van
koning Karel opgenomen : heeft voortdurend lange bespreking
gen met den koning over de edele schilderkunst, ontvangt er
(10) Bedoeld zijn hier de brieven die Rubens tijdens deze periode aan
Pierre Dupuy schreef, en die de inzichten van Rubens klaar belichten : zij
zijn belangrijker dan de diplomatieke brieven zelf. Zie C o r r e s p o n d a n c e,
op. cit., t. 2, ab p. 97. — Ook p. 239.
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enkele opdrachten... en wint er intusschen de sympathie van
den koning, en de bereidwilligheid tot het sluiten van een
Spaansch-Engelsche overeenkomst. Wel is Frankrijk tot den
diplomatieken aanval klaar : een nieuw ambassadeur wordt
dadelijk afgevaardigd; Richelieu spaart geen geld en is er in
geslaagd een gansche schaar van Engelsche edelen te winnen
voor den strijd tegen Spanje : en stellig was ook de openbare
opinie gewonnen voor deze gedachte. Inderdaad leeft de koning
van Engeland in bestendige oppositie met den geest van het
Engelsche volk : koning Karel blijft voor de toenadering
gewonnen.
Wel zijn er nog aarzelingen te overwinnen bij het Spaansche
hof... vooral die eeuwige typische aarzeling van het wantrouwen en van de traagheid. Maar als in Augustus 1630 de Spaan sche ambassadeur voor Londen is aangeduid heeft Rubens zijn
eerste diplomatieke overwinnig behaald : den 15n November
1630 is de vrede tusschen Spanje en Engeland afgesloten.
Thans juicht « ridder » Rubens : inderdaad de Engelsche koning
verheft hem in den adelstand, overlaadt hem met geschenken...
en wordt hierin door koning Philips IV gevolgd. En ten slotte
was deze diplomatieke onderneming ook den kunstenaar Rubens
niet nadeelig geweest 11 ).
In den brief, welke Rubens tot den Spaanschen minister
Olivarès in dato 24 September 1629 richtte, lezen we : « Ik
beken dat de vrede met Holland veel belangrijker zou zijn voor
onzen koning, maar ik ducht dat men hiertoe nooit zal geraken,
tenzij mits de bemiddeling van den Engelschen koning... »
Het is deze gedachte welke Rubens later bezielt, en die hem
door den toestand in de Z. Nederlanden wordt ingegeven.
Rubens keert den 6n Maart 1630 uit Engeland terug. Hij is
een voorstander van de Engelsche politiek geworden, en blijft
een hardnekkig vijand van de Fransche diplomatie.
Er komt een moment huiselijke vrede in dit onrustig leven.
In December treedt hij in het huwelijk met de jonge Helena
,

,

(

(11) Over dit verblijf : A. MICHIELS, Rubens et 1'Ecole
d ' A nv e r s, ab. pag. 300. Paris, 1877.
Tijdens deze periode noteeren we die belangrijke politieke briefwisseling
met den minister hertog van Olivares.
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Fourment, en er begint voor hem een nieuwe schitterende
periode van scheppend leven : -de reizen naar Parijs, Madrid,
Londen hadden hem wel rijke indrukken, dus materiaal hiertoe
geschonken.
Maar intusschen is :het politieke terrein niet gunstiger geworden. Integendeel : terwijl Rubens te Londen verbleef is de toestand in de Zuidelijke Nederlanden uiterst kritiek. Niet alleen
oorlogsmoeheid en angst. Maar vooral militaire depressie. Het
was -den Spaanschen veldheeren niet goed vergaan. In April
1629 wordt door Frederik Hendrik met het beleg van de stad
's Hertogenbosch begonnen. 's Hertogenbosch was een der vier
hoofdsteden van Brabant : de stad had zich altijd loyaal Katho
liek betuigd en was tijdens het Twaalfjarig Bestand een centrum
gebleven van sterke Katholieke aktie. Het beleg ervan, en na
-de krachtdadige verdedidigng door Antoon van Grobbendonck,
de overgave in September 1629, brachten een ware ontreddering
teweeg.
Van die ontstemming kunnen vele teekenen worden aangegeven. Vooral moet de aandacht gericht op het rekwest, dat in
1629 aan de regente wordt aangeboden door adel en geestelijkheid van de Zuidelijke Nederlanden, en waarin scherp de
wensch naar een eigen zelfstandige regeering was uitgedrukt:
men vroeg hierin o.a. het onmiddellijke vertrek van de Spaansche soldaten en ministers. Rubens heeft over de mistoestanden
in het land scherp geoordeeld. Nog in een zeer belangwekkenden
brief aan zijn vriend Dupuy, uit Antwerpen in juli 1628 geschreven, geeft hij zijn oordeel over de Spaansche bestuurders
in het algemeen : het is volkomen afwijzend 12 ) . De overgave
van 's Hertogenbosch verhoogt de ontevredenheid : inderdaad
had deze nederlaag bij velen den moed ontnomen. Ook dit getuigenis vinden wij bij Rubens 13 ) • Na de overgave van de stad
had trouwens de Spaansche minister kardinaal Cueva, markies
,

(

(

(12) C o r r e s p o n d a n c e, op. cit., t. II, p. 234-235. Hij gewaagt hierin
over den diepen slaap waarin de Spaansche koning en zijn ministers gedom-peld zijn...
(13) C o r r e s p o n d a n c t, op. cit., t. I, p. 273. Rubens stelt voor om,
ten einde den ongunstigen indruk in het buitenland te verdrijven, een reeks
valsche berichten de wereld in te sturen.
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van Bedmar het land moeten verlaten, Cueva, waarover Rubens
schrijft : « Le cardinal della Cueva s'obstine seul á persistex,
á s'enf orcer dans son erreur, ne . videatur errasse » ( 14).
De plannen tot het stichten van een zelfstandige republiek
blijven volgens het getuigenis van de Spaansche ministers, hun
aanhangers houden.
Voegen wij daarbij dat intusschen de oorlog bleef woeden,
dat de bevolking door zware geldelijke zorgen en door plunderingen geplaagd bleef, dan begrijpen wij dat de regente zich
genoodzaakt zag, de onderbroken betrekkingen met het Noorden
terug aan te knoopen.
De besprekingen die plaats hadden over het afstaan van
's Hertogenbosch en de daarbij hoorende meierij, werden gevoerd te Den Haag en te Tilburg. Rubens had nog tijdens zijn
verblijf te Londen een bezoek aan den Nederlandschen ambasr
sadeur Joachimi te Chelsea afgelegd, en om onrechtstreeks te
verstaan gegeven, dat de regente, de aartshertogin Isabella, nog
steeds tot vredesonderhandelingen bereid was (15) .
Bij al deze onderhandelingen werd echter meer gedacht aan
het belang van Spanje, dan wel aan dit van de Nederlanden;
en de vrees van Spanje te moeten toegeven op zekere punten
van kolonialen aard, belette de ontwikkeling van de goede verstandhouding. Een nieuw bestand tusschen Noord en Zuid
werd, zooals trouwens Rubens het ook schrijft, belet, juistdoor
geschillen over den handel op Indië.
Intusschen hadden de oorlogsgebeurtenissen hun voortgang:
,de Fransche steun aan het Noorden was versterkt; de positie
van de Habsburgsche vorsten in den Dertigjarigen Oorlog is
niet verbeterd. Eindelijk breekt rond Juni 1631 een nieuw offensief los van Frederik Hendrik, terwijl in September van dit jaar
de Spaansche vloot in -de Scheldedelta en wel in den zeearm de
Slaak verslagen werd. Brabant weigert in 1631 de beden te
stemmen... de ontstemming heerscht overal. De Spaansche
agenten bekennen dat de toestand onhoudbaar is, terwijl uit de
(14) Correspondance, op. cit., t. II, p. 239.
(15) Het rapport van Joachimi bij GACHARD, op. cit., p. 312. (5 Maart
1630) .
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bevolking en hun vertegenwoordiging, de gewestelijke staten,
de bitterste klanken opgaan 16 ) .
Intusschen speelde zich in onze landen een nieuw diplomatiek
bedrijf af. Naar aanleiding van de heftige geschillen aan het
Fransche Hof, den strijd voor de opperheerschappij, die tusschen
Richelieu en den kring van Marie de Médicis uitgevochten werd
rond den persoon van den koning, hadden de koningin.-moeder
en haar zoon Gaston d'Orléans, de wijk in de Zuidelijke Neder .
landen genomen. Hun aktiviteit alhier was van politieken aard:
van Spaansche zijde was men wel geneigd deze geschillen aan
het Fransche Hof te gebruiken, en Rubens werd aangesteld om
als vertegenwoordiger van de Spaansche diplomatie Marie de
Médicis te vergezellen.
Wij wezen reeds op de vijandschap van den schilder voor
Frankrijk. Het verblijf in deze omgeving versterkte bij hem de
overtuiging, dat deze Fransche geschillen moesten benuttigd
worden. Naar aanleiding van deze diplomatieke episode schreef
hij aan den hertog van Olivarés den beruchten brief over de
verhoudingen in de Fransche politiek en de bruikbaarheid hier.van voor Spanje.
In deze oogenblikken van spanning is het, dat zoo van Den
Haag, als van Parijs uit gepoogd wordt een opstand te verwekken, die tot resultaat zou hebben gehad de splitsing van de
Nederlanden : het Vlaamsche deel zou bij Nederland gegaan
zijn, het Waalsche bij Frankrijk. Ook overwoog men het stichten van een Katholieke republiek, welke bij het Noorden zou
hebben aangeleund 18 ) .
Om redenen, die hier niet kunnen verhaald doch waarbij
de hoofdtoon op de godsdienstige tegenstellingen moet worden
gelegd kon deze samenzwering, die geen bekwame leiders
had, . niet gelukken; maar als -dan het leger van de Republiek
weer onze gewesten teisterde, als eindelijk Maastricht veroverd
(

,

(

(16) Zie R. VAN RoOSBROECK, op. cit. [Nederlandsche Historiebladen,
II, 1).
(17) GACHARD, op. cit., p. 213. Over het verblijf van Marie de Médicis
alhier. — P. HENRARD, Marie de Médicis dans les PaysB a s (1631-1638) . Brux., 1876.
(18) Zie o.a. HENRARD, Op. Cit., WADDINGTON, Op. cit., en JUsTE, L a
conspiration de la noblesse belge contre 1'Espagne
en 1632, Brux., 1851.
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wordt, dan komen andere dreigende wolken saam. De ontevredenheid is zoo groot, dat -de regente, spijts het verbod van
Spanje, het gewenscht acht de Staten-Generaal te beroepen.
De klachten van deze bijeenkomst zijn zeer scherp gericht tegen
het Spaansche regime, en een van de eerste , daden van deze
nationale bijeenkomst is het verzoek aan de Noord-Nederlandsche Staten-Generaal om nieuwe vredesonderhandelingen aan
te knoopen. En men onderteekent dit verzoek met uwe « dienst.willige vrienden en naburen ».
Reeds den 17n September ging Isabella, noodgedwongen, met
deze politieke daad akkoord (19).
Die vredesonderhandelingen van 1632, welke eerst volledig
in 1634 ophouden, mogen even gevolgd. Drie afgevaardigden
van de Staten namen eerst kontakt met Frederik-Hendrik te
Maastricht; het projekt van akkoord dat hier werd opgesteld,
was in feite een overwinnaarsakkoord van den Hollandschen
stadhouder : naast voorwaarden als het gemeenschappelijk verjagen van de Spaansche troepen, de afbraak van de citadellen,
een alliantie tusschen Noord en Zuid, trof men dit projekt o.m.
aan, dat zekere steden van het Zuiden onder kontrole van de
Republiek moesten worden gesteld, dat verder andere gemeenschappelijk zouden bestuurd worden.
Alhoewel al dadelijk van het Zuiden uit tegen dergelijke
voorwaarden werd geprotesteerd, toch bleven de onderhanden
lingen aan gang : in het gewest Holland werd aangedrongen
op een wapenstilstand, terwijl in de noordelijke andere gewesten
wel meer aandrang bestond tot het realiseeren van een verhour
;ding, die Noord en Zuid definitief, buiten Spanje om, zou verbinden. In Den Haag werden dan, einde 1632, de besprekingen
voortgezet, nadat er een Vlaamsch afgevaardigde, de aartsbisschop Boonen, ten gunste van den vrede voor het « gemeene
vaderland » was opgetreden.
In deze onderhandelingen is het dat door de aartshertogen
Peter Paulus Rubens wordt gemengd. Intusschen behaalde men
geen resultaat!
De Fransche ambassadeur verzekerde, dat bij onderhanden
(19) R. VAN ROOSBROECK, op. cit.
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lingen van gewest tot gewest, dus van het Zuiden tot het
Noorden, zeker een bestand zou bereikt zijn geworden: nu
echter kwamende Spaansche belangen - o.a. over de teruqgave aan Spanje van Pernambuco - de overeenkomst vertroebelen.
Teekenend is het dat vanwege zijn regeering ide Fransche
ambassadeur ,de Charnace tot opdracht kreeg te beletten dat
een vrede werd bereikt.
Den 17n December 1633 werd vande zijde der Republiek
beslotende konferenties te schorsen, totdat ide Zuid-Nederlandsche afgevaardigden nieuwe onderrichtingen zouden ontvangen hebben .. ·.
De Staten..Generaal werden den 5n [uli 1634 bij bevel van
den koning van Spanje ontbonden, en meteen viel dedrijfkracht,
die de onderhandelingen had beheerscht, weg.
Welke is in deze onderhandelingen de rol van Rubens
geweest?
Nog v66r de zitting van de Staten..Generaal was inqezet,
wordt Rubens door Isabella en met goeddunken van den Spaanschen koning begin Augustus 1632 naar Luik gedeputeerd om
met enkele afgevaardigden van de Noordelijke Staten..GeneraaI
en later met Frederik-Hendrik te Maastricht, te onderhandelenl
Welke de inhoud van deze besprekingen is geweest, weten wij
niet: maar het blijkt dan toch,dat niet verder onderhandeld
werd, omdat Rubens als gedeputeerde in opdracht van Spanje
geen kansen had, dan als de Staten..GeneraaI uit het Zuiden
enkele weken later de onderhandelingen met het Noorden be..
ginnen. Dus :hoeven we Rubens hier niet te zien als een personage, dat meerde officieel..Spaanschevdan wel de nationale
Zuid-Nederlandsche thesis wilde dienen? (20)
Als dan de besprekingen met de Zuid-Nederlandsche afge..
vaardigden aan den gang zijn, op het einde van het jaar 1632,
en weI in Den Haag, dan meent aartshertogin Isabella het ge..
wenscht Rubensdaarheen af te vaardiqen, om bij den prins
Frederlk-Hendnk en bij andere staatslieden, het Spaansche
standpunt te verdedigen: Rubens zelf schrijft aan Frederik..
(20) GACHARD, Ope clt., p, 243: e les Hollandais ne voulaient plus traiter
avec les Espagnols >.
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Hendrik dat hij -dus komt om bij de onderhandelingen enkele
punten toe te lichten; hij komt er zooals hij meldt in zijn kwaliteit
van sekretaris van den Privé-Raad des konings.
Over die tusschenkomst worden de afgevaardigden van het
Zuiden ingelicht : in de Staten-Generaal zitting van 24 januari
1633 wordt dit optreden besproken, gelaakt, en wordt beslist
dat men de regente over deze inmenging opheldering zal vragen.
Rubens ingelicht over deze reaktie schrijft dan een berucht
geworden brief aan den hertog van Aarschot, waarin hij zich
verontschuldigt, en bevestigt dat zijn optreden alleen tot doel
heeft den dienst van den koning en het behoud van het
vaderland!
Het antwoord van den hertog van Aarschot was niet ad rem:
het handelde meer over de beleef dheidsr en convenance-f ormu
les, dan wel over den grond van de kwestie zelf. Maar in een
later schrijven aan Rubens, wordt zijn hulp afgewezen voor een
zaak in dewelke zij, afgevaardigden van de Zuidelijke StatenGeneraal, de formeele opdracht hadden gekregen.
Herhaaldelijk . werd door de historici hierbij betoogd ten
voordeele van Rubens, waarbij men zich meer door de artistieke
figuur dan wel door den grond van het konflikt laat leiden.
De basis van het debat is tweeërlei. Vooreerst is daar de
afgunst van den adel op den stijgenden invloed zoo van de
rechtskundigen, als van de pas geadelde burgerij. Een stille strijd
die reeds jaren aan gang is, en al in de 15e eeuw kan worden
aangewezen.
In tweede lijn staan we voor een quasi-konstitutioneel konflikt. Immers door de Staten-Generaal de ware vertegenr
woordiging van het volk was in een soort van opstandigheid
en uit oorlogsmoeheid tevens een begin gemaakt met de vredesonderhandelingen, die men in zekeren zin aan aartshertogin
Isabella hadden opgedrongen. De geest van dit optreden is stel.lig nationaal, wij bedoelen, in overeenstemming met den wil van
de bevolking. De Staten-Generaal zijn, in zekeren zin, begrensd
in hun desiderata; voor hen is de hoofdkwestie : hoe kunnen
gezonde verhoudingen tusschen de Zuidelijke Nederlanden en

,

,

(21) Op. cit., p. 247 en volg.
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de Nederlandsche Republiek worden bereikt. Hier is geen plaats
voor -diplomatie, en stellig kwamen hier de vraagstukken van
het breedere strijdterrein, waarin vele mogendheden betrokken
zijn, niet naar voren.
Rubens bleef integendeel hoe sympathiek hij ons ook moge
zijn de diplomaat van de Spaansche vorsten, de verdediger
van meer grootsche plannen, waarin het belang van Vlaanderen
en Wallonië verloren ging. Hierdoor is zijn optreden niet natior
naal maar wel Spaansch.
Zekerdoet het konflikt grotesk aan. De toon van den hertog
van Aarschot, die enkele jaren later als staatsgevangene in
Madrid sterft, ten overstaan van den grootmeester, doet voor
ons oneerbiedig en onwerkelijk aan. Maar op dit oogenblik
zouden wij, Vlamingen in den strijd, vermoedelijk niet aan de
zijde van Rubens hebben gestaan.
Na ;deze pijnlijke geschiedenis treedt Rubens niet meer op
het podium.
De gebeurtenissen gaan verder... In het gemoed van Rubens
is bitterheid gedrongen. De dood van aartshertogin Isabella had
trouwens zijn invloeden verzwakt (22) .
Nog even dan is er op staatkundig gebied kwestie van Rubens.
De aanstelling en het militaire optreden van den kardinaalinfant Ferdinand in 1634 brachten voorloopig een ommekeer ten
gunste van de Spaansche wapenen : de troepen van de Repur
bliek werden verjaagd, wat dan in het Noorden even weer de
bereidwilligheid tot onderhandelen schiep. Door bemiddeling
van den knappen Gentschen bisschop Antoon Triest, en van
den Roterdamschen burgemeester Van Berckel zouden nieuwe
besprekingen worden aangeknoopt. Rubens zou een reis naar
Nederland ondernemen, en weer trachten aldaar den bodem tot
onderhandelingen klaar te maken. De Fransche diplomatie was
door dit nieuws wel ontsteld, en vermoedde, -dat Rubens naast
de Republiek ook Engeland zou betrekken in een vredesonder

,

(22) Een paar uitingen van bitterheid vinden wij wel in zijn brieven aan
A. Peiresc, al blijft hij aan de gebeurtenissen volle aandacht schenken. Teekenend zijn missiven van 16 Augustus 1635 en 16 Maart 1636! (...Ayant pris
les Cours en horreur...) C o r r e s p o n d a n c e, op. cit., t. I, p. 39 en volg.
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neming : een Venetiaansch diplomaat teekent -den schilder : « Ce
Rubens est plein d'artifices; il est très habile à traiter les
affaires! ... » ( 23 ) .
De Fransche invloeden moeten hier sterk hebben gewerkt:
de Staten-Generaal weigerden aan Rubens het gevraagde paspoort... en meteen verliet de Diplomaat Rubens het tooneel, om
den Schilder met nieuwe glorie te overladen.

(23) Hierover
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GACHARD,

op. cit., p. 255 en volg.

GEBED TOT MARIA
Opgedragen aan Dr. Aug. Van Cauwelaert.

Zo waren wij sinds lang niet saam
Noch lag ik diep voor U gebogen,
Zo zacht in feest, zo glans-gebaad
Als in een tuin vol regenbogen.
Maria!
'T is nu 't seizoen van blozend ooft
Van takken die de peren beuren
Kort voor de val van 't blad : de tijd
Dat zware vruchten zullen scheuren
Vóór nog de fruitzaal openknarst.
Hoe mild zijt Gij tot mij gekomen
Met eeuwig ooft en koren dat
Niet valt. Gij hebt mijn hand genomen
En alles voorgezeid : « o Moeder verkrijg
Mij de goede gedachte, de vreugd
Die de arbeid beloont. Verkrijg
Mij de vrede des harten, de deugd,
En het zoete geloof in de Heer.
Schenk mij de moed en de blijdschap
Die 't leven simpel aanvaardt
En een dood met Gods licht
In de verte, oneindig en schoon
Als gezien uit 't portaal
Van een needrige kerk aan de zee.
Broechem, 22 Juli 1939.

PAUL VERBRUGGEN.
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JEU G D
door ERNEST CLAES

7. —MIJN VADER
Bij het haardvuur in mijn oudershuis heb ik mijn eerste
vertellingen gehoord, en het is daar dat ik zelf heb leeren
vertellen. Zooals de meeste kinderen was ik dol op verhaaltjes.
Ik liet alles staan en liggen om er naar te luisteren, ik kon er
bij vader om zeuren eiken dag opnieuw, ik deed er voor al
wat men wilde, en een schoolkameraad die vertellen kon
mocht rekenen op mijn trouwe vriendschap. De gave van
vertellen bezaten de oudere" menschen, die bij ons in huis
kwamen, in zeer hooge mate. In de eerste plaats was daar
mijn vader zelf. Hij was een ziekelijke man, hij moest binst
de koude dagen meestal binnenshuis blijven, en daar ik zelf
in dien tijd in mijn sukkeljaren was, zat ik veel bij hem, voor
den haard, als hij daar het vuur stookte onder den koe-ketel,
of 's winters bij de kachel in de groote kamer, waar hij stukken leer op een holleblok klopte of daarvoor « spiekens »
maakte van honzen-hout. Dan vertelde hij voor mij.
Een paar maanden nadat ik van mijn doofheid genezen
was, kreeg ik een erge ziekte op de oogen. Een vol jaar benik om zoo te zeggen blind geweest, heb ik dag en nacht een
doek voor de oogen moeten dragen. 's Avonds, op de slaapkamer, in den donker, werd die doek eens per dag even weggenomen om, versche zalf op mijn oogen te strijken. Die roze
zalf, in mosselschelpen, werd door mijn broer Frans zondags
gehaald ergens in de bosschen achter Engsbergen, meer dan
twee uur ver, bij een oud kwakzalvertje. Ik moest den heelen
dag in huis blijven, vooral in den winter. En men gewent aan
alles, zelfs aan blind zijn. Ik vond al gauw overal mijn weg
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naar hetgeen ik noodig had, en al tuimelde ik wel eens over
een emmer, een stoel, al kwam ik met mijn kop wel eens
terecht tegen een deur of een muur, een kleine bengel van
zeven-acht jaar vergeet dat vlug. Het ergste was dat ook de
grooteren er aan gewend geraakten. Er is geen gevoel dar
gauwer verslijt dan medelijden. Wanneer ik met mijn gezicht
ergens tegenaan liep, moest ik bovendien dadelijk de strenge
vermaning hooren : « Niet schreien, want anders wordt ge
heelegansch blind! » Kon ik dan toch mijn tranen niet bedwingen, dan brandden mijn oogen onder den doek alsof er
kokend water op gegoten werd, en ik durfde het niet zeggen.
Dien winter kon ook vader niet buitenkomen. Hij had in het
najaar weer eens een zwaar « fleurus » opgedaan, elken morgen moest hij den rook inademen van een brandend poedertje
waarop hij een trechtertje plaatste, en hij hoestte dan een
uur lang dat hem de borst dreigde te springen. Zoo zaten we
met ons twee, vader en ik, alleen thuis, terwijl de anderen
in stal of schuur of ergens buiten met het een of ander winterwerk .bezig waren. En vader vertelde, en ik luisterde. Ik zat
op een stoel of een bankje vlak voor hem, mijn geblinddoekt
gezicht naar hem omhoog gekeerd, mijn handen op mijn
knieën. Nu en dan streek vader met de hand over mijn haar.
Ik roerde niet, geen woord, geen zucht, geen aarzeling van
vaders stem ging verloren, en ik had maar één angst : dat er
iemand zou binnenkomen en ons storen. En wat en hoe vader
vertelde! Mij dunkt ik hoor zijn woorden nog, die het verhaal stap voor stap deden voortgaan, als op een effen weg,
zonder te jagen naar het eind, met hier en daar een stilte om
het verder gebeuren dieper te doen treffen, of met een bijna
gefluisterd woord om de geheimzinnigheid van wat er komen
ging te doen aanvoelen. En hij vertelde van Sterke Jan met
zijn ijzeren stok, van Klein Duimke en zijn boze streken, van
de Gevangene Prinses en van Genoveva, van rooversbenden,
Baekelan , de Bokrijers, van de Verwisselde Doodkist en
van het Betooverd Kasteel. Ik wist dat vaders blikken op
mij gericht stonden terwijl hij vertelde, en ik voelde het ook
zeer goed als hij niet naar mij keek. Hij was dicht bij me,
en daar ik zelf hem niet zien kon, opgesloten zat in een hol
,
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van zwarte donkerte, werkten alle intonaties van zijn stem,
met de beelden die zijn woorden opriepen, dubbel sterk op
mijn verbeelding. Er waren keeren dat de angst van het verhaal zoo kil huiverend naar me toeknoop dat ik stilletjes de
hand uitstak om iets van hem aan te raken.
« Vader. »
« Wel menneke ? »
« Als ge vertelt dan kijkt ge toch altijd naar mij, hé?»
« Ja zeker, m'n jong. »
Want als ik wist dat hij naar mij zag was ik niet bang.
Nu en dan moest hij even opstaan om naar het vuur te kijken,
om iets op de kachel te zetten, en dan volgde mijn blind
gezicht al zijn bewegingen.
« Gaat ge niet uit de kamer, vader? »
« Neen menneke. »
« Kom nog eens met uw hand aan mijn haar. »
En zijn hand streelde over mijn kop.
« Als ge uit de kamer gaat zult ge 't dan altijd eerst zeggen,
vader? »
« ja zeker. »
« Ook niet op uw kousen ? »
Want de anderen deden dat soms, stilletjes op de kousen
de kamer uitsluipen, en dan bleven ze achter de deur staan
om me alleen te hooren voortpraten in de meeping dat ze
nog daar waren. Vader deed dat nooit. Ze namen me ook wel
eens mee naar buiten terwijl ze een spelletje deden dat ik
kende, en uit speelsche plagerij lieten ze me dan opeens ergens
alleen staan, maakten geen geluid, en dan hadden ze hun
plezier in mijn onhandig doen. Ik durfde er bij vader of
moeder niet over klagen want dan mocht ik niet meer mee.
Als vader te midden van zijn verhaal een hoestbui kreeg,,
kwam ik dicht bij hem staan en hield zijn stoel vast. Van na
den noen zat ik al met ongeduld te wachten tot de anderen
naar hun werk trokken om met vader alleen te zijn. Het vroor
niet dien winter, maar ik weet nog hoe het soms waaide en
stormde, en ik hoorde alles veel scherper omdat ik niet zien
kon. En storm en regen, de aankomende avond en de stilte
gaven aan de beelden in vaders vertellingen een eigen f antas750

tische beteekenis en betoovering. Kwam er iemand binnen
om het een of het ander te doen, al was het maar om de
handen te warmen bij het vuur, brak dit het verhaal rats af.
Vader zei dan wel wat, maar ik zweeg, trachtte niet 'te hoorera
wat er gezegd werd om de stemming en den draad van het
verhaal niet te verliezen, en bleef roerloos zitten tot vader
verder vertelde.
Maar het gebeurde ook dikwijls, vooral in de zomermaanden, dat ik alleen in huis moest blijven, dat ook vader buiten
het een of ander werk deed.Dan overkwam mij lederen keer
na een poosje een onnoemlijke angst. Als het tot mij doordrong dat ik alleen was met de stilte, en dat ineens alle dingen in de kamer, de tafel en de stoelen, de hangklok en de
muren, mij aanstaarden, met een kouden, vijandigeb blik,
waartegen ik mij niet verweren kon, kroop ik weg in een
hoekje van de kamer en zat daar te rillen van schrik. Die stilte
was vol dreigend gevaar, iemand ging me iets aandoen.... Dan
brak de angst uit die in mijn hart opgestapeld lag uit de
spookvertellingen, uit de schrikaanjagingen van de anderen,
en uit het wakker liggen 's nachts, als mijn handen vastgebonden waren om me te beletten mijn doek van de oogen te
trekken. Dat was een paar keeren gebeurd, met, naar het
schijnt, zeer erge gevolgen. Die nachten waren soms een echte
marteling. Ik lag uren lang wakker, en kon mij met mijn
saamgebonden handen bijna niet bewegen. Alles deed me pijn,
overal jeukte en spande het over mijn lichaam, en in de warme
nachten vooral, gloeide mijn gezicht achter den dikken doek
die dan nog zoo vies rook. Niemand zag het als ik schreide,
stilletjes onder de dekens. Ik durfde slechts in den uitersten
nood mijn broer wakker maken, omdat die daarvoor telkens
zoo lastig werd. Ik moest maar slapen, en niet zeuren en
bleeren, en het was niet waar dat het daar en daar zeer deed.
Voor een paar minuten maakte hij mijn handen dan wel vrij
maar al smeekte ik daarna om ze niet meer vast te binden,
en dat ik niet aan mijn oogen zou raken, het hielp niet, en
zwijgen nu, en slapen.... Ik heb in die nachten meer weesgegroeten gebeden om heelemaal blind te zijn, en om zoo
van dien doek af te geraken, dan om te genezen.
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En zoo zat ik dan alleen in de kamer, verstijfd van schrik,
zonder een beweging te doen. Ik durfde niet alleen buitengaan, dat was streng verboden. Ik durfde niet roepen of
omdat ik bang was voor mijn
mijn eigen stem. En
schreien... « dan wordt ge heelegansch blind ». De kamer was
dik vol met geesten, onzichtbare, ontastbare wezens, die opeens daar waren noodra ik alleen was. Ik voelde zeer duidelijk
hun aanwezigheid, ik hoorde hun gefluister en gewester, en
hoe ze naar mij keken. De tafel, de stoelen, de kleerkast, de
klok, die hadden nu allemaal gezichten, die waren de geesten
zelf. Uit angst sprak ik luidop : « Ik zie u wel, zulle!... Daar
achter dien stoel, hé.... En ge moogt niet aan me komen,
zulle!... Ik zal het tegen vader zeggen, zulle!... Mijn engelbewaarder ziet het, zulle !... Onze vader die in den hemelen
zijt.... » Soms verbeeldde ik me dat ze vlak naast mij stonden
en de hand reeds ophieven om te slaan. Ik was dan zoo bang
dat ik de armen boven mijn hoofd hield en hard begon te
roepen : « Vader!... Vader!... » Klonk daarop zijn stap in het
achterhuis dan waren de geesten ineens weggekropen.
« Vader. »
« Wel menneke ? »
« Zie es.... is mijn doek niet losgegaan ? »
« Ik zal es zien, m'n jong. »
Mijn doek was niet losgegaan, maar ik moest vaders hand
aan me voelen, ik moest de lucht van zijn kleeren ruiken, en
zelf iets van hem kunnen aanraken.
« Ik wou dat ge altijd hier waart, vader. »
« Is 't waar, m'n jong ? »
« Ja, dan durven z e niks doen. »
Of vader ooit geweten heeft wie ik door de « ze » bedoelde, en wat angst ik uitgestaan heb, weet ik niet.
Ik probeerde alle .middelen om de geesten goed te stemmen
als ik met hen alleen was, en als ik soms van iemand die naar
het dorp geweest was een suikerbol kreeg, bewaarde ik die
tot ze weer in de stilte begonnen te dreigen. Ik stak hem dan
vooruit op mijn open hand en beloofde : « Als ge me niks
doet krijgt ge mijn babbeleer. » Ze hebben hem nooit aangenomen, maar ik zag toch hoe ze begeerig hun magere, grin752

reikende koppen vooruit staken en ik meende zelfs hun adem
op mijn hand te voelen. En zoo beloofde ik op een keer:
« Als ge allemaal stillekens blijft zitten en mij niet zeer doet
dan vertel ik iets. » En plots, docht me, zwegen ze, zaten roerloos met aandacht te wachten. Ik hoorde zelfs de hangklok
niet meer. Mijn angst was ineens weg. ' En in die doodstille
kamer, alleen, vertelde ik voor de geesten van ons huis van
Sterke Jan. Dit verhaal had mij ook het diepst getroffen, ik
vond het mooier dan de andere. Ik vertelde zooals vader het
had verteld, met dezelfde woorden, dezelfde klimmingen of
fluisteringen van zijn stem, ik hoestte ook nu en dan en
schraapte mijn keel, met een zwaar geluid. En waar ik zelf
in het vertelsel gehuiverd had van benauwdheid meende ik
nu de geesten ook te zien rillen, nog erger dan ik, met de
hand op den mond, en dat had vader er niet bijgedaan ik zegde : « Ge moet geen schrik hebben, zulle, ge zult straks
wel zien dat het allemaal goed uitkomt. » En ik hoorde zeer
gedempt een zucht van verlichting door de stilte hijgen. Want
niet alleen was nu mijn schrik verdwenen, ik toonde me zelfs
dapper en beschermend tegenover de geesten. Die waren
meteen klein geworden, zooals ik tegenover vader, en ik behandelde ze als kinderen. Angst heb ik sedertdien van het
alleen zijn nooit meer gehad. Zoo heb ik al de vertellingen
van vader hardop voortverteld, tientallen van keeren. De
geesten hoorden het liefst Sterke Jan en Genoveva omdat die
het langst duurden. Daar was er vooral één bij, een kleintje
nog, met een wit gezicht, die vlak voor me en het dichtst
bij me zat, met de dunne handen braaf op de knieën, en die
ademloos luisterde. Hij had een doek voor de oogen. En het
was vooral voor dien kleine dat ik vertelde, en mijn verhaal
soms onderbrak met : « Straks wordt het weer schoon, » als
ik hem bang hoorde zuchten. Ik streelde even met de hand
over zijn haar. En hij mocht niet schreien als de prinses in den
donkeren kelder werd opgesloten, « want anders wordt ge
heelegansch blind ». Om dien eene heb ik het gezicht van al
de anderen vergeten. En ik begon zelf ook verhaaltjes te verzinnen, of liever ik vulde de vertellingen van vader aan met
wat het meest indruk moest maken op mijn toehoorders. De
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booze knecht van Genoveva werd nog veel zwaarder gestraft,
's nachts werden zijn handen op den rug gebonden, en hij had
overal jeuk, de prinses was nog veel mooier, de graaf nog veel
sterker, en als ik dan daartusschen van tijd tot tijd vroeg :
« Is 't niet schoon ? » fluisterden de geesten blijde terug :
« Ja....a....a! » Kwam er, terwijl ik voor mijn onzichtbare toehoorders vertelde, iemand stilletjes binnen, dan bleef die staan
luisteren en dacht dat het mij in het hoofd scheelde. Ik wist
niet, als ze 's avonds zaten te bidden, dat het dan dikwijls
voor mij was, en ook niet dat er bijna iedere maand iemand
naar Scherpenheuvel beeweegde.
Aan vader vertelde ik eiken keer dat « ze » weer stout waren
geweest, als hij weg was, dat « ze » me weer iets hadden gedaan, of « ze » hadden gelogen, of gevloekt, en vader had
nooit aangedrongen om te weten wie de « ze » waren.
« Vader, nu ben ik niet meer verveerd, nooit meer. »
« Is 't waar, menneke ? »
« Want nu vertel ik vertelselkens en dan doen « ze » niets
meer. »
« En wat vertelt ge, mijn jong? »
« Van Sterke Jan en van Genoveva, vader, en die kleine met
zijn doek voor zijn oogen luistert altijd het beste.... »
Vaders hand streelde langzaam over mijn hoofd, en ik wist
dat zijn oogen op mij stonden gericht.
Toen ik maanden later van mijn oogkwaal verlost was
onderging ik een vreemde gewaarwording. Alles om mij was
leeg en triestig,
opeens lee
g en niet zoo schoon als ik gemeend
had dat het was. Zelfs de vertellingen hadden niet meer denzelfden zin, ze waren nu kaal en vlak, omdat ik ze niet meer
hoorde van uit de onwezenlijke verte, van uit de diepte der
duisternis. Nu zag ik weer den verteller, de menschen om mij,
met hun dagelijksch gezicht en doening, mijn inwendige
blikken gingen niet meer zoo diep in de ziel der dingen, en
het was niet meer zoo schoon. Zelfs de stemmen hadden een
harderen klank. Zooals ik het 'aar tevoren met mijn doofheid
aandachtig lette op de gezichten en den mond, zoo luisterde
ik met mijn blinde oogen veel scherper, herkende alle geluiden, elken stap, ik meende het zelfs te hooren als iemand
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naar me keek, of in stilte een teeken deed aan anderen. Daardoor heb ik ook alles zoo goed onthouden, tot zelfs de woorden van vader en van me zelf.
Daar ik weer naar de school moest vertelde vader bijna
nooit meer voor mij alleen. Dat innige samenzijn was voor
goed voorbij. Ik vertelde natuurlijk ook niet meer voor de
geesten van ons huis, -die nu weggekropen waren God weet
waar, en die nooit meer zijn teruggekomen. Ook die kleine
niet, met zijn doek voor de oogen. En lang heb ik in mij het
heimwee gedragen naar die schoone uren. Een eigenaardigheid was mij er van bijgebleven, het hardop in mijzelf praten
en vertellen. Ik kon op de gekste manier tegen een boom zitten
spreken, omdat boomen naar mijn meening een gezicht hadden, meer dan andere dingen. Alles had een gezicht, en het
beeld dat ik mij van iets vormde had altijd de trekken van
een gezicht, de stoelen in de huiskamer, zoo wel als de boomen
langs -den steenweg voor onze deur. Dat waren eiken, een
dubbele rij. Een eindje van ons huis stond er- een tusschen,
kleiner dan de andere, en als wij in de meimaand tegen de
stammen stampten om de meikevers, de « priggelekanten »,
er te doen uitvallen, raakte ik nooit dat jonge boompje, omdat
het nog te klein was en de pijn meer gewaar werd. Ik zag
het op zijn gezicht.
Als ik nu aan die dagen terugdenk komt mij van daar iets
te gemoet als een warme blik, als de hand van mijn vader
die over mijn hoofd streelde, en ik kan er geen donkerheid
in zien ondanks mijn zieke oogen. Toen heeft mijn goede
vader zich geheel aan mij getoond, zooals hij inwendig was,
en niets heeft uit mijn gemoed den stempel kunnen uitwisschen dien hij er op gedrukt heeft. En gij zijt nu al lange jaren
dood, vader, maar mij dunkt, hoe jong ik ook was, als gij
morgen moest voor me staan dat ik u op den stond zou herkennen. Uw oogen zou ik herkennen, en uw mond, en hoe
ge over het veld gingt en door het huis, en dat gebaar van
uw hand naar uw pijnlijke borst. Uw ietwat gebogen gestalte,
en dien grooten ernst en die weemoedigheid over uw wezen.
Ik heb u nooit ofte nooit zien lachen, vader. Ik geloof dat gij
wist dat ge niet lang zoudt leven, en moeder alleen zou blijven
755

met de kinderen. En misschien zou ik u nog beter herkennen
aan den klank van uw stem, die diepe zachte stem uit de
dagen dat ge voor mij, uw « sukkeleerke », verteldet: (« H e t
is al lange jaren geleen, menneke....» «Hoe lang alwel, vader?» «Al heel heel
lang....» «Langer als Apoliom, vader?»...)
Want daarin lag uw heele ziel, en wat ik van u ontvangen
heb is hetzelfde wat er was in uw stem. En, hoe dwaas het
ook klinke, ik geloof dat gij van mij wat meer gehouden hebt
dan van de anderen. Niet alleen omdat ik zwakker was, en
bij u bleef terwijl gij zelf lijdend waart, maar ook omdat ge
voor mij kondt vertellen, omdat ik het liefst van allen naar
u luisterde en omdat ggijl wist dat uw geest in mij was. Gij,l
droegt in u, zonder het te weten, het verlangen naar de kennis
der dingen, naar het begrijpen van het hoogere en het geheimnisvolle dat in alles lag, en dat in u zooals in mij uit ons voorgeslacht is overgegaan. En gij leedt onder uw machteloosheid.
Uit uw stem klonk het heimwee naar het onmogelijke dat
ge niet hadt kunnen bereiken en dat niet in vervulling was
gegaan. En het is vooral dat, vader, al zegden ze wel dat ik
uiterlijk op u geleek in uw gang en uw stem, het is vooral
dat wat ik van u heb meegekregen.
Een jaar daarna stierf vader. Ik was negen jaar oud. Het
gebeurde op een nacht in Februari, en het was een strenge
winter, met sneeuw en ijs. Ik werd wakker in de vroege morgenuren, op de kelderkamer, van het gejammer der anderen,
en ik zag de lamp staan op het hokje aan het voeteneind van
het bed. Ik ben opgestaan en ben naar de kamer geloopen
waar vader lag. Een oogenblik was ik met hem alleen. Hij
lag met het gezicht omhoog gekeerd, den mond even open,
en over zijn trekken was dezelfde ernst van altijd. Zijn hand
lag boven op de deken. Ik heb ze even aangeraakt, de hand
die zoo dikwijls over mijn hoofd had gestreeld, van voor naar
achter. Ik heb schreiende staan kijken op het doode gezicht,
dat ik nooit had zien glimlachen, maar dat zich zoo liefdevol
over mij had heengebogen.
Het eenige erfstuk -dat ik van mijn vader bezit is zijn kerkboek, « De Geest des Gebeds voor Roomsch-Katholieke
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Christenen ». De bladzijden van de Heilige Mis, van den
Rozenkrans, en van de Litanie van Onze-Lieve-Vrouw zijn
daarin bruin gevlekt. Die vlekken komen van de vingers van
mijn vader, en het
.. is de bruine aarde van zijn grond, van den
akker waarop hij heeft gezwoegd voor het brood van zijn
kinderen. Onder die gebeden heeft hij aldus zijn handteekeningnagelaten, het merkteeken van zijn groote ziel en van
zijn eed van trouw aan de aarde.
Na zijn dood, lag op het hoekje van den schoorsteen het
laatste boek dat hij gelezen had, D e A r m e E d e l m a n,
van Hendrik Conscience.
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AUGUSTUS
Het raam staart in den nacht verloren : blauw
is hij, en stil, een nacht van melk en sterren,
met slechts één schaduw : Onze Lieve Vrouw,
die glijdt met witte handen van versterven.
Eén schaduw, en één licht, want in dien nacht
steekt weer de wond, die 't kruis is aller kerken:
berouwen, en de droom dat men, ontkracht,
in Haar de blijvend Schoone moet verwerven.
De tuinen liggen bruin van weemoed neer,
zij zien visioenen door de boomen zwerven:
het golven van een middenzomerzee,
en uw gestalte, wuivend in de verte.
Een kloosterling die 't leven dol bemint,
een wereldling die de natuur onterfde,
ze zitten beiden schrijvend in het kind,
dat met Madonnabeeldjes speelt en verven.
Ach goede nacht, kom tot het einde weer,
met uwe wond en haar ontvleesde bloemen,
bewaar soms in het kind zijn schoone zeer,
tusschen de wijze nachten van verzoenen.
JOHAN DAISNE.
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DE REVOLVER
18ÉNAKTER
door GERARD WALSCHAP
(Slot)
JAN

Geprezen zij deze vloeistof, alsmede de schepper die ze enz...
FONS

-Den eersten keer dat ik met een revolver schoot... het was
bij ons achter de fabriek... ik had er een plank gezet en daar
met krijt drie rondjes op geteekend... Ik was er natuurlijk
zeker van dat ik roos ging schieten. Ik zet mij zóó, met gestrekten arm, ik mik...
(Hij mikt voor zich uit.)
THUUR (schreeuwt.)

Pas op! Mik dan naar het venster!
FONS

God lieve hemelscha deugd, ik ben niet doof, hoor.
(Staat op.)

Dus ik mik, he, zoo, ik schiet en ik raak niet eens de plank.
De kogel vliegt ,door het dak van de fabriek.
BERT

Natuurlijk. Met een revolver kunt ge niet mikken. Als ge
mikt en uw hand stil houdt, wordt ze door de losbranding
zelf drie kwart naar omhoog geslagen en ge schiet op een
afstand van vijf zes meter wel twee meter boven doel. Z66
moet ge schieten, geef eens hier.
FONS

Ik weet het wel. Zoo, niet waar. Ge houdt den voorarm
verticaal, den loop recht in de lucht. Ge strekt den arm
krachtig uit...
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BERT

Niet uitstrekken. Neerslaan. Uitstrekken is als beweging niet
krachtig genoeg. Ge slaat den voorarm neer en juist waar hij
gansch recht en gestrekt is, schiet ge. Zoo alleen neutraliseert
ge den terugslag. Geef eens hier, Fons.
FONS

Ik weet het wel, jongen, ge staat niet in uw klas hoor. Kijk,
ik schiet nu naar... naar e...
THUUR

Naar het venster!
FONS

Naar den ondersten knop van de vensterpomp. Zoo. Arm
omhoog en opeens... lap! Dat zou er geen vijf centimeter
neven geweest zijn.
THUUR

Ge zegt dat ik kinderachtig ben, maar wat jullie twee groote
lummels daar nu staan te doen, wat is dat dan?
JAN

Ja, groot gelijk, Thuur. Zet u alle twee neer, speenvarkens,
en geeft mij den revolver.
(Fons en Bert gaan zitten.)
BERT

Nu begint hij!
JAN

Thuur, ge hebt toch meer confiëntie in mij dan in die twee
snotneuzen, niet waar,
FONS

Hij is een jaar ouder dan ik, dat is wat!
BERT

En één maand ouder dan ik.
JAN

Luister Thuur, ik wil u biechtvaderlijk geruststellen. Kijk
eens in den spiegel; ge ziet zoo wit als papier, uw gezicht is
vertrokken. Ik zal den revolver voor u heelemaal nazien. Als
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ik u a plus b bewijs dat hij niet geladen is, ik schiet hem nog
eens af naar het plafond, voilà, tik, niets, ik sla er mee op
tafel, (klopt) ik kijk hem na... ge moet nu toch toegeven...
wacht ik zal het in philosophische termen klaar en duidelijk
uitdrukken, zooals het een man van mijn intelligentie en
geestelijke standing past. Thuur, amice, gebied uw bloed weer
in uw wangen te stroomen. Want! Deze revolver is op mijn
woord slechts een revolver in potentia. Dat wil zeggen het is
geen revolver. Ik bedoel, het is geen revolver in acte. Geen
revolver waarmee men hic et nunc schieten kan. Men kan er
evenmin mee schieten als met den stoofhaak daar of met die
flesch.
FONS

Bert, flesch zegt hij, dat wil zeggen dat ge moet volschenken.
BERT

O, diende die potentia daarvoor, ik versta geen latijn.
JAN

Thuur, sine ira et studio, serieus, hij is niet geladen. Het is
dus op dit oogenblik maar een stuk ijzer. Meer niet.
THUUR

Jongens, serieus en ik ben serieuzer dan ik ooit geweest ben.
Ik ben zoo op, ik'ben zoo totaal op van zenuwen, dat ik bijna
niet meer spreken kan. Ik bibber tot in mijn teereen. Doet
den revolver weg.
JAN

Ga naar huis, Thuur, ga slapen. Dat komt niet van dien
revolver, ge hebt iets anders, griep of zoo iets. Steek uw tong
eens uit.
THUUR

Ik zou direct naar huis gaan als gij en Fons meegingt, dan
ging Bert vanzelf slapen. Maar als ik weet dat ge hier nog
blijft zitten, slaap ik toch niet. Doet om de liefde Gods dien
revolver weg, Bert.
BERT

Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Margriet is bang, maar
zoo bang, ik versta niet hoe het mogelijk is.
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FONS

Ik ook, ik ken u niet meer. Zijt gij T^uur die dat eksternest
uitgehaald heeft, Thuur die tegen vier jongens tegelijk vocht.
.

BERT

En won! Ah dat was episch, wij hebben toch een jeugd gehad!
FONS

Thuur die van boven op de leuning van de brug ia de overstroomende beek sprong en niet kon zwemmen. Alleen maar
omdat Jan zei : ge durft niet.
JAN

En Thuur die mij uit het ijs gehaald heeft en gij, twee godvergeten lafaards, gingt loopes. Ze gingen hulp halen, maar
we zagen ze niet meer terug. En hij daar, meneer Fons, komt
thuis. « Waar is Jan? » — « Ik weet het niet, mama. »
THUUR

Al wat ik gedurfd heb, durf ik nog. En meer als 't moet. Maar
dezen angst kan ik niet overwinnen, ik kan het niet.
BERT

Echt pathologisch. Hebt ge dat altijd gehad?
THUUR

Als kind was ik vreeselijk bang.
BERT

Neen!
FONS

Hij heeft het daarstraks al gezegd, maar ik kan het toch nog
altijd niet gelooven.
miJLrR

Er is geen meisje dat van nature zoo bang was als ik. Ik was
bang voor alles, voor het donker, voor het onweer, voor

dopden, voor den kelder, voor den zolder, voor alles.
BERT

Daar hebben wij nooit iets van gemerkt.
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THUUR

Dat weet ik, ik heb ook moeite genoeg gedaan om het niet
te laten merken, want ik was er beschaamd voor.
BERT

Jaja. Maar bij voorbeeld dat eksternest uithalen. Wij dienven
het niet en gij wel. Waart gij dan de moedigste uit angst?
THUUR

Vader zag er een strenge vent uit, niet waar, kortaf, knaksch.
JAN

Uw vader had veel van Mussolini, vind ik.
FONS

Wat weet gij daarvan? Kènt gij Mosselmaas?
THUUR

Wel, die ruwe man heeft mijn angst verpleegd moet ik zeggen, echt verpleegd zooals, ja zooals een slepende ziekte. En
dat met een geduld, een toewijding, een zachtheid. Zoudt
ge dat van hem geldoven? Mijn moeder zelf lachte mij uit,
mijn zusters hadden erlezier in mij bang te maken. Hij
nooit. Jan, laat den revolver liggen.
JAN

Dat geloof ik heel graag. Voor een man als uw vader en die
maar een jongen had, moet het iets heel ergs geweest zijn
een zoon te hebben die ziekelijk bang was. Hij wist dat hij
uw angst maar verergerde met zich kwaad te maken of u uit
te lachen. Hij heeft er alles voor over gehad om van u een
man te maken naar zijn beeld en gelijkenis. Heb ik psychologisch doorzicht of niet?
THUUR

Als het onweerde bij voorbeeld, ging vader met mij aan het
venster staan. Ik voel nog die groote zware handen rustig op
mijn schouders. « Probeer nu naar den bliksem te kijken,
zeide hij, probeer het maar, als het niet gaat is het ook goed,
maar als het gaat is de angst voorbij en ge zult zien dat de
bliksem schoon is. » Als er iemand gestorven was, om het
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even waar, om het even wie, ging hij er met mij naartoe.
Hij verplichtte mij nooit mee binnen te gaan en nochtans
ging hij uitsluitend om mij. Eenen keer heb ik niet gedurfd.
Toen we buiten kwamen zeide hij : « Dat is niets jongen, den
volgenden keer zult ge wel durven. » Als hij hoorde dat ik
uitgelachen werd, kwam hij wat later bij mij en zeide : « Laat
ze maar lachen, oefen u maar voort, nog één jaar en ge weet
niet meer wat schrik is. » Ik kan u dat niet in detail vertellen,
maar het geduld, de tact, de fijngevoeligheid van dien harden
man, neen, dat was buitengewoon. Weet ge wat een van de
gelukkigste uren van mijn leven geweest is? Toen ik hem stillekens ging, zeggen, hij zat laat in zijn bureau te werken
Papa, ik ben alleen op den zolder geweest. Hij heeft geen
woord gezegd, hij heeft mij een hand gegeven en mij diep
en ernstig aangekeken.
JAN

Gij hebt een goeden vader gehad.
THUUR

ja.
JAN

Dat IS iets in het leven. Er is niets in het leven, maar dat
is iets.
THUUR

De vereering die ik voor dien man gevoel, nu nog, dat is,
dat kan ik niet onder woorden brengen, dat is een echte'
cultus. Men wordt ouder, alles wordt leeger en banaler, maar
dàt blijft, dat blijft schoon. Fons, laat den revolver liggen.
FONS

We wisten natuurlijk dat ge met uw vader dweept, maar dit
allemaal wisten we niet.
THUUR

Natuurlijk niet. Dat was het groot geheim tusschen hem en
mij. Voor iedereen buitenshuis was ik de flinke jongen...
JAN

Soms een beetje te flink, want nondedekke, Thuur, toen ge
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daar boven in dien kanada hingt, op een takje zoo dik, wat
ge mij toen aangedaan hebt, sloeber, ik voel het nog als ik
er aan denk. Daar had ik gemakkelijk een hartziekte ^unnen
van overhouden, maar dank aan mijn sterk gestel...
FONS

Hij daar, hij daar, mijn broer, hoor hem. Datmankeert u nog,
een hartziekte. Hij heeft al een nierziekte, hij heeft een leverziekte, hij heeft kanker aan de keel, hij heeft een chronische
luchtpijptakkenontsteking! Vanavond Larousse médical, hij
gaat er nog een hartziekte bij lappen.
BERT

Een teeken dat hij honderd jaar zal worden, maar Thuur, nu
is er nog iets dat ik niet begrijp. Gij hebt ons een heel stichtelijk verhaal gedaan, waaruit blikt dat ge van nature bang
zijt. Ik zeg stichtelijk verhaal en wil daarmee zeggen stichtelijk voor mij, want jullie twee zijn rijke laffe verachtelijke
celibataire, goddelooze cyniekers zonder verantwoordelijkheid.
JAN

Dronkaards, dieven, wallebakken, schurken, galgenaas.
BERT

Enzoovoort. Maar ik ben onderwijzer en viermaal huisvader.
FONS

Hij is er nog fier op, de lorejas. Terwijl wij op de universiteit
zijn, maakt hij van onze afwezigheid gebruik om daar-daar,
te trouwen en eer we kunnen ingrijpen heeft hij kinderen.
JAN

Overrompelingspolitiek, dat hebt ge van die bestiale typen.
THUUR

Als het u hetzelfde is, Bert, laat dan den revolver liggen en
draai er niet mee.
BERT

Onderbreekt mij niet alstublieft, ik ben hier thuis en mag
zoowel spreken als gij.
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FONS

'k Zal

't

nooit meer doen, meester.
BERT

Als ik Thuur zoo hoor spreken over zijn vader, dan denk ik
natuurlijk, dat begrijpt ge : ik wou dat ik later ook iemand
naliet die met zoon liefde over mij spreekt. Maar Thuur, ge
zijt dus, zegt ge, van geboorte bang. Goed. Onder leiding
van uw vader hebt ge dien angst overwonnen. Nog goed.
Maar hoe komt het dan dat ge nu nog zoo bang zijt van een
revolver die niet geladen is?
FONS

Begrijpt ge dat nu niet, stuk schoolmeester?
THUUR

Bert, ik ben nog zoo bang van revolvers als ik als jongen
van zeven acht jaar was voor den bliksem en voor een donkeren zolder. Juist even bang. Al mijn andere angsten heb
ik overwonnen, want ge kunt toch niet zeggen dat ge mij
hebt leerera kennen als een lafaard.
BERT

Integendeel, ik heb uw moed altijd bewonderd, dat is het
juist.
THUUR

Maar als ge nu met dien revolver zit te spelen dan maakt ge
mij ziek, letterlijk ziek. Schei uit, zeg ik.
BERT

Maar ge weet toch dat hij niet geladen is, wat is dàt nu
toch?
THUUR

Doe mij een plezier en zwijg er over.
BERT

Dat kan u misschien plezier doen, maar ge moet toch toegeven dat we er u een ondienst mee bewijzen. Uw vader
heeft er niet over gezwegen en hij heeft van u een man
gemaakt.
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THiJUR

Ja, maar ik ben nu veertig, ik moet niet meer opgevoed
worden, dat is gedaan.
BERT

Dat weet ik nog niet, of dat gedaan is. Als wij vinden dat
uw opvoeding onvoltooid is gebleven, dan weet ik niet wat
ons... Luister, de club zal beslissen. Jan, Fons, gaan we hem
verder opvoeden of niet? Het woord is aan Jan.
JAN

Ik ben een verdraagzaam mensch. Ik haat tyrannie. Ik ben
nihilist. Maar! Den Thuur dien we liefhebben, den Thuur
waarvoor we de liefde, ik met de moedermelk en onze Fons
met de koemelk ingezogen hebben, bezorgt ons vanavond
een diepe teleurstelling. Hij onthulde zich als een schaamte
boze labbekak. Onze vriendschap ging naar een flink dapper
man, waardig. van ons. Ik vraag hem in den naam van de
vriendschap, dien indruk weg te wisschen. Ik vraag hem te
denken aan zijn vader, den revolver vast te pakken, hem op
zijn edel hart te richten, den haan over te halen...
THUUR

Nooit.
JAN

'k Ben blij dat ge weigert. Terwijl ik het zegde begon ik
nondepiet zelf te rillen.
FONS

Dat is die hartziekte.
JAN

Neen, ik dacht opeens, hij moest eens geladen zijn.
BERT

Is het niet om onnoozel te worden!
(Roept.)

Hij is niet geladen.
JAN

Maar veronderstel, zeg ik, dat hij geladen was en dat ik tegen
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Thuur zeg : schiet op mij. En hij schiet en ik word poelier
Verstappen nummer twee, mijn onsterfelijke ziel vliegt onder
de gedaante van een witte duif langs het gaatje van den kogel
op ten schoonera hemel.
BERT

Onder de gedaante van een kwikstaart zeker.
JAN

Jaja, maar weg is ze. En waar gaat dat beestje naartoé?
FONS

Dat zeggen ze niet.
JAN

Is kolossaal. Als ge bedenkt dat het geen haar gescheeld
heeft of ik was dood.
't

(Gelach.)

jaja! Gesneuveld op het veld van whist. Door de hand mijns
vriends.
(Gelach.)

Hoor die zuigélingen lachen. Dat vlindert door het leven en
denkt niet aan zijn uitersten. Ik ga het geraamte van de abdij
van Westmalie huren voor een dag of veertien, ge weet wel,
het wijst op de, klok en er staat bij : Hodie mihi Gras tibi.
Vandaag ik, morgen gij.
BERT

Vandaag ik niet, hoor. Maar wat komt er van die opvoeding?
THUUR

Ge gaat mij gerust laten met uw opvoeding en als die revolver
niet verdwijnt smijt ik hem door het venster.
JAN, FONS

Holo, hola, hola! We zijn hier onder beschaafde lieden.
BERT

Jan stemt voor opvoeding. Fons, wat zegt gij ?
FONS

Ik sluit mij aan bij den vorigen zeeveraar.
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BERT

Ik ook. Thuur, luister. We begrijpen uw zenuwachtigheid
heel goed en wat ge ons verteld hebt, heeft onze achting
voor u nog doen toenemen, ja toenemen. Ge zijt geen labbekak, ge zijt een man.
FONS

Hoor dien opvoeder. Zeg eens, ge zijt hier niet onder
kinderen.
BERT
't Is juist daarom. Ik geef toe dat het van onzen kant een
beetje kleingeestig is Thuur te blijven plagen, maar van
zijnentwege is het toch ook... enfin, Thuur, er is toch ook
iets prikkelends voor ons in dat gij, vooral gij, niets, maar
absoluut niets wilt doen om dien kinderachtigen angst... ge
weet dat hij niet geladen is, ge weet dat hij nooit geladen
geweest is... ge wilt niet eens zelf nazien of hij geladen is...
neen, stomweg, moet ik zeggen, blijft ge zitten beven en ge
zegt niets ander dan, doe dien revolver weg.
THUUR

Ik zeg het nog : doe alstublieft dien revolver weg, Bert.
BERT

Nu doe ik hem niet weg, nè. Als uw vader hier was...
THUUR

Mijn vader is dood. En als gij, vader van vier kinderen, niet
voorzichtiger leert zijn met revolvers, zult gij ook rap dood
zijn.
JAN

Hola, zijn dat bedreigingen, of wat is dat?
BERT

Maar sukkelaar, hij is niet geladen, hoe dikwijls moet ik u
dat nog zeggen?
THUUR

Elk jaar gebeuren tientallen ongelukken met revolvers en
geweren die niet geladen waren, die niet konden geladen zijn,
absoluut niet konden geladen zijn. En toch gingen ze af. Ik
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kan begrijpen dat zoo iets overkomt aan den eersten den
besten stommerik. Of aan kinderen. Maar dat wij, vier verstandige ontwikkelde menschen, die bijeen zijn om te kaarten
en om niets anders, dat wij hier nutteloos, stom, idioot met
het gevaar zitten te spelen.
JAN

Er — is — geen —gevaar. Spreekkoor! Thuur er is geen...
JAN, FONS, BERT

Gevaar. Thuur er is geen gevaar. Thuur er is geen gevaar.
Thuur er is geen gevaar^
THUUR

Ge zijt alle drie idioten, dat zijt ge.
JAN, FONS, BERT

Thuur, er is geen gevaar! Thuur er is geen gevaar!
THUUR

Gij doet ook al mee, Jan. Ik kan het verstaan van die twee
andere zotten, maar gij, de filosoof van het gezond
verstand.
JAN

Thuur er is geen...
JAN, FONS, BERT

Gevaar. Thuur er is geen gevaar.
JAN

Het grondbeginsel van alle propaganda is dat zelfs het grootste genie de grootste stommiteit slikt als ze maar dikwijls
genoeg herhaald wordt. Misschien pakt het bij u niet, omdat
we u een evidente waarheid willen opsolferen. Iemand een
waarheid doen geldoven die hij voor zijn oogera ziet, dat is
totaal onmogelijk, maar zooals de zot van Corsica zei
onmogelijk staat niet in ons woordenboek. We zullen het
beproeven. Thuur, er is...
JAN, FONS, BERT

Geen gevaar. Thuur, er is geen gevaar.
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THUUR

Er is wél gevaar, maar we zijn de derde flesch wijn aan
leeg schenken, dat is het.

'tt

BERT

Thuur, als er ook maar een schijn van een schaduw van gevaar was, zou ik dan dezen revolver, die leeg is en altijd leeg
geweest is, op de borst van mijn besten vriend richten, op u.
THUUR
(Schreeuwt en verdwijnt onder tafel. Stoelgestommel. Gelach onbedaarlijk.)
FONS

De held onder tafel!
BERT

Het is formidabel. Wat moeten we nu toch doen om hem te
overtuigen?
THUUR (van onder de tafel.)

Den revolver naar boven brengen.
JAN

Er wordt geen rekening gehouden met suggesties die ons van
onder de tafel bereiken. Eerst opstaan, Thuur, eerst op uwen
stoel gaan zitten, anders krijgt ge 't woord niet meer.
BERT

En rap, of ik schiet er u van onder.
THUUR (duikt op. Gaat zitten.)

Doe de glazen nog eens vol, dan is de flesch leeg. En ge weet
wat het reglement zegt : na hetledigen van het laatste glas...
JAN

Eerst zult gij opgevoed worden. Gij zult dit huis niet verlaten
zonder een overwinning op uw zwakke natuur te hebben
behaald. Ondanks de zorgen van een voorbeeldigen vader,
hebt gij het gedaan gekregen aan onze zijde heimelijk op te
groeien in lafheid. Gij hebt daardoor ons leven, dat zooveel
beloofde, vergald en verbitterd. Pak dien revolver vast, of
wij pakken u vast.
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THUUR

Jan, vriend, gebruik uw verstand, ge hebt gedronken, ge weet
niet wat ge doet.
JAN

Als ik mijn verstand gebruikt heb, heb ik het mij later dikwijls beklaagd, maar ik heb mij nooit beklaagd dat ik mijn
handen gebruikt heb en dat zal ik doen.
BERT

Ik pleit verzachtende omstandigheden. Jullie celibatairs blijven toch altijd dulle kalveren. Ik, als opvoeder en huisvader,
ik denk met eerbied aan den vader van Thuur, en daarom,
ik doe een compromis-voorstel.
FONS

Laffe minimalist dat ge daar zit. Ahoe!
BERT

Een compromis-voorstel.
JAN

Vooruit, een compromis- ultimatum dan. Minder doen we 't
niet. Ik ben voor den vrede, maar hij heeft ons gesard en
zoowaar als ik...
BERT

Zwijg, Jan. Ik beloof Thuur den revolver binnen de twee
minuten naar boven te brengen, wij hebben hem lang genoeg
getergd.
JAN

Wat? Wie? Wij hem? Hij ons! Mijn bloed kookt er nogvan.
BERT

Zwijg Jan. Maar Thuur moet van zijnen kant ook iets doen,
om den miserabelen indruk, dien hij vanavond gemaakt heeft,
iets of wat goed te maken. Iets-moet-hij-doen. Hij moet den
revolver niet aanraken, dat vragen we niet. Maar hij moet
met open gogen en zonder verpinken aanzien dat er driemaal
mee geschoten wordt, want tot nu toe heeft hij telkens het
gezicht in de handen geborgen als iemand hem in handen nam
en dat loopt de gaatspuiten uit. Zijn we akkoord? Jan?
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JAN

Ja.

BERT

Fons?

FONS

ja.

BERT

Goed. Thuur, ik ga driemaal schieten. Als ge nog niet zeker
dat hij niet geladen is nadat we er mee geschoten, geklopt,
gedraaid enzoovoort hebben, moogt ge hem zelf nog eens
grondig nazien.
zijt

THUUR

Ik raak hem niet aan.
BERT

Moet Jan hem nazien?
JAN

Ik wil niet, ik heb hem nagezien. Hij is dwarsch, ik ook.
FONS

Kom hier, ik zal het doen.
(Tok op tafel.)

Bij deze verklaar ik ten overvloede (tok) dat de revolver,
merk Browning, (tok) nummer 60374, (tok) gekost hebbende, als het waar is, drie honderd frank, (tok) niet geladen
is, (tok). Alstublieft.
BERT

Dank u. Thuur, uw lijden is bijna ten einde. Nog een minuut.
Schrik niet. Ik schiet eerst naar het plafond, dan op mijn eigen
hart en dan twintig centimeters boven uw hoofd.
THUUR

Nooit.
JAN, FONS

ja! ja! ja nondepiet!
BERT

Denk aan de lessen van uw vader, Thuur, maak het kort. Als
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ge uw Dogen toe doet, telt het niet, dan herbegin ik. Opgelet,
goed kijken. Jan en Fons, houdt hem in 't oog. Naar het
plafond. Een, twee. Ziet ge? Tek, anders niets. Is dat nu
zoo erg? Nu op mij.
THUUR (komt recht.)

Bert! Ge hebt vrouw en kinderen. Bert!
(Inzinkend.)

Ik kan niet meer!
BERT

Moed, Thuur, goed kijken, 't is bijna gedaan. Een, twee...
(Knal. Een schreeuw. Doodsche stilte. Bert springt nog recht terwijl hij reeds gestrekt
achterover ploft. Bij het schot zelf begint het doek langzaam te vallen.)
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IN DE CEL
Er is een kleine stem die eiken avond zingt
een langzaam lied. Het moet een heel jong meisje zijn...
Ik luister stugger en er dringt
door mijne eenzaamheid een nieuwe pijn...
Te hoog is 't raam om zeer nabij te komen,
het laat alleen de winden en de zonne vrij...
Ik kan van hare leden droomera
en van haar lachen, zacht en blij.
Een bloesemblad heb ik gevonden dezen morgen
« Waar is de nachtegaal en haar gezicht? »
Zou ik niet -beter doen van mij te worgen,
met op mijn borst een schoon gedicht
uit Buning's : In Memoriam...
Zij zouden treden in de cel en schenden
de lengte van mijn lichaam, koud en stram,
maar niets vermoeden van de Lente...
JAN n'xAEsB.
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GESTALTEN IN 'T VERLEDEN
door M. E. BELPAIRE

xx
1916 — een grijs jaar. Zonder beslissende gebeurtenis, zonder merkelijken vooruitgang. De eerste roes was, zoo niet gevallen, dan toch geluwd, maar de koppige weerstand bleef
duren; de vaste wil om het uit te houden tot het einde toe,
trots alle bittere ervaring.
In De Panne waren wij voor goed ingeburgerd, gerekend
tot de notabelen, hoe arm ook onze installatie, hoe sober onze
levenswijze was. Wij hadden amper voor ons-zelven genoeg,
en toch was de villa steeds vol jongens die kwamen aanzitten
en logeerera. Onder deze laatsten : Georges Van Severen,
August Van Cauwelaert, Godfried Persyn, Charles Gouzée,
de schoonbroer van mijn neef Hubert Mansion. Wat al aangename gesprekken met die wakkere, jonge geesten! lezingen,
discussies. Dierbaar uitermate was ons geworden dat strookje
Westvlaamsche grond, dat heel onze wereld was geworden,
alleen nog vrij gebleven uit den klauw van den Duitschen
geus, maar gedrenkt met het bloed onzer jongens, die er
dagelijks leden en stierven. Hoe vaak zouden, in latere jaren,
onze gedachten hunkerend terugkeeren naar dien zwaren,
glorierijkèn tijd; naar die dagen vol spanning en gevaar!
De eerste Januari 1916 viel op een Zaterdag. Het weer was
woest en buiïg, een echt tempeest dat verscheidene dagen
aanhield. Dat belette ons nooit naar het dorp te gaan, naar
het kerkske dat het middenpunt was geworden van ons geestelijk leven. Dien dag, na de hoogmis, gingen wij « Nieuwjaar
wenschen » aan den Pastor, zooals het goede parochianen
betaamt; en verzonnigden ons in zijn altijd vriendelijk onthaal, in zijn monkelend gelaat en in de muzikale taal die
steeds een feest was in mijn noren.
In den nacht van 3 op 4 Januari stierf onze groote Kurth,
te Assche in 't bezette land. — Wij vernamen het slechts
den 14den door de « Echo de Paris ». Ik waande hem steeds
i
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te Rome, waar ik hem geschreven had, en ik was verwonderd
geen antwoord van hem te ontvangen; maar hij was in zijn
vertreden land gebleven, steeds edelmoedig, vol vuur en verbittering tegen die Duitschers, waarvan hij afkomstig was en
die hij in 't verleden zoo hoogschatte. Zijn vlammende taal
had de beulen naar verdienste kunnen schandvlekken! En nu
was hij dood. Dat was een bitter verlies. Kardinaal Mercier,
die andere groote van den oorlog, had hem in de stervensstonde bijgestaan.
In 't begin van Januari werden de eerste leeszalen van De
Belgische Standaard in De Panne en te Adinkerke, geopend.
Dat was het werk van den onvermoeiden P. Ildefons en van
zijn luitenant Juul Filliaert. Deze laatste dacht aan trouwen
en kwam ons zijn verloofde voorstellen. Onze werkzaamheid
lag vooral bij de vrouwen : ze te groepeeren, mutualiteiten
te organiseeren. Kapelaan Denys had daar een handje van.
Het blad « Omhoog » werd opgericht, onder redactie vooral
van Juf. Duykers. Op de villa Les Airelles vergaderde de keur
der werksters, inboorlingen of vluchtelingen, en dat was de
kern rond dewelke men de werksters der baden wenschte te
groepeeren. Op Les Airelles vervaardigde men de gasmaskers, en dit werk stond onder leiding van Dr. Daels, te
Veurne. Maar de baden gaven werk aan een veel grooter aantal vrouwen, vermits het goed der jongens daar gewasschen
en gerepareerd werd. De wasscherij was ingericht in de villa
op den rechter kant van Swiss Cottage, het atelier op den
17nkschen. Tegenover ons de Quatre Vents, de woning van
Mw. Rolin, die alles bestuurde. Wij stonden dus midden in
de inrichting.
Te St. Idesbald hadden ook veel vluchtelingen-familiën
onderdak gevonden en onder hen deed de zoo ijverige en
sympathieke E. H. De Wulf veel goed. Wij verkregen van
Mw. Rolin dat daar ook arbeid werd gegeven aan de vrouwen.
Den 26 Januari hadden wij weer een onzer aangename
soupers, bij den Pastor, met minister Helleputte, die de eentonigheid van het frontleven biaken. Smakelijk eten, lekkere
wijn, dat was iets ongewoons in die dagen, en dan het aangenaam gesprek met menschen wier blik verder reikte dan
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den beperkten onmiddellijker horizon. Heerera Pil en Sap
begeleidden den minister. Deze laatste was zijn secretaris en
Minister Helleputte prees zijn schranderheid. De recente
benoeming van drie staatsministers :Van der Velde, Goblet
d'Alviela en Hymans, werd fel besproken. Helleputte
betreurde ze en vond ze anti-constitutioneel. Hij had zijn
ontslag aangeboden, maar op aanvraag van den Koning had
hij dit weer ingetrokken. Helleputte betreurde ook dat de
ministers, te Ste. Adresse hunne wedden hadden laten verhoogen tot 40.000 fr. Hij alleen had geweigerd.
Het geval Neuray kwam natuurlijk ter spraak. Den 17den
had ik een afschrift ontvangen van den brief door hem gericht aan L' I n f o r m a t i o n en waarin hij De Belgische
Standaard bestempelde als een « journal germanophile ».
Minister Helleputte was op de hoogte van heel die zaak. « En
zeggen, » riep hij uit, « dat ik de stichter ben van de XXe
Siècle! »
Dat was hij inderdaad, en 't was dank aan hem dat Fernand
Neuray zijn carrière kon beginnen. Zooals hij trouwens ook
den heer Ingenbleek aan 't hof had doen kennen.
Neuray's brief had hij onder de oogera van den Koning
gebracht, zeggende : « Voyez, Sire, ce que cet homme ose
écrire contre Melle Belpaire que vous connaissez, qui habite
à quelques pas de vous. » De Koning had hem geantwoord
dat hij dagelijks de Belgische Standaard las. Dr. Van de
Perre, door wiens bemiddeling wij den brief hadden bekomen, verlangde dat wij dien zouden opnemen in De Belgische
Standaard, met eene terechtwijzing. Dat durfde P. Ildefflns
niet zonder overleg met de censuur, en hij begaf zich naar
Houthem. Hem werd geantwoord dat hij brief en terechtwijzing mocht drukken, zoo hij wilde, maar niet verwonderd
moest zijn zoo acht dagen later verbod kwam het blad nog
aan 't front te verkoopera. Neuray was almachtig bij Minister De Broqueville. Zijn brief was even beleedigend voor
den G. Q. G. die toch moest zwijgen.
Zoo waren allen, van hoog tot laag, gekneld.
Daar hebben de Vlamingen zich niet genoeg rekenschap
van gegeven. Zij hebben soms aan moedwil en opzet toege778

schreven wat eenvoudig wijsheid was en aanvaarden der
dwingende omstandigheden. De Koning was de allereerste
die zich neerleggen moest bij kwetsende en vernederende
noodwendigheden. België was een klein land, afhangend van
drie mogendheden, waarvan de eene het schandelijk had
aangerand. Den 14den Februari begaven zich de gezanten van
Frankrijk, Engeland en Rusland geaccrediteerd bij den
Koning der Belgen, te Ste Adresse, bij baron Beyens en legden voor hem de plechtige verbintenis af : « Les puissances
alliées et garantes déclarent que, le moment venu, le gouvernementbelgesera appelé à participer aux négociations de la paix, etqu'ellesnemettront pas fin
aux hostilités sans que la Belgique soit rétablie dans son indépendance politique et économique, et largement indemnisée
des dommages qu'elle a subfis. Elles prêteront leur aide à la
Belgique pour assurer son relèvement commercial et financier. »
Schoone beloften van den oorlogstijd! Van den tijd toen
men nog België's hulp en standvastigheid zoo noodig had.
Werden zij niet in den wind geslagen toen het er op aan
kwam vrede te sluiten ? Waren de groote woordvoerders dan
niet Clémenceau, Lloyd George, Wilson, die menig flater
begingen, de deur openden voor betreurenswaardige conf licten en scheuringen ? De wijze raad van onzen Koning werd
niet ingeroepen... Hij, met zijn klaar oordeel, zijne hooge
opvatting van plicht en recht, had nochtans verdere gevolgen
van te haastige besluiten kunnen doen vermijden.
De hooger opgegeven woorden, die ons klaarblijkend
textueel werden medegedeeld, bewijzen genoegzaam dat België, in den oorlog en heel zijn geschiedenis door afhankelijk was van vreemde machten. Dat wordt al te licht over
't hoofd gezien bij 't beoordeelen van menschen en dingen,
maar wie luistert naar de lessen der geschiedenis?
De aanvallen van Neuray tegen al wat Vlaamsch was, wekten steeds meer en meer verbittering onder de strijders aan
het front, verspreidden argwaan in de Fransche pers. Vruchteloos trachtten wij dien verderfelijken invloed tegen te werken; ik schreef o.m. een brief dien Colette Yver hoopte door
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de « Echo de Paris » te doen opnemen. Niemand werd gespaard. Frans Van Cauwelaert en zijn vrienden in Holland
kregen ook hun deel. Het was het lot der loyale Vlamingen
steeds tusschen twee vuren te staan, beticht te worden door
Franskiljons en conservateurs van te heulen met den «Boche»,
en naar den kant der extremisten in Vlaamschgezindheid te
gelden als verkapte Franskiljons. Zou ik, na den oorlog, niet
voor zekeren als activiste doorgaan, terwijl het Institut leegliep omdat het zoogezegd geheel vervlaamscht was geweest?
Inwendige krakeelen onder landgenooten zijn soms pijnlijker
dan openlijke aanvallen van vijanden. Die werden ons echter
in 1916 niet bespaard. Den Oden Februari begon de verwoede
strijd voor Verdun, zoo moorddadig voor Duitschers en Franschen. Kost wat kost wilden de Duitschers doorbreken.
Slechts den 27sten gelukten zij er in Douaumont in te nemen,
na den heldhaftigsten wederstand, maar Verdun hield stand.
Dichter bij ons, te Steenstraete, werd er ook geweldig gevochten en toonden onze jongens zich dapper en onversaagd.
Zeppelins gingen schrik en moord zaaien in Engeland, in
Frankrijk, en over De Panne begonnen bommen te vallen in
overvloed. Kwistig werden die bommen neergestrooid, kwetsend en moordend. Zekeren dag, was ik alleen naar het lof,
in 't dorp, gegaan. Tia was op de villa gebleven. Tegen den
tijd dat ik naar huis moest komen, begon de bommenregen
en doodelijk was de angst van de thuisgeblevene. Zij en de
jongens, waar de villa altijd vol van was, vluchtten van kelder
naar buiten, van buiten naar kelder. Daar vond ik ze, toen ik
veilig thuis kwam. De dapperste soldaten hadden schrik voor
die moordtuigen die uit de lucht vielen, men wist niet waar.
Maar zoo De Panne geteisterd werd, erger nog kreeg
Veurne het te verduren!
Verschaeve die geoscilleerd had tusschen zijn sympathie
voor het dichterlijke en echte van 't germanendom en de hatelijke verpruisching, scheen inwendig tot klaarheid te zijn gekomen. In elk geval, kregen wij van hem, rond dien tijd, voor
De Belgische Standaard, vlijmende spotliederen tegen de
pruisische beulen.
Zonder het franskiljonsch gedoe zou nooit een Vlaming
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geaarzeld hebben, want de Vlaming is rechtschapen van aard.
Haarklieverij en het zich verliezen in vage theorieën is duitsche import; deze heeft echter de intellectueelen aangetast
Al te zeer hebben zij er aan gedaan, voor en tijdens den.
oorlog, en niettegenstaande de lessen van den oorlog, nog
daarna. Gelukkig is er nu een kentering gekomen. De jonge
generatie zal klaarder zien.
Van wat er in bezet België omging werden wij op hoogte
gesteld door een bezoek van Edouard Gérard. Hoe allen dapper weerstand boden aan den indringer en hunkerden naar
de verlossing. Ware de grens opengebleven, dan zouden wel
300.000 jongelingen naar 't leger gesneld zijn. Maar ondanks
alle gevaar, slaagden vele jonge mannen erin onder den electrischen draad door, Holland te bereiken.
Een droevig nieuws uit dit bezette land kwam mij plats
treffen. Ik vernam dat mijn neef, Jan Belpaire, gevangen genomen werd en uit Nijvel naar het gevang van St. Gillis te
Brussel was gevoerd. Wat een angst! Wat een benauwdheid!
Onmiddellijk werd er naar alle kanten geschreven om bescherming over hem in te roepen. Jan Bernaerts, die ons kwam
bezoeken, poogde mij gerust te stellen over het lot van zijn
vriend, en inderdaad, na een maand werd hij in vrijheid gesteld en kon zijn bezigheden hernemen. Kardinaal Mercier
had hem, onder den oorlog, gelast een collegie te Nijvel te
openen. Bovendien hadden, onder zijn leiding, te Brussel,
Victoire Cappe en Maria Baers, hun zoo vruchtbare werkzaamheid begonnen. In Nijvel zelf had hij Freule Berthe de
Lallieux weten te winnen voor den socialen arbeid.
Het leven staat niet stil, hoe dood en gevaar ook dreigen.
Talrijk bleven intusschen onze bezoekers. Godfried Persyn
bracht ons zijn vriend, de zoon van Dr. Depla mee. Een
ander bezoeker was P. De Groote, de Jezuiet, een reeds bejaarde Westvlaming, die echter dag en nacht ten dienste zijner
jongens stond. Hij beweerde door familiebanden aan de Belpaires verwant te zijn, maar ik heb nooit kunnen ontdekken
op welke wijze. Wij zagen ook Hilaire Graven, Aalmoezenier
Plissart, Gonzales Rijckmans, die zoo interessant vertelde over
zijn verblijf te Jerusalem, bij P. Lagrange. Jong en oud wed781

ijverden in toewijding en onversaagdheid. De deken van
Yperen, E. H. De Brouwer, was in de stad gebleven, trots
bommen en beschieting. Enkel toen zijn pastorn in vlammen
opging, nam hij noodgedwongen de wijk en ging zich op 't
Veugelken vestigen. Wij troffen hem aan bij den Pastor,
na de hoogmis, op 2 Februari. Een witharig priester., met eerbiedwaardig, mild gelaat. Hij werd wat later aangesteld als
dienstdoenden bisschop voor het laatst overgebleven strookje
Belgischen grond, vormde de kinderen, onder andere Prinses
Marie-José. Hij was een dol liefhebber van muziek en vertelde
ons hoe zijn vleugelpiano maanden lang in een salon gestaan
had, waar het doorheen regende; dan twee dagen en nachten
in zijn tuin en eindelijk vervoerd in een kar zonder veeren,
gehotst en gebotst over onmogelijke wegen, tot op zijn huidige verblijfplaats. De nicht van deken de Brouwer, Marie
de Brouwer, was gehuwd met mjn neef Joseph Mansion.
Den 16 Februari kregen wij een telegram van Joergensen,
vragend of wij hem konden ontvangen op het einde van de
maand. Wij antwoordden bevestigend natuurlijk, maar 't zou
April worden voor we zijn bezoek zouden ontvangen.
1916 was een schrikkeljaar; den 29n Februari beleefden we
een van die voorvallen, die karakteristiek waren van den tijd.
Plots werd er geroepen dat een van onze ballons, waarvan er
steeds enkele aan hun kabel geankerd in de lucht hingen, losgeraakt was. Wij liepen naar buiten en het strand op. Boven
St. Idesbald kwam inderdaad, niet een onzer ballons, maar een
duitsche drachen, half ontzwollen, aangedremmeld, naar de
zee toe en viel tenslotte op 't water. Heen en weer werd het
wrak door de golven geslingerd. Zes Belgische vliegtuigen
cirkelden er rond en wilden de inzittenden ter hulp komen.
NOTA : Ter voorkoming van misverstand wensch ik er den nadruk op te leggen
— ook in verband met vorige hoofdstukken — dat ik er naar streef een zoo objectief
mogelijk beeld weer te geven van wat ik tijdens den wereldoorlog midden onze
« jongens » beleefde, hoorde en zag. Oncontroleerbare verhalen uit het bezet gebied
behooren mede tot de atmosfeer van het frontleven; maar ik wensch ze niet zonder
meer voor rekening te nemen.

M. E. BELPAIRE.
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Zij vlogen er in wijde kringen rond en daalden soms bijna
tot op het strand. In het wrak was een man opgestaan, en hief
herhaaldelijk de armen op, als om hulp in te roepen. Torpilleurs en trawlers kwamen toegesneld en wilden bijstand verleeaen, maar toen begonnen Duitsche obussen neer te ploffen,
het water in de hoogte jagend. Onze vaartuigen moesten
het opgeven en 't wrak laten afdrijven naar de Fransche
kust toe.
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FRANSCHE LETTEREN
door MARCEL LOBET

De in letterkundige kringen om verschillende hoogstaande
poëtische werken bekende Charles Plisnier, wist de aandacht
van het groot publiek op zich te vestigen met een krachtig
werk : « Mariages » (1). Die roman veropenbaarde zulke
scherpte van doorzicht in de psychologische ontleding, —
wierp zulken helderen schijn in de afgronden van het geweten, —vertoonde zulke gaafheid van constructie, dat de lof
eenparig was. Men loofde den schrijver om zijn afbreken met
de traditie van den Belgischen roman, die meestal het regionalisme verheerlijkt, doch vooral het «klimaat » dat de auteur
had weten te scheppen rondom zijn personnages werd volmondig geprezen. Van dan af kon hij vergeleken worden met
Mauriac, Green, Chardon en zelfs met Balzac.
« Meurtres », roman van een tijdperk, waarvan het eerste
deel zoo pas verscheen, behandelt de lotsbestemming van
een burgerfamilie, doch hier is, evenals in « Mariages », het
innerlijk avontuur van den held van meer belang dan het
uiterlijk gebeuren in zijn leven. In zeker opzicht « sociaal »,
gaat het hier hoofdzakelijk om een psychologisch werk. De
satire is gericht tegen alles wat inhumaan is in de maatschappij, en de klemtoon valt op de werkelijke waarde van
het innerlijk leven : de vrijheid van denken, de eerlijkheid
tegenover zichzelf en een zeker non-conformisme, dat oogenschijnlijk ineenvloeit met opstandigheid, doch in feite een
vorm van wijsheid is.
Er kan bezwaarlijk een definitief oordeel uitgesproken
worden over een werk dat pas is aangevangen. Van het lot
(1) Mariages, Faux Passeports en Meurtres, allen Editions Corréa, Paris.
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van den held weten we enkel : dat hij zijn vrouw vermoord
heeft om haar van het lijden te verlossen en hij voortaan over
de wereld zwerft als een opstandeling.
Het probleem dat gesteld wordt is het weervinden van het
moreel en intellectueel evenwicht.
In afwachting kan gewezen worden op de ontroerende
biecht van den held en zijn aangrijpende reacties tegenover
de zijnen en tegenover de maatschappij. Dat alles met een
meesterhand geschreven. De advokaat is wel achter den
romanschrijver zichtbaar.
Zal het leven van den moordenaar zooáis dat van de helden
uit « Faux Passeports » (het vorige boek van Plisnier) zijn
een bestendigen kamp met den engel, een lang debat met het
absolute, een verscheurende inspanning naar « heiligheid
waarvoor God geen naam heeft »? Dat zal een volgend deel
ons leerera.
En ziehier nog en « roman-fleuve », doch die ditmaal ten
einde loopt. Het gaat er om een geheel dat Montherlant « Les
Jeunes Filles » getiteld heeft en waarvan de drie eerste deelera
(« Les Jeunes Filles », « Pitié poer les Femmes » en « Le.
Démon du Biera ») ons een beroemd auteur voorstellen die
worstelt met zijn bewonderaarsters.
De cyclus wordt thans besloten met « Les Lepreuses » ( 1),
waarin we Costals terug aantreffen als de man die het mannelijk egoïsme, de gewetenlooze genieter, de cynische immoralist, de prikkelbare en grillige kerel vertegenwoordigt. Men
heeft van dit personnage getuigd dat hij een monster is omdat
hij een massa ideeën aanhangt die tegen de gevestigde opinies
en tegen de grondprincipes van de maatschappij indruischen.
Ongetwijfeld is de door Costals uitgestalde onverschilligheid
voor daden, door anderen als moreel goed of laakbaar aanvaard, onthutsend, maar hier valt niets méér pervers te bespeuren dan bij André Gide, die over 't algemeen zoo bewonderd wordt. Het verschil met den auteur van « L'Immoraliste »
(1) Alle romans van Montherlant verschenen bij Editions 'Grasset, Paris.
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moet gezocht in het feit dat de personnages van Montherlant
minder cerebraal zijn, het gevoelsleven nader staan doch
tevens ook meer vulgair zijn, want de auteur detailleert nauwkeuriger physiologische dan wel psychologische intimiteit.
De held van Montherlant maakt schandaal omdat hij durft
te zeggen wat anderen zwijgend denken; hij geeft aanstoot
omdat hij zich onbeschoft voordoet, wat hij. ergens bestempelt
als « de orde der mannelijkheid ». Men kan zijn gemis aan
moraal betreuren, zijn overdreven durven in het schilderen
van het kwaad, men kan zijn rechtzinnigheid betwisten. Zijn
werk heeft een accent van waarheid waaraan niet getwijfeld
kan worden. Het is het werk van een man die boven alles
de vrijheid van denken en uitdrukken plaatst. Het is tenslotte
het werk van een groot talent, die een stevige en soepele taal
schrijft, waarin — onder schilderingen van het meest alledaagsch, het minst edele bestaan — een zuivere, poëtische
adem blaast.
In een vorige kronijk spraken we over Michel Seuphor,
die Antwerpenaar, die zich na een bewogen leven in Provence
vestigde en er zich teruggetrokken wijdt aan intellectueelen
arbeid en geestelijken vooruitgang. Getrouw beschreven kan
men het leven van Michel Seuphor lezen in zijn jongste boek
« Les Evasions d'Olivier Trickmansholm » (1).
Het gaat er hier werkelijk om een auto-biographie, waarin
de schrijver zelfs de moeite niet deed zijn geschiedenis te
transponeeren of te veranderen om den lezer op het dwaalspoor te zetten. Wie eenigszins den auteur kennen, treffen
hem nauwkeurig weergegeven aan in de trekken van zijn
gekwelden, onstandvastigen, geweldigen en bitteren held.
Naar 't schijnt is « mauvais coucheur » te zijn eigen aan de
bekeerlingen. Si parva licet componere mag n i s, het leven van Michel Seuphor is thans te vergelijken
met dat van Léon Bloy : het is het leven van den schrijver,
die op den zelfkant van de wereld heeft willen bestaan, doch
die er zich slecht mee kan verzoenen vergeten, onbegrepen,
miskend en behoeftig te zijn.
(1) Aubier. Editions Montaigne, Paris.
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De auteur deelt ons mee dat hij een « soort synthesis
van geheel het menschelijk leven heeft willen geven, met zijn
besliste loopbaan vanaf de geboorte tot aan het graf, afwisselend doorzond en grijs als een dag in Maart ».
Het gebeuren van dit boek speelt zich af te Antwerpen,
te Parijs en in de Provençaalsche vlakte, waar de auteur zich
vestigde. Vanzelfsprekend is de levensondervinding van een
intellectueel altijd belangwekkend. Wij betwisten dan ook de
waarde van deze getuigenis niet. Wat eerder aanleiding tot
voorbehoud geeft, is de houding van den held tegenover sommige geestes-problemen. De mooie schikking van dit verhaal,
dat een bericht van groote waarde Jaarstelt voor wie waarheid en rechtvaardigheid boven alles lief hebben, dient evenwel geprezen.
Wij hadden het reeds over de kunst van Constant Burniaux,
die uitmunt in 't verhalen van wat de « kleine levens » samen
stelt. De auteur kiest zijn helden in de meest alledaagsche
kringen, en doet ons zonder de banaliteit van een eentonig
bestaan de latente poëzie zien, het ondergrondsch mysterie
dat een machtige fascineering beteekent voor de avontuurlijke
aangelegde zielen.
Van de drie verhalen die onder den titel « La Grotte » (1)
gebundeld werden, kwam alleen het eerste als belangrijk
voor. De rotsholte die de held met een voor hem fatale koppigheid wil onderzoeken, symboliseert het eigenaardig
domein van het hart; het meerendeel der menschheid verkiest
die grot niet te kennen, waarin de bruisende levensstroom
vloeit; slechts enkele uitverkorenen wagen den gevaarlijken
ontdekkingstocht.
Als een grillig water stroomt de poëzie door deze bladzijden; nu eens kabbelt zij aan de oppervlakte, klaar en doorzichtig, dan weer verdwijnt zij in een gesloten wereld om een
onzichtbaar heelal met een duister leven te bezielen.
(1) Constant Burniaux. La Grotte. Editions Rieder, Paris.
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En ziehier nog een Belgisch rómanschrijver, wiens talent
met dat van Burniaux verwant is : Jean Tousseul, die ons
onder den titel « Feuillets Rustiques » (1) klare beelden van
zijn geboorteland brengt, van het « grijze dorp » van Jean
Clarambaux, waar de droomerige Maas stroomt.
In eenvoudige, maar aan bescheiden poëzie geladen taal,
schetst hij enkele ontroerende tafereelen uit zijn kindsheid en
uit het voorvaderlijk bestaan dat de zijnen leidden in een
dorpje van een zestigtal huizen. Het geheel is een soort
familie-epos, doordrenkt van kalm geluk en van een sereniteit
waartegen onweersbuien, ongelukken, ouderdom noch dood
vermogen. Dit boekje doet denken aan « L'Offrande Familiale » van Camille Melloy. Het is een werk geboren uit die
eenzaamheid die het ontwaken van de herinnering bevordert
en en soort hartsbetoovering schept. Elk verhaal van dezen
bundel is van klassieke zuiverheid, onbetwistbare kunst,
waarin men gezochtheid noch gemaaktheid aantreft. Jean
Tousseul veroverde het meesterschap zonder iets te moeten
opgeven van wat de waarde en de bekoorlijkheid van zijn
eerste werken uitmaakte. Hij is een van de grootste schrijvers
van dezen tijd.

Om deze romaneske reeks te beshiiten willen we nog meiding maken van « Faux Appel » (2) van Léon Leloir; de geschiedenis van een gemiste roeping, waarin prachtige bladzijden voorkomen van psychologische ontleedkunst, levendige
beschrijvingen die al de geuren van de Ardennen ademen.
De auteur kan vertellen en zijn kennis van de menschelijke
ziel bracht er hem toe een zonderling ingewikkelde gewetenskwestie met brio tot de goede oplossing te brengen.

(1) Jean Tousseul. Feuillets Rustiques. Editions de Belgique, Brussel.
(2) Léon Leloir. Faux appel. Collection Durendal.
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Lezers die hun kennis van de hedendaagsche Fransche Letteren wenschen te verdiepen, moeten het jongste boek van
Daniel Morvet lezen : « Introduction à 1'Etude des Ecrivains
Français d'aujourd'hui » (1).
De auteur bedoelt niet een definitief oordeel te vellen over
de door hem behandelde schrijvers. Hij heeft eenvoudig hun
werk willen verklaren door het in te deelen in de groote
gedachten- en gevoelsstroomingen van het oogenblik. Er valt
hier een prijsbare poging tot objectiviteit aan te stippen. Men
voelt aan dat Daniel Morvet afstand deed van zijn eigen voorkeur en reacties, omdat hij er enkel om bekommerd was de
meest markante, hedendaagsche productie bij de letterkundige en intellectueele traditie van den Franschen geest in te
lijven.
Toch schaadt hier de eruditie niet aan de klaarheid en het
exposé heeft niets van het handboek. Het werkplan van den
schrijver liet hem de grootste soepelheid in de ontleding en
in het trekken van besluiten toe.
Schrijver neemt in aanmerking dat stelsels en systemen
door de overtuiging werden opgebouwd : zij zijn collectief
werk, meesttijds te danken aan vergeten schrijvers. Talent en
zelfs het genie putten slechts uit de hen omringende wereld
om die wereld te herscheppen naar het beeld dat zij er zich
van vormen. Daarom behoort een litterair tijdstip in zijn
geheel te bestudeerd. Wat Daniel Morvet dan ook met brio
doet door zonder afwijken de groote wegen van het denken
te volgen en door enkel algemeene gezichtspunten aan te
raken.
Het werk van Daniel Morvet wordt degelijk - aangevuld
door het kleine, methodisch handboekje, waarin Louis
Chaigne een menigte gegevens verzamelt omtrent den huidigen stand van de Fransche Letteren. Zijn boek « Notre
Littérature d'aujourd'hui » (2) overschouwt achtereenvolgens
(1) Editions Boivin, Paris.
(2) Editions De Gigord, Paris.

789

de meesters (Bergson, Barrès, Maurras, Péguy, Sorel, Claudel
en Gide), de dichters, de romanschrijvers en de essayisten.
Dit kleine, overvloedige geïllustreerde boekje bevat het
hoofdzakelijke van wat dient gekend te zijn. De schrijvers
worden er voorgesteld op hun plaats, in de - hun eigen atmosfeer, doorheen schilderachtige trekken en suggestieve anekdoten. Hun voornaamste werken worden ontleed en gekommentarieerd met dien zin voor rechtvaardigheid en die
bekommernis om juistheid, die de waarde uitmaakten van
het belangrijk werk « Vies et 1Euvres d'Ecrivains », van denzelfden auteur.
André Rousseaux wordt algemeen aangezien als een der
grootste Fransche critici van dezen tijd. Met « Ames et
Visages du XXe Siècle », « Le Paradis perdu » en « Littérature
du XXe Siècle » schonk hij ons werken waaruit niet enkel
een wonderlijk klaar onderscheidingsvermogen, doch tevens
sprak, de
ook de zeldzame g ave van bezielingder gedachten
.,
kunst om datgene wat door de groote schrijvers aan humaniteit en universaliteit gebracht werd, met het leven te
vermengen.
Thans ligt hier voor ons het tweede deel van de « Littérature du XXe Siècle » (1). Ook ditmaal gaat het om het meest
recente van wat verscheen. Er blijkt uit deze kronijken een
zulkdanigen indruk van innerlijke syntheses, dat de lezer
dezelfde verleiding ondergaat als van een methodische en
wetenschappelijk geordende uiteenzetting. Deze bladzijden
zijn zoo geestesrijk, zoo levend van gevoelens, dat men het
boek op goed valle 't uit kan openslaan of toeslaan, om het
in een vrij oogenblik weer willekeurig te openen zonder ooit
te moeten vreezen onbevredigd te zullen blijven.
We bevinden ons hier tegenover een man, die gezond en
zeker oordeelt omdat hij den dieperen zin van de innerlijke
waarheid bezit. En deze man vertelt ons zijn vreugden en
ontgoochelingen in een vaste, harmonische taal, in éénklank
met een subtiele en genuanceerde idee.
(1) Editions Albin Michel, Paris.
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De kritiek van André Rousseaux lijkt ons wonderwel aangepast aan de intellectueele gevoeligheid van onzen tijd. Zij
voert ons ver over de letter heen naar alles wat getuigt voor
den geest, naar alles wat den mensch verheft boven zichzelve.
**

Talrijke werken werden aan het oeuvre van Flaubert gewijd,
doch zijn persoonlijkheid bleef zeer geheimvol, want deze
man hield de literaire « onpersoonlijkheid » voor dogma.
Daarom brengt het werk van Henri Guillemin « Flaubert
devant la vie et devant Dieu » (i) ons belangwekkende dokumenten en kommentaren betreffende het diepzinnig leven
van den grooten schrijver. De auteur heeft getracht den
mensch te kennen en de meest gesloten intimiteit van zijn
hart te achterhalen, om den zin van zijn werk en de waarde
van zijn getuigenis beter te kunnen doorgronden. Immers
berust elk letterkundig werk dat de menschen in hun leed en
hun pijn voor doel heeft op een wereldaanschouwing (de
« Weltanschauung » der Duitschers), op een voorafgaandelijke keuze, die een antwoord is aan het groote raadsel van de
lotsbestemming.
De hoofdzaak God zijnde, toont Henri Guillemin de sporen
van het goddelijke aan in het leven van Flaubert. Hij doet
het met het ruimste begrip en met onderlegden, kritischen
zin. Zijn methode leunt aan bij die van het rangschikken en
het hechten van etiketten. Dat is een nieuwe, frissche
methode, die de ruimste perspectieven open voor de katholieke kritiek, die niet, zooals Mauriac meent, ziekten moet
voorkomen, doch een werk van toenadering tot de menschelijke en de goddelijke waarde moet Jaarstellen.

(1) Henri Guillemin. Flaubert devant la Vie et devant Dieu. Ed. Plon, Paris.
Voorwoord van Francois Mauriac.
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RINGSTEKEN
Daar de kunsten slechts bloeien in welvaart en vrede, verontrusten zich terecht
over haar, degenen wien haar welzijn nog ter harte gaat, telkens wanneer economische crisis of oorlog zich voordoen. Na 1918 kende de wereld een economischen
opbloei die zijn gunstigen weerslag heeft gehad op het kunstleven, maar niet lang
genoeg duurde (1929 was het hoogte- en eindpunt) om reserven na te laten. Na
tien jaren crisis is thans ook nog de oorlog gekomen.
Komt daar nog bij dat de sociale voorwaarden zonder crisis en oorlog reeds
ongunstig waren voor de kunst. De ontwikkeling van de techniek schiep den industrierijkdom en onttroonde den adel, die, wat men er anders ook moge over zeggen,
voor de kunsten een zegenrijk maecenaat in stand hield. De industriebaron heeft
deze taak niet overgenomen. De democratische staat zou het kunnen en moeten doen,
te meer daar hij thans meer en meer het liberalistisch standpunt, den burger vrij
te laten, opgeeft en beweert hem te « leiden ».
Het probleem der materieele levensmogelijkheden van de kunst en den kunstenaar
is dus een dringend probleem.
**
André de Ridder gaf kortelings in « De Vlaamsche Gids » een uitvoerige studie,
waarin hij nauwkeurig omschreef wat z.i. de staat zou kunnen doen voor de plastische kunsten. « Een kunstpolitiek voor den Belgischen Staat. »
Hij wil den jongen kunstenaar op staatsrekening laten opleiden, grondiger dan
dit nu het geval is en hem na een soort meesterproef laten deel uitmaken van een
beroepssyndikaat.
Bij deze opleiding moet gebroken worden met het schoolsche en dogmatische en
met den dwang die van de leerlingen na ipers van hun meesters maakt. Aan de
41 klassen » onder leiding van een meester moet verzaakt worden : de leerling moet
zijn meester vrij mogen kiezen. Meer belang zal gehecht worden aan zijn algemeene
cultureele ontwikkeling : hij moet meer worden dan een vakman. Maar hij moet ook
een beter vakman worden. Behalve portretten, landschappen, stillevens, figuren,
dieren, moet de schilder ook behangpapier, affiches, stoffen, tapijten, kleederen,
meubelen, voorwerpen kunnen teekenen en er den aanmaak van besturen. De beeldhouwer moet een bruikbaarder kracht worden voor bouwkunst, meubelkunst, pottenbakkerij, glasblazerij, enz. Dus lessen in toegepaste scheikunde, wetenschap van de
materialen enz., een stage in bepaalde fabrieken en werkplaatsen.
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De leerlingen mogen niet meer van hun elfde of twaalfde jaar in een academie
worden opgenomen. Voor hen een langere schoolplicht, daarna de technische school
en pas dan de teeken-, boetseer- en schilderklas.
Na de stage minstens een jaar buitenland op staatskosten en dit niet verplichtend
in Italië of Griekenland, maar, in het land dat de leerling kiest.
Terug in het vaderland zal de kunstenaar zich nog steeds op staatskosten, althans
gedeeltelijk, verbekwamen tot hij waarlijk meester geworden zal zijn en zijn candidatuur bij de corporatie kan voordragen.
Aldus zal de staat een strenge selectie doen en de aalmoezen die hij thans aan
velen uitdeelt verzamelen om er alleen de verdienstelijksten daadwerkelijk mee
te steunen.

Musea voor oude kunst, zegt de heer De Ridder, kunnen bloemlezingen zijn
van het allerbeste, het allerkostbaarste, maar :
« Welke conservator of welke commissie van beheer zal zich het recht aanmatigen
de toekomst, en de daarin besloten liggende evolutie van de kunst zelve, en de veranderingen in den kunstsmaak, in de esthetische begrippen enz. vooruit te loopen
en, van nu af aan, te bepalen welke onder de levende, vaak hun taak nog niet volbracht hebbende kunstenaars wèl waardig mogen worden geacht om in zoo'n keurverzameling voor te komen, welke daaruit beslist zullen worden geweerd ? Men heeft
slechts na te gaan hoe grof de meeste conservators zich hebben vergist, wanneer het
er voor hen op aankwam tot zoo'n keuze over te gaan (behoudens de gevallen waarin
de in hun museum pronkende schilderijen hun van hoogere hand opgedrongen werden), hoe zelden het nageslacht het oordeel van de officieele middens en van het
doorsnee-publiek bekrachtigt, om zijn vertrouwen in het oordeel der tijdgenooten
te verliezen. Bij de meeste leden dier commissies van beheer bestaat de vrij natuurlijke neiging om in de tijdelijk meest befaamde en meest gevierde kunstenaars ook
de opperste vertegenwoordigers van de kunst van heden te zien. De ervaring leert
ons daarentegen dat de meesters, die wij thans als de grootste begroeten en als de
toppen van ons kunstgenie vereeren, doorgaans gedurende hun aardsch bestaan
miskend en onbegrepen waren, verketterd door de domme gemeente en de conformistische kritiek, aan hun lot overgelaten door de openbare besturen. We hoeven
zelfs niet een paar eeuwen achteruit te gaan om in ons eigen land staaltjes met de
vleet van dit onbegrip te ontdekken. Onder de overleden impressionnisten der 19°
eeuw, zelfs onder onze bejaardere meesters, zijn er genoeg, die, soms hun leven lang,
in armoede en ellende hebben verkeerd, zonder op eenige officieele aanmoediging
aanspraak te mogen maken, begekt en bespot door wie alles voor hun verdediging
zouden hebben moeten veil hebben. Waarin ook de oorzaak ligt van de armoede
onzer moderne musea, van de gapende leemten waarop wij niet mogen nalaten bij
herhaling te wijzen. Vele meesters ontbreken, wier afwezigheid aan de beteekenis
van het ons voorgehouden tijdsbeeld afbreuk doet. Andere zijn door minderwaardige
werken vertegenwoordigd. Doorgaans komen de voortreffelijkste stukken onzer beste
meesters niet in de openbare, maar in particuliere verzamelingen voor. Of als we er
toch enkele van in onze musea bewonderen, zijn ze in den regel pas aangekocht,
tegen inmiddels tot record-hoogten gestegen prijzen, zoodat de beschikbare credieten
spoedig zijn verbruikt, wanneer 't geldt, met een achterstal van eenige jaren, dure
meesterwerken aan te koopen, waarvan de waarde niet tijdig werd ingezien.
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Een verzameling van hedendaagsche kunst is dus niet op denzelfden voet te
stellen als een kunsthistorisch museum, noch kan men er op de aanwerving van
kunstwerken dezelfde betrouwbare criteria toepassen, dezelfde selectieve methode.
Zelfs de meest verlichte conservator, laten we zeggen : de minst voor de nieuwe
kunststrekkingen gesloten, de meest onbevooroordeelde, of wat op hetzelfde neerkomt :. de minst traditionalistisch-verstokte commissie van beheer loopen gevaar zich
te vergissen. Ze verrichten een taak die niet de hunne is en die ze wijzer doen aan
het nageslacht over te laten.
Waaruit ik besluit : dat het geraadzamer is een vergissing te begaan door zich
te vrijzinnig te toonen dan door zich te kritisch-schiftend aan te stellen. Men ontsluite de moderne musea liever voor eenige kunstenaars meer dan voor eenige
kunstenaars minder. Beter is 't honderd schilderijen en beelden aan te koopen bij
de kunstenaars zelven, zoolang ze nog in het leven zijn, tegen de in den regel
matige prijzen, zooals door hen gevraagd (zelfs wanneer later blijkt dat een .zeker
aantal dezer werken niet kan worden gehandhaafd in de museumzalen) dan er tien
te moeten aankoopen, na hun dood, bij kunsthandelaars of kunstverzamelaars, tegen
sterk gestegen koersen. Op slotsom zal de begrooting er voordeel bij hebben; zullen
'verschillende kunstenaars een welkomen regeeringssteun genieten, zullen de musea
voor hedendaagsche kunst hun sociale zending vervullen.
Een museum voor hedendaagsche kunst denk ik me in als een soort laboratorium,
waar de experimenten van alle belangrijke, zelfs nog zoekende en tastende schilders
tot hun recht komen. Deze worden , onder de oogen van het belangstellend publiek
gebracht. Het moge er over denken wat wil; onderwijl zal het in de gelegenheid
zijn zich op de hoogte te houden van wat de vooruitstrevendste en durvendste kunstenaars, naast de meer conformistische en laatdunkende, tot stand hebben gebracht. »

Om de bevolking die gelegenheid te geven moet het aantal musea aanzienlijk
vermeerderd worden. Een museum voor oude en een voor nieuwe kunst te Brussel,
Antwerpen, Gent, Brugge, Luik en Namen. In iedere provincie minstens één modern
museum, d.w.z. een gebouw voor schoone kunsten waarvan een vleugel museum, de
andere tentoonstellings-, concert-, voordracht- en schouwburgzaal. Elke gemeente zal
een minimum-crediet beschikbaar stellen voor aankoopen, onderhoud en personeelsbezoldiging. Ook de staat zal bijdragen. Het museum zal enkel werken van levende
meesters bevatten. Hieruit zal later een keuze worden worden gedaan van de werken
die naar het permanent modern museum mogen.
De heer De Ridder wenscht onze moderne musea ook te internationaliseeren,
er meer buitenlandsch werk in te brengen en wederkeerig voor onze schilders een
plaats in het buitenland op te eischen :
« Ook in dit opzicht zijn onze Belgische Musea voor Moderne Kunst bij uitstek
ontoereikend. Ze zijn vooral beginselloos en begripsverwarrend, omdat zoo'n buitenbuitenlandsche afdeeling niet met stukken en brokken mag worden samengesteld.
De conservator en de commissie van beheer moeten zichtelven een gedragslijn voorschrijven ; daar kunnen ze niet buiten. Op voorhand dienen ze programmatisch te
bepalen welke buitenlandsche meesters van onze musea deel zullen uitmaken. Ook
tegenover dezen is 't wijs eer ietwat te ruim te zijn dan ietwat te bekrompen. 't Is
niet omdat bv. Chagall of Derain toevallig te Brussel exposeeren, dat men er aan
zal denken van de gelegenheid gebruik te maken om een doek van een van beiden
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aan te koopen, terwijl bv. Picasso of Klee, die nog niet te Brussel hebben tentoongesteld, daarom aan de openbare verzameling vreemd zullen blijven. Men moet uitgaan van een « plan » : willen we van ons Brusselsch Modern Museum een overzichtelijke verzameling maken, dienen we, vroeg of laat, een werk van Chagall,.
Derain, Picasso en Klee te bezitten. Eens dit plan opgemaakt, zal men er naar strevenhet uit te voeren binnen de grenzen van de ter beschikking staande credieten, zalmen zoo spoedig mogelijk met de in aanmerking komende kunstenaars onderhandelenn
om een hunner werken aan te koopen, beroep doen op een kunstliefhebber, opdat
deze het museum met een werk dezer meesters zou begiftigen, enz.
In zake museumbeheer wacht de overheid nog heel wat meer zorg. 't Volstaat
niet de lieden met schilderfijen en beeldhouwwerken in kennis te brengen; de menigte
moet voorgelicht; haar smaak en haar begrip zullen geleidelijk veredeld en verfijnd.
Met het oog op deze inwijding in de kunst zullen in het museumgebouw lezingen
worden gegeven, kunstfilms afgedraaid, vergelijkende tentoonstellingen gehouden enz.
Men moet de lieden tot geregeld museumbezoek bewegen. Stelt men er zich
tevreden mede een betrekkelijk kleine, zich slechts langzaam verrijkende, dus weinig
veranderende verzameling aan te leggen, dan valt 't te vreezen dat, na een paar
bezoeken, de aantrekkingskracht van het Museum voor Levende Kunst voor de meeste
ingezetenen zal verdwenen zijn. Een museum mag vooral geen saai-plechtige instelling zijn, waar het stof geleidelijk op de gulden omlijstingen neerzijgt. Men moet
er leven in brengen, afwisseling in verwekken. Er moet voortdurend propaganda
voor gemaakt.
Een eerste middel daartoe, zooals reeds gezegd, is het inrichten van lezingen en
voordrachten, geschikte filmprojecties, eventueel kamermuziekconcerten, vertooningen
van klein tooneel enz.
Een tweede middel is het inrichten, in speciaal daarvoor voorbehouden zalen,
naast de eigenlijke museumlokalen, van tijdelijke tentoonstellingen, bv. persoonlijke
tentoonstellingen van bekende kunstenaars, groepstentoonstellingen van plaatselijke
en gewestelijke vereenigingen (o.m. de corporatiën, zoodra deze zullen bestaan), van
kunstkringen uit andere steden, zelfs uit andere landen.
Voorop dient te worden gesteld dat, zelfs de corporatiën in werking getreden
zijnde, niemand zal wenschen deze het wettelijk monopolie van heel het kunstleven
toe te kennen. Naast de door haar op touw gezette tentoonstelingen, welke, in de
verschillende grootere steden, om zoo te zeggen de jaarlijksche « officieele » kunstplechtigheid zouden zijn, hoeven we aan de niet bij de corporatiën aangesloten
kunstenaars, de « vrije » kunstenaars, zooals ik ze heb geheeten, het middel aan de
hand te doen zich te openbaren. »

Ook de onafhankelijken, de buiten de corporatie staande schilders, zou de heer
De Ridder tentoonstellingsgelegenheid bezorgen, om de rechten van het vrije kunstscheppen te waarborgen. Eveneens zou hij de vaak prachtige particuliere verzamelingen bij bepaalde gelegenheden exposeeren, zooals dit in Nederland reeds wordt
gedaan : « Verzameling van Heer A » of « Mevrouw B ». Hij zou « ideologische »
tentoonstellingen inrichten zooals in Zwitserland : landschappen uit deze of gene
streek, portretten van bepaalde kategorieën van personen enz. Hij zou de entréegelden verlagen, de musea langer open houden, b.v. ook 's avonds.
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De staat moet nog meer doen dan musea volstoppen. Hij moet kunstwerken aanbrengen op openbare pleinen, speelplaatsen, stadions, plantsoenen, parken, bruggen.
Wandschilderingen in gemeentehuizen, gerechtshoven, feestzalen, scholen. Voor de
wereldtentoonstellingen van Brussel en Parijs heeft men met schitterend gevolg
bestellingen doen uitvoeren o.a. door de gebroeders Jespers. Deze prachtwerken zijn
thans onvindbaar. Waar zijn zij. Vele door den staat aangekochte schilderijen en
beelden deelen hun lot en worden niet benut. Niemand weet precies wat de staat
aan schilderijen en beeldhouwwerken bezit. Er moet een centrale bergplaats naar het
model van den Franschen « Garde-meubles national » gemaakt worden. Een catalogus
zal opgemaakt worden en gedrukt. De musea zullen kunnen ontleenen en ook de
scholen.
Voor de minder belangrijke gemeenten zouden reistentoonstellingen op touw
gezet worden.

De heer De Ridder beveelt volgende overgangsmaatregelen aan :

« 1) De onmiddellijke verhooging van de ten behoeve der beeldende kunsten
in de begrooting opgenomen credieten, tot zoo'n bedrag dat de staat bij machte zal
zijn zich degelijk van zijn kunstbeschermende opdracht te kwijten : inz. dienen meer
bestellingen door den staat gegeven, met het oog op het benuttigen van de kunstenaars voor allerlei openbare werken ; dienen de zoogenaamde « moderne musea »
aanzienlijk verrijkt en grondig « gemoderniseerd », d.w.z. open gesteld voor de meest
representatieve vertegenwoordigers van de verschillende kunststroomingen, zonder
opzettelijke uitsluiting van de eene of andere.
2) Het onverwijld in het leven roepen van een « Fonds tot kunstonderzoek »,
naar het model van het bestaande « Fonds voor wetenschappelijk onderzoek », door
giften en toelagen van particuliere kunstbeschermers gespijsd, waardoor vele in nood
verkeerende kunstenaars (er zijn er, die om zoo te zeggen van hun kunst hebben
moeten afzien, om hun gezin in het leven te houden) zich weer op hun scheppend
werk zullen kunnen toeleggen.
3) Voor het inrichten van alle tentoonstellingen, door de overheid ondernomen,
zullen de kunstenaars worden geraadpleegd ; hoe men het kan billijken, in een
democratischen tijd als de onze, dat alleen aan de rechtstreeks betrokkenen het recht
van medezeggenschap wordt onthouden, blijft voor mij een raadsel. Met het huidig
systeem van de door de regeering aangestelde commissarissen of juryleden, die
feitelijk volmacht hebben om de tentoonstelling enkel naar hun zin te regelen, dient
onverwijld gebroken; de kunstenaars van verschillende strekking moeten zelven hun
afgevaardigden in deze commissies benoemen (schilders, beeldhouwers, kunstcritici,
kunstliefhebbers enz.) ; aan de leidende kunstkringen moet, in de mate van wat met
de beschikbare ruimte enz. overeen te brengen is, gelegenheid worden geboden als
zoodanig, en op eigen verantwoordelijkheid, het werk hunner leden te exposeeren,
mits en onpartijdige rouleering.
4) Ook in de commissies van beheer der musea zullen voortaan door de kunste.
naarsvereenigingen afgevaardigde vertrouwensmannen zetelen ; algemeen gesproken
zullen deze commissies enkel bestaan uit op kunstgebied onderlegde en in hoofdzaak
uit tegnover de nieuwere stroomingen sympathiek gestemde krachten, wier vast
voornemen het zal zijn in de aan hun leiding toevertrouwde musea een actueel.
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modern overzicht van de kunst te geven. In overweging zou worden genomen de
conservators meer vrijheid van handeling ten opzichte van deze commissies van
beheer te schenken en deze voor hun beleid verantwoordelijk te stellen. Ieder jaar
zouden de in den loop der twaalf vorige maanden aangekochte werken in een
afzonderlijke zaal worden tentoongesteld, . zoodat de pers en alle belangstellenden
de gelegenheid zou worden geboden deze in hun geheel te beoordeelen. Waarom
zou aan de kunstenaarsvereenigingen niet het voorrecht worden toegekend bij den
Minister die candidaten aan te bevelen, in wie zij meer dan in andere vertrouwen
stellen ? Werden de conservators met zorg gekozen, onder de in zake hedendaagsche
kunst meest bevoegde en werkzame krachten (een bevoegdheid zeer verschillend van
de van de conservators der musea voor oudere kunst verlangde), dan zou zelfs de
afschaffing van de commissies van beheer kunnen worden overwogen.
5) Onder de andere, door mij in dit overzicht onder oogen genomen maatregelen, zijn er heel wat die, zelfs bij het voortbestaan van ons huidig regime,
practisch onmiddellijk verwezenlijkbaar zijn en die met bekwamen spoed zouden
dienen toegepast te worden, o.m. het scheppen van verscheidene musea voor moderne
en voor levende kunst, zoo mogelijk in al de belangrijke steden des lands, met
inachtneming van de daarbij gedane aanbevelingen; het aanleggen van een reserve
van de den staat toebehoorende kunstwerken en het ter beschikking stellen dezer
voor allerlei nuttige doeleinden ; het vestigen van een fonds voor leeningen aan
minder bemiddelde kunstliefhebbers enz. Om deze bij uitstek zakelijke voorstellen
uit te werken, dient de overheid niet eens te wachten tot het statuut der kunstenaarscorporatiën volledig ingestudeerd en wettelijk bekrachtigd zal zijn. »

Een parallele studie, die zich echter op het probleem Literatuuur en staat toelegt
en geschreven is met het oog op nederlandsche verhoudingen, publiceert Dirk Coster
onder titel « Literatuur en Regeering » in het Octobernummer van « De Stem ».
De studie gaat uit van Dr. E. Boekman's « baanbrekende en voor 't algemeen zeer
complete boek » : « Overheid en Kunst in Nederland, » dat echter, volgens Dirk
Coster, « in een opzicht zonderling aarzelend en vluchtig » is « overal waar het de
verhouding van Overheid tot Literatuur betreft ». Dirk Coster doet opmerken dat
de literatuur van een klein land zich het minst van al redden kan omdat schilderkunst een internationale taal spreekt, architectuur een nuttigheidskunst is en muziek
en tooneel veel grooter massa's aanspreken, terwijl literatuur onverbiddellijk aan
haar klein taalgebied gebonden blijft. Skandinavie, zegt Dirk Coster, geeft het
voorbeeld van den meest ruimen steun aan letterkundigen. « Is het daarom soms dat
juist de Skandinavische literatuur een europeesche aangelegenheid werd ? Omdat de
Skandinavische schrijver door zijn land telkens weer de gelegenheid tot incubatie en
rust geschonken werd, noodig voor nieuwe groote werken ? »
« Ik concludeer nog niet. Ik mag hier geen wetmatigheid aannemen. Wel mag
ik constateeren, dat er mij geen groot schrijver bekend is in Skandinavie, die niet
van tijd tot tijd « een door den staat bedeeld » was. En dit is zeker :, dat de wereld
een Hendrik Ibsen bezit, wij danken het gedeeltelijk aan de Noorweegsche regeering,
die in de moeilijke eerste jaren nimmer ophield zijn zorgen te verlichten. Jaren
waarin Brand en Peer Gynt ontstonden.
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Tegenover deze landen levert Nederland een eenigszins wonderlijk en zeer
exclusief schouwspel op. Tot voor kort : niets voor de literatuur. Wat de Staat voor
de kunst uittrok, viel zoo goed als geheel aan de andere kunsten toe. Waarom
toch eigenlijk? Het zou toch een zaak van eenvoudige rechtvaardigheid zijn, wanneer
de literatuur, die toch evenveel als de andere kunsten tot genot en verheffing van
het volk bijdraagt, hiervan haar redelijk deel bekwam. En daar zij geen scholen en
dure inrichtingen van onderwijs van noode heeft, zou dit bedrag reeds dadelijk
in een belangrijk aantal stipendia, kleine jaargelden verdeeld kunnen worden. —
Van de latere crisis-voorzieningen voor de kunsten : alweer werd de literatuur
eenvoudig uitgesloten ! Het eenige wat thans bestaat, van rijkswege tegenover de
literatuur, is een vijftal jaargelden, die echter nadrukkelijk van de voorwaarde vergezeld gaan, dat de begunstigde door ouderdom of ziekte niet meer voor de
levende letterkunde meetellend mag zijn. Op dit gebied dus, dat d e r b e s t a a n d e
b e g r o e t i n g: door de jaren gesanctioneerde onrechtvaardigheid, niet alleen
tegenover de literatuur als cultuur-uiting, maar ook tegenover haar in verhouding
tot de andere kunsten. »

« Dan deze andere en voortreffelijke instelling die in de meeste landen van
Europa bestaat : het creëeren van ambten, waarin de letterkundige terzelfdertijd
goed werk kan doen, en toch vrijen tijd genoeg overhoudt voor studie en schepping.
Ook deze instelling bestaat in Nederland eenvoudig niet. En waar de bovengenoemde
begrootings-onrechtvaardigheid mij eenvoudig een terugdeinzen lijkt voor een te
lastig probleem, hier stuiten wij wel degelijk op een eigenaardig ingeboren Nederlandsch instinct. Wat ? men zou op een post iemand zetten, van wie men tevoren
aanneemt dat hij zijn geld niet ten volle waard is ? De Nederlandsche koopman
huivert van een dergelijke baldadigheid.
Om deze kwestie te bezien, doet men het best het curieuse boekje te lezen van
T. V. Toussaint van Boelaere over « Van de Woestijne als ambtenaar ». Hier oordeelt
een voortreffelijk proza-schrijver over een groot dichter, maar hier ook oordeelt een
hooggeplaatst ambtenaar over een ambtenaar. Er is dus begrip naar beide kanten.
En er zijn uit dit boekje eenige conclusies te trekken. Zeker is dit : de litterator
zal in de meeste gevallen een slecht administrateur blijken. Hem tot dit soort werk
te veroordeelen zou ten hoogste een verbitterd en ongelukkig mensch meer op de
wereld zetten. Maar hij zal bij uitstek bruikbaar blijken in posten, waarin inventie,
omgang met en kennis van menschen, gebruik van woord en overtuigingskracht
(machtige krachten op elk gebied) vereischt worden. In het maatschappelijk bestel
zijn van dit soort ambten vele aanwezig. Men zie het getuigschrift van Toussaint
van Boelaere over Karel van de Woestijne. Administratieve begaving : nihil. Maar
voor sommige, bezwaarlijker werkzaamheden was er geen ambtenaar, die zoo paraat
was, die zoo schitterend en snel werkte als Vlaanderens grootste dichter. Dus kan
een staat wel degelijk « waar voor zijn geld krijgen », door bekende literatoren aan
te stellen. In musea, bibliotheken en sommige regeeringsbureaux is er plaats voor
hen. Hier moge ook de uitstekende suggestie van Dr. Boekman vermeld worden :
jonge literatoren aan te stellen bij onze legaties, iets wat buiten bezwaar van 's lands
schatkist de levenskennis onzer schrijvers vergroot en hun horizon enorm verruimt. »
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« Maar de meest onregelmatige dezer gesanctioneerde onrechtvaardigheden is :
de Nederlandsche schrijver, die in zijn land volkomen onbeschermd staat, omringd
door de onverschilligheid van zijn volk en zijn regeering, wordt in het loon dat
hem dan rechtens toekomt, onophoudelijk tekort gedaan, — laten wij het harde
woord maar zeggen :. bestolen en geplunderd. En dat zonder dat deze staat, zonder
dat één minister ooit maar één gedachte eraan gewijd heeft, om dit euvel te bestrijden. Ik bedoel. het euvel der leesgezelschappen en uitleenbibliotheken. Want
het Nederlandsche volk is zuinig. Wat het voor niets kan krijgen, neemt het voor
niets. Er heerscht in Nederland een boekenleenmanie. Een boek te moeten koopen,
is bijna zooiets als een beschamende noodmaatregel. Er zijn dames die hevige boekenlezeressen zijn, en die met trots beweren, dat ze hun heele leven nog nooit één
boek hebben behoeven te koopen. Dat ze daarmee hun heele leven lang de menschen
die aan dit boek hun zweet, hun zorg, hun tijd en slaap gegeven hebben, hun
natuurlijke loon afstelen, beseffen zij niet. Maar hier moest de Nederlandsche regeering wijzer en menschelijker zijn. De wettelijke invoering van een leenzegel, die
elk mensch verplicht enkele luttele centen voor zijn leesgenot te offeren, is een gebiedende noodzakelijkheid en in elk geval mogelijk, — hoe dan ook deze kwestie
geregeld en op welke wijze de gelden verdeeld worden. Kon men bij de beide
vorige punten van desiderata spreken, hier is een gebiedende noodzakelijkheid aanwezig. Het moet niet geoorloofd zijn dat het Nederlandsche publiek roofbouw
pleegt op het arbeidsvermogen van een bepaalde groep burgers. Het leenzegel moet
ingevoerd worden.
De bezwaren tegen het bovenstaande kan men zich zonder moeite denken. Ik
ondervang er enkele; er zullen er meerdere zijn. En ik begin met deze vraag : of
bij een sterker ondersteuning der literatuur niet de wantoestand ontstaan zou, die
voor de schilderkunst, vooral tijdens de hoogconjunctuur der Haagsche School, zoo
typisch was ? Toen elke verversjongen die een geitje op een koolland « borstelen »
kon, zich het recht aanmatigde voor de schilderkunst te gaan leven ? Met als gevolg
dat toen de krach kwam, een ongehoorde vermeerdering van het kunstpauperisme. —
Ik antwoord hierop : een regeering kan een literatuur slechts t e g e m o e t k o m e n.
Een literator kan niet worden « opgeleid ». Terwijl in muziek en schilderkunst een
elementair talent voldoende is, om een jongmensch naar muziekschool of academie
te zenden, zal de jongere literator dit talent alreeds ontwikkeld moeten hebben met
eigen kracht. Hij zal door veel moeite en veel inspanning zichzelf deze tegemoetkoming waardig hebben moeten toonen. — Een andere tegenwerping : jaargelden
enz. vallen met fatale regelmaat in handen van de middelmatigen. Hierop kan men
om kort te gaan antwoorden : wanneer op negen middelmatigen slechts één genie
of groot talent gered kan worden, dan is dit geld goed besteed. De onzinnigheid
van deze speciale tegen de literatuur gerichte tegenwerping blijkt wel daaruit, dat
ook de voortreffelijkste kunstacademies negen kleine tegen één groot talent afleveren,
en dit nimmer een reden is geweest om deze scholen op te heffen. — Derde objectie:
staatszorg verstikt de kunst, dreigt den kunstenaar onzuiver te maken, geestelijk en
politiek. Maar dan toch zeker niet in een democratisch land ! Er zal zeker wel eens
een kunstenaar wegens aperte regeeringsvijandigheid uitgesloten moeten worden, dit
zij dan zoo. — Vierde objectie : « Wat er in zit, komt er toch uit », en waarom dus
dit proces bevorderen? Dit is de domste en gevaarlijkste gemeenplaats die ik ken.
Er zou veel over te zeggen zijn. Dit hier alleen : de mate der aandrang is n i e t
gelijk aan de mate van talent. Er zijn dilettanten met een onbedwingbare uitingsdrang, er zijn machtig begaafde kunstenaars met weinig uitingsdrang, en die zeker
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verstommen wanneer de moeilijkheden te groot worden. En zoo het dan waar is,
dat een zekere tegenspoed den kunstenaar aanvuurt en soms loutert : een verpletterende tegenspoed brengt hem als regel zeer zeker tot moedeloosheid en eindelijk
tot zwijgen.
En ten slotte de bezwaren, die tegen de invoering van het leenzegel bestaan. De
radio bewijst dat deze gevreesde bezwaren fictief zijn. Enorme bedragen worden
door de luisteraars vrijwillig bijeengebracht. En terwijl een wettelijk ingesteld leenzegel in uitleenbibliotheken en leeszalen tot een onontkoombare verplichting gemaakt
kan worden, zal een goede propaganda (waarvan de radio ons evenzeer het voorbeeld
geeft) o.m. het opschrift op dit leenzegel zelf, ook de particulieren langzaam aan
leeren zich niet aan de verplichting te onttrekken, een miniem bedrag te offeren
voor een soms groot genot. »
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Boek b e s p r e k i n

g

J. B. C. VERLOOY : Verhandeling op d'onacht der Moederlyke
tael in de Nederlanden. Met een inleiding van Dr. Rob. van Roosbroeck.
-- Uitg. De Sikkel, Antwerpen. Pr. 30 fr.
K. Angermille heeft Verlooy geheeten « De eerste Flamingant » ; hij had hem evengoed « de eerste Groot-Nederlander » kunnen heeten. Niet in politiek opzicht, maar
op het gebied der gemeenschappelijke cultuur.
Elk ontwikkeld Vlaming moest deze « Verhandeling » in zijn boekenkast hebben
staan. Niet als een documentair curiosum uit den tijd der Vlaamsche vernedering;
maar als een klaar en bizonden moedig getuigenis voor zelfbehoud en trotsch besef
van eigenwaarde. De beschouwingen over de superioriteit van de Vlaamsche taal
mogen op zekere punten aanvechtbaar en romantisch schijnen, maar superieur of
niet, het gaat om het behoud van eigen aard en wezen, zonder welke een volk
gedoemd is tot onvruchtbaarheid en knechtschap. Het is een pleidooi voor een
klaarder begrip van het echte Vaderlandschap, en voor een gezonde Groot-Nederlandsche verbondenheid. Luister naar deze stem uit het jaar 1788 toen Brussel nog
ondanks de gestadig doorwerkende verfransching, overwegend Vlaamsche grond was :
« Men ziet dat ik de vereenigde Nederlanden aenzie als een eenig volkdom ». « Voorders, wij zijn - inderdaad het zelve volk, 't zelve in tael, inborst, zeden
en gebruyken. Daerom, laet ons gezamentlyke Nederlanders, schoon wij van staet
geschyden zyn, ons ten minsten in de Nederlandsche konsten aenzien als gevaderlanders en gebroeders. Laet-ons, gezamender-hand ons gevoegzaem Nederduytsch
handhaven, eeren en versieren : en dat eyndelijk de Tael van den Vrydom ook eens
de tael der konsten zy. En 't is aen U, Staeten der provinciën, Vaders van 't Vaderland,
eerst en vooral, hier-in uw' vorige onaendragendheyd te verbeteren, uwen goedkeur
te doen blyken, middelen van aanmoediging in-te-spannen en uyt-te-ryken zonder
aenzien van staet of provinciën. Begin-maer, doe-maer iet hoe wynig het ook zy,
doe-maer zien dat Gy verlangt ook onze tael geëert te zien : en zy zal 't wezen. »
A. V. C.

M o e d e r. Verzen van Nederl. dichters, verzameld door E. M. Van Diffelen
en M. G. Schenk. -- Uitg. Bosch en Keuning, Baarn.
Deze keur zet niet gelukkig in. En er was ook geen enkele reden om « Moeder »
van V. de la Montaigne op te nemen ; evenmin als « In memoriam Matris » van 1.
Keekstra, en « De Liefste Brieven » van Leo van Breen.
Met de opname der andere gedichten hebben we vrede ; al zouden we beslist
een andere en o.i. een rijkere keuze hebben gedaan. K.
CHR. BROEHL-DELHAES : K a m e r a a d- M o e d e r. - Uitg. Vlaamsche Boekcentrale, Antwerpen.
De stiefmoeder is doorgaans in de oogen en 't gemoed der kinderen de indringster
die naast den vader en aan den haard de plaats bezetten komt van haar die, hoewel
gestorven, blijft de echtgenoote van den vader en de moeder van haar kinderen.
Maar een vrouw die de plaats begrijpt die zij daar vervullen komt en die liefdevol
de kinderen begrijpt voor wie zij als een tweede moeder zijn moet, kan ten minste
worden voor de kinderen :, een goed kameraad.
Dat is het heele verhaal van het vlot en boeiend geschreven boek.
K.
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PROF. Dr. J. VERSCHUEREN, Dr. H. BALICus en Dr. E. SPAEY : A 1 g e m e e n e
h i s t o r i s c h e a t 1 a s, voor staatkundige, economische en cultuurgeschiedenis. -Uitg. N. V. Brepols, Turnhout. — Pr. gebr. 50 fr. ; gecart. 55 fr. ; in linnen 60 fr.
Aan een uitgave als deze kan men den groei van Vlaanderen meten. Zoo krijgt
dit volk niet alleen stilaan zijn administratieve en cultureele structuur, waarin het
zich normaal ontwikkelen moet, het krijgt ook door de bewonderenswaardige activiteit van een aantal Vlaamsche geleerden en intellectueelen zijn geestelijke bevoorrading. In geestelijke autarkie zie we geen heil voor ons volk; wij zullen in de
eerste plaats van Nederland nog in ruime mate schatplichtig blijven, maar Vlaanderen heeft zijn eigen wezen. En ook zijn eigen behoeften, vooral op het gebied
van het onderwijs. Daarom verdienen de wakkere werkers die sedert de vernederlandsching van het onderwijs een aanvang nam, leeraars en leerlingen met zulk
uitstekend materiaal hebben voorzien, zoo hoogen lof. Materiaal dat, behalve dan dat
het in- het nederlandsch gesteld is, in vele opzichten boven de vroeger gebruikte
schoolboeken uitreikt.
Maar we hebben bovendien den indruk dat een uitgave als deze Algemeene historische atlas in Nederland groote waardeering vinden zal. Hij geeft — zooals de
samenstellers het beoogden -- een uitstekend houvast voor de verbeelding bij de
studie van de algemeene en de cultuurgeschiedenis. De kaarten zijn met een voorbeeldige kennis en klaarheid samengesteld en uit de vergelijking van de verschillende
kaarten van een periode -of land treft ons het beeld met een scherpte van lijnen die
we niet meer vergeten. Dr. V.
AUGUSTE BAILLY :. B y z a n c e (Les grandes études historiques). — Librairie
Arthème Fayard. Paris. -- 22 frs.
Geen werk van droge eruditie, maar een goed historisch gedocumenteerd boek
voor gecultiveerde lezers. Een levendig tafereel van de stad die eeuwen lang uitstraalde als een baken van hooge beschaving, duizelige weelde, ongeëvenaarde macht,
maar tevens de bitterste innerlijke miserie's kende, en van het begin af de kiemen
in zich droeg van verval en ondergang. Nergens misschien kwamen in een scherper
licht te staan de voor- en nadeelen van de onbeperkte macht van één man, die als
een god aanbeden en bewierookt werd — totdat hij door een plotse omwenteling
omvergeworpen werd, en deerlijk mishandeld of vermoord. Heel die gescheidenis
is een aaneenschakeling van glorie en ellende, van verblindende beschaving en vreeselijke wreedheid. Daarbij kwamen nog de nooit geluwde godsdienstige geschillen,
die tot de scheuring met Rome leidden, en misschien meer dan alle andere oorzaken
den ondergang van Byzance bewerkten. Schrijver schijnt het gewicht van dien
eeuwenlangen godsdienstigen strijd -- de strijd om de waarheid — niet heelemaal
te beseffen. Of is het slechts verlangen naar streng onpartijdige wetenschap, die
hem dien schijn geeft. In elk geval is zijn boek boeiend van begin tot einde. T.
DOMINIQUE AUJARD : L e C h a n t i n t e r r o m p u. - Librairie Pion. Paris.
Op zeventienjarigen leeftijd, huwt Lucile met den veel ouderen, beroemden
muzikant, Charles Dubelboy. Gedurende meer dan twintig jaren kennen ze niets
dan geluk; hun zoon Bernard, is een brave, verstandige jongen. Dan komt Philippe,
een geniale compositeur, leerling van Charles, en door hem fel beschermd en
vooruitgestoken, meer en meer in hun intimiteit te leven. Noch de echtgenoot, noch
zijn vrouw, worden gewaar dat Philippe iederen dag meer onder de bekoring komt
van Lucile, die pas twee jaar jonger is dan hij, en nog schoon is. Zij weet ook
niet welke plaats de geniale artist in haar hart heeft genomen. Maar Bernard ziet
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klaar, en hij weet dat in de kleine provinciestad, de laster zijn ronde aan 't doen is.
Hij lijdt scherp, des te meer dat zijn eigen geluk en toekomstplannen in gevaar
zijn. Door een plots ingrijpen, brengt hij klaarte in de troebele gedwongenheid,
en redt den bedreigden haard.
Deze roman is wel wat conventioneel, maar bevat toch, nevens zwakkere bladzijden en een zeker gemis aan evenwicht, schoone deelen. L. D.
JÉROME ET JEAN THARAUD : L'E n v o y é de 1'A r c h a n g e. — Librairie
Plon. Paris.
Levendig geven schrijvers ons de biografie van Cornelius Codreano, leider van
de IJzeren Wacht, die niet alleen de Roemeensche jeugd met zijn vlammend woord,
en mystiek ideaal, maar zelfs hoogleeraars en hoogstaande politieke mannen wist in
vervoering te brengen, en een tijd lang een vooraanstaande rol in Roemenië speelde.
Hij droomde er van dictator te worden, en stond op het punt de macht in handen
te krijgen; om sneller zijn doel te bereiken aarzelde hij niet zijn toevlucht tot moord
en geweld te nemen, maar toen hij op 't punt stond te gelukken — werd hij gevangen genomen en tot dwangarbeid veroordeeld, wegens hoogverraad. Niet lang daarna
las men in de bladen dat Codreano met dertien leden der IJzeren Wacht, door de
gendarmen doodgeschoten was, omdat ze, zoo scheen het, getracht hadden te
vluchten, terwijl ze van het gevang van Ramnicul naar dat van Jilava gevoerd werden... Een typische avonturiersfiguur, door de kans minder begunstigd, dan sommige
anderen.
Aangenaam en interessant om lezen. T.
LÉ o LARGUIER : L e s T r é s o r s d e P a Im y r e. Un vol. in-16 avec 7 gravures hors-texte. -- Librairie Plon. Paris. — 20 frs.
Een boek dat heelemaal niet handelt over de kunstschatten der vervallen stad,
maar wel over deze onvermoeibare verzamelaars, die hun leven wijdden aan het
opsporen van kunstvoorwerpen, boeken, enz. enz., onbewust bezield door Baudelaire's
vers : « Mais les bijoux perdus de l'antique Palmyre... ». Aldus, Fouquet, de rampzalige super-intendent van financiën, wien zijn vorstelijke weelde, en zijn wat al
te snel vergaarde rijkdommen, zoo duur kwamen te staan. Anderen nog, uit de drie
laatste eeuwen, die door hun liefde voor het schoone, en door hun fijnen speurzin,
erin gelukten een massa onschatbare kunstvoorwerpen uit vergetelheid en vernieling
te redden. Op hun manier zijn ze echte weldoeners van 't menschdom; om hun
droom van schoonheid te verwezenlijken, hadden ze alles veil; .eenigen onder hen
aanvaardden een leven van ontbering, ontzegging en armoede.
Een fijn boek, een boek voor dilettanten ; uitstekende lectuur in uren van vermoeienis of pessimisme. T.
M.-L. GARNIER AZAÏSS : Le Cardinal Manning, Prélat des
0 u v r i e r s. 1808-1892. Préface de Son Excellence Mgr. Salièges, Archévêque de
Toulouse. (Coll. « Apótres d'aujourd'hui). -- P. Lethielleux. Paris. — 12 frs.
Eene beknopte, maar zeer degelijke levensbeschrijving van den grooten kardinaal,
wiens bekeering bijna een even groote opschudding in Engeland te weeg bracht,
als die van Newman enkele jaren vroeger. De groote soberheid waarmee schrijfster
haar onderwerp behandelt, doet de prachtige figuur van den Engelschen prelaat
in een des te scherper licht uitschijnen. Dit boek zou plaats moeten vinden in alle
scholen, colleges, lokalen voor sociaal werk, en bij dezen die — al stellen ze belang
in alle vragen door den naam van Kardinaal Manning voor den geest geroepen —
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geen tijd vinden om uitvoerige werken te lezen. Al het voornaamste over zijne
bekeering, zijn werkzaamheid ervoor en er na, zijne initiatieven om het lot der
werklieden te verbeteren, en die zoo goed strookten met de later verschenen encycliek « Rerum Novarum », heel zijn invloed bij protestanten zoowel als bij katholieken, alles — behalve zijn jammerlijk onbegrijpen en mistrouwen tegenover Newman — wordt hier klaar, bondig en met warme bewondering uiteengezet. L. D.
A. MABILLE DE PONCHEVILLE L e S a n g d e s G a u 1 e s. - Coll. Durendal,
Bruxelles et Lethielleux, Paris. — 5 livres par an pour 20 frs.
De jonge Martialis Commius, een volbloed Galliër, keert, na zeven jaar lang te
Rome gestudeerd te hebben, naar zijn geboorteplaats, in den omtrek van Bavai,
terug. Zijn haat tegen de overweldigers van zijn land is in zijn hart niet gekoeld;
hij zal zijn volk tegen Rome kanten. Om zijn doel te bereiken, verzaakt hij aan de
liefde van de jonge Rogata, die Christen geworden is, terwijl hij, getrouw wil blijven
aan den godsdienst van zijn voorvaderen. Doch enkele jaren later, woont hij te
Lyon, den marteldood bij van Rogata, van de jonge Blandine, en van tal zijner
vrienden. Uit deze bange dagen van bloedige vervolging — een der schoonste bladzijden uit Lyon's christene overlevering — gaat voor hem het licht des geloofs op.
Heel goed geeft deze roman de atmosfeer van het oude Rome en van het nog heidensche Gallië terug, alsook van het opkomende christendom.
Zeer goede lectuur voor colleges, pensionaten, enz. T.

GÉRARD CATTON : Val F r e s n o y, v i l l a g e w a l l o n. Illustré par
Huguette Byls. — Edit. Roitelet. Bruxelles. — 10 frs. pour 5 vol.
Een mooi boekje, waarin de meest typische inwoners van een Henegouwsch
dorpje, levendig en met fijnen humor beschreven worden. Eenvoudige menschen en
toestanden. Voor kinderen echter, mist het boek wel een weinig handeling en gebeurtenissen.
T.
LAURENT LOMBARD : Le Drame de la Villa des Hirondelles.
Lettre linunaire de Claude Farrère, de l'Académie francaise. (Coll. Historique 19141918). — Editions « Vox Patriae ». Stavelot. — 12 frs.
Weer een van die schoone boeken, die den heldenmoed der Belgen aan den spionnage-dienst in het bezette land werkzaam, in het licht stellen : Historische bladzijden
zijn het, die ieder, in ons land zou moeten kennen. De twee broeders, Louis en
Anthony Collard, van wie spraak is in dit nieuwe boek, hadden het vaderlijk huis
verlaten om het leger te vervoegen. Doch onderweg werden ze aangespoord om den
dienst bij te treden van een uitgebreide organisatie « La Dame Blanche », die, buitengewoon sterk ingericht, de meest doeltreffende inlichtingen aan het Comité der
geallieerden, in Holland, wist te bezorgen. De twee broeders — ze waren pas 20
jaar oud — gaven zich met hart en ziel aan hun gevaarlijke taak. Bij toeval ontdekt,
werden ze gevangen genomen, en maanden lang aan de ergste mishandelingen blootgesteld, zoowel als aan honger en ontberingen, om hun bekentenissen over hun medewerkers uit te lokken. Maar ze zwegen, hun eed getrouw, en aanvaardden alles uit
liefde voor het vaderland en voor God. Den 18n Juli 1918 werden ze gefusilleerd
en stierven als heiligen. L. D.
LAURENT LOMBARD : Les exploits du Commissaire Radino.
Préface de M. l'Abbé Thésin. (Coll. historiue 1914-1918). — Editions « Vox
Patriae ». Stavelot. — 12 frs
Nog een held van het bezette land; een typisch echte sinjoor. Onder-politiecom-
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missaris te Berchem, was hij het die eerst contact nam met de binnenrukkende
Duitsche legers. En hoe hij de Duitschers haatte, en parten van allen aard speelde!
En dat met een durf, waarvan men verstomd staat. Schrik bestond niet voor hem,
en zijn brein was onuitputtelijk als het er op aan kwam, den vijand schade of moeilijkheden te berokkenen. Totdat hij verraden werd en gevangen genomen. Maar ze
kregen hem niet klein; hij lachte zijn aanklagers vierkant uit, en wist zijn zaken
zoo te leiden, dat ze hem niet durfden ter dood veroordeelen. Hij kwam er van af
met twintig jaar dwangarbeid. Maar zelfs in de Duitsche gevangenissen verloor hij
zijn blij optimisme niet; hij wist immers dat de bondgenooten zouden zegevieren.
Hij ging gerust voort poetsen te bakken aan zijn bewakers, en den draak te houden
met de Duitsche overheid, terwijl hij hoop en moed ingaf aan zijne medegevangenen.
Een kostelijke figuur. Een boek dat iedereen zou moeten lezen. L. D.
R. P. DucHAUSSOrs : Aux Glaces Polaires Indiens et Esqui•
m a u x. Ouvrage patronné par I'Académie Française. Nouvelle édition. -- Ed.
Spes, Paris. -- 18 frs.
Niet genoeg kan dit boek, dat over het wondere werk der Paters Oblaten der
Onbevlekte Maagd Maria in het hooge Noorden van Canada handelt, worden aanbevolen. Heldhaftig zijn die missionarissen die zich alles getroosten, het wreedste
klimaat, ontberingen en gevaren van allen aard, om de zielen van arme Indianen
en Eskimos te redden. Ze hebben ginder verscheidene vikariaten, en de bevolking
waarvan de zielezorg waarnemen, is verspreid over een grondgebied, nagenoeg zoo
groot als Europa.
T.
Geen roman is boeiender dan dit echt beleefd verhaal.
MARCEL LOBET : L'Islam et 1' O c c i d e n t. — Lettre-préface de Jer. et
J. Tharaud.
Deze studie van onzen medewerker M. Lobet heeft, door de internationale gebeurtenissen, een bijzondere actualiteit verkregen. Dit boek heeft niets van een losse
litteraire reportage ; het is documentatie en studiemateriaal over het Arabische
probleem, in hoofdzaak langs de Middellandsche Zee en het nabije Oosten, maar
tevens in Afrika en het Verre Oosten. Aldus worden achtereenvolgens behandeld :
« L'Arabie et son maitre Ibn Seoud », « L'Impérialisme Turc », met het probleem
van de Sandjak van Alexandretta; « L'Egypte, centre du monde musulman », « La
France du Levant », « L'Island dans le Moyen-Orient », « Unité spirituelle et unité
territoriale », « Le Maghreb et la Lybie », « La politique musulmane des grandes
puissances » ; om te eindigen met een kort « Conclusions », waarin de auteur op
de dringende noodzakelijkheid wijst om een gezonde en definitieve oplossing te
vinden voor het conflict tusschen Oost en West. « C'est tout le problème de la
colonisation qui est en cause ici, avec l'expérience décevante des mandats et des
protectorats ». « Celles ci les nations mandataires dolvent renoncer à se servir des
peuples arabes pour couvrir ou favoriser leurs visées impérialistes ». De auteur
is van meeping dat de groot-mogendheden ernaar zouden moeten streven de arabische
wereld een breeder toegang tot de Westersche beschaving te bezorgen ; en hij beschouwt, ondanks het spook van het bolsjevisme, kiesrecht en verkiesbaarheid als
geeigende middelen; en wellicht als « de eerste pijler » van de wijsheid.
Het is een sober geschreven studie, overzichtelijk en objectief.
G. V. L.
F. W. VON OERTZEW : D a s i s t P o 1 e n. -- Langen u. Muller-Verlag.
Kart. 3 R.M.
« Ostpolnisches Inferno. — Mittelalter in der Westukráine. -- Die Holle bricht
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los. -- Wie in zehn Jahren 800.000 Deutsche verdringt wurden », enz. De titels
van deze enkele hoofdstukken geven voldoende het karakter aan van dit boek. Het
behoort tot het voorbereidend oorlogswerk; tot de opruiende propaganda. K.
MARGUERITE BOURCET : Un couple de Tragédie. Le Duc et la
D u c h e s s e d'A 1 e n c o n. — Librairie Académique Perrin. Paris. -- 30 fr.
Twee wonderschoone menschen. Hij, zoon van den Hertog de Nemours, en kleinzoon van Louis-Philippe; zij, een Beiersche prinses, zuster van keizerin Elisabeth.
Hij, opgevoed met Spartaansche strengheid, zij opgegroeid in vrije fantasie, in al
de heerlijkheid van natuur en kunst. Bijna nog een kind werd ze verloofd met
Ludwig II, den rampzaligen koning, die toen reeds blijken gaf van den waanzin
waaraan hij enkele jaren later moest ten onder gaan. Dan de plotse ontmoeting met
den hertog van Alencon, den « coup de foudre » van weerskanten, en de diepe,
schoone liefde aldoor de lange jaren van het gelukkigste huwelijk -- niettegenstaande
de zware smarten en beproevingen, of de vreeselijke bedreiging van het Wittelsbach's
bloed dat in hare aderen vloeide, de altijd loerende neurasthenie, die ze bijna in den
afgrond voerde. Jaren lang streed de man om de zoo geliefde vrouw aan het gruwelijk erfdeel te ontrukken, totdat hij zegevierde, en zij haar levensweg volgde
in sereene heiligheid, gegeven aan God en de armen. En dan de vreeselijke ramp
van den « Bazar de la Charité », haar heldhaftigen dood, en de lange eenzaamheid
van haar echtgenoot, toegewijd aan intensief diplomatiek werken voor den vrede. -Een schoon boek, soms wel wat te gezocht als stijl en voorstelling; maar met liefde
en kennis van zaak geschreven, vrucht van twintig jaren opzoekingen, verzamelen
van documenten, reizen. Nog juist kon schrijfster de laatste hand aan haar lang
gedragen werk zetten, vooraleer ze op den leeftijd van 38 jaar stierf. L. D.

: La Famille B r o n t ë. -- Albin Michel. Paris. — 25 fr.
Zeer interessant zijn die Brontë's, Iersch door den vader, Keltisch door de te
vroeg gestorven moeder : vijf meisjes en een jongen, allen even begaafd op gebied
van kunst — 't zij letterkunde, schilderkunst of muziek -- maar allen ook onevenwichtig en geëxalteerd. Van kindsbeen af schiepen ze elk voor zich een soort
fantastische wereld, echter dan de dagelijksche werkelijkheid; een wakenden droom,
waarin ze de hevigheid van hun hartstochtelijke zielen uitwerkten. Hoe innig ze
ook aan elkaar niet alleen gehecht, maar bijna koortsachtig vastgeklampt, waren,
toch leefden ze ieder voor zich zelf, huti eigen, geheimzinnig, vurig, streng gesloten
zieleleven voort, zoodat ze van elkanders intiemste wezen niets afwisten, en hun
werk -- 't zij poëzie, 't zij romans — slechts bij toeval aan 't licht werd gebracht.
Een tragische familie, levend onder een drukkende schaduw van armoede, pech,
ongeluk, ziekte en dood, in de sombere pastorij van Haworth, tusschen het kerkhof
en de onafzienbare, barre heide, op de steenachtige vlakte, waar de storm voortdurend loeide. En dat legt misschien veel uit van het soms wilde, woeste, bijna
waanzinnige van hun geniale gewrochten.
Het boek is zeer goed geschreven, met veel sympathie en begrip. Het is boeiend.
L. D.
ROBERT DE TRAz

ARLETTE DE PITA Y : Sophie Rostoptchine, Comtesse de Ségur,
racontée par sa petite-fille. — Albin Michel, Paris. — 18 fr.
Een nieuwe biografie van de beroemde schrijfster, en wel de beste, door haar
kleindochter, voor wie overleveringen en herinneringen aan de beminde en bewonderde grootmoeder schering en inslag uitmaakten van haar eigen leven. Levendig
,
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verhaalt ze over de kinderjaren en jeugd der dochter van den gouverneur van Moskow,
haar huwelijk, haar leven van gelukkige moeder en grootmoeder, haar grijpen naar
de pen, op reeds gevorderden leeftijd, om haar kleinkinderen te vermaken, — en dan
op eens, twaalf jaren lang, dien rijken bloei van boeken die door duizenden en
duizenden kinderen gelezen werden, nu nog gelezen worden, en immer opnieuw
worden uitgegeven. Een twintigtal boeken aan haar twintig kleinkinderen opgedragen,
en die hun oorsprong vinden in hetgeen zij beleefd of meegemaakt of bijgewoond
heeft. Als bijvoegsel, eenige brieven van Louis Veuillot, een der trouwste vrienden
der beminnelijke, gastvrije, gulle comtesse.
Een mooi, aangenaam boek. L. D.
L ON LELOIR :, F a u x A p p e l: - Ed. Durendal. Bruxelles. - 20 fr. par an

pour 5 vol.

Een knaap, veertien jaar oud, vermoordt zijn makker, uit afgunst. Niemand
verdenkt hem. Maar zijn geweten laat hem niet los; om van dien zwaren zondenlast
af te zijn, gaat hij zijn schuld biechten aan een onbekenden dorpspastoor, verre
van huis. Jaren gaan voorbij, maar geen rust kan hij vinden. Hij voelt dat hij voor
zijn daad moet boeten. Met dat doel treedt hij een Italiaansch Karthuizerklooster
binnen, en leidt enkele jaren lang een hard leven van strenge penitentie. Maar echte
wroeging of deemoed wonen niet in zijn hart, noch algeheele verzaking aan zichzelf
en onderwerping aan God. Hij gaat te raad enkel bij zichzelf, mistrouwig tegenover
zijn oversten; zijn ziel blijft gesloten aan 't licht van boven. 's Daags voor hij zijn
geloften moet afleggen, vlucht hij.
Door een duister gevoel gedreven, keert hij terug bij den priester die eens, jaren
geleden, zijn biecht hoorde. En eindelijk, na langen tijd, breekt de harde korst van
hoogmoed en egoïsme, die zijn ziel gekluisterd hield. Nu zal hij in alle nederigheid
voor zijn misdaad voldoening aan God geven. Hij zal echter niet zelf naar de
Karthuizers terug keeren, maar wel het kind van zijn hart, een jongeling, zuiver
van hart en ziel, die niets van zijn verleden vermoedt, maar naar hem met vertrouwen
en vereering opziet. — Een vreemd boek, dat wel niet zonder fouten is, maar toch
boeit, en verdient gelezen te worden. L. D.
PHILIPPE SONET, S. J.: - La Revolte chez le petit Peuple. —
Illustré par J. Waterschoot. — Ed. Roitelet, Bruxelles. — 10 fr. par an pour 5 vol.
Door toedoen van een wondere machien, wordt de jonge Guy zoo klein als de
mieren, komt dan in nauwe betrekking met die kleine wereld, deelt hun gevaren,
hun oorlogen, enz. totdat hij eindelijk weer tot zijn natuurlijke grootte terugkomt.
Een goed boekje om kinderen de zeden der insecten te leeren kennen. L. D.
J. MALÉGUE : P é n o m b r e s. Glanes et approches théologiques. — Editions
Spes. Paris. — 15 fr.
Gelijk alle boeken van J. Malègue, spoort dit nieuw boekje tot nadenken aan.
Het bevat slechts vier hoofdstukken. In het eerste « Ce que le Christ ajoute à Dieu »,
tracht schrijver het mysterie van de Menschwording nader te brengen tot het diepste
van onze, en zekere gegevens van het geestelijk leven in nauwer overeenkomst met
ons dagelijksch leven te brengen. Het 2de : « Vertu de foi et péché d'incroyance »
bestudeert het probleem van 't geloof, en stelt de tekortkomingen aan de gratie van
't geloof van zoovelen die toch beweren geloovig te zijn, in 't licht. Het 3de : « Mater
Admirabilis » is een hulde, een gebed aan 0. L. Vrouw, en tevens de illustratie van
sommige kanten van haar persoonlijkheid. Eindelijk het 4de : « Celle que la Grotte
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n'a pas guérie », geeft het verhaal van den langen lijdensweg van een meisje dat,
in ootmoedige onderwerping aan Gods wil, tot het hoogste geestelijk leven stijgt.
Een boek waaruit er iets te halen is.
T.
MAURICE BARING : B l a n c h e C 1 i f f o r d's Le v e n. Nederl. vertaling van
J. Jansen. — Uitg. Pax, 's Gravenhage.
P. de Pauw schreef voor deze vertaling een korte inleiding over het werk en de
beteekenis van M. Baring. We hebben trouwens in ons Engeland-nummer voor enkele
jaren de aandacht gevestigd op Baring's oeuvre.
We begrijpen echter niet hoe pater de Pauw deze vertaling heeft kunnen prijzen
als « zeer keurig »; zij is integendeel, naar onze meening, eenvoudig slordig en
verraadt bij den vertaler zeer zwak taalgevoel. K.
DR. J. BROUWER :. Spaansche aspecten en perspectieven. —
Uitg. Nygh en Van Ditmar, Rotterdam.
« Spanje — aldus Dr. Brouwer — is wel een zeer merkwaardige, zelfstandige
grootheid, met eigen aard en geschiedenis, maar het heeft in voortdurende wisselwerking met onze Westersche beschaving gestaan. » Dr. Brouwer heeft nogmaals
in deze studie de geestelijke, sociale en politieke problemen behandeld die door de
jongste gebeurtenissen in Spanje zoo accuut zijn gebleken en die tijdens den burgeroorlog zoo verwarrend op buitenlanders hebben gewerkt. Het is vooral het tragische
conflict van de Kerk in den Spaanschen strijd die Dr. Brouwer telkens weer bekommert en ergert. Men kan over deze problemen van gedachten verschillen met Dr.
Brouwer, en dat doen we op zekere punten, maar weinigen in het buitenland bezitten
een zoo grondige kennis van Spanje's politieke, religieuze en cultureele geschiedenis,
als Dr. Brouwer.
Al is de oorlog in Spanje geëindigd, « de groote levensproblemen van Spanje
— aldus Dr. Brouwer — zijn voor een belangrijk deel ook onze problemen ». En
Dr. Brouwer is een alleszins zeer gedocumenteerde gids bij de studie ervan. W.B.

W e g e u n d Zie 1 e. Ein Lebensbuch für Junge Madchen. — VerIag Josef
Muller, München.
Hier is een leesboek dat we gaarne de leeraressen in het Duitsch aanbevelen;
want het biedt niet alleen uitstekende en eenvoudige lectuur, het is tevens, zooals
de ondertitel aangeeft, een Lebensbuch voor jonge meisjes. Hiervoor werd een keuze
gedaan uit het werk van bekende letterkundigen als M. V. Rubatscher, Peter Lippert,
Dr. Elisabeth Schneider, Dolores Visér, Heinrich Zerkaulen.
Daar is echter meer : dit leesboek is een model van wel goedkoope, maar zeer
keurige, geïllustreerde uitgave.
K.
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Begaafde Meiskes
WIER OUDERS ALGEMEENE KULTUUR WAARDEEREN
OP KATHOLIEK-VLAAMSCI-EN GRONDSLAG
STUDEEREN AAN DE

Hoogeschool
voor Vrouwen
INLICHTINGEN TE BEKOMEN:
DE BOMSTRAAT, 11
ANTWERPEN

Inhoud van Tijdschriften
DE GEMEENSCHAP (Sept.). — Criton : Van romantisme over petitio principii
naar profanatie. — Ch. André Leffens :. Tegenover de toekomst. — L. de Bourbon :
.Orpheus, Eucridice en Hermes. — P. Kemp : Bladerenreuk. — Redactie : Heeft dat
nog zin ? — Fr. Scheers : Zeven gedichten..- - Kroniek.
DE STEM (Okt.). — D. Coster : Literatuur en regeering. — C. Van der Heever :
Verzen. — Th. De Vries : De Freule. — Mr. W. Feltkamp : A. C. Willink's nieuwe
werk. -- Anth. Donker : De jongste generatie en de werkelijkheid. I. — S. van
Praag : De tijdelijke hartstochten. — Jo Otten :. Macchiavelli en Multatuli. — Dr.
M. van Blankenstein : Rusland's opdringen naar het Westen. — Critisch bulletijn.
DE GIDS (Okt.). — G. Walschap : Houtekiet (slot). — W. J. van de Woestijne :
Duitschland's door den Staat beheerschte conjonctuur. — Dr. Ir. J. H. Plantenga :
Versailles, onder de laatste Bourbons en in den Keizerstijd. — Dr. J. Spoelstra :
Een moderne Edda-vertaling. — Dr. E. J. Dijksterhuis : Aanteekeningen en opmerkingen. — Mr. A. J. Molenaar : Politieke hindernissen. — Dr. A. van Duinkerken :
Kroniek der Nederlandsche Letteren. — Mr. B. M. Telders : Buitenlandsche Kroniek
(Nederland's Mentaliteit).

(Zie -verder)
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Geen mooiere vacantiedag,
dan een uitstapje naar
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HOLL. LIMBURG
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Het mooiste toeristenoord, van Zuid.-Limburg, met zeer inte~
ressante bezienswaardigheden. De voornaamste is de

_
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Deze
i'na 100 Ha. bevat een
ee
eze ggrott met een oppervlakte van bijna
ondergrondsch Meer van 14 Ha., een historische Kapel uit
den Franschen Tijd, eeuwige druppen, vele beeldhouwwerken
en teekeningen betrekking hebbende op het ontstaan der grot
en de geschiedenis van Valkenburg.
Wordt jaarlijks door meer, dan 30.000 personen bezocht
Voor Vlaamsche gezelschappen en vereenigingen van min~
stens 10 personen een flinke korting op den ingangsprijs.
Prospectus en inlichtingen worden op verzoek gratis verstrekt
door het GEMEENTEBESTUUR van VALKENBURG
(Holl . Limburg).
JONGE DIETSCHERS!! Richt Uwe tochten naar VAL~
KENBURG , vol natuurschoon en bijzondere bezienswaar;digheden!
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STREVEN (Okt.). — De Redactie : Aan den lezer. — Em. Janssen : Gods
voorzienigheid en de - oorlog. — Prof. Forst di Bataglia : Jan Sobieski. — P. Constantinus : Orientatie in het Joodse Probleem. — Ellen Russe : Arthur van Schendel.
— J. Kleyntjens : Letland. — Prof. L. Arts : Bijbelwoorden - Babelwoorden. — F.
De Raedemaeker :. De onderwerping van de Action Française. - Prof. K. Du Bois
Waarom neutraal blijven ? — Boekbespreking.
ROEPING (Sept.). — Verzen van P. K. Dubois, G. Hasenkamp en Th. De Jager.
- Dr. Ir. F. Tellegem : Maatschappelijke stand. — Dr. J. Janssens : Naschrift. —
w. Paap : Kroniek van het proza. - Jos. Panhuysen : Kroniek der poëzie. — T.
Van Oldenburgh Ermke : Het stilzwijgen verbroken. — Kronieken. — Boekbespreking. — Katholiek Zielslevén.

(Zie verder.)
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BRAND
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LEVEN

OUDERS,
die zwakke schoolgaande - kinderen hebt, zendt ze naar

ST. LUDGARDIS' OPENLUCHTSCHOOL
Koningshof -- SCHOTEN
Daar zullen zij hun krachten herstellen te midden der mastbosschen. Zij zullen
er regelmatig de klassen volgen zonder nadeel voor hun gezondheid, en tevens
een verzorgde opvoeding genieten.
VOLLEDIG LAGER ONDERWIJS
Doelmatige en moederlijke verzorging in het mooie tehuis : St. Ludgardishofken.
Telefoon : Antwerpen 14710

ROEPING (Okt.). — G. Knuvelder : In nevel en duisternis. — Dr. A. Cornelissen : Simplicisme. — Prof. Dr. J. Veraart : Oranje en Vrijheid. — W. Paap :
Kroniek van het proza. — Verzen van D. van der Vat en G. Smit. — A. Marke :
Tussen levenden en doden. — Katholiek Zielsleven.
DE GEMEENSCHAP (Okt.). —A. van Duinkerken : De nieuwe élite. — Verzen
van Leop. von Adrian, P. Kemp, Edg. Twello, A. J. D. Van Oosten en G. Smit. —
Heinz Ludwig : Een eiland en Europa. — Mar. Philips : Nieuwe legende van Eliza.
— D. A. De Graaf : In den ban van het onbereikbare. — Kronieken.

(Zie verder)

De KATHOLIEKE SOCIALE SCHOOL VOOR VROUWEN
POSTSTRAAT 111. BRUSSEL 3
bereidt voor tot het behalen van het.

officieele diploma van Maatschappelijke Assistente
en tot het waarnemen van

vrouwelijke beroepen bij uitstek :
nijverheidsassistente, propagandiste van sociale vrouwenwerken, maatschappelijke
assistente in openbare besturen, in particuliere werken, in de Kolonie, enz.....
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'De S doorweg 1
i
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

]

biedt LI

Abonnementen voor 5 en 15 dagen
Heen~ en terugbiljetten

1

Week-endbiljetten
Kaarten voor 10 reizen heen- en terug
Kilometerboekjes
welke U toelaten aan

VERMINDERDEN PRIJS
1
te reizen

COMFORT
VEILIGHEID

SNELHEID
GOEDKOOP

Inlichtingen te bekomen in elk station

1 Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
L.. _- - ._- - - -

1
1

IaRilluIiiiiiIiiiuImii^iim^mii^mii^mu^mii^iim^mii^iiiiiniou^iii^mii^ii^nmii^imir^oo^mn^iiiii^aiii^manaiu^iwi^

1

i

.

Zo Jaist verschenen

.

I. VAN GELDEREN

DUiTS WOORDENBOEK
dooi J. H. VAN BECKUM
EERSTE DEEL Duits-Nederlands
Achtste druk.

Prijs, geboeiden

gld 3,75

In dezen druk zijn door vermeerdering van den omvang en door een
ruimte winnende zetwijze zeer veel nieuwe woorden en
uitdrukkingen opgenomen.
Verkrijgbaar bij den Boekhandel en bij den Uitgever
J. B. Wolters, — Groningen-Batavia
nIIIII^IIIII^IIIII^IIUI^IIIII^IIIU^IIIlI^Illll^lllll^lllll^lilll^lllll^llgl^lillf^!IIII^IIIII^IIIIIAIIIII^l1111^11111^IIIU^IINI/IIlil^lllll^llltll n

VORMEN (Sept.). — Verzen door P. van Keymeulen, J. L. De Beider, R. De
Muynck en J. Gommers. — P. Van Aken : Het kwade seizoen. — Fr. Smekens :
Voor of na den dood. — René Lissens : G. Gezelle. — P. De Vree : De Stille Man. :- Critisch cahier.
KULTUURLEVEN (Juli). — Th. de Valk : De Afstammingsleer en de Eenheid
van het Menschdom. — O. Spruytte : Fr. Nietzsche en de Politische crisis. — Mevr.
Renard-De Leebeeck : Sigrid Undset en het leven, II. — Dr. A. Stubbe : Kunstonderwijs, Klassiek onderwijs en het heerschend onderwijssysteem. — Marcel Duchateau : Hans Memling. — Boekenoverzicht.

(Zie verder.)
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' Scheerders-Van Kerchove's

I

Vereenigde Fabrieken N. V.

SINT-NIKOLAAS (Waas)

fjT

TELEGRAMMES
BRIQUETERIES
(S. V. K,) 428 & 448

TELEFOONS 27-98.386

1

Gedeponeerd Merk

ASBEST-CEMENT LEIEN
-

VLAKKE EN GOLFPLATEN STEENBAKKERIJEN
FABRIEKEN VOOR

PLAASTER EN PLAASTERPLATEN
CEMENT-PANNEN EN CEMENT-VLOERSTEENEN
BETON-PRODUKTEN — GEWOON EN
KUNSTVAAT WERK

&

I

II,

IIIIIIII . iii-ui-iiii:i

BOEKBINDERIJ

ZUIVERE WAAR IS GOEDE WAAR!

DE BEUKELAER'S PRODUCTEN
BISCUITS

CHOCOLADEN
] CARAMELLEN

EXQUIS

FOFFEES
WAFELS
BONBONS

PRALINES
\/

FONDANTS

Geven onder dit opzicht alle mogelijke waarborgen
MEER ZOETHEID... DOOR MEER ZOETIGHEID!

LA REVUE GÉNÉRALE (septembre). — Louis de Lichtervelde : L'Heure tragique. — Jacques de Herock : Réflexions sur le droit, la morale et la politique. —
Camille Melloy : Guido Gezelle directeur d'ámes. -- Luc Hommel : Le volcan
Luxembourgeois. — Chanoine P. Gillet : Le Cardinal Dechamps. — Léon Suenens :
Personne et société. — M. van den Bruwaene : Sur le Forum de Cicéron. — Nathalie
Mella : La sonate de Mozart. — Franz Weyergans :. Présence de Saint Francois. —
Simonne Waslet : André Suarès. — Sophie Deroisin : Deux livres étrangers. —
Dom Benoit Becker, O. S. B. Chronique romaine : Le Saint-Office. — Henri
d'Ursel : Moments du cinéma. — Hernand Baudhuin : L'économie de I'Europe en
armes.
(Zie verder.)

LA REVUE GËNÉRALE

Het Leven is ingewikkeld...
Het is nog nooit zoo ingewikkeld
geweest. Eii niemand is zoo veelzijdig,
dat hij thuis is op alle gebieden, waarmee het moderne leven hem dagelijks
in aanraking crengt.
-

Het werk dat op a l. e v r a ge il
antwoord geeft, is.
LEOPOLD'S ENCYCLOPJEDIE

ABONNEMENT:
95 frs.
BELGIQUE : Un an ,
50 frs.
Six mois
CONGO :. Un an
100 frs.
Six mois
55 frs.
ÉTRANGER : Un an
110 frs.
Six mois
60 frs.
LE NUMERO : 9 francs, port en plus
Compte chèques postaux : 1038.91
L'IRDITION UNIVERSELLE, S. A.,
53, rue Royale, B R U X E L L E S
-

in 3 ' deelgin, gebonden in donkerblauw
kunstleder en met goud gestempeld.
De 3 deelen samen bij vooruitbetaling
480 fr.

Per deel bij vooruitbetaling (165 fr. per
495 fr.

deel)

In afbetalingen van 25 fr per maand
510 fr.
LEOPOLD'S ENCYCLOPEDIE
is bewerkt naar den vijfden. druk van
Winkler Prins' Algemeene Encyclopa'die, en tot op den laatsten dag aangevuld
door Ir. B. Swanenburg, Phil. Lic., doorgezien door E. H. W. Nolet, oud-hoogleeraar aan het Seminarie te Warmond.

BEZOEKT GENK
Centrum van Toerisme
Parel der Kempen
Albert-Kanaal
Prachtgebouwen
Kolenmijnen
\erkmanswijken
VERMAARDE HOTELS

-

LEOPOLD'S ENCYCLOP)EDIE
verschijnt in 3 deelen, het eerste deel
is zoo juist verschenen, de beide volgende met tusschenpoozen van ongeveer
6 maanden. Het formaat is 19 X 26 cm.
Het bevat omstreeks 2700 blz. rijk
geïllustreërden tekst, 200 pagina's illustraties op kunstdrukpapier buiten * den
tekst, benevens 24 gekleurde kaarten van
de geheele wereld en 18 platen in vier
kleurendruk.
-

Het hoogste genot
krijgt men
bij het lezen
door
b koffie te drinken
met

UITGEVERSMAATSCHAPPIJ
A. MANTEAU, P. V. B. A., BRUSSEL

DE
BEUKELAAR'S
CHICOREI

1

•en
wat,

moet

zien

te GENT

Het Gravenkasteel, indrukwekkende burcht van 1 180 ; Geeraard Duivelssteén van 1245
Sint- Baafskérk met haar kunstschatten, o.a. DE AANBIDDING VAN 'T LAM door
de gebroeders Van Eyck; ' Sint-Baafsabdij ; de Bijloke Abdij ; de Begijnhoven ; . het
-Belfort; het Stadhuis ; de vermaarde stadsgezichten van Oud Gent; de talrijke Musea
de Plaats der Gefusilleerden ; enz.
Voorstellingen van LANCELOOT VAN DENEMARKEN
— in 's Gravensteen van 15 tot 23 Juli 1939. —
Vraagt kostelooze prospectus aan het
INLICHTINGSKANTOOR VOOR TOERISTEN (Belfort) Gent.

LA REVUE GËNËRALE (octobre). -- Pierre Nothomb : Neutralité debout. —

iet.- de la Vallée Poussin : De Versailles à Varsovie (1918-1939). --. Lucien Christophe :, Hommage à Péguy. — J.-M. Jadot : Judas, traitre et martyr (Conte Congolais). -- Béda Rigaux, O. F. M. Les scribes inspirés. -- Arnold de Kerchove
Benjamin Constant. - J. Requette : Les lesons de la guerre de Pologne. — Henri
d'Eeck : La Belgique et la guerre économique. -- F. Toussaint : L'Abbé Bastin. —
Henri-Pierre Faffin : Les fagnes stavelotaines. — , Germaine Sneyers : Revue littéraire : les poètes et 1'évènement. — , Victor Mersch, S. J. : Les sciences :, 1'orage.
Fernand Baudhuin : La vie économique et financière : premier mois . de guerre
économique.
(Zie verder.)

Brialmontlei 39, ANTWERPEN
2
. Telefoon
e e n 95 .03
DAGSCHOOL : 1. Beroeps- en Handelsschool; Voorbereidende Afdeelingen. De
leerlingen worden aangenomen na het 6de Jaar Lager Onderwijs.
2. Normaalschool voor Beroeps- en Huishoudelijk Onderwijs.
3. Beroepsleergangen. Alle namiddagen voor kleedersnit en hoedenwaken.
AVONDSCHOOL.. -- INTERNAAT : Bij de Eerwaarde Zusters O.L.Vr. der Goede
Hoop, Lamorinièrestraat, 231, Antwerpen. — -- — — Prospectus op aanvraag.

STE GODELIEVE'

N. V. Etablissement'en BR-EPOLS
BOEKBINDERS

DRUKKERS

Gesticht in 1797

UITGEVERS

TURNHOUT (België) Pauselijke Uitgevers

WOORDENBOEKEN:

MODERN WOORDENBOEK EN POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE ENCYCLOPEDIE, door J. Verschueren S.J. Derde druk. Deel I : 986 blz. Deel II : 990 blz.
225 x 145 mm. 'n Standaardwerk dat op de schrijftafel moet liggen van alle
Leeraars, Onderwijzers en Studenten. Prijs : Fr. 140 voor het volledig werk.
HET JUISTE WOORD : Beteekenis. Woordenboek der Nederlandsche Taal, door
L. Brouwers S.J. 150 x 200 mm. 1096 blz. Het ideaal woordenboek voor Schrijvers,
Opstellers en Vertalers. Prijs Fr. 60.
NEDERLANDSCH BIBLIOGRAFISCH WOORDENBOEK, bevattende de belangrijkste werken in Noord- en Zuid-Nederland verschenen in het eerste kwart der
XXe eeuw, samengesteld door J. Verschueren S. J. 145 x 210 mm., 352 blz.
Prijs : Fr. 45. 'n Onmisbare inlichtingsbron voor schoolgaanden.
KLASSIEKE UITGAVEN :

GRIEKSCHE OEFENINGEN voor vierde en derde door Dr. J. Aerts, St. Pieters
college, Leuven. 210 x 135 mm. XVI -212, blz. Met driedubbele woordenlijst
121 blz.). Prijs : Fr. 18.
HET JUISTE LATIJNSCHE WOORD, door K. Van Genechten, St. Jozefscollege,
Aarschot 200 x 140 mm., 136 blz. Met een alfabetische Latijnsche en Nederlandsche woordenlijst. Prijs : Fr. 10.
LATIJNSCHE REDEVOERINGEN met een bloemlezing uit de christelijke schrijvers.
Geschiedkundig en stilistisch verklaard door Dr. R. Stock, leeraar aan het Klein
Seminarie te Roeselare en Dr. V. Geerts, leeraar aan het Klein Seminarie te
Hoogstraten. 140 x 200 mm., 128 blz.
HANDELSREKENEN, door G. Hilderson, leeraar in handelsrekenen aan de Patroonsen Handelschool te Brugge. 240 x 160 mm., 312 blz. Leerboek voor de eerste
handelsjaren der technische handelsdagscholen, voor de vijfde en de vierde der
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DE ZWARTE VANEN
door LOUIS DE BOURBON

« U kent dus mijn opinie, » zegt admiraal Dupré en staat
langzaam op, « de onderneming is gewaagd gelijk trouwens elke voetstap die men zet in dit vervloekte land maar
wat U wilt doen is bijna roekeloos. Niettemin, ik geef U mijn
volledige toestemming, zonder echter eenige verantwoording
op mij te nemen. Het gouvernement blijft hier geheel buiten,
het is uw zaak. Slaagt U, dan hebt U Frankrijk een grooten
dienst bewezen, slaagt U niet, tant pis pour vous. »
Dupré kijkt den jongen man die ook is opgestaan, tegenover hem, onderzoekend aan.
Jean Dupuis is een groote, blonde jongen. Zijn hoofdhaar
kroest verward door elkaar. Zijn kleeding is weinig gesoigneerd, maar uit den helderen, eerlijken blik van zijn groote,
blauwe oogen spreekt een zoo groote vastberadenheid, een
zoo krachtige ondernemingslust, dat Dupré, in een plotselinge
opwelling van vertrouwelijkheid, den jongen man zijn beide
handen op de schouders legt en zegt : « Dupuis, als één van
de blanken die ik hier onder mij heb, deze affaire tot een
goed einde kan brengen, ben jij het. Maar wees voorzchtig.
Vertrouw niemand. En dan : tot vanavond. Je weet, ik geef
een feestje in het paleis op je afscheid. »
Als de gouverneur weer alleen is, zet hij zich achter zijn
zwaar bureau, steunt het hoofd op beide handen en zucht.
Meer dan veertien jaren is het nu geleden, dat hij voor het
eerst voet aan wal zette in dit vervloekte land, zooals hij het
pleegt te noemen. Onder Rigault de Genouilly was het geweest, dien heugelijken 17den Februari 1859, toen zij met 700
Fransche en Spaansche mariniers de citadel van Saigon stormenderhand hadden ingenomen. Hij was toen nog luitenant
ter zee, een jonge man vol verwachtingen, die het avontuur
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zocht, die om zijn moed en kameraadschappelijkheid werd
geacht en van wien ieder een schitterende carrière verwachtte.
De eerste maanden in Saigon waren één groot feest geweest.
Tot de eerste teleurstelling kwam, toen Rigault zijn kader
bijeenriep en hen het schrijven voorlas uit Parijs, waarin het
gouvernement van Napoleon III weigerde nieuwe hulptroepen te zenden, omdat de oorlog in China alle beschikbare
schepen en manschappen eischte. Saigon moest maar worden
ontruimd.
Rigault was rood van woede toen hij den brief voorlas. Zijn
lange haren hingen verward langs wangen en voorhoofd.
« Alsof het mogelijk is! » riep hij uit. « Zelfs als wij het wilden, onze schitterende overwinning ongedaan te maken, het
is onmogelijk te vertrekken. Er liggen 15000 bruinen rond de
stad en dagelijks komen er meer. Parijs stort ons bewust in
den ondergang. Maar één ding, mijne heerera, wij zullen tot
den laatsten man de vesting verdedigen en als wij sterven,
dan sterven wij voor Frankrijk. »
Toén was de vreeselijke tijd begonnen van het beleg. Een
jaar lang op rantsoen, een verschrikkelijk jaar. Dagelijks stierven en sneuvelden vrienden. Buikloop, typhus, branden, die
werden aangestoken door de eigen rasgenooten, blanke christenen., die in dienst stonden der Annamieten. Tot eindelijk
de verlossing kwam.
Uit de kijkgaten der citadel kon men de oorlogsvloot van
Charner zien voor anker gaan op de rivier. De vreugde onder
de Franschen was grenzenloos en werd nauwelijks getemperd
door den dood van admiraal Rigault de Genouilly, die, als
Mozes, stierf met den blk op het beloofde land.
De Annamieten werden kopschuw en trokken terug op
Chi-hoa. Daar had de groote veldslag plaats. In de citadel
kon men het gedreun hooren van de Fransche kanonnen, het
geknetter van de geweren, het huilen der gewonden. 's Avonds
kwamen de eerste ontzettingstroepen binnen. Nog waren de
bruinen niet verslagen. Er waren er velen gesneuveld, velen
ook waren gevlucht naar het binneland, maar de helft hield
nog stand in zeer sterke verschansingen.
Nog één dag duurde de strijd. Toen het weer avond werd,
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was er niet één Annamiet meer in de omstreken der citadel
en na een week was eengebied van 1000 vierkante kilometers
gezuiverd. De Franschen hadden met 3000 man 30000 bruinen
verslagen.
En hoevele overwinningen nadien!
Dupré vloekt voor zich uit. Dat is de ellende in deze godverlaten streken. Men wint, men wint, maar men bereikt niets.
Telkens weer, achter elke zege, loert het verraad, de list van
den oosterling. Nauwelijks onderworpen beginnen de vorsten,
de huyen-hoofden, de mandarijnen, opnieuw in het geheim
te ageeren. Zij lokken guet-apens uit, die vele blanken het
leven kosten. Altijd weer die doodsberichten : een hinderlaag,
een sluipmoord. Zelf had Dupré de leiding gehad bij de onderdruk ing van den opstand te Go-cong, bij de inname van
Gia-phu en van het verraderlijke fort Thap-miroi in de
vlakte van Joncs.
Voortdurende ontbering, voortdurende waakzaamheid,
voortdurende verwoesting. Dan, eindelijk, na twaalf jaren
tropen, na twaalf jaren van bloedvergieten, van een hard en
onvruchtbaar leven onder de heete zon, na twaalf jaren van
uitbuiting door dat verre Parijs dat niets begreep, altijd het
effect van alle moeiten bedierf, na twaalf jaren van marteling
tusschen het liederlijk verraad van Hué en het lamlendig misbegrijpen van Parijs, was dan de belooning gekomen : de
benoeming tot admiraal en tct gouverneur van Cochin-China.
Wat was het nog? De jonge luitenant Dupré had gedroomd
van een eervolle carrière, van glorieuze thuiskomsten na gevaarvolle tochten, van een zorgeloos bestaan met vrouw en
kinderen. Nu is de carrière ten einde. Het IS een eervol einde,
maar wie waren er om hem te eeren. Soldaten, nog geen 600
blanke burgers, waaronder een handjevol vrouwen. Nu zit
hij hier in zijn sober paleis,, admiraal en gouverneur, een
vergrijsd vrijgezel.
Dupré haat het land, maar Frankrijk, ondanks alle tegenwerking, is hem lief gebleven. Daarom is hij, door zijn mistroostigheid heen, verheugd, nu hij weer denkt aan Jean
Dupuis, die morgen vertrekken zal naar Hanoi, om een nieuwen verkeersweg te zoeken naar het noorden. Een geregelde
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handel met Yun-nan zou den Franschen invloed aanzienlijk
versterken. Men zou gemakkelijker het onderhoud kunnen
bekostigen van eenige garnizoenen in Tonkin. Het was hard
noodig de noordelijke gebieden te consolideeren.
Tu-duc stookte er geweldig. De mandarijnen knevelden het
volk, lokten sluipmoorden uit op christenen en weken voor
geen bedreging. Parijs liet maar begaan. Er was geen geld,
er waren geen troepen, men wilde de Chineezen niet provoceeren! Als Dupuis slaagde was het pleit gewonnen. Er zouden
bloeiende factorijen verrijzen tusschen Hanoi en Kai-Houa.
De streek was er vruchtbaar, de inlanders rijk en begeerig.
En via Yun-nan kon men handel drijven met een groot deel
van het Hemelsche Rijk, met het zuiden en het midden, men
kon handelsconcessies bedingen in ruil voor nietigheden. Dan
zou Parijs wel bekeerd worden. En de kolonie kon met eigen
middelen vestingen bouwen en soldaten huren. Dan was het
uit met het gekuip van Tu-duc, den listigen keizer van Annam.

,

Toen Jean Dupuis dien avond in zijn nieuwe jabot met
kanten kraag in den tuin van het pa'eis verscheen, was Francis
Garnier de eerste die hem zag. Hij liep hem tegemoet, nam
hem bij den arm en zei : « ik had gehoopt, dat je vanmiddag
zou zin gekomen, Agnes heeft erg gehuild. »
« Ik was het van plan, » antwoordde Dupuis, « maar de
toebereidselen voor de reis lieten me geen tijd. Ik vertrek vannacht om 5 uur te paard naar Majho. Daar ligt de lorcha klaar.
Waar is Agnes nu? »
« Ze komt met Louise. »
Mevrouw Louise Garnier en haar schoonzusje Agnes waren
vriendinnen. Zij waren samen op een pensionaat geweest.
Louise werd de beschermster van Agnes en deze gaf de oudere
vriendin alle genegenheid die zij haar overleden moeder zou
hebben geschonken. Zij had alles gedaan om Louise en haar
eenigen broer Francis tot elkaar te brengen. En toen zij bemerkte dat tusschen beiden een ernstige liefde ontbloeide,
had zij dit grootendeels als haar werk beschouwd. Agnes
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kwam bij haar broer en vriendin in huis en toen Francis weldra naar Indo-China werd gezonden trok Agnes mee.
Tusschen Francis Garnier en Jean Depuis was de verhouding niet ongelijk. Ook zij waren samen op school geweest.
Na het baccalauréat ging Francis naar de academie voor
marine-officieren. Jean bleef te Parijs, studeerde aan de Sorbonne, eerst rechten, toen philosophie, tot hij zijn natuurlijken aanleg volgde en in zaken ging. De jonge lui hadden
elkaar in dien tijd niet veel gezien, maar zij correspondeerden
geregeld. Zij ontvouwden elkaar hun hartsgeheimen en hielden door deze briefwisseling de herinnering aan hun zonnige
jeugd levendig.
Jean had Agnes in Frankrijk slechts één keer ontmoet. Het
was bij het huwelijk van Francis. Spoedig daarop vertrok de
familie Garnier naar het verre oosten. Dupuis was toen in
Marokko. Een oproep van zijn vriend elkaar in Marseille te
ontmoeten, bereikte hem te laat.
Waarom was Jean Dupuis eenige jaren nadien ook naar
Saigon gevaren ? Was het het verlangen zijn vriend weer te
zien? Was het, omdat Agnes er woonde? Misschien waren
het veel meer nog de verhalen over het leven in de tropen
die Garnier in zijn brieven deed. Toch waren die verhalen
niet aanmoedigend. Want ook Garnier had spoedig de ontbering leeren kennen, hij was de hitte gaan haten, het voortdurend aanwezig gevaar rond hem en de beide vrouwen. Maar
Jean rook uit die brieven het avontuur. Zijn ondernemingslust werd gaandeweg gewekt. Hij doorzag vanuit het moederland de groote, schier onbeperkte mogelijkheden op handelsgebied, het prachtig exploitatiewerk dat kon worden verricht.
Toen hij in Saigon aan wal kwam, was zijn vriend weg. Hij
was gekozen in het geleide van kapitein Doudart de Eagrée,
die een expeditie had uitgerust om de bevaarbaarheid van den
Mékong te onderzoeken.
Dupuis liet een woning bouwen in de onmiddellijke nabijheid van die der familie Garnier en werd de dagelijksche gast
der beide dames.
Maanden van angstig wachten vingen aan. Af en toe, zeer
zelden, kwam er een bericht van den vriend. Een lang en
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begeesterd verslag bij de ontdekking van de Angkor-ruines
aan het einde van het meer Tonlé-Sap. Dan een brief uit Stung
en een uit Khong. En dan niets meer, ruim twee jaar lang.
Dupuis werd het wachten moe. In Saigon was geen bedrijvigheid. Er viel ook niets te doen. Het achterland was schraal,
de inlanders trokken steeds meer weg, uit angst voor de ongeregelde Annamietische benden, die hen uitmoordden als verraders, wanneer zij met de blanken handel dreven.
Dupuis vertrok over zee naar Hai-Phong, vandaar over land
naar Hanoi. Het was in de dagen vlak na de groote overwinningen van Chau-doc en Ha-tien, van de inname van Rach-gia
en geheel het oosten van Cochin-China.
Tu-duc, gedwongen tot nieuwe concessies en bang gemaakt
door den bloedigen opstand van zijn binnenlandschen vijand,
Lê-Phung, die er bijna in was geslaagd de Lê-dynastie te herstellen, had besloten de eerste jaren voorzichtig om te gaan
met de blanken.
Dupuis werd te Hanoi door den lanh-binh en de mandarijtien koel ontvangen, doch hij behield tenminste zijn vrijheid.
Toen hij er een jaar was geweest, kende hij het geheele achterland tot aan de grenzen van Tonkin. Hij had maanden door
het oerwoud gedwaald alleen met twee Cambodgiaansche
bedienden. Hij had dagen lang honger geleden, op zoek naar
een kampong, waar hij voor kralen en blinkende stalen mesjes
eten en drank kon krijgen, die hem ziek maakten maar in
leven hielden. Hij had iets geleerd van de taal der Tonkineezen, van hun gebruiken en hebzuchtigheid en hij wist dat hier
de kansen waren, die hij had gezocht. Teruggekeerd van een
zijner zwerftochten, bereikte hem het bericht van de aankomst
van Doudart de Lagrée's expeditie. Hij haastte zich naar het
paleis van den lanh-binh, waar de blanken waren ondergebracht en viel in de armen van zijn vriend. Francis had vier
jaar lang over den Mékong gevaren. Hij had nadat Doudart
onderweg overleden was de geheele verantwoordelijkheid
der expeditie gedragen. Hij was schier onherkenbaar veranderd. Zijn mooi zwart haar was grijzend en op sommige
plaatsen bijna wit. Zijn gesoigneerde f avori's waren herschapen in een lange verwarde baard, zijn oogen hadden het
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schuwe, speurende van wie lang in de wildernis is geweest
en steeds bedacht op wisselende gevaren.
De vrienden keerden samen over zee terug naar Saigon.
Bij het weerzien van Agnes wist Jean Dupuis dat zij de
Benige vrouw was, die hij ooit begeeren zou. Maar om een
leven op te bouwen moest hij haar opnieuw verlaten. Hij
maakte plannen en toebereidselen voor een nieuwe, thans
definitieve expeditie van Hanoi naar Yun-nan. Hij zou beproeven hoe ver de Roode Rivier, die hij tot Yen-Bai had
bevaren, het binnenland inging. Kon hij langs dezen weg op
een goed schip de grenzen van Tonkin bereiken dan was zijn
onderneming geslaagd.
Nu stond hij aan den vooravond van zijn vertrek. Aan den
arm van zijn vriend liep hij langs het terras van het paleis.
In de verte, vanuit de groote zaal, klonk de muziek van het
orkestje dat uit de rijen van de Fransche mariniers was samengesteld.
« Agnes moet wachten, » zei Jean, nadat zij eenige minuten
hadden gezwegen, « het is immers ook voor haar, dat ik vertrek. Hanoi is rustig nu, er kan mij niets gebeuren. En mislukt
de expeditie dan probeeren wij het elders. De kansen zijn hier
groot, geloof mij, Francis, er is iets te bereiken. Al zit het land
vol helsche ziekten en de oosterlingen vol verraad, rijkdommen liggen hier opgestapeld voor al wie aan durft te pakken.»
Zij stonden nu in het heldere licht van de balzaal. Van de
andere zijde klonk de stem van Dupré. « Daar is onze feesteling, kom eens hier, Dupuis, wij wachten op je. »
Glimlachend liepen de beide jonge mannen de zaal door
en bogen voor den gouverneur. Agnes en Louise stonden
naast hem. De eerste was bleek, maar haar oogen gloeiden of
zij koorts had.
Jean Dupuis geleidde haar ten dans. « Niet bedroefd zijn, »
fluisterde hij, « ik kom toch spoedig terug, wij hebben immers
alles besproken. »
Agnes trok hem den tuin in. Hier was de beschutting van
den tropischer nacht. Zij weende zacht voor zich uit.
Het was een uur later toen zij samen weer in het paleis
terugkeerden. Agnes zag er beter uit nu en bijna opgewekt.
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De lorcha van Jean Dupuis voer vier dagen gunstig voor
den wind. Hij bereikte zonder schade Pnom-Penh. Hij meerde
er aan de smerige kade, bespied door een menigte inlanders,
die was toegestroomd. Dupuis begaf zich naar het koninklijk
paleis, waarvan hij den tempeltoren uit de verte kon zien. De
wacht van de hoofdpoort trad Benige schreden terzijde, toen
hij den blanken man zag aankomen. Dupuis liep langs een
rotsvormig gebouw, waar, naar hij later hoorde, de haren
der vrouwen worden gebonden voor den dans. Hij liep langs
den troonzaal en den tempel van het heilige zwaard naar het
hoofdgebouw. Blijkbaar was het hof reeds verwittigd van
zijn komst, want op de stoep stonden twee dignitarissen hem
op te wachten.
Dupuis overhandigde hen den aanbevelingsbrief van
Dupré. Zij bogen diep en vertrokken. Dupuis moest 'langer
wachten dan hij vermoed had. Na een half uur keerde één
der hovelingen terug en geleidde hem naar een groote zaal,
waarin niets stond dan één zetel, met rood velours bekleed,
en aan het einde een .groot, gouden Boeddha-beeld. Aan de
wanden waren muurschilderingen met voorstellingen uit de
Ramayana.
Weer wachtte Dupuis een half uur. Toen 'hoorde hij in de
verte het eigenaardig geluid van een zwaren houten gong.
Het geluid kwam nader. De groote, met zilveren platen beslagen deur ging open, de vorst kwam binnen. Hij was een
kleine man met schrander gelaat, niet jong en niet oud,
elastisch. Dupuis hoog diep, hij zag den vorst glimlachend
naar den zetel gaan en plaats nemen. Toen hurkte hij zelve
op den grond. Norodom vroeg naar het doel van den tocht.
De jonge man antwoordde in zeer hoofsche en uitvoerige
termen. Hij prees de schoonheid van het land, de goedheid
van 's konings onderdanen, die echter slechts een afstraling
was van de goedheid van den vorst, den sierlijken bouw en
rijke toerusting van het paleis.
Het gesprek duurde niet langer dan een kwartier. De vorst
stond op, wees een der oudere mannen aan, die achter hem
neergehurkt zaten en zei : « Deze man, een van mijn ministers,
zal Uw gastheer zijn. Het mag U aan niets ontbreken. Ik
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wensch U een voorspoedige en snelle reis. Ik groet Uw meester. »
Zwijgend ging de grijsaard zijn bezoeker voor naar een
ander gebouw, wees hem een groot vertrek, waarin een breede
rustbank stond, bekleed met doeken en kussens van dure
voor-Indische zijde. Op een lange tafel stonden twee bekkens
met helder water. De oude man boog diep en verdween.
Toen Dupuis zich had gewasschen en verfrischt, ging hij
liggen op de rustbank. Het was op het heetst van den dag
en hij viel weldra in een zwaren slaap. Hij ontwaakte met de
gewaarwording van een vreemde aanwezigheid. In het halfdonker zag hij voor zijn rustbed een man zitten, de beenen
schrijlings over elkaar gevouwen. Het was een nog jonge
man, met een kleurrijken doek om het hoofd, een lichten
sarong om de lendenen doch het bovenlijf ontbloot.
« Wat is er? » vroeg Dupuis.
« Ik ben, » zei de man in beschaafd Cambodgiaansch, « gestuurd om U te bedienen, wanneer U ontwaken zou. »
Dupuis richtte zich op en zag nu dat in het midden van
het vertrek een tafel was aangericht, waarop een groot aantal
spijzen stonden.
« Het is goed, » zeide hij, « breng mij den besten palmwijn,
dien Cambodga voortbrengt. »
De slaaf ging heen en kwam spoedig terug met een groote,
rijk besneden kan en een bokaal. Dupuis dronk in één teug
den beker leeg, hij had het gevoel of alles in hem was verdroogd. Na zich opnieuw te hebben gewasschen, nam hij
eenige vruchten van de schalen, die 'op tafel stonden, sappige
magga's, wat ramboetans en een pisang. De spijzen liet hij
onaangeroerd. Hij dronk een tweeden beker wijn en ging
door de open deur naar buiten. Het was nacht geworden, een
heldere nacht, maar heet. Uit de verte, vanuit het paleis klonk
het eentonige tokkelen van de gamelan.
« Zijn er dansen ? » vroeg Dupuis den slaaf.
« Er zijn iederen avond dansen, groote heer, onze vorst
bemint het plezier. »
Dupuis liep den tuin in. Het was een reusachtige tuin met
honderderlei bloemen en planten, die nageurden in den nacht.
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Overal waar hij ging liep,onhoorbaar, de slaaf achter hem.
Opeens zag de jonge man een gedaante, in het wit gehuld,
op hem toegaan. Onwillekeurig greep hij naar de plaats waar
zijn pistool zat en bemerkte nu eerst dat hij dien miste. De
andere hand zocht den dolk, ook die was verdwenen. De
gedaante was nu zoo dicht genaderd dat Dupuis het gelaat
kon zien, hij herkende den grijsaard.
« De blanken zijn snel verschrikt. »
« Ik herkende U niet. »
« Mag ik U terugbrengen naar Uw kamer? »
Zwijgend liepen de mannen door de duisternis.
« U zult, » begon de oude man, toen zij het gastvertrek
waren genaderd, « U zult thans dansen zien van het land. Zij
zijn veel minder schoon en zinvol dan bij U in het westen,
maar wij hebben slechts dit bescheiden vermaak om U bezig
te houden. »
Dupuis zag nu, hoe zijn kamer opnieuw van inrichting
veranderd was. De tafels met eetwaren en waschwater waren
verdwenen, de rustbank was tegen een der wanden geplaatst.
Langs de tegenovergestelde wand zaten een veertiental mannen gehurkt achter instrumenten die tesamen een volledig
inlandsch orkest vormden.
Dupuis zette zich op zijn rustbank, de muziek begon.
Eensklaps, als een schaduw uit een der kamerhoeken, kwam
een danser naar voren tot op de ruimte voor den gamelan,
die met olielampen was verlicht. Hij danste zijn korte, driftige
passen.
De grijsaard fluisterde. « Zij dansen nu het verhaal van
Prins Soryavong, die Prinses Botum verleidt, nadat hij in de
gedaante van een dienstmaagd haar tent is binnen gedrongen.
Eerst heeft het gevecht plaats met den reus Asoriphat. »
Inderdaad verscheen nu een danser, die voor het gelaat een
afschuwelijk masker droeg. Hij werd gevolgd door twee
kleine helpers, die het uiterlijk hadden van duiveltjes.
Dan trad Prinses Botum op, sierlijk en verlegen. De reus
was overwonnen, het liefdesspel ving aan. Een spel van lokken en wenken., van naderen en wijken tot ook, tenslotte, de
prinses overwonnen was. Haar langzaam, terughoudend be818

weeg veranderde in snelle, opgetogen passen en een verrukt
wieken met de handen.
Dupuis kwam onder de betonvering van den dans.
De grijsaard fluisterde weer. « Dit zijn niet de danseressen
van den koning, zij zijn ook niet uit den harem. Zij komen
van de oevers van het meer Tonlé-Sap. »
Het was diep in den nacht, toen de laatste dans ten einde
was. De grijsaard gaf een teeken dat de gamelan verdwijnen
kon en sprak op gedempten toon met de dansers en danseressen.
Dupuis had de oogen gesloten. Hij voelde zich wonderlijk
te moede in deze oostersche sfeer, ver van zijn vaderland en
ver van de vrouw, die hij liefhad.
De hand van den grijsaard wekte hem uit zijn droomerijen op.
« Hier zijn drie van de mooiste danseressen, die U vanavond
gezien hebt, zoek er van uit die U bevalt voor dezen nacht. »
Dupuis glimlachte. « De vrouwen zijn wonderschoon en
bekoorlijker van bouw dan bij ons in het westen. Toch zal
ik, wanneer U het toestaat, dezen nacht mijn bed alleen beslapen. Ik heb de warme ziekte en behoef rust. »
Op een teeken van den grijsaard waren de danseresjes verdwenen. De hoveling zelf boog diep en ging heen.
Weer was Dupuis alleen en eensklaps herinnerde hij zich
het gebeurde met de wapens. Hij riep den grijsaard achterna,
maar in diens plaats verscheen de slaaf.
« Waar zijn mijn wapens? »
« Het is niet de gewoonte, groote heer, dat een gast in het
huis van mijn koning zijn wapens draagt. De oude man heeft
ze in bewaring genomen, en zal ze U morgen teruggeven. »
Dupuis sliep spoedig in. Toen hij wakker werd was de zon
al uren op. Hij had een zwaar gevoel in het hoofd van den
palmwijn. Nauwelijks was hij opgestaan of de slaaf kwam
aandragen met waschwater en vruchten. Even later verscheen
ook de grijsaard. Tot zijn verwondering zag Dupuis zijn
pistool en zijn dolk weer op de tafel liggen op dezelfde plaats
waar hij ze den vorigen, vóór den middagslaap, had neergelegd.
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« Ik wil spoedig vertrekken, » zei hij tot den hoveling.
« U bent geheel vrij. »
« Is alles in orde voor het vertrek? »
« Alles is in orde. »
« Wensch dan Uw vorst een goede en lange reis door het
leven en dank hem voor de vele gaven, waarmede hij zoo
goed was mij te verheugen. »
Bij de hoofdpoort nam Dupuis afscheid van den grijsaard.
Buiten wachtten zijn twee Cambodgiaansche slaven, die hem
naar de haven vergezelden.
Weer was de wind gunstig. Dupuis, gewaarschuwd door
Francis Garnier, beging niet de fout van Doudart de Lagrée,
die 20 mijlen achter Pnom-Penh naar het westen was afgebogen. Hij volgde de rechtsche tak van den Mekong. Na vier
dagen bereikte hij Stung en na nog drie dagen Khong. Daar
ging hij voor anker en onderhandelde met de inlanders om
proviand. Voor alle zekerheid had hij het kanon in het ruim
van de lorcha geladen en zijn mariniers op post gezet. Maar
het ruilen geschiedde zonder incident. Toen alles binnen was,
viel de schemer. Zij wachtten dien nacht midden in de rivier.
Den volgenden morgen was er windstilte. Dupuis liet bijtakelen, de lorcha liep, maar nog geen kwart mijl per uur.
De dagen die volgden waren niet beter. Dupuis rekende
uit hoelang hij erover zou doen, met deze vaart, tot Pak-HinBoun. Twee maanden minstens. Er was nog proviand voor
drie weken en de streek werd gevaarlijk.
Na een week was de wind geheel gaan liggen, er was geen
beweging meer in de boot. Dupuis liet reven en ging voor
anker. Het was tien mijlen voor Bassae.
Het rantsoen werd kleiner, de hondenwacht werd verdubbeld, er was altijd een kanonnier bij het kanon, het was in
de wilde streek van West-Laos. Ondanks al"e voorzorg werd
Dupuis verrast, midden in den nacht, door een gehuil dat
was of het vlak aan zijn noren klonk. Hij snelde het dek op
en hoorde het eerste salvo van zijn mariniers. Hij trok zijn
pistool en zag om zich heen.
Bij het vage sterrenlicht zag hij langszij Benige kleine sampans met inlanders, die hun pijlen op hem richtten. Snel
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wierp hij zich op den grond.
« Vargot, » riep hij, « aan dezen kant. »
« Hier ook, » schreeuwde zijn stuurman terug., « zij hebben
de lorcha omsingeld. »
Dupuis dacht na. Er waren 500 bruinen misschien, het werd
een strijd van één tegen dertig. Het kanon was vrijwel zonder
waarde bij een omsingeling.
« Al slachtoffers, Vargot? »
« Twee inlanders gewond en stervende, de pijlen zijn giftig. »
Dupuis vloekte. Wat heb ik deze menschen gedaan ? Het
zijn moordenaars zonder meer, beesten, canaille.
In het ruim stond het kanon schietklaar.
« Twee kanonniers blijven hier, » beval Dupuis, « de anderen naar boven met geweren. Elk schot een hee l e sampan. »
« Richt het kanon zoo, dat je een gat in de rivier schiet,
waardoor de meeste sampans aan stuurboord kantelen. »
« Het is te donker om te richten, mijnheer. »
« Dan op goed geluk, schiet. »
Het schot klonk dof in het water en werd gevolgd door
een stortregen langszij en op dek en het angstgeschreeuw van
de Laotanen.
Dupuis rende naar boven.
« Hoeveel gekanteld., Vargot ? »
« Wel tien sampans, mijnheer. »
« Alle geweren aan bakboord, vuur. »
Het angstgehuil van de inlanders nam toe. Tientallen liiken
dreven op de rivier. Nog slechts drie, vier bootjes hielden
stand. Nu en dan snorde een pijl over de hoofden van Dupuis'
mannen. Een onvoorzichtig marinier werd getroffen en stierf
huilende.
Nog een kanonschot scheerde de vluchtenden achterna.
« Dat is gewonnen, » zei Dupuis tegen Vargot, toen zij
samen in de kajuit zaten, « maar hoe lang nog? »
De volgende dag bracht uitkomst. Er stond een stevige bries
noordwaarts. Nadat de lijken * van den marinier en de beide
gedoode inlanders in het water waren gelaten, voer de lorcha
met volle zeilen, Bassae voorbij, en was binnen een week op
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de hoogte van Savannaket. Daar trad een nieuwe stilte in. De
Cambodgianen werden aan wal gestuurd om proviand te
ruilen. Zij kwamen terug met groote manden papaya en rottende doerian, die ondragelijk stonk. Maar het was beter dan
honger lijden.
Dupuis nam nog uitgebreidere voorzorgen dan onder
Bassae. Doch de eerste dagen viel er niets verontrustends voor.
Wel stonden er nu en dan groepen inlanders aan den oever
naar de hoogliggende lorcha te kijken, maar van een vijandige
houding was geen sprake. Na Benige dagen scheen de bevolking aan het bezoek gewend, de sampans gleden weer de
rivier op. Er kwamen er zelfs langszij om te ruilen. Dupuis
kocht maïs tegen spiegels, mesjes en kaarsen.
Na een week kon de lorcha weer varen, ofschoon langzaam,
op een zachten wind. En binnen tien dagen was Pak-Hin-Boun
bereikt.
Dupuis maakte zijn opwachting bij het huyen-hoofd. Er
was geen tolk. Met behulp van zijn kennis van vele dialecten
van het land, aangevuld met gebaren, wist Dupuis zich verstaanbaar te maken. Hij vroeg den bestuurder te zorgen voor
de lorcha, die hij moest achterlaten, hij vroeg hem veertig
dragers en acht draagstoelen, die hij met goed Fransch geld
zou betalen. Het huyen-hoofd was dom, maar welwillend.
Hij zegde alles toe, maar 's anderendaags, op den afgesproken
tijd, was niemand en niets aanwezig.
Er meldde zich een man aan boord, een Annamiet, die de
belegering van Saigon had meegemaakt in 1859. Hij sprak
een paar woorden Fransch en goed Annamietisch. Met dezen
man als tolk ging Dupuis nu zelf de kampongs in, om dragers
te huren. Hij kreeg er dertig en vijf stoelen. Het was weinig
maar voldoende.
Denzelfden dag begon de tocht overland. Deze duurde 43
dagen. Het eerste stuk, dwars door het binnenland naar de
kust, was zwaar begaanbaar, over bergen en wildbegroeide
plateaux. Op sommige plaatsen werd het oerwoud zoo dicht,
dat men terug moest keeren en langs een grooten omweg
verder gaan.
Des nachts brandden drie vuren. Soms was er van dichtbij
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het gebrul van een tijger, of, in de verte, het gedreun van
een kudde olifanten.
Langs de kust was de weg beter. Dupuis had den ouden
Annamiet meegenomen; dank zij hem en de dertig Laotanen
hield de bevolking zich rustig.
6 Januari 1874 betrad Jean Dupuis voor de tweede maal
Hanoi, na een vermoeiende, maar voorspoedige reis. Hij begaf zich onmiddellijk naar de woning, die hij in 1870 had
laten bouwen. De bewaker woonde nog op het erf. Hij liet
er zijn voorraden heenbrengen en gaf er zijn menschen onderdak. Nog denzelfden avond meldde hij zich bij den lanh-binh,
den gouverneur.
Ondanks zijn vermoeidheid legde Dupuis zich dien nacht
niet ter ruste. Hij had het gevoel alsof groote gebeurtenissen
hadden plaats gehad. Het was een gevoel van geluk en van
bezorgheid tevens. Hij zat bij zijn olielamp en schreef een
lange brief aan Agnes. « God beschermt mij, » schreef hij
onder meer, « ik gevoel dat ik zal welslagen, al is het na vele
moeiten. »
Den volgenden dag ging hij naar de oudste mandarijnen.
Sommigen weigerden hem te ontvangen, anderen behandelden hem koel en vijandig.
Na een maand wist Jean Dupuis, dat de atmosfeer in Hanoi
zich sinds 1870 grondig gewijzigd had. De invloed van Tuduc op de mandarijnen was kennelijk en dezen zelf waren
bereid de minste inmenging van blanke zijde met geweld te
weren. Ofschoon gehaat door de bevolking, die zij mishandelden en uitzogen, achtten zij zich sterk in de bescherming
van den machtigen Annamietischen keizer.
Pha-ung, de oude Annamiet, had Dupuis gewaarschuwd.
« De mandarijnen dulden geen blanken in Hanoi. Vertrek,
groote heer, voor het te laat is. »
« Maar, Pha-ung, wij vertrekken immers. »
Dupuis verhaastte de toebereidselen voor zijn tocht. Hij had
een twee verdiepingen hooge sampan laten bouwen en zestig
roeiers gehuurd. Hij laadde den bodem van zijn scheepje vol
met westersche waren en vertrok. Hij kende de Roode Rivier
tot aan Yen-Bai. Van daar af was elke mijl een nieuwe verras823

sing. Als Columbus zat Dupuis op den voorsteven en keek
urenlang de rivier af. Dagen en nachten verliepen, nergens
een vernauwing, nergens een oorsprong. Na weken bereikte
men Lao-Kav. Hier ergens moest de grens van Tonkin zijn,
De taal der inlanders was geleidelijk aan minder verstaanbaar
geworden. In Lao-Kav bleven zelfs voorde Tonkineesche
roeiers de woorden van hun rasgeno'oten vreemd.
Verder ging Dupuis. Na nog een week wist hij, dat de
beboschte heuvelen die hij aan beide oevers zag, het land van
Yun-nan was.
Vier en dertig dagen na zijn vertrek uit Hanoi ontwaarde
Dupuis op een vroeg.en morgen de gulden tinnen van de tempels van Yuan-Kiang. Zijn oogen brandden als van koorts.
Hij riep Vargot en omhelsde hem.
« Her is volbracht, » riep hij uit, « het is v·olbracht. »
*
**

Toen Jean Dupuis tegen het einde van 1874 te Hanoi terugkeerde, had hij de gegronde overtuiging een der belangrijkste
handelsondernemingen te hebben gevestigd tusschen SinghaPura en Hong-Kong.
Hij had in Yuan-Kiang een groot kantoor gebouwd met
nog grootere opslagplaatsen, hij had bij de bestuurderen van
land en stad machtige concessies verkregen, de bevolking van
Yun-nan scheen ingenomen met de westersche waren, die hij
tegen verschillende producten van het land had ingeruild, hij
had contracten gesloten met twee Chineesche tusschenhandelaars, Iangs de Roode Rivier waren 17 opslagplaatsen voor
waren en proviand verrezen, hij had drie ruime, hoogliggende
sampans gekocht, die een geregelden vaart zouden doen tusschen Hanoi en Yuan-Kiang. Nu kon hij schrijven aan Agnes
en haar broer dat hij v·olledig geslaagd was. Hij schreef erbij,
dat hij binnen drie maanden naar Saigon zou afreizen om te
trouwen en vervolgens met Agnes samen nieuwe ruilwaren
naar Hanoi te voeren, indien mogelijk ditmaal over zee. Hij
had in Pha-ung een schrander en toegewijd helper gevonden.
Ook aan gouverneur Dupre zond hij een uitvoerig verslag
824

van zijn wederwaardigheden en succes.
Vargot, die met zijn kanonniers naar Cochin-China terugkeerde, nam de brieven mee.
Voor Dupuis brak een tijd aan van ingespannen arbeid. Hij
legde een grootboek aan, staten voor iedere opslagplaats, benoemde wakers en zaakwaarnemers, zond Pha-ung nog eenmaal naar Yun-nan met nieuwe voorraden.
De taktiek tegenover de mandarijnen van Hanoi scheen een
goede. Hij bezocht niemand meer van hen, bemoeide zich in
niets met de inlandsche zaken en ging geheel zijn eigen gang.
Zoo ondiep hij elke weigering, maar anderzijds en dat
was het eenli bezwaar -- bleef ook wat in de stad omging
voor hem ge eimm.
Op een nacht werd hij gewekt door stemmen op het erf
voor zijn huis. Op het zelfde oogenblik hoorde hip een slag
en het kraken van hout of bamboe, er werd aan tafels en
stoelen gestooten in zijn werkkamer.
Dupuis greep zijn pistool. Hij wierp de deur van zijn slaapvertrek open en zag olielampen branden door het geheele
huis. Een bediende lag voor hem op den vloer met een gapende hoofdwonde.
« Wat gebeurt hier ? » riep hij.
Voor hem stond een mandarijn in feestelijk gewaad.
Dupuis voelde zich plotseling van achteren aangegrepen,
het pistool werd uit zijn hand gerukt, een hard voorwerp
sloeg tegen zijn hoofd.
Toen hij uit zijn verdooving ontwaakte, lag hij op een
houten rustbed in een kaal steenen vertrek, verlicht alleen
door een olielamp. Er hing een muffe, benauwde lucht. Aan
zijn voeteinde hurkte een slaaf. Hij wilde opstaan doch kon
niet. Handen en voeten waren met zware touwen aan de
baleh-baleh gebonden.
Er is één hoop, schoot het door zijn brein, één hoop:
Pha-ung.
Gouverneur admiraal Dupré las nogmaals het briefje door,
dat hij Benige uren geleden van een bediende ontvangen had,
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die beweerde het van een Laotaanschen koelie, die voor het
paleis wachtte, gekregen te hebben. Het was een onaanzienlijk
vodje pa ier met slordig handschrift in de Annamietische taal,
doorweet van het zweet van den drager.
« Jij kent Dupuis beter dan ik, » zei de gouverneur tot luitenant Francis Garnier, « jij kent ook Hanoi. Acht je dit mogelijk ? Is het niet eerder eenlist van Tu-duc om ons schrik aan
te jagen en tot een gewaagde, onnoodige expeditie tegen
Hanoi uit te lokken ? »
Hij haalde zijn schouders op en liep met groote passen door
de zaal. Garnier nam het briefje van de schrijftafel en bekeek
het aandachtig. Hij spelde het onderschrift : P-H-A-U N G.
« Pha-ung, » zei hij, « is een naam, dien ik ken. Dupuis
schreef erover in zijn laatste brief. Het is een Annamiet, dien
hij ontmoet heeft in Pak-Hin-Boun en vandaar meegenomen.
Een vertrouwd man, dien hij de waarneming van zaken dacht
op te dragen wanneer hij naar Saigon zou komen. Ik acht de
zaak mogelijk, zelfs waarschijnlijk, Excellentie. »
Dupré kwam voor den jongen man staan. « Dit kan een
nieuwe oorlog beteekenen, Garnier. »
« Ik weet het, Excellentie, maar er staat veel op het spel.
Niet enkel het leven van een man, dien ik hoogacht en liefheb, niet enkel het leven van een twintigtal trouwe inlanders,
maar, wat meer is, ons prestige en een prachtig stuk Fransch
handelsbelang. »
De gouverneur begon opnieuw zijn twintig passen op en
neer. Eensklaps bleef hij staan en riep
« Wil jij gaan, Garnier? »
« Graag, Excellentie. »
« Goed, ga zoo snel je kunt. Ik geef je 50 man en de « Fortune ». Vecht niet, tenzij om je te verdedigen. Praat met de
mandarijnen, met den lanh-binh. Zeg dat hun optreden
waanp
zin is, verraad aan het verdrag van '64, domheid ook, want
vooral Tonkin is gebaat bij een bloeienden handel op Yunnan.»
In de maand Juni van het jaar 1875 debarkeerden 25 Fran826

sche mariniers en 25 man koloniale troepen, onder bevel van
den luitenant ter zee Francis Garnier, ter hoogte van Tai-Bink,
trokken de delta in tusschen Hanoi, Nam-Dinh en Hai-Phong
en legerden zich voor de hoofdstad tegenover de zwaar-bewapende citadel aan den Vauban.
Garnier trachtte twee maanden lang in contact te komen
met de mandarijnen. Hij ving aan hen beleefde brieven te
schrijven met het verzoek ontvangen en gehoord te worden.
De eerste antwoorden waren hoofsch nog wel, doch weigerachtig. De mandarijnen vonden steeds nieuwe verontschuldigingen om zijn bezoek uit te stellen.
Garnier's brieven werden krachtiger van toon, de antwoorden korter. Eindelijk besloot de Fransche officier een onderhoud te forceeren. Hij trok naar de poort van Hanoi, onder
geleide van drie mariniers, gewapend slechts met pistolen
onder tuniek en blouses, doch vond den toegang versperd.
Toen richtte hij een scherpe proclamatie tot het stadsbestuur
waarop de mandarijnen met een onbeschaamden brief antwoordden.
Garnier zond verslag van een en ander naar Saigon en
vroeg om hulptroepen. Het wachten verminderde de verbolgenheid der Fransche belegeraars niet.
Toen eindelijk de hulptroepen kwamen, 130 man sterk,
richtte Francis Garnier, op 19 November 1875, een ultimatum
tot den gouverneur van Hanoi, dat te middernacht zou eindigen. Een antwoord bleef uit en in den vroegen morgen van
20 November, bestormden 180 Franschen, Francis Garnier
vooraan, de citadel die den zelfden dag werd ingenomen.
Onder de inlanders was oprechte vreugde, want de mandarijnen waren gehaat en de blanken kenden zij slechts door
den persoon van Dupuis, die rechtschapen en eerlijk was.
Luitenant Garnier bevrijdde persoonlijk zijn vriend uit de
gevangenis. Ei' was een korte, hartelijke begroeting. Maar
er viel geen tijd te verliezen. In de twee weken die volgden
maakte Francis Garnier zijn naam als krijgsman onsterfelijk
in de Fransche koloniale geschiedenis. Met zijn poover leger,
poover in aantal, maar dapper en onkwetsbaar als goden, nam
hij alle forten en verschansingen van de delta en het geheele
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achterland, vijftig duizend vierkante kilometers groot.
Het verwoedst was de strijd voor Hai-dung. Garnier verloor er vele soldaten, maar met de overblijvenden veroverde
hij nog het gansche kustgebied.
Het geheel van kleine veldslagen, bestormingen en innamen
werd één groote overwinning, zoo glorierijk als er in de
historie der krijgskunde weinig te vinden zijn. Men kan aannemen, dat bij ieder gevecht één Franschman vocht tegen
twintig tot dertig inheemschen.
Voor het eerst waaide de Fransche vlag op de citadel van
Hanoi.
Een tijd van betrekkelijke rust ving aan. De mandarijnen
waren deels gevlucht, deels gesneuveld of gevangen gemaakt,
de bevolking herademde. Francis Garnier trok in hetp aleis
van den lanh-binh en met hem Jean Dupuis.
Nimmer voelden zij hechter hun vriendschap dan hier in
het verre en vijandige Tonkin, maar ook nimmer leek hun
de toekomst schooner.
Garnier zond zijn verslagen aan Dupré en wachtte op
nieuwe orders. Dupuis schreef begeesterde brieven aan Agnes,
bereidde haar overkomst voor en begon aan de bouw van
een groote en mooie woning.
Het bleek dat hij met gemak den tijdelijk afgebroken handel met Yuan-Kiang en de Chineezen weer hervatten kon.
De militaire en commercieele zaken van Frankrijk in het
noorden stonden er prachtig voor.
k*

In het paleis te Hué wordt een nieuw plan beraamd. Tu-duc
heeft den troon van zijn vaderen geërfd. Hij is niet de eerste
van zijn dynastie, die te kampen heeft tegen het blanke gevaar, maar hij wil ook de laatste niet zijn. Het is zijn groote
ineenstorten, dat de macht der inlanddat de rijken neenstorten,
sche vorsten wordt verlamd door de geleidelijke infiltratie
der mannen uit het westen. Zijn eigen rijk is versnipperd, de
ster van Hué dreigt ' voor eeuwig onder te gaan.
« Behoort het land ons of de blanken ? » vraagt hij zijn
hovelingen.
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Maar zij zijn sterk, daar uit het westen. Zij komen met geweren en kanonnen, zij hebben veldheeren, bedrevender dan
de stoutste bruine krijgers. Elke list straffen zij met geweld,
zij verzamelen rijkdommen en winnen de onderdanen van
Tu-duc's groote rijk met geschenken en beloften. Zijn- kracht
is ten einde. Het verzet der mandarijnen van Hanoi was zijn
laatste hoop. Hij heeft het spel verloren.
Maar één rijk is er, machtiger dan ooit het zijne of dat
zijner voorvaderen was, machtiger misschien ook dan dat
der blanken.
Het heeft Frankrijk tot een duren vrede gedwongen, het
is bij machte duizend maal den strijd te hervatten.
Eindeloos is zijn gebied, millioenen en millioenen tellen
zijn strijdbare mannen. Aan schiettuigen zijn zij arm, maar
hun kromme zwaarden snijden als glas, hun lansen zijn snel
als pijlen. Ook zij haten de blanke mannen en vreezen hun
invloed!
China wordt de laatste hoop van Tu-duc. Hij heeft den
Franschen nieuwe beloften gedaan, hun nieuwe macht binnen
zijn rijk gegeven, maar met behulp van het geweldige noorden kan hij zijn heerschappij herstellen, wellicht.
Hij zendt zijn bekwaamste ministers uit, vijf naar het
Hemelsche Rijk, drie naar Hanoi om met de Fransche vijanden te onderhandelen.
De list dezer dubbele zending wordt een hooge troef in de
handen van den vorst. Een nieuw en gevaarlijk spel vangt aan.

Wat zijn die zwarte vanen ? Waar vandaan komen zij en
waarheen gaat de tocht? Willen zij handel voeren met de
blanken?
Maar hoevele zijn er!
In het hard-gele licht dat de tropenzon des middags uitzendt, schitteren en blinken zelfs zij, de zwarte vanen, als zij
om de baai van Along zeilen. Maar in den schemer, in het
donker van den nacht zijn zij als handen die dreigen, als
flarden doodsverschrikking, spookachtig en onheilspellend.
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En op een morgen waaien zij plotseling voor Hanoi, de zwarte
vanen.
Francis Garnier staat naast zijn vriend op de tinnen der
citadel en ziet de schepen, die deze vreemde vlaggen voeren,
tien., twintig, dertig, ontelbare.
Zij maken geen aanstalten om te landen, rustig ligt de vloot
voor anker.
« Is dat gevaar? » vraagt Dupuis.
Garnier zwijgt. Hij weet geen antwoord. Zijn het Chinee^en? De oorlog met China is geëindigd. Annamieten zijn het
niet. Blanken niet.
Hij zendt inlandsche onderhandelaren naar den oever. Zij
komen onverrichter zake terug, geen mensch heeft zich aan
boord vertoond.
Garnier roept zijn manschappen samen, bewapent een honderdtal trouwe Tonkineezen, versterkt de wachten.
Vanaf de rivier geen teeken van leven.
Alleen de zwarte vanen, die langzaam bewegen in den
tragen wind.
Twee dagen lang en twee nachten lang staren de Franschen
in de richting van de rivier.
Het wordt een obsessie, een bonze droom, die zwarte, dreigende, wenkende vanen. Het woord is in ieders mond. Het
wordt gefluisterd op de wachten, sommigen roepen het in
hun slaap. « Les pavillons noirs. »
Het is geen angst maar onrust die zich onder de bezetting
verspreidt. 's Nachts is het soms of men een riemslag hoort.
« De vanen komen, » roept een marinier van de tinnen. Maar
dan is alles weer stil. Den anderen morgen ligt de vloot er
nog. De vanen steken scherp af tegen de wolken aan de
horizon.
Dupuis staat naast Garnier in den zwoelen nacht.
« Is het gevaar? » vraagt hij weer.
« Vreemd is het, vreemd, » fluistert zijn vriend.
Garnier wil een rusti g kerstfeest voor hem en zijn mannen.
Hij ze gt geen woord, maar op een middag vertrekt hij,
vergezeld alleen van den trouwen Pha-ung.
Twee mariniers openen eerbiedig de poort. Een sergeant
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loopt toe : « Neem mij mee, luitenant. » Garnier glimlacht.
« Ik kom terug, » zegt hij enkel.
Buiten de poort staan twee hooge palmboomen. Dat ik die
niet eerder heb gezien, denkt Garnier. Het is hem vreemd te
moede. Hij herinnert zich opeens zijn jeugd, hoe zijn moeder
hem, als kleine jongen wees in het prentenboek : dat zijn nu
palmboomen, Francis, die groeien ergens ver in het oosten,
in Indië.
Java, herinnert hij zich dat ze heeft gezegd, Java en Siam
en China. Tonkin kende toen niemand nog.
Achter een kleinen heuvel verliest hij het gezicht op de
rivier. Hij glimlacht weer. Nu staat sergeant Soretsky, een
mengeling van Fransch en Poolsch bloed, met zijn geheele
sectie achter de poort, denkt hij. En opeens, onverwacht,
hoort hij den doordringenden kreet van Pha-ung : « De
zwarte vanen. » En dan breekt, over den heuvel heen, een
gehuil los als van wilde dieren. Bij tientallen komen de lanspunten te voorschijn boven de helling en gele, gillende gezichten. Voorop de zwarte vanen. En achter de hoofden wapperen de lange, zwarte staarten.
Garnier heeft, loopende, tenzij gezien en is gestruikeld.
Naast zich hoort hij een schot. Dat moet uit het pitsool zijn
van Pha-ung, denkt hij. De vanen zitten tusschen ons en de
poort. Liggende tast hij naar zijn eigen wapens, verheft zich
half, maar dan, opeens, voelt hij een harde pijn in zijn rug,
een zware lans steekt rechtop in zijn lende, hij kreunt en
valt opnieuw.
Ziet hij een zwarte vaan nog, voor het laatst ? Of is het reeds
het donker van den dood, nog vóór een lang, krom zwaard
zijn schedel splijt?
Maar de zwarte vanen joelen voortover de vlakte, de poort
tegemoet, die nu open wordt gestooten door Soretsky. De
Franschen schreeuwen niet. Zij staan aaneen geschaard voor
de poort en vuren.
Maar waar tien Chineezen vallen, komen er tien achter hen
aan. Het is een eindelooze stoet van zwarte vanen en zwarte
staarten en gele gezichten, die stervende brullen en schreeuwende hun speren drillen in de rijen der Fransche soldaten
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en zwaaien met hun afschuwelijke lange zwaarden.
Vreeselijker gevecht hebben de Franschen niet gestreden.
Zij kennen het krijgsgeroep van Annamieten, Tonkineezen
en Laotanen, maar dit wilde zingen is hen vreemd.
En steeds voor hun oogen de zwarte vanen. Valt er een ter
aarde, dozijnen wapperen daarachter. Zij -worden er gek van,
de blanken, gek van woede en gek van angst.
Nu het vuren onmogelijk is geworden in het handgemeen,
storten zij zich met de bajonetten op de grijnzende, gele gezichten.
En opnieuw worden zij de mannen van Garnier, die in
veertien dagen een land veroverden, zoo groot als een klein
westersch rijk.
Naast hen vallen de vrienden., verminkt door wreede zwaarden, maar over de vlakte, den heuvel over, vluchten de eerste
vanen.
En als het donker valt, is de rivier leeg en verlaten.
En velen, die dien nacht, vermoeid, de wacht houden op
de tinnen der citadel, hen is het, of het een booze droom was,
dat daar eenmaal schepen lagen, geheimzinnig en vreemd en
dreigend met spookachtige vanen.
,

**
Vijf jaren later zit Jean Dupuis op het dek van een groote
zeiler en vaart naar het westen.
Hij is een rijk man.
Tu-duc heeft moeten buigen voor de macht van het Fransche wapen. Nog is het land vol gevaar en intrigues, nog
stoken de Chineezen uit het noorden, Hué uit het zuiden,
maar Dupuis is rustig en ongestoord zijn gang gegaan. Zijn
factory aan de Roode Rivier is uitgegroeid tot een centrum
van handel in het noorden van Indo-China.
Nu is hij op weg naar het moederland, om zijn plannen
voor te leggen aan het gouvernement te Parijs. Agnes en
Louise zitten naast hem. Louise is nog niet hersteld van het
verdriet, zij is veel stiller, maar de laatste maanden ook veel
kalmer geworden. Misschien zal het wederzien van het vader832

land, het westersch klimaat haar nieuwe kracht en levensvreugde schenken.
Agnes is gelukkig in haar huwelijk. Beneden in de kajuit,
slaapt haar zoontje, die blonde krullen heeft en vader's blauwe
oogen.
Het nieuwe leven doet het oude vergeten en het denken
aan de toekomst versluiert de herinnering.
Ook Dupuis zelf is gelukkig geworden. Hij heeft zijn doel
bereikt en zelfs is het welslagen schooner dan de verwachting
was. Hij hoopt, na eenige jaren, voorgoed te kunnen repatrieeren en als koloniaal adviseur van de regeering belangrijk
werk te kunnen doen in Parijs.
Hoe snel is een verleden vergeten, niets is ontrouwer dan
het leven zelf.
Straks is Dupuis een man van gezag in het vaderland, een
schatrijk man ook, geëerd en gevreesd.
Over Garnier, die zijn leven gaf, om de toekomst van zijn
vriend te helpen bouwen, wordt weinig meer gesproken.
Maar nog zal het voorkomen, dat, in donkere nachten,
Agnes verschrikt ontwaakt en haar man naast zich ziet, overeind en met groote, wilde oogen starende in de verte, terwijl
hij klankloos stamelt : de zwarte vanen, de zwarte vanen.
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DE NAMENLOOZE
door H. ROLAND-HOLST

Een der discipelen
verhaalt ons Johannes,
had Jezus lief
meer dan de andren.
Deze alleen
droeg in zijn hart Hij
en deze lag
aan zijn hart gevleid
bij den laatsten maaltijd
toen hij hun in symbolen
zijn weze' openbaarde en
zijn wezen gaf.
Van Hem zegt Johannes
dat hij onder het kruis stond
— toen Jezus leed
zijn eenzamen doodstrijd
naast zijn lijflijke moeder
en tot haar sprak
« Vrouwe, uw zoon
zij voortaan deze. »
Dit is a'1 wat wij weten
van dien ongenoemde
dien Jezus droeg in zijn hart —
dit en niets meer.
Zijn naam noch afstamming,
niets van zijn lot,
versluierde gestalte
schrijdt hij door de tijden
en achter dien sluier
zoeken wij den mensch.
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Christus had omgang
met vele menschen,
met armen en rijken,
met zondaars en vrouwen,
onder jongen en ouden
bezat hij vrienden
en vrouwen wijdden
zich zijnen dienst
als zij wijden vandaag
zich den dienst van den Leeraar
die in 't oosten verscheen.
Van sommige menschen
waar jezus mee omging
kwamen de namen tot ons,
wij weten iets van hun leven.
Vreemd : van hem
dien Jezus beminde
we weten niets
meer dan alle andren.
Geen woord is tot ons
over hem gekomen,
geen legende haar draden
spon rond zijn naam.
Maar we voelen zijn hart
dicht bij u, —dichter bij
dan van een der andren —
in spraaklooze teerheid
naar den Meester gekeerd,
voelen het kloppen
aan de borst van den Meester
in liefde wijdopene
leliekelk.
We zien geen trekken,
geen gelaat duikt omhoog
uit de mist der tijden,
maar we voelen een hart
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trillend in liefde;
haar levende spoel
schiet heen en weder
tusschen den Meester
en ons eigen hart.
Namenloos
ligt het gelaat omsluierd,
ligt de discipel
dien Jezus het liefst had,
als een kind aan de borst
zijner moeder gevleid,
aan de borst van Hem
die ons openbaarde
dat elke mensch is
een kind van God.
Wij zien als in droom
door de nevel der tijden
een edel gelaat.
Goede-Vrijdag, 1937.
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HET SHAKESPEAREAANSCHE PESSIMISME
EN
DE VERKLARING ERVAN DOOR B. SHAW
door Dr. J. KEUNEN
HET BELANG VAN DEZE VERKLARING VOOR DE KENNIS VAN SHAW
ZELF.

De critiek door Shaw tegen Shakespeare uitgebracht sluit
geenszins waardeering uit, overvloedig als deze blijkt uit zijn
geschriften, brieven en lezingen. Maar die sympathie heeft
een aardje naar zijn vaartje, d.w.z. zij is vooral ermee begaan
om niet den indruk van warm en housiasme na te laten. In
zijn houding tegenover Shakespeare is Shaw meer dan elders
zichzelf getrouw gebleven : de ontmoeting van gevoelvolle,
teedere Shakespeare verheerlijking maakt hem gemelijk, wekt
bij hem dezelfde reactie als de tranen van David Copperfield
op den laconieken koetsier die het baasje voor 't eerst naar
school moest voeren en voorstelde om den nat-beweenden
zakdoek te drogen te leggen op den ingespannen paardenrug.
In een van zijn sonnetten zegt Robert Browning dat
Shakespeare's naam evenals de hebreeuwsche naam van God
nooit ijdel zou mogen gebruikt worden; Thackeray in zijn
Essay on English Humourists : « Ik had Shakespeare's schoenpoetser willen zijn alleen om in zijn huis te leven, om hem
te vereeren, om zijn boodschappen te doen en zijn zacht sereen
gelaat te aanschouwen ».
Zulke dithyramben waren het, die Shaw tot een gevoelen
van teweerstelling, een behoefte om te ontnuchteren aandreven.
Noodzakelijk overdreef Shaw soms de kracht zijner bewoordingen en zoo ontstond er vaak tegenstrijdigheid. Ook
liggen zijn essays betreffende Shakespeare alzijdig verspreid
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over heel den duur en den lijvigen omvang van zijn litteraire
nalatenschap.
Men geve nu toe dat deze Iersche flapuit wat te zeer los
is in den mond, dan blijft nog de open vraag : in hoeverre
meent Shaw wat hij over Shakespeare vertelt? of tenminste
in hoeverre moeten wij hem ernstig opvatten? Is er zooveel
goeds in William, als Shaw ongedwongen wil erkennen,
waarom dan elders zoo geweldig tegen dat tooneel van stapel
loopen? Uit den toon van Shaw's critiek moge blijken, dat
een artist den smaad hem door buitenstaanders aangedaan gemakkelijker vergeeft dan den lof door dezen aan een rivaal
in de kunst bewezen, dan is het toch uiterst voorbarig voor
Shaw om zijn tijd niet te kunnen afwachten en nutteloos
zooveel woorden te verspillen aan de afkamming van een
sedert eeuwen en in alle landen onverwoestbare befaamdheid.
Willen we juist weten waar de schoen wringt, dan behooren wij het oude onderscheid uit de school tusschen vorm
en inhoud weder op te nemen, aan Shakespeare het voordeelig saldo toe te kennen dat Shaw hem voor zijn kunstvorm,
Zeggingskracht, muzikaliteit en ook techniek toewijst, en ons
gansche aandacht te schenken aan deze bekentenis van Shaw
dat : critiek over anderen noodzakelijk beoordeeling van
eigen strekking en beteekenis bevat.
Tot opheldering van de ware toedracht der discussie ShawShakespeare, tot erkenning van de bedoelingen en de gegrondheid ervan helpen ons een heel eind de aanmerkingen
door Shaw in een critiek over de vermaarde Shakespearesonnetten uitgebracht betreffende de veel omstreden kwestie
van Shakespeare's pessimisme.
BETEEKENIS VAN SHAKESPEARE'S PESSIMISME.

Duidelijkheidshalve volgt hier eerst een korte uiteenzetting
over enkele punten van letterkundige critiek, omdat Shaw in
verband met Thomas Tyler stand genomen heeft tegen den
criticus en tooneelschrijver Frank Harris.
Shakespeare's groote tragische periode volgde op zijn drie
meest populaire, romantische comedies. Er komt nu een tijd,
dat de blijde lach van Beatrice (M u c h A d o A b o u t
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N o t h i n g), dat de geestige teederheid van Rosalinde (A s
Y ou 1 i k e I t), dat de onovertroffen comiek van Malvolio
en Sir Andrew (T w e 1 f t h N i g h t) wegsterft in een
steeds aangroeiend gevoel van bitterheid.
Reeds was het begonnen in Jacques' mooie uitweiding over
de 7 leeftijden van den mensch in A s Y o u 1 i k e I t.
Jacques was reeds een Hamlet in den dop en het karakter
van Viola in D r i e k o n i n g e n n a c h t werd door den
criticus Symons geheeten « a f arewell to mirth ».
Die stemming van afschuw voor de wereld en de menschen groeide steeds in den dichter aan; zij werd zooals Verschaeve zei in een lezing te Tongeren, Lichtmisdag 1939 : de
melancholie van Ham 1 e t, (to smile and smile and be a
villain), het breken der liefde in 0 t h e 110, zelfs het instorten van het leven in L e a r. Zij bereikte haar hoogtepunt
in Timon of Athens.
Shaw typeerde deze melancholie als : « een onverbiddelijk
welbehagen in eigen kracht om tragische feiten al grinnekend
in de oogen te durven kijken. »
Scholars van diverse pluimage hebben er natuurlijk naar
gezocht om een reden ineen te zetten voor « die zwarigheid »
welke hem « den armen dichter maakt het leven zuur ». Het
begon omstreeks 1601. Sommigen duidden o.a. daarom op de
politieke omstandigheden van die jaren den mislukten oproer
tegen Queen Elisabeth van Essex en Southampton (Shakespeare"s vrienden). Duidelijk sprak immers Shakespeare's
vriendschap voor beide edellieden uit Brutus' karakter, den
waren held uit J u l i u s C e s a r, geschreven rond denze'lfden tijd.
Anderen hebben voor Shakespeare's pessimisme een reden
voorgesteld van meer innemen aard nog, steunend op de
Sonnetten.
SHAKESPEARE'S SONNETTEN ALS UITING VAN DIT PESSIMISME.

Omstreeks denzelfden tijd (wellicht!) dichtte Shakespeare
ook zijn S o n n e t s. Het zijn warme, intieme verzen, toegewijd aan bepaalde personen. Hier lag dus zeker de uitleg
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over vele feiten uit 's dichters leven en werk, mede ook van
zijn gemoedsstemming in die jaren.
Maar wie zijn die toegesproken personen ?
De S o n netten zijn opgedragen aan «Mr. W. H. The onlie
Begetter of these ensuing sonnets».
Van de 154 klinggedichten zijn de 126 eerste gericht tot
een jongen man. Shakespeare zet hem aan tot trouwen en
spreekt verder tot hem over verschillende voorvallen onder
varieerende gemoedsgesteltenissen. Van het 127e sonnet af
richt zich de dichter tot een Dark Lady dikwijls ook Black
Woman geheeten —; zij is bedreven in 't bespelen van het
spinet en verder in alle vrouwelijke listen, zij is lichtzinnig,
ontrouw aan haar echtgelofte, ontrouw ook jegens haar
vriend. Ook die jonge man heeft haar het hof gemaakt en zij
laat om zijnentwil den dichter fluiten, zij is verder physisch
zeer leelijk, stinkt uit den adem.... maar toch blijft ze Shakespeare onweerstaanbaar aantrekken.
De S o n n e t t e n zijn de meest omstreden dichtbundel
uit de Engelsche Letterkunde en vele vragen desbetreffend
blijven steeds onopgelost. Is die Mr. W. H. dezelfde als die
jonge man ? Wat bedoelt Shakespeare met « only begetter »?
Wie is de Black Lady?
Sommigen geven zelfs aan het geheel een symbolischen
uitleg en verklaren W. H. door Shakespeare zelf : William
Himself. Doch sedert Bright in 1819 en Boaden in 1832 (beiden -onafhankelijk van elkaar), den Earl of Pembroke, William Herbert, den zoon van Mary Sidney, als den W. H.
aanwezen, is deze theorie als gangbare munt aangenomen,
gestempeld door de beste critici als Dowden, Brandes, door
Thomas Tyler weder gebruikt voor nieuwen muntslag betref fende de identificatie van de Zwarte Dame. Shaw ontmoette
den mismaakten, roodharigen Tyler bijna dagelijks in de
leeszaal van de British Library, werd herhaaldelijk door
dezen geraadpleegd, terwijl Tyler uitvorschende was, dat
Pembroke bij Queen Bess in ongenade geraakte wegens een
hofschandaaltje, waarbij een zekere adellijke hofdame, Mary
Fitton, betrokken was, en dat ook Shakespeare haar bemind
heeft. Want woordspelingen als Fit ons voor Fitton, Will
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voor will e.a. waren in dien tijd van gezocht E u p h u ï s m e
een graag gewilde aardigheid en van courant gebruik in de
Sonnetten zelf. Beatrice, Rosalinde en Viola uit Shakespeare's comedies zouden dan evengoed de uitbeelding zijn
van 's dichters liefde voor dezelfde Mary Fitton.
In dezen gedachtengang zou dus Shakespeare's melancholie
een geheel anderen oorsprong hebben, niet vanolitieken
maar van erotischen aard : de Zwarte Dame had Sha^espeare's
hart gebroken!
Zeker, de Sonnetten leveren getuigenis van een hevige
drift en van de woede in een miskend hart, van een afgewezen, overtroefden minnaar. Shakespeare vergeeft het weliswaar aan zijn vriend dat deze hem het gras voor de voeten
wegmaait (Sonnet 40-42-133, 't sleutelsonnet 144), maar
welke dichter, die niet tot over de ooien verliefd is, zou er
liefdegedichten willen en kunnen schrijven gelijk de 28 laatste
sonnetten aan een ontrouwe vriendin. « Het is de taal der
liefde : hun wreedheid toont het », zegt Shaw.
SHAW'S WEIFELENDE HOUDING.

De criticus Frank Harris had in 1909 een boek gepubliceerd : The Man Shakespeare., in 1910 een tooneelstuk: Shakes p eare and His Love, waarinhijzoowel Pembroke als Mary Fitton invoerde en daarom Shakespeare als den man met het gebroken hart voorstelde.
In 1910 verscheen Shaw's tooneelstuk T h e D a r k L a d y
o f t h e S o n n e t s; zij draagt geen eigen naam in het stuk
maar zij is een hofdame van Elisabeth en geliefde van den
dichter — implicite erkent dus Shaw de Mary Fitton-theorie
van Tyler.
Onmiddellijk viel Harris zijn vroegeren medewerker aan
de S a t u r d a y Review heftig aan en beschuldigde Shaw
van letterdiefte wegens het overnemen van Mary Fitton.
Shaw's antwoord bleef niet uit. Het klonk raak, pittig,
meedoogenloos. Maar ons interesseert daaruit alleen het
oordeel over Tyler's bijdragen en Shaw's uitleg van Shakespeare's pessimisme.
Shaw neemt aan dat de Earl of Pembroke die zekere Mr.
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W. H. kan zijn; het feit dat ten tijde van Elisabeth geen
enkel drukker een Earl durfde toespreken met « Mijnheer »
(Mr.) uit vrees voor de Star C h a m b e r is volgens Shaw
het Benige ernstige argument ertegen, al is het dan onwaarschijnlijk dat de Earl gaarne zijn chronique scandaleuse
openlijk in gedichten bezingen hoorde.
Wat betreft de identificatie van Mary Fitton : ook hier wil
Shaw geen uitgesproken stelling innemen. Hij voerde Mary
Fitton in zijn één-akter in niet uit overtuiging maar enkel...
om Shawsche redenen. Shaw wilde eerstens Tyler verheerlijken, wiens pluimen Harris eenvoudig zichzelf had opgestoken : « Ik dacht dat het vriendelijk was Tyler te « immortaliseeren », ongeveer zooals Shakespeare ook Mr. W. H.
onsterfelijk maakte, eenvoudig door over hem te schrijven.
Het waren zulke zinnen van zijn vroegeren « broodschrijver » Shaw die Harris deden grinneken.
Er was nog een andere Shawsche reden voor het invoeren
van Mary Fitton; Shaw kon het de Engelschen daarmee gepeperd toedienen. Denk eens : Queen Bess in een hevig
tooneeltje, verteerd van minnennijd tegen haar hofdame, ten
koste van den armen William. De koningin zou te keergaan
als een waschvrouw, mede ook omdat de voornaam van die
zwarte concurrente haar herinnerde aan hare nicht : Mary
Queen of Scots!
SHAW VERWERPT ALLE SENTIMENTEEL LIEFDEVERDRIET BIJ SHAKESPEARE.

Indien Shaw de authenticiteit zoowel van, Pembroke als
van Mary Fitton slechts aanneemt voor wat ze waard is, onder
benifice van inventaris (Tyler speurde nochtans Mary na van
af haar 10e levensjaar, toen ze aldra huwde, tot aan haar dood,
hij ondernam een pilgrimage naar haar graftombe in Cheshire
en keerde terug naar Londen met een afdruk van haar beeltenis, dieechter volgens Shaw een blonde doch geen zwarte
dame voorstelde), indien Shaw's één-akter geen bewijs mag
heeten dat hij Tyler's theorie als betrouwbaar erkent, dan
blijft de vraag : welke beteekenis hecht Shaw aan Shakespeare's liefdeverdriet voor zooverre deze tot uiting komt in
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de Sonnetten en het tooneel? In hoeverre beschouwt
hij Shakespeare's pessimisme als de uiting van minnepijn bij
een getrouwd man?
Allereerst begint Shaw ermee om den Shakespeare van
Harris door te halen. Hij ontkent dat Shakespeare het sentimenteel, gevoelig moeders-kindje uit Harris' tooneelstuk zou
geweest zijn — een braaf matroosje uit een melodrama, voorbeeld van sukkelachtige edelmoedigheid.
Zooveel hield Shakespeare van zijn moeder niet —beweert
Shaw — noch omgekeerd. « Van zijn 38 tooneelspelen hebben er enkel 10 een moeder... de groote Shakespeare helden
zijn allen moederloos, behalve Hamlet wiens tooneel met zijn
moeder bijna overdreven schaamteloos is. » Shaw stelt een
heel rekwisitorium in om te bewijzen dat de auteur van
Ham 1 e t geen illusies had over zijn moeder, welke zelf
tegen haar zoon juist altijd een wrok behield omdat hij geworden was « one of these harlotry players ». Shakespeare's
meest sympathieke dame, de Countess of Rousillon (A 11 ' s
W e 11 T h a t E n d s W e 11), is trouwens zeker niet getypeerd naar 's schrijvers moeder, wel naar Mary Sidney,
Pembroke's moeder.
Na de ontkenning dat Shakespeare een embleem van sentimenteele piëteit zou geweest zijn, betoogt Shaw verder dat
ook de melancholie van Shakespeare onmogelijk uit minnenijd kan voortspruiten, al dreef zij hem tot de wanhoop van
K i n g Lear en het nihilisme van Macbeth. Shakespeare werd niet geknakt door een liefdeverdriet maar zegepraalde erover met titanische kracht, die bij hem het geheim
werd van een onweerstaanbare en uitdagende luchthartigheid,
sterk genoeg om zonder blikken het gansche gewicht van een
wereldlijden te torsen. Shaw vindt in Shakespeare terug den
zin van zijn eigen anti-climax : « There is a laugh always
ready to avenge its tears of discouragement » — deze zelf bespotting waardoor Shakespeare steeds een bitteren lach gereed houdt zelfs tegenover zijn meest geliefde en edele stokpaardjes zoo b.v. zijn liefde voor de muziek : « Sheep's guts
should hale the souls out of men's bodies ». Zoo spot William
in C y m b a 1 i n e met de muziek — zegt Shaw.
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Met verbazende knapheid haalt Shaw uit Shakespeare's
tooneel overvloedge voorbeelden om aan te tonnen hoe weinig de dichter geloof hechtte aan « gebroken harten »
Richard III, Iago, Mercutio, Antonio; vooral drukt hij op de
verhouding Hamlet tot Ophelia, Cloten-Postumus tot Imogen, Macbeth tot Lady Macbeth. Uit de Sonnetten zelf
onderlijnt Shaw hoe de Zwarte Dame zich de onhebbelijkste
complimenten moest laten welgevallen, kwinkslagen op haar
uiterlijk zooals geen vrouw zou uitstaan (vooral Sonnet 130),
het realisme van de uitdrukking, het genot dat Shakespeare
uit zijn grimmige ironie ondervond. En dan durfde die brutale bek in zijn Sonnetten nog bijvoegen : Scribo
aeternitati.
Wreed, erg wreed toonde zich Shakespeare tegenover zijne
Circe.
SHAWS VERKLARING VOOR SHAKESPEARE'S PESSIMISME.

Waar ligt dan volgens Shaw de echte reden van die
mesanthro ie ?
In het feit dat Shakespeare door zijn tijdgenooten niet
begrepen werd. Al hadden hem honderd Zwarte Dames laten
zitten, hij zou er geen snars slechter om varen; maar het
griefde en krenkte hem te moeten ondervinden dat het
publiek hem verhief om zijn tooneelprullen, stukken die geen
verdere diepte noch originaliteit bezitten dan wat vulgair
gemeengoed. Zooals b.v. d e Henry V I tri 1 o g i e,
waarmee hij zijn populariteit inzette. Shakespeare was eerder
gelijk Ibsen en Wagner; zulke geniale geesten doorschouwen
de illusies en het pharizaïsme van de wereld, beseffen dat alle
menschen dwazerikken en schurken zijn wanneer zij beoordeeld worden naar den moreelen maatstaf waarmee zij zelf
de anderen meten, waarnaar zij de anderen straffen.
En wat gebeurde er nu? zoo redeneert Shaw verder : Shakespeare had niet, gelijk Ibsen en Swift, den moed om pal te
staan. Hij zwichtte evenals Handel voor de volksgunst en
alhoewel vol wrok om hun onbegrip, schreef hij toch schitterende gemeenplaatsen om Jan Pret te paaien. Hoe weinig
Shakespeare om zijn stukken gaf, blijkt voldoende uit hun
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titel : As Y o u 1 i k e I t, d.w.z. niet zooals ik ze wil in
Much Ado About Nothing (wathetstukdanook
werkelijk is — zegt Shaw). Toen later de populariteit en het
talent van den acteur Burbage meer vrijheid gaven en Shakespeare zichzelf vrijer kon uitspreken ontstonden de tragedies
met lange alleenspraken. Van Burbage duldden de toeschouwers toch alles! Maar dit werd een nieuwe bron van bitterheid
voor den tooneelschrijver : nu bleek het pas zonneklaar dat
zijn meest ernstig werk alleen dan insloeg wanneer het gespeeld —vaak verwrongen, gewoonlijk overdreven — werd
door een populair acteur, dat de ernstige stukken waarin geen
bravoura-rol voorkwam zooals A '11 ' s W e 11 T h a t End s
Well of Measure for Measure hetvolkkoudlieten in dezelfde mate als thans Goethe's Faust en Ibsen's
Keizer Galileeër het zouden doen.
Waren zulke mislukkingen niet erg genoeg opdat Shakespeare niet in enthousiaste tevredenhed maar in bitterheid en
weemoed zijn carrière zou eindigen in Londen? Tegenover
zulke grieven lijkt het fabeltje over ongelukkige liefde flauwe
prietpraat van wauwelaars en blauwkousen.
Men zou echter deze opwerping kunnen stellen : hoe legt
Shaw dan uit, dat zich bij Shakespeare tochas met de
Sonnetten een afglijding voordoet naar « de rioele meren
des doods »?
Heel eenvoudig door erop te wijzen dat die sombere
stemming bij Shakespeare altijd gewerkt heeft, zij is hem
aangeboren. Eerbied voor de wet heeft bij Shakespeare eigenlijk nooit bestaan. Toeva 11 i g wordt er in zijn eerste stukken minder gemoord en bedrogen, haar het verschil tusschen
helden en schurken ontstaat bij Shakespeare meestal méér
door wat ze doen dan door wat ze zijn.

**
Niemand zal het ontgaan dat Shaw in zijn mooie verklaring op zeer behendige wijze de ervaringen van de Shaviaansche tooneelgeschiedenis op zijn roemrijk voorganger heeft
toegepast. « A man always describes himself unconsciously
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whenever he describes anyone else » (Saint Joan). Shaw ziet
in tooneel niets anders dan een spreekgestoelte: school en
kerk ineen. Zijn eerste proeven op 't tooneel werden uitgefloten of verbannen. Toen echter eenigen tijd later het sukses opdaagde, meer nog in 't buitenland dan in Engeland, en
hem voor goed in 't zadel. had gezet, begreep ook Shaw dat
het volk lachte met zijn kwinkslagen en opliep met zijn
geestigheden, terwijl zijn gedachten en predicaties (voor hem
hoofdzaak) over hen afliepen als water over een gans. De
critiek bleef onbarmhartig vijandig, gij adverteerde zijn tooneel niet als schouwburgnieuws maar als Entertain m e n t S. Maar Shaw miste het zoogezegde aanpassingsvermogen van Shakespeare. Hij verachtte die laffe mimicrie en
halsstarrig bleef hij bij zijn gedachten — tooneel van zuivere
didaktiek —, schreef zelfs stukken zonder intrigue (M i salliance, CTetting Married, Heartbreak
H o u s e) en verbitterde meer en meer tegenover een vijandige critiek, die hem en zijn vereerders telkens weer ontnuchterde en zegen bleef : « Die kerel is over het paard getild ».
Er is ten slotte de eigen bekentenis van Shaw : « Neen,
neen, ik ben er van overtuigd, dat Shakespeare zeer veel op
mij trok; indien ik geboren was in 1556 in plaats van 1856
dan had ik aan Shakespeare meerlast verkocht dan al de
andere Elisabethans te zamen. »
HOE DE VORK IN DEN STEEL ZIT.

In de verklaring van Shakespeare's pessimisme door een
gebrek aan durf, een tekort aan overtuigng, een vermindering
van intellectueele vrijheid en moreele eenheid, blijkt ons
meteen de ware reden te liggen die Shaw onverzoenbaar tegen
Shakespeare gekant houdt„ het grond-princiep waartoe alle
critiek tegen den grooten William weer terugkeert. Shakespeare heeft den moed zijner overtuiging gemist, hij heeft om
modern te spreken zijn verantwoordelijkheid niet durven
opnemen, .zijn pessimisme verscholen achter den humor, de
invallen, de goedlachschheid van Falstaff, Toby Belch en cs.
om den ernst van zijn levensopvatting te verloochenen,
althans te ontwijken.
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Indien de Othello's, de Hamletten, de Posthumussen
zegt Shaw bevinden dat het leven niet dansen wil naar de
tonen van hun fluit, indien hunne Desdemona's, Ophelia's en
Imogens de moreele orde zelf verstoren waaruit alleen dit
leven in hun en haar inzicht waarde kan bezitten, indien
Hamlet zelf getuigen moet : « Life is out of joint » en Macbeth : « Out, out, brief candle » en Othello : « Heaven stops
the pose at it », dan komt er ook voor den schepper van deze
drie titanenfiguren geen andere uitkomst open buiten het
het woord van den Hervormer : Vanitas, Omnia Vanitas, dan
ligt voor hem alleen de keuze tusschen wanhopen aan het
leven of het opdoeken van onze moraal, dan mag hij niet
in plaats van het leven en zijn afgedankte moraal te verachten
verder diezelfde moraal opnieuw vertoonen of verheerlijken
op 't tooneel, oneerlijk, onwaar en laf tegenover zichzelf.
Shakespeare wist beter zoo redeneert Shaw hij zag
duidelijk in het bedrog en de comedie van het leven, als geen
ander begreep hij hoe zijn gemoraliseerde generatie in 't stof
kroop voor allerhande voorschriften van de mode : de zoogezegde plichten der moraal waarachter de menschen hun
bederf en halfheid verschuilden en toch verheerlijkte hij
in C e s a r de hopelooze pogingen van een man om die
valsche moraal als echt en aangeboren op te houden, in
Othello verdedigde hij de moreele opvatting (?) dat de getrouwde vrouw eigendom is van haar man, in C y m b e 1 i n e
dat uitboeting en vernedering alle misdaden weer ongedaan
maken, in A n t o n y and Cleopatra de lafheid van
al degenen die het tragische in het leven niet durven onder
de oogen nemen en hun geweten verdoezelen, als scherts en
jolige grapjes opvattend wat voor den denker misdaad, ontaarding en ellende beteekent, enz. enz.
Wat Shaw dus ergert in Shakespeare is de holheid van
dezes levensbeschouwing, de oppervlakkigheid en valschheid
van zijn moraal de christelijke moraal , Shakespeare's
zwakte en inconsequentie als denker, zijn opgeblazenheid en
vooroordeelen en onwetendhed, in een woord : « Al de kenmerken van de snobs die uit Eton of Harrow komen ». Shaw
geeft in de letteren den voorkeur aan die boeken waarin de
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auteur, in plaats van de gangbare moraal te erkennen, zelf een
moreel standpunt durft innemen en verdedigen zoodat het
boek evenzeer een bijdrage wordt tot de zedenleer, den godsdienst en de sociologie als tot de woordkunst en daarom stelt
hij Shakespeare met Dickens, Scott, Thackeray op de tweede
laats omdat dezen niettegenstaande hun buitengewoon talent
unne moraal pasklaar hebben overgenomen, omdat zij niet
het moreel-nihilisme hebben voorgestaan : den Ibseniaanschrevolutionnairen levenstwijfel.

E
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HEMELSCHE BEATRIJS
Uit: POLYPTIEK, in voorbereiding.

Ik heb u eens ontmoet
in 't rijzen van den morgen
en heb uw beeld geborgen
waar niemand het vermoedt,
ja U, hemelsche Beatri j s
waarvan wij allen droomen,
ellendigen en vromen,
kindren van 't paradijs.
Hoe zindert mij uw naam
als nachtmuziek in d'ooren...
Maar'k heb den zin verloren
dat ik me in u beschaam!
Toon me weer 't zuiver spel
van uw geheven handen,
ik voel mijn slapen branden
wijl ik de stonden tel
dat gij me weer nabij
zult als een engel treden
en 'k brekend, uitgestreden,
aan uwe lippen schrei.
Ach! laat uw glimlach als
een roos voor mij ontluiken,
laat aan uw borst mij duiken
en hangen aan uw hals...
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Wat mis ik, en waar faalt
wat wij geluk ons noemen?
een tuiltje dorre bloemen,
wijn die, te wrang, verschaalt.
Wat heb ik eens verruild
dat 't hart geen rust kan vinden,
en zich, in dwaas verblinden,
langs Bosch en struiken schuilt?
dat ik mijn droefheid meet
waar ik voor licht geschapen
aan eigen glans blijf schrapen
van zonverloren kleed,
dat ik de schoonheid wensch
ontheven te genaken,
maar roerloos moet verzaken
door stof en dood begrensd?
Treed aan dan, heerlijk, groot,
door bergen en ravijnen
ik zegen uw verschijnen
en 't Leven van uw schoot,
o Vrouw die schooner zijt
dan menschen durven droomen,
ellendigen en vromen,
kindren van vrees en spijt,
die schooner dan den nacht
in schoonheid uitverkoren
den nacht laat opengloren
in Godgewijde pracht,
en schoonste Beatrijs,
gestalte in licht gevangen,
mijn eindelijk verlangen
naar zon en paradijs,
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mijn hunkrend wezen vult
met klaarheid en verpoozen,
onsterfelijke rozen,
zuiver van zondenschuld!
Maria! blijf niet ver
van waar mijn aardsch begeeren
mij naar den tuin doet keeren
met wolken zonder ster,
ontpluik uw zilvren kleed,
schoonste over alle vrouwen,
dat ik in uw aanschouwen
mijn zondigheid vergeet!
GERY HELDERENBERG.
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DOODENDANSLIED
Uit: WERELDMASKERADE.

Ik ben de koning van het spel
dat alle stervelingen spelen!
Mijn macht is donkers maar de zeis slaat fel!
Dat zijn de marschbevelen.
Wat zijt ge waard? wie is van tel?
wie zet de luidste kelen?
Wie gaat er op? wie valt omver?
Gij valt zes voet onder aarde!
Wie profeteert nog dat zijn ster
hem ongedeerd bewaarde?
De dronkaard wankelt her en der
die nog wat centen spaarde!
Nu valt de kroon, de wijsheid zwijgt,
de faculteit heeft niets te melden,
de dokter vreest een koorts die stijgt,
de boer de regen op zijn velden,
een vrek die pas zijn erfnis krijgt
als ik reeds zijn kist bestelde!
Want alles valt; terwijl hij preekt
duizelt een pastoor voor zijn schapen,
men rilt wanneer de beker breekt,
men vraagt waar men is toe geschapen!
Wie nog naar u zijn hand uitsteekt
is ijlings in den Heer ontslapen!
De rijke valt waar ik hem praai,
de vrouw verras ik op een logen,
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het kind dat 'k met een glimlach paai,
het meisje met wat zon in d'oogen,
d' een valt leeli j k, d' ander fraai
als de dood komt aangetogen!
Ik stik den adem in den schoot
vóór jammeren en doopen,
gij laat u, lijf en ziel ontbloot
met lust door mij opknoopen:
dat is het leven en de dood
en alles is verloopen!
GERY HELDERENBERG.
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GESTALTEN IN 'T VERLEDEN
door M. E. BELPAIRE

XXI
Maar bracht, naar gewoonte, zijn belofte van zonnige
dagen, met uitsprieten van vroege bloemen, en zijn plotse
stormen van sneeuw en hagel, volgend op de lenteluwte.
Geen gebeurtenissen van groot gewicht in die Maartmaand
1916, ten minste op ons front. In Frankrijk integendeel
woedde 't gevecht om Verdun steeds voort en vergde aan
beide kanten ontzaggelijke levensoffers. De Duitschers geraakten tot in het dorp Douaumont, den Oden, maar kwamen
niet verder. Heldhaftig werden hun verwoede aanvallen afgeweerd en zoo duurde het bloedvergieten en uitmoorden de
heele maand door, tot eindelijk den 30en, de Franschen een
gedeelte van het Bosch van Avocourt terug innamen.
Ook in De Panne voelde men zich niet meer veilig tegen
bommen en bombardement en veel menschen begonnen de
wijk te nemen. Op zekeren avond werden de gekwetsten van
den Océan zelfs naar de kelders gedragen daar men beducht
was voor eene beschieting.
Er kwam ons ter oores dat ontuchthuizen aan 't front
werden heropend, onder ander te Veurne. Reeds voor den
oorlog hadden wij tegen deze plaag geijverd, maar hoe moeilijk viel het iets doelmatig te doen in de huidige omstandigheden. Wij trachtten middelen te beramen en brachten, met
behulp van aalmoezeniers en van al wat geschaard was rond,
De Belgische Standaard, een Bond van Verweer tot stand.
Veel konden wij niet verrichten, maar ten minste was er een
poging gedaan en een band te meer geslagen tusschen allen
die het goed meenden.
854E

De heele maand Februari had Charles Gouzée, de schoonbroer van Hubert Mansion, opP
Swissg
Cottage
gelogeerd. Wij
g
hadden veel genoten van den omgang met den lieven verstandigen jongen, boeken met hem besproken, ideeën gediscuteerd. Den 1 Maart verliet hij met zijn regiment De Panne.
Georges Van Severen nam de open plaats in. Reeds vroeger
had hij Charles Gouzée ontmoet en tusschen de twee zoo
verschillende naturen, den verfijnden franschsprekenden
stadsjongen en den jongen van den Westvlaamschen buiten,
was een groote vriendschap ontstaan. Zij ontmoetten elkander
in de liefde voor de ideeën en litteraire werken. Was het niet
Georges Van Severen die ons voorzag van al de pasverschenen
Fransche boeken?
Onze gewone bezoekers, Edw. Baers, Paul Pierard, Godfried Persyn bleven niet ten achter en waren altijd even
welkom, vooral August Van Cauwelaert en Aug. Nobels. Deze
laatste bracht ons den 2den, ter bezichtiging, een heele vracht
allerf i j nste penteekeningen.
Een nieuwe bezoeker, Dr. Clottens, was ons door Hoofdaalmoezenier Meulepas gezonden. Hij was als student in de
medecijnen werkzaam in het krijgsgasthuis te Antwerpen,
toen de stad door de Duitschers werd ingenomen. Ook de
jonge heer van Havre, uit de bekende adellijke familie van
Antwerpen, was daar in de zelfde hoedanigheid. Zes weken
lang was de houding tegenover hen heel en al korrekt. De
stipulaties van Genève werden nauwgezet nageleefd, zooals
hun toegezegd was. Maar plots werden een dertigtal doctors
en apothekers bijeen geroepen. Zij zouden, zoo verklaarde
men hun, naar Duitschland gezonden worden om de Belgische en Fransche gekwetsten te verzorgen. Inderdaad vertrokken zij, onder geleide van een hoffelijken Saksischen officier.
Maar te Heidelberg aangekomen werden zij, onverwachts,
midden in den nacht, buiten de stad gevoerd, naar eene
caserne, waar zij twee maanden lang in stricte gevangenschap
verbleven. De Saksische officier was zich den volgenden dag
komen verontschuldigen, zeggende dat hij, onwetend en te
goeder trouw had gehandeld., en dat hij het als eene beleediging tegenover zichzelf aanrekende met zulke onteerende
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zending belast te zijn geweest. Maar dat veranderde den toestand der Belgische medici niet. Op zekeren dag echter
moesten zij verschijnen voor den commandant der caserne
die, op barschee toon aan de officieren beval uit de rangen
te treden. « Er zijn hier geen officieren, » was het antwoord,
« wij zijn allen dokters en apothekers. » — « Dat is niet mogelijk. » — « En toch is het zoo. » — (De commandant scheen
de missing te betreuren, maar daags te voren had hij aan
gevangenen gezegd dat zij verzorging gingen hebben van
Belgische dokters.) — Na twee andere maanden werden zij
eindelijk naar Zwitserland gebracht, waar de houding der
bevolking in de Duitsche cantors nogal koel was, maar in de
Romaansche, daarentegen, geestdriftig.
Zoo hoorden wij, zelfs aan 't front, af en toe wat in het
bezet gebied gebeurde of gebeurd was, en konden een oog
slaan achter den ijzeren muur die ons scheidde van 't overige
land.
Asschewoensdag viel dit jaar op 8 Maart. De vasten ving
voor de tweede maal in ballingschap aan. Tot vasten of
vleeschderven was men niet gehouden in die moeilijke
omstandigheden. De druk van den oorlog kon als loutering
volstaan. Toch lieten de kerkdiensten ons de gebeurtenissen
van het liturgische jaar volgen en meeleven. En welk een
troost brachten zij ons!
Een groote opluchting was het ook toen we den gen vernamen dat Jan Belpaire weer in vrijheid was gesteld. Den
12n kwam Kapelaan De Clerck, van Vinckhem, mij vragen
een dichtje te schrijven voor de kinderen die door de Koningin daar verzameld waren en voor dewelke zij zorgde.
Dichtjes schrijven is niet mijn specialiteit; maar hoe iets geweigerd aan een Westvlaamschen kapelaan? Hoe interessant
was trouwens al wat hij meedeelde van de moederlijke zorg
waarmede de Vorstin waakte over de kleinen! Ik had haar
toen nog niet benaderd, maar overal waar goed kon worden
gedaan en wee en smart gelenigd, zag men haar aan den
arbeid. De Océan was een treffend bewijs van haar zorgzaam
waken over het volk.
En zooals zij nimmer week van den post dien zij gekozen
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had, aan de zijde van haar gemaal, zoo wilde hij, zelfs niet
voor één dag, de strijdende, stervende jongens verlaten. Zoo
weigerde hij deel te nemen aan de 'conferentie die, op 30
Maart, te Parijs, belegd was tusschen de geallieerden. De
vroegere verbintenissen tegenover België werden er vernieuwd.
Een stralende zon bescheen die eindigende Maartdagen.
April bracht voorgoed zijn lenteboodschap, en wat is die
prachtig aan 't zeestrand! Het volle, vrije waaien van de bries,
den blijden zang der baren, het openbloeien der wilde bloemen, nestelend in de duinen. Geen prangen van dezen oorlog
kon die herleving der natuur beletten. En toch, van Duinkerke tot aan Coxyde was, heel het strand langs, prikkeldraad
gespannen. De zeppelins bleven moord en vernieling zaaien
over Engeland, en in Frankrijk was de slachting voor Verdun
steeds aan den gang. Maar wie op den Zaterdag 7 April in de
groote houten zaal achter den Océan zou binnengetreden zijn,
zou zeker geen naren indruk gekregen hebben. Daar was alles
leute en blijde verwachting. De Revue « Ontploft » van Aug.
Nobels zou er gespeeld worden voor een publiek van jongens, gekwetsten op hun bed, herstellenden en nurses. Men
schaterde bij de vroolijke zetten. Men neuriede mee bij de
coupletten in het Vlaamsch of in het Fransch. Een spel vol
sprankelende vondsten. Alles, woorden, décors, costumes,
was door E. H. Nobels ontworpen en alles was even blijmoedig en artistiek-fijn. Lang nog daarna hoorde men, als men
op den dijk passeerde, de coupletten schallen uit den mond
van den eenen of anderen jongen, die aan 't vijlen was, uit
het koper der obussen, aan een ring, een papiersnijder of
eenig ander « souvenir ».
Ons volk is een opgewekt volk. Het wist uit de moordtuigen zelf iets te trekken tot vreugd of gerief. Het waren
immers alle jonge lieden, die strijders die hun leven dagelijks
veil hadden. Dat schiep, eveneens rond ons, een vroolijke
atmosfeer. Georges Van Severen bracht altijd nieuwe vrienden : Georges Demeire, René Sohet. De vroegere bezoekers
bleven niet ten achter : Paul Piérard, Ed. Baers, Hilaire
Gravez, zoovele anderen. Deze bezoeken, en de lengende
.
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dagen, . schonken moed en hoop.
En weldra zou Joergensen voor Benige dagen overkomen.
Reeds had hij Le Havre bereikt, waar hij te gaste was bij
Minister Carton de Wiart en diens echtgenoote. Zij zouden
hem per auto naar De Panne voeren.
Intusschen ondervonden wij alle moeilijkheden. In onze
vrouwenwerken, op de Airelles, rezen van die kleine stormen
op die onvermijdelijk zijn. Echter daar niet alleen, ook voor
het grootere werk van De Belgische Standaard, ondervonden
wij een geheime oppositie, steeds uit den zelfden hoek. Ik
noem niet graag namen en zal het zooveel mogelijk vermijden, maar 'k wensch toch een trouw beeld weer te geven van
dat frontleven, zoo rijk aan offers van het edelste gehalte,
zoo vol beteekenis voor de toekomst van ons land, en dat
verdient ten slotte geboekt te blijven.
Den 3 April hadden wij op het bureel van De Belgische
Standaard een vergadering van alle trouwe helpers en medewerkers, aalmoezeniers Meulepas en Nobels en anderen, die
weer moed aan 't hart gaf. De samenvoeling van alle gezonde
Vlaamsche krachten was een troost en een sterkte. Meer dan
ooit gingen wij die noodig hebben, want de bezoeken van
August Van Cauwelaert zouden we weldra, door zijn verwonding, moeten missen.
Joergensen kwam den Maandag 9 April aan, om 8 ure 's
avonds, nadat wij hem den heelen dag hadden verwacht.
In de oorlogsomstandigheden kon men nooit iets met zekerheid bepalen. De lange reis per auto had hem vermoeid, maar
hij was blijmoedig en vriendelijk als naar gewoonte, en ook
wij waren zeer gelukkig hem terug te zien. Wij hoopten echter dat niet te veel bommen op De Panne zouden vallen,
tijdens zijn verblijf, want wij kenden zijn vreedzamen aard,
wars van alle geweld, den echt Deenschen aard. — Wat hem
toch niet belet had, in een vlam van verontwaardiging, zijn
Klokke Roeland te schrijven, en zich daardoor den toorn der
Duitschers op den hals te halen en hem beroofde van aanzienlijke inkomsten. Wel mochten de Duitschers onder den
kaakslag morren, want Klokke Roeland was op korten tijd,
ia Kopenhagen, tot zijn 17de uitgave gekomen.
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Ik heb zooeven het magistraal schrijven gelezen waarin
Gonzague de Reynold de ingeboren barbaarschheid der
Germanen schildert, het aloude heidendom der Noordsche
stammen dat zich uitspreekt in de Eddas. De Zwitsersche geleerde laat uitschijnen hoe de Scandinaven door hun klimaat
ze.rf tot pessimisme geneigd zijn en het Ragnerok, het einde
der wereld, steeds tegemoet zien.
Daar gaf Joergensen ons, bijna onmiddellijk een staaltje
van. Voor hem stond het vast dat deze oorlog het einde van
alle beschaving, van alle christelijke gevoel zelfs, beteekende.
Noch in Italië, noch in Frankrijk was naar zijn meening
katholieke herleveng te bespeuren, wel integendeel. Viviani
zou gezegd hebben: « Tous les jeunes Bens catholiques, nous
les enterrons dans les tranchées; ce Bont les plus braves. » En
een Fransche officier had hem verzekerd dat na de maand Mei
er geen valk meer genoeg zou geweest zijn om de leemten
aan te vullen. In Italië was er geen kern van katholieke intellectueelen, niemand bekommerde zich om de Roomsche
kwestie. Alle tegenslag zou toegeschreven worden aan den
invloed van den clerus. Hij zag alles zwart in.
Gelukkig dat mijn optimisme bestand was tegen die zwartgalligheid. Achteraf kan men vaststellen hoe anders alles
afliep. Wij vieren overmorgen — 11 Februari 1939 — de
tiende verjaring van het Lateraansch verdrag (1). De Spaansche oorlog is ten einde en het bloed van die duizendti martelaren zal, het is te hopen, het zaad zijn van een rijken oogst
voor de Katholieke Kerk. Ook in Frankrijk teekent zich een
troostende herleving. Engeland knoopt weer betrekkingen
aan met het Vaticaan. 't Is nu, dat Newman zijn S e c o n d
Spring kon voorspellen.
Keertin wij echter terug naar 't jaar 1916 met zijn oorlogsdagen. Ik zou er weldra de bloedige werkelijkheid van ondervinden.
Als correspondent van zijn Deensch blad, wenschte Joergensen natuurlijk het front te bezichtigen. En wat een gele(1) Toen ik deze woorden scheef, wist ik niet dat de groote Paus Pius XI vóór
die viering plots zou weggerukt worden.
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genheid voor mij hem te mogen vergezellen! Op den morgen
van den Woensdag 11 April, kwam Commandant Leduc ons
'S morgens per auto afhalen. Wij reden eerst naar Veurne,
waar Mrs. Innes-Taylor haar prachtig werk toonde aan
joergensen, die de heele installatie prees en bewonderde.
Daarna namen wij den weg naar Alveringhem. Ik wenschte
Verschaeve het genoegen te bezorgen van Joergensen's
bezoek. Terwjl wij zijn kunststukken bezichtigden en smekten
aan zijn perelendein gouden wijn, meldde hij ons plots een
verschrikkelijk nieuws : August .Van Cauwelaert lag zwaar,
misschien doodelijk, gewond in 't hospitaal te Hoogstaede. Ik
had maar een gedachte meer : tot bid hem te geraken. Maar
de tocht door Commandant Leduc voorbereid moest gevolgd
worden. Wij reden dan naar Lampernisse, Oostvleteren,
Vinkhem, zagen overal de verwoesting, de puinen die Joerensen herinnerden aan wat hij in Italië aanschouwd had,
ij de vreeselijke aardbeving. Het vlakke Vlaamsche landschap was, volgens hem, zoo gelijk aan het Deensche land.
— Nog werd omgereden naar 't verlaten stadje Loo, waar
de muren der schoone kerk nog recht stonden, maar 't gewelf
was ingestort. Eindelijk, eindelijk kwamen wij te Hoogstaede
aan en werden toegelaten bij den vriend die daar neerlag en
enkel een paar woorden mocht fluisteren. Zijn rechter long
was door een shrapnellkogel doorschoten; de minste beweging kon doodelijk zijn. Maar ik mocht over hem buigen en
gijn hand drukken. Koning Albert was juist bij hem geweest
om hem te decoreeren. Dom Franco de Wyels en Samuel De
Vriendt waren in de zaal. Hoe de gekwetste liefdevol door
zijn jongens werd weggedragen heeft hij bezongen in verzen
die Benig zijn in de oorlogsliteratuur.
Van het verder verloop van onze fronttocht heb ik geen
geheugenis meer. Wel dat Paul Pierard op Swiss Cottage
was, toen wij er aan kwamen. Wanneer ik verteld had van
August Van Cauwelaert legde hij de hand op de mijne, zeggende : « Si je suis blessé, vous viendrez aussi me voir, nest
ce pas ? » Den volgenden 26 Juni werd hij door een kogel in
het hoofd getroffen in de loopgraaf.
Joergensen verliet ons reeds den 13den. Niet zonder ont860

roering nam hij afscheid. En wij waren ook bedroefd den
trouwen, gemoedelijken vriend te zien heengaan. Hij had zich
dadelijk verstaan met heel de vroolijke jeugd die ons
omringde, teekende caricaturen in 't album van Georges Van
Beveren. Deze had ons een nieuwen vriend, Robert Quenon,
aangebracht. Hij lokte ze allen aan, deed veel goed rond zich.
Ondanks den druk der omstandigheden, verkeerden wij dus
in de vroolijke atmosfeer der jeugd, die bij Joergensen weer
de blijmoedigheid deed boven komen. Het pessimisme zit bij
de Denen slechts in het hoofd; zij zijn echter zeer vroolijk van
aard. Zoo vertrok hij dan terug naar zijn Italiaansche ballingschap en eenzaamheid.
Eenzaam waren wij allerminst, en ook de aanstaande plechtigheden der Goede Week gingen hun afwisseling en opbeuring brengen. Wij volgden die alle in ons geliefde kerkske,
en dit jaar werden zij opgeluisterd door de aanwezigheid
van Z. E. Heer De Brouwer, die als dienstdoende bisschop,
recht had op bijzondere geplogenheden. Zoo hield hij op
Witten Donderdag, 16 April, de voetwassching, tot groote
vreugd van den liturgisch-gezinden pastor.
Van August Van Cauwelaert kregen wij goed nieuws,
maar wij waren verlangend nog eens tot bij hem te geraken.
Eindelijk mochten wij, den 29 April, in een der ambulancen
van den Océan stijgen, en, na Mrs. Innes-Taylor- in Veurne,
gegroet te hebben, voorts rijden tot in Hoogstaede. August
lag nog plat te bed, met temperatuur. Het bloed zijner
wond was nog niet geresorbeerd, maar hij beterde goed.
Wij verlieten hem om te gaan middagmalen bij een beenhouwer in het dorp, aan een harde lange tafel, heel bezet
met krijgsvolk. Daarna kuierden wij wat rond, bezichtigden
de kerk, het Burgerlijk Godshuis, genoten van het frissche,
groene landschap in zijn Apriltooi — een zeldzaamheid voor
ons die sinds maanden niets dan zee en zand gewoon waren
— en keerden dan terug naar 't gasthuis. — Was het dien
keer dat een kwartet aan 't spelen was, in een naburige kamer?
In den oorlogstijd ontmoeten zich alle contrasten. — Toen
wij dachten dat onze ambulance op komst was, keerden wij
terug naar den hoogera weg, maar het duurde een heelera tijd
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eer zij verscheen, en, vermoeid, ging ik neerzitten op een
paaltje, voor een buitengoed. Samuel De Vriendt, die uit het
gasthuis kwam, waar hij. zijn vriend was gaan bezoeken, zag
mij van verre zitten. 't Is of ik mijn moeder zag zitten, zei
hij ontroerd. Een zegen voor mij dien indruk aan veel onzer
jongens gegeven te hebben! Eindelijk was de ambulance
daar, en over Veurne, waar twee officieren instapten, keerden
wij terug in den avondvrede, het stille avondlicht. Dit uitstapje had ons echt goed gedaan.
Terwijl wij aan 't soupeeren waren, trad Aalmoezenier Van
den Heuvel binnen en begon zijn plan te ontwikkelen om
studiekringen onder de soldaten in te richten. Dat werd met
veel vrucht in 't werk gesteld.
Tegen dien tijd begon er in de bladen spraak te zijn van de
ontstemming in Amerika door de Duitschers verwekt door
allerlei complotten, stakingen. De talrijke Ieren vooral waren
een roerig element. Men begon van Sir Roger Casement te
spreken. Ik heb zooeven het Engelsch boek « The Dark
Invader, by Captain von Rintelen », ge l ezen, waar deze
kapitein met zooveel zelfbehagen zijn streken in Amerika
blootlegt, hoe hij de Iersche bevolking opruide, zelfs Mexico
wilde aanzetten om de Vereenigde Staten aan te randen en,
naïef dacht dat de Engelschen niets van dit alles afwisten.
Maar later bleek het dat die zoogezegde onnoozele Engelschen zijn daden tot in het minste detail gevolgd hadden.
Wat mij verwondert is dat heel die activiteit in 1915 geschiedde, en dat hij toen reeds spreekt van Roger Casement,
alhoewel wij pas in April 1916 voor de eerste maal dien naam
hoorden. Wij zouden er toen meer van hooren, want Miss
Mac Neil, de helpster van Mrs. Innes-Taylor, was een verwante van Roger Casement.
De groote gebeurtenissen kwamen ons soms met vertraging
ter oore. Ook de voorvallen uit het bezette gebied. Toch vernamen wij hoe Kardinaal Hartmann, van Keulen, zich niet
geschaamd had naar Brussel te komen, in 't bisdom van Kardinaal Mercier, dien von Bissing zoo graag had gevangen
genomen, en er op de hoffelijkste wijze natuurlijk! door
den generaal onthaald, en naar het Duitsche front had ge862

reisd. Het bloed kookt ons nog in de aderen als men den
smaad gedenkt door een oppervorst der Roomsche Kerk aan
den anderen aangedaan.
April eindigde onder de schitterende zon der lente, maar
op den 25en plots, om 3 uren 's morgens, werden moorddadige bommen op De Panne geworpen. Om ons eraan te
herinneren dat het oorlog was.
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CONVALESCENTIE
Als ik niets meer kan doen, misschien niet eens kan branden,
als ik niet schijnen kan en zelf ben opgeteerd,
ik ben zoo ver van U gebannen — 't hart begeert
te zweven in den dood en weer in U te landen....
Als moegebloed mijn hart en leeggehaald mijn handen,
als wie mij naakt alleen bij mij wat lafheid leert,
mijn God, waar is mijn leven, tot den draad verweerd,
nog beter voor gemaakt dan om in dood te branden....
Alleen die droeve trots blijft mij, dit duizlig hopen
dat uw hart, dat mijn hart verlost heeft en gekocht,
in laatste deernis mij, uw schaamle, weer zal koopen
en dat mijn ziel, al moegebloeid en moebeslopen,
mijn kelk door eigen onmacht t'halven afgewrocht
zal bernen in uw dood en slaan voor eeuwig open.
H. BRUGGE.
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FRANSCH-BELGISCHE LETTERKUNDE
I
CHARLES VAN LERBERGHE
door Prof. Dr. ROBERT GUIETTE

Onder de Vlaamsche dichters der Fransche literatuur neemt
Charles Van Lerberghe een uitgelezen plaats in, niet omdat
zijn werk zoon opgang maakte of bitonder omvangrijk is;
doch weinig literaturen tellen veel dichters die in denzelfden
graad zijn waardevolle, gevoelige en lumineuse uitdrukking
bezitten.
Charles Van Lerberghe werd geboren te Gent, den 21 Oktober 1861. Wees geworden op jeugdigen leeftijd, schijnt hij
van kindsbeen de gewoonte aangenomen te hebben in zichzelven gekeerd te leven; ik wil zeggen : dat hij zich een droomwereld schiep waarin hij verbleef. Leerling der Jezuieten aan
het Sint-Barbara-kollege te Gent, was hij er de medestudent
der toekomstige dichters Maurice Maeterlinck en Grégoire
Le Roy.
Aan de Universiteit van zijn geboortestad legde hij de
examens af voor de Wijsbegeerte en Letteren, voorbereidend
tot de Rechten; doch verder ging hij niet, want hij had niet
den minsten aanleg voor de balie. Hij leefde dan enkele jaren
in werkzame overweging, reeds gansch gewijd aan de poëzie.
Hij dacht er niet aan te arriveeren, maar wel een werk te
scheppen, zijn leven schooner te maken in plaats van te schrijven, in een woord : in zich den dichter te ontwikkelen in
plaats van gedichten op te stapelen.
Georges Rodenbach brengt hem in betrekking met la
jeune B e 1 g i q u e; hij werkt mede aan het tijdschrift
W a 11 o n i e. Gedurende een tijd heeft hij ervan gedroomd
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te Parijs te gaan wonen, doch reeds heeft hij het plan verzaakt. Hij vestigt zich te Schaarbeek, zonder zich aan deze
voorstad vastgeankerd te beschouwen; want hij rekent er
alleen op te gaanleven als zwerver, als landlooper, zooals
hij zegt; hij kiest dit plaatsje op de wereld uit waar de dichter
dien hij in zich zelve ontdekt heeft, zich op de meest harmonieuse wijze zal ontwikkelen en waar het werk dat hij verwacht, op de natuurlijkste en rijkste wijze zal ontluiken en
openbloeien.
Doch langer dan hij schijnt voorzien tehebben heeft hij
dit verblijf te Brussel laten duren. Aan de Universiteit van
deze stad bereidt hij zijn doktoraat in de Wijsbegeerte. Wellicht stond hij er op zijn letterkundige en wijsgeerige opvoeding te vervolmaken; wellicht — en dat heeft hij zelf beweerd — denkt hij eraan in de administratie der musea te
treden om zijn inkomsten die nochtans immer toereikend
waren te vergrooten? Wat er ook van zij, het is niet onverschillig dat een dichter die zoo ontvankelijk was voor de
diepte van gedachte en de schoonheid der Grieksche en
Romeinsche letterkunde, gedurende lange maanden de grootsche scheppingen van kunst en gedachte vergeleken heeft met
wat zijn eigen instinkt hem leerde.
Zoodra hij zijn doktoraatsdiploma heeft behaald (1894)
komt Charles Van Lerberghe aanstonds en definitief tot de
poëzie die hij gedurende zijn studies bijna gansch verlaten
had — zooals ons zijn vriend, de dichter Séverin verklaart
die over hem schoone bladzijden publiceerde waaraan we
menig detail ontleenen.
Alsdan schrijft Charles Van Lerberghe enkele der gedichten
die hij in 1897 uitgaf onder den titel : « Entrevision ». In
1895 had men van hem reeds een klein drama opgevoerd
waaruit de ontzetting van het leven op aangrijpende wijze
sprak. Dit kleine drama heet « L e s F ^a i r e u r s », en dagteekent van voor de eerste tooneelwerken van Maurice Maeterlinck waarmee het nochtans een eigenaardig verband vertoont. Men heeft er veel over getwist om te weten of Van
Lerberghe zijn vriend heeft nagedaan, ofwel of het Maeterlinck is die zich heeft geïnspireerd op het jeugdwerk van Van
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Lerberghe. Het schijnt echter dat voor geen van beiden spraak
van navolging is, maar het is duidelijk dat deze studie-kameraden die vaak samen werkten, die in de zelfde atmosfeer geleefd en dezelfde vorming genoten hadden, met gelijkaardige
gedachten in het hoofd liepen; deze gedachten hebben beiden
getracht te verwezenlijken, elk op zijn manier, en het is deze
manier, alhoewel wijsgeerig bij Maeterlinck en meer artist,
meer plastisch bij Van Lerberghe, die niet zonder gelijkenis is
geweest. Maar hoe groot nu ook de bekoorlijkheid en het
belang van deze eerste dramatische proef mag geweest zijn,
wat een uitdrukkingskracht ze in al haar beknoptheid en kleur
mag bezeten hebben, toch kunnen we « L e s F 1 a i r e u r s »
niet bij zijn echt definitieve werken rekenen.
Want reeds ten tijde der opvoering onthullen ons de
E n t r e v i s i o n s, waaraan hij alsdan werkt, veel duidelijker
zijn personaliteit. Daarin ontwaren we, zegt Fernand Severin
« op gesluierde, subtiele, onrechtstreeksche wijze, de droomende onrust, de verzuchtingen van deze eenzame jeugd. Dit
boek waar alles berust op toespeling en suggestie, waar alles
slechts vluchtig geschetst is, kan doorgaan als een der meesterwerken van de symbolistische poëzie. Trouwens is niemand
natuurlijker symbolist dan Van Lerberghe. »
En dit gaat nog meer opvallen wanneer zijn tweede bundel
gedichten verschijnt. Maar dan vertoonen zich reeds de def initieve trekken van zijn persoonlijkheid.
De dichter in hem ziet de stoffelijkheid der dingen niet.
Hij bant ver van zijn poëtische gedachte alle laagheid, alle
diepe bitterheid, ingekeerd zooals hij is voor de schoonheid
der natuur, voor de bekoorlijkheid der vrouw, en dit met een
soort wijsgeerig pantheïsme. Hierover schrijft hij zelf : « Ik
zie alles in beelden en symbolen. Er zijn inderdaad weinig
symbolisten die zoo diep in de ankers zijn als ik.... Ik spreek
nooit over de dingen dan onrechtstreeks in vage leenspreuk,
in suggestie. Voor mij is de uitwendige wereld slechts een
tooverspel waarvan ik de tamelijk kalme toeschouwer ben.
Over me zelven spreek ik slechts met omzichtigheid en onder
allerlei voorbehoud alsof mijn bestaan vanuit het standpunt
van den lezer en vanuit mijn eigen standpunt — slechts
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weinig belang had in deze zaak en zelfs niet gansch zeker
was.... Wat ik uitsluitend zoek, dat is de schoonheid, en nog
wel een zekere schoonheid naar Griekschen geest, ik wil zeggen een schoonheid die koud en inexpressief kan lijken....
In mijn ooges is de schoonheid steeds min of meer gesluierd. »
Gedurende zijn reizen voedt Van Lerberghe zich aan alle
bronnen van schoonheid : het is niet alleen het schouwspel
der wereld dat hij zoekt, maar tevens de meesterwerken der
musea, het woord der dichters en der kunstenaars, het zielskontakt met hen die hem gelijken, met die denzelfden drang
naar eenzaamheid en nood om klaarheid hebben. Waar hij
ook gaat, nooit gevoelt hij zich gansch vreemd noch gansch
thuis. Deze Gentenaar bevindt zichzelf een Europeeér, een
kosmopolitische geest. Hij bespeert in zich een diepe verwantschap met de Engelschen gedurende een verblijf Londen
waar hij de preraphaelitische atmosfeer vindt die hij als jongeling had gedroomd bij het beschouwen der prenten van
Burne Jones en van Gabriel Dante Rosetti. Wanneer hij dan
weerkeert in zijn land, ontdekt hij een wit huisje te Bouillon,
1 a R a m o n e t t e, en het landschap van de Semois dat hij
niet meer zal vergeten. Hij verblijft, immer alleen, nu te Berlijn of te Munich, dan weer te Rome. En het is te Rome dat
hij, zooals Goethe dien hij onzeggelijk bewondert, tot de
openbaring komt van een superieure kunst waartoe zijn studies hem goed hadden voorbereid. Doch meer en meer beschouwt hij zich als een mensch uit het Noorden. En na zooveel droomes die als decor de schoonste, voor een dichter de
meest inspireerende oorden hadden, na den droom van een
groote liefde in de nobele omgeving der Florentijnsche heuvelen, keert Charles Van Lerberghe, alles onderschikkend aan
de poëzie, terug naar Bouillon! Het was, heeft men gezegd,
met een werkelijke verlichting, dat hij zich terug bevond op
zijn kamer van 1 a R a m o n e t t e; voor het heerlijke landschap van de Semois, en dat hij het manuskript van la
Chanson d ' E v e weer opende om er de laatste hand aan
te leggen.
L a Chanson d ' E v e verscheen in 1904, en dit is het
werk waarin de natuur van den dichter op definitieve wijze
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tot uiting komt : « L a Chanson d ' E v e zegt Albert
Mockel, dat is de goddelijke kindsheid der eerste vrouw; doch
het is ook de eeuwige legende van het jonge meisje dat van
de onschuld ontwaakt tot de liefde, tot de roes van het begrijpen en de droefnis van het weten. » Het werk bestaat uit
een suite korte gedichten, met veel eenvoud en subtiliteit aan
elkaar geschakeld. Men moet niet beproeven den inhoud te
vertellen : immers een gedicht vertelt men niet. Om dit lied
van Eva te zingen wordt de kunst van Van Lerberghe gansch
doorzichtig als de lentenevels bij de oprijzende zon. Zijn
woord is als een gefluister. Hij spreekt zonder twijfel een
preciese taal; doch in haar muziek trilt er iets dat haar verwazigt zonder haar lichtend karakter te dooven : wat hier de
dichter weet te bereiken dat is een aanvoeling van het onverwoordbare.
Indien in het tooneelstuk 1 e s F 1 a i r e u r s de beklemmende angst naar de duisternissen leidde, zoo blijft de verrukking bij het aanschouwen der dingen van een wondre
klaarte, maar vervuld met die vrees, met dien angst dien alle
verrukking vergezelt die men weet niet lang te zullen duren,
die over ons heen schijnt te gaan als een te mooie droom. Het
uitgelezen gebeuren, de argelooze ziel, de bekoorlijkheid van
den eersten dag der wereld, dit alles baadt in een gedroomde
atmosfeer. En ik ken slechts Boutens en Karel van de Woestijne die bij machte zouden geweest zijn om weer te geven
het plastische van deze diskreet ontroerde visie en het muzikaal gefluister der verbaasde kinderlijke vrouw. In de impressionistische klaarte van deze visie lijkt Eva's mysterieuze verschijning op die der kleine maagden van onze Vlaamsche
primitieven die terzelfdertijd zoo dicht bij de menschelijke
en de hemelsche waarheid stonden.
Doch vergissen we ons niet :indien la C h a n s o n d' E v e
het meesterstuk is van Van Lerberghe, zoo stelt dit werk, welk
het symbool ook wezen mag niet gansch de ziel van den dichter voor. In hem laaide de liefde tot het leven dat niet gansch
ingenomen wordt door etherische gebaren en droombeelden.
Deze liefde zingt hij uit in P a n, een satyrisch blijspel, met
heftigen gloed en diep lyrisme in al zijn pantheïstisch streven.
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P a n is de zegevierende terugkeer naar het vrije leven, naar
de kracht, naar de vitale energie in een wereld die door allerlei
vooroordeelen en konventies wordt verknoeid. Dit werk vol
krachtig symbolisme en dionysische onstuimigheid verscheen
in 1906.
Alsdan reeds scheen de dichter op mysterieuse wijze in de
droomwereld van zijn inwendige visie verslonden te zijn,
geheel ontdaan van alle realiteit die niet van poëtischen aard
was.
En in September 1906 werd hij getroffen door de kwaal
waaraan hij overleed den 26 Oktober 1907.
In zijn werk van zeer doordringende en aangrijpende
schoonheid heeft Charles Van Lerberghe twee aspekten der
poëzie begrepen. Als droomer der « tuinen van het paradijs »
en aanbidder van het opbruisende leven heeft hij zonder het
te willen wellicht de twee aspekten van zijn Vlaamschen geboortegrond verzinnebeeld; en het is door zijn werk dat veel
Franschlezende vreemdelingen de diepe poëtische schoonheid
van ons land hebben leeren vermoeden en beminnen.
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MJOENDADO -SLANGENBEZWEERDER
Gij slangen sluw en slank geslingerd om de varens van dit
woud,
ij die onder uw schubben schuw verscholen houdt
en vloed van uw venijn en 't luwen uwer listen :
van u weet ik de krachten die uw bloed aan 't gisten
jagen en uw tinteltonge splijten doet.
Mj oendàdo
want mijn voet
Vrees mij
is onomkringbaar als mijn gansche wezen.
Ook zonder ryten kan ik u belezen
met zeven klanken uit mijn bamboefluit.
Gij die de rozelaars en dit fluweelig kruid
onveilig maakt voor hen die hier het bloed begeeren :
strek vlug uw lenden of de duizend speeren
mijner kracht rijten uw lillend lijf aan stuk.
Want weet Mjoendàdo's wichelroede met de kruk
uit elpenbeen stort u in 't niet : u schurft-geschubde slangen
die 'k als venijnen vruchten om de varens van dit woud zie
hangen.
BERT PELEMAN.
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KARABIJNSCHOT IN DEN PERELAAR
Hoe dof het karabijnschot in den perelaar.
Hoe dof de raaf die als een oude rammelaar
met kleinen kreet op de aarde nederstuikt — — —
Te kort heb ik den vlerkslag uwer vlucht gefnuikt
o raaf wier bek rood rekt van stervenspijn.
0 wreede vinger mijner hand. 0 Karabijn. —
BERT PELEMAN.
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DE BEEK
Gedragen door 't geruisch van ranke watervallen,
sliert door het zomersch land de fijne kleine beek
haar speelschen slingerdans van lichtende kristallen
op zilvren harpmuziek met klanken koel en week.
De paarlemoeren lucht, de schaduw van de boomen,
naïaden, visch en lisch, de witte zonneglans,
de halmen en de wind, biezen en anemonen,
zij dansen zwevend mee de glijdende cadans.
En waar dit luchtig spel door 't hooge weiland slingert,
of evenpoozen blijft bij vlonder, heg en haag,
losbandig dartel hier en daar lascief en traag,
komt Pan, de oude god, gesierd met brem en wingerd,
zich zetten aan den rand en speelt voor land en kruid
en 't vlietend waterken zijn zonlied op de fluit.
A. W. GRAULS.
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DE VERWACHTING
'k Verlang naar U, verzucht, zooals mijn brandend hoofd
Naar Uwe hand; 'k verlang en weet van alle wegen
De trage duisternis, die opklimt en verdooft
Dit huis rondom, waar 'k iedren stap en elk bewegen
Met vrees aanhoor : 't plots kraken van lees eiken kast
Het lichte gensteren in den haard of de eigen bangen
Bezwaarden adem, die bij elk geluid verrast
Weer hoopvol sneller, warmer ruischt en U te ontvangen
Verhoopt, met eenen korten snik, die plots omhoog
Zou wellen uit mij, als een bron, die lang verborgen
In harde rots, uit de eerste spleet in blijden boog
Zich werpt! Maar niemand naêrt voor mij, en al mijn zorgen
Verflauwen 't vuur van hoop in grijze asch, die droog
Verdooft, tot slechts één sintel niet is uitgestorven!
JO. DE MEESTER.
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NEDERLANDSCH PROZA
door ANDRÉ DEMEDTS
S. VESTDIJK: De Nadagen van Pilatus.

Wij hebben gewacht tot onze eerste indruk over dit boek
bezonken was voor wij ons aan een bespreking ervan wilden
wagen. Vestdijk's vroegere romans hadden om hun bloedboze verstandelijkheid onzen wrevel opgewekt, zoodat zich
onwillekeurig in onzen geest de voorstelling opdrong, dat
ook dit laatste werk koek van denzelfden deeg zou zijn.
Onder het lezen kwamen wij echter tot een andere overtuiging; een hernieuwde proef heeft haar gelukkig slechts kunnen bevestigen.
Vestdijk was reeds in zijn eerste schetsen een opmerkelijke
persoonlijkheid, die zeker in den smaak moest vallen van
deenen die als Menno Ter Braak, een kruistocht voor
« more brains » ingezet hadden. Het kwam ons nochtans
dikwijls voor dat het de Nederlandsche letterkunde niet aan
intellect ontbroken had; eerder zouden wij mogen volhouden
dat zij er heele tijdperken lang door vergiftigd werd. Alleen
was zij niet zeer oorspronkelijk; haar gedachten waren als
de meikevers van Bilderdijk, die een vlucht van meer dan
drie vademen hoog, naar het rijk der verbeelding verwezen.
Ons intellect was bedompt en schoolvossig; zeer voorzichtig
bleef het omheen de tamme, gezonde rede draaien. Er zijn in
onze literatuurgeschiedenis een bende kerels met hersens te
ontdekken, maar zij laten veelal den indruk voor het gevaarlijke van een anders denken dan allen bevreesd te zijn geweest. Zeldzaam zal men bij hen kunnen vinden die fijne
geslepenheid van den geest en dien eigen kijk, dwarsdoor
de dingen heen, waarop de Franschen bij velen onder hun
kunstenaars fier mogen gaan. Wie hielden maat in alles, zelfs
in het verstand.
De figuur van Vestdijk scheen onzen doorsneedenker
boven het hoofd te zullen groeien; na een aarzelende inzin875

long heeft hij dat ook en thans voor goed gedaan. Er is zelfs
nog een tweede reden, om na « De Nadagen van Pilatus »
zijn verdienste te erkennen. Want met dit laatste boek heeft
hij bewezen dat hij niet alleen een sarcastisch toeschouwer
op het leven was, maar dat het ook in zijn macht lag het
waarachtig en treffend uit te beelden.
Verstandelijkheid op zichzelf is geen kunst; meer hersens
alleen kunnen niets waarborgen nopens de schoonheidswaarde van een roman, een vaststelling, die Menno Ter Braak
na « Hampton Court » en « Dr. Dumay verliest » ongetwijfeld
moeten maken heeft. Van een anderen kant staat het echter
niet vast dat intellectualiteit altijd een spelbreker is; integendeel wordt zij een factor met groote beteekenis, waar zij naar
verhouding met de andere eigenschappen van een kunstenaar
blijft. Het loopt alleen verkeerd af wanneer de schrijver
slechts hoofd of hart is en het hem aan een evenwichtige
menschelijkheid ontbreekt. Dat die harmonie op weg naar
de nivelleering moet gezocht worden, en als grootst gemeene
deeler optreedt, gebeurt wel meer, maar dat het noodzakelijk
zoo moet gaan, kan niet volgehouden worden. Wel zal men
dikwils vaststellen dat een overwicht van vernuft en
scherpzinnigheid met een geringe scheppende kracht
gepaard gaat, een feit dat vroeger ook bij Vestdijk bewaarheid
werd. Hij was een intellectueele psycholoog — een scheikundige heeft men hem weleens geheeten — en niet ten onrechte
daar de gaven van het gevoel en zijn verbeelding hem schier
volledig ontbraken. Voor sommigen klein, leek hij anderen
bovenmate groot, zooals boonren die alleen en afgezonderd
boven laag kreupelhout uitrijzen, tweemaal zoo hoog schijnen
als zij in werkelijkheid zijn.
Vestdijk's jongste roman heeft het beeld dat wij ons van
hem vormden, grondig gewijzigd. Zijn persoonlijkheid is
rijker en algemeener geworden en naarmate zij aan ruimheid
won, vermeerderde ook haar creatief vermogen. Een vrucht
van die wonderlijke ontvouwing is dit boek, al moet er ook
onmiddellijk bijgevoegd worden, dat zij gaver zou geschenen
hebben, had het werk niet zoo nadrukkelijk de herinnering
aan Robert Graves' « I Claudius » te binnen geroepen.
.
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De keuze van zijn onderwerp wijst er reeds op dat Vestdijk
niet ongaarne en ook niet onbewust zijn koud laboratorium
verlaten heeft. Toen hij vroeger voor De Vrije Bladen « De
Oubliëtte » schreef, moet de stap, dien hij thans stelde, hem
reeds voor oogen gezweefd hebben. Een stof aan de geschiedenis ontleend, fnuikt zelf de overdrijvingen die op haar
konden gepleegd worden. De feiten mogen in een ander licht
gesteld en anders begrepen en verklaard zijn, toch blijft het
onmogelijk ze uit hun onderling verband en meteen uit de
logica van hun menschelijkheid los te haken. De sarcast, die
een roman verzint, is zonder het te weten, doorgaans vol
kwade trouw; waar hij echter de geschiedenis retrospectief
hersamenstelt, blijft hij aan haar waarachtigheid gebonden.
Vestdijk heeft dat zoo goed aangevoeld, dat hij in zijn laatste
boek geen oogenblik aan zijn critische intellectualiteit den
lossen teugel heeft gelaten.
De « Nadagen van Pilatus » is een fraaie historische roman
geworden. Fraai niet in den zin, dat de gebeurtenissen zooals
zij er in verhaald worden, ons geweldig kunnen bekoren of
dat de helden, Pilatus, Maria van Magdala en Caligula onze
sympathie opwekken, maar wel hierin, dat het boek een vaste
eenheid vertoont, dat het tot in de kleinste bijzonderheden
levenskrachtig en boeiend blijft, en ook, dat het geschreven
werd in zulk een sierlijk en gespierd Nederlandsch, als wij
het niet vaak kunnen lezen. Pilatus, op weg naar Rome, redt
te Alexandrië het leven van een Jood, die Maria van Magdala
onder zijn hoede houdt. De openbare zondares heeft, zooals
ze hier afgeschilderd wordt, niet veel gemeens met de figuur
die de traditie ons overgeleverd heeft. In plaats van de
berouwvolle vrouw, die in het verleden leeft, is zij een hysteriéke, die met een waanvoorstelling in haar hoofd loopt en
alles zal wagen om haar dwaze hoop te kunnen verwezenlijken. Zij gelooft dat Jezus zijn marteling overleefd heeft en
dat Hij in de christengemeente te Rome weer zal keeren. Alles
wil zij doen en laten om Hem daar terug te mogen zien.
Pilatus wordt op haar verliefd en zij geeft aan hem toe, eenerzi jds om bij den landvoogd van Judea berouw over zijn
profetenmoord op te wekken, anderzijds om hem te kunnen
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gebruiken als een middel om tot den keizer door te dringen.
Zij slaagt hierin en zelfs wordt zij Caligula's minnares,
hopende dat hij om haar, de christenen te Rome als een Vrije
godsdienstige gemeenschap zal willen erkennen. Dan zou
Jezus weer uit zijn schuilplaats kunnen verschijnen en zou zij
Hem, buiten Wien zij niet leven kan, weergevonden hebben.
Doch als Caligula verneemt van Christus, den gekruisigden
God, die den dood overwon, wil hij aan Hem gelijk worden
en zich insgelijks aan een kruis laten slaan. De uitvoering
van dat plan ontaardt echter in een dwaas vertoon, dat Maria
van Magala zoodanig ergert, dat zij den keizer in het gezicht
spuwt. Zij betaalt haar daad met haar Bleven.
De karakters van de drie figuren, die in Vestdijk's roman
de hoofdrollen vervullen, zijn het heele boek door zonder
aarzeling volgehouden. De conventioneele menschen, die wij
zoo dikwijls in de letterkunde ontmoeten, zijn ze zeker niet;
aan het persoonlijk inzicht van den schrijver in hun wezen,
is het wel te danken dat zj zoo echt lijken en hun gedragingen
volledig verantwoord blijven. Dat zij loutere verzinsels zijn
van Vestsijk's geest, wijst er reeds op dat er in hen wel het
een en het ander zal zijn dat ons christenen kan tegenvallen.
Het grootste bezwaar dat aesthetisch op dit boek in te brengen is, houdt echter met zijn opzet verband. Vestdijk heeft
in zijn schildering van het Romeinsche leven al te slaafsch
het voorbeeld van den reeds genoemden Robert Graves nagevolgd. « De Nadagen van Pilatus » is op zichzelf een mooie
roman, maar nevens « I Claudius » van den Engelschen schrijver geleid, bewijst het slechts een prachtige kopie te zijn. Dat
is te erger, omdat Vestdijk juist een diergenen was op wien
men voor de hernieuwing van onze Nederlandsche prozakunst, een gewettigde hoop mocht stellen. Het is dikwijls
onze fout geweest, om niet te zeggen altijd in de sporen van
buitenlanders te loopen : het te durven zien en toegeven is
misschien een eerste stap in -een andere richting. Daarom ware
het onverantwoordelijk, moesten wij dit werk, in spijt van al
zijn verdiensten, niet als een vergissing beschouwen.
Uitg. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam.
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WERK VAN WAARDE
door AUG. VAN CAUWELAERT

DICHTERSCHAP EN WERKELIJKHEID. Geïllustreerde literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika,
onder redactie van W. L. Van Leeuwen, met medewerking van Dr.
H. W. Moller, Dr. J. Karsemeyer, Dr. W. Staverman, W. L. van
Leeuwen, Prof. Dr. G. Besselaer en Dr. J. A. Goris (Marnix Gysen) .
Uitg. W. De Haan, Utrecht. Prijs : 100 fr.
Victor E. Van Vriesland : SPIEGEL VAN DE NEDERLANDSCHE POEZIE DOOR ALLE EEUWEN. N. V. Het Kompas,
Antwerpen. Prijs : 65 fr.
De titel « Dichterschap en Werkelijkheid » is misleidend en de
Inleiding van Dr. van Leeuwen is daarvan geen voldoende verklaring. Maar dit doet niets ter zake : de bedoeling was, zooals de
ondertitel luidt, opnieuw een tot onze dagen reikende geschiedenis
der Nederlandsche literatuur te bieden, en dit opzet en deze opdracht
hebben leider en medewerkers op uitstekende wijze vervuld. Men
kan den voorkeur geven aan een literatuurgeschiedenis die door één
man geconcipieerd en geschreven werd- maar tegenover de grootere
eenheid die men hiervan verwachten mag, staat haast onoverkomelijk
een grootere onpersoonlijkheid in de behandeling van zekere perioden
der literatuur. Te zeldzaam is het hoofd waarin de literatuurkennis
en -wetenschap van alle eeuwen gevaren is en dat bovendien een
bizonderen kunst- en keurzin bezit. We kunnen ons al tevreden stellen en verheugen, wanneer een literatuurhistoricus een periode als
b.v. de Middeleeuwen of de Renaissance kent tot in de kern en in
samenhang ziet met de eeuwen die voorafgegaan zijn of volgen.
Hoofdzaak is dat de leider van een in samenwerking opgebouwde
literatuurgeschiedenis zijn medewerkers wist te kiezen. En de keuze
van Dr. van Leeuwen was een zeer gelukkige. De middeleeuwen
konden bezwaarlijk aan betere handen worden toevertrouwd dan die
van Dr. Moller. En de beperking van zijne opdracht heeft hem behoed voor on- en anti-literaire misvattingen als die welke hij bij de
behandeling der moderne literatuur in zijn Geschiedenis der Nederlandsche letteren vertoont. Detailkritiek zou zich kunnen afvragen
hoe Dr. Moller met dezelfde wetenschappelijke zekerheid in zijn
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Literatuurgeschiedenis en in deze behandeling der Middeleeuwen b.v.
Veldeke of de Legende van St-Servaes of de geboorte van Jan I
eenigszins verschillend dateeren kan. Maar voor dergelijke vondsten
voel ik niets. De taal van Dr. Moller is even bloed- en spierloos als
die zijner vorige geschriften; en dit zal nu wel zoo blijven.
Ook de bijdragen van Dr. Karsemeyer en Dr. Staverman waar
deeren we zeer; al was er geen enkele reden om bij 't citeeren van
verzen het oude taalbeeld te ontluisteren door een hinderlijke modern
nisatie. Dit kan gewenscht zijn voor een schooluitgave en werk uit
een zeer vroege periode; maar voor een vers van Vondel is daartoe
geen aanleiding.
Dat Dr. van Leeuwen de laatste 50 jaar in Nederland voor eigen
rekening nam, was vanzelfsprekend. Hij kent deze periode en hij
kent ze goed. Dat hij de behandeling der vlaamsche literatuur sedert
1830 heeft opgedragen aan Marnix Gijsen is dubbele winst : voor
hem en voor zijn literatuurgeschiedenis. Het heeft er hém voor behoed andermaal de vlaamsche literatuur te miskennen en, door verzuim, te kleineeren; en het is voor Marnix Gysen aanleiding geweest
om een uitzonderlijk gesloten en synthetisch beeld te ontwerpen van
de vlaamsche literatuur in de laatste honderd jaar. Daar is golving
in dit beeld en perspectief; daar is een klare kracht en vastheid in
de omtrekken; en daar is vooral in deze studie een zeer verheugende
zin voor porportie. Deze studie is een klein model van literatuur'schrijving, dat ik graag, afzonderlijk, op ruime schaal verbreid wou
zien.
Ik wou ten slotte nog den sympathieken toon vermelden van Prof.
Dr. Besselaar's overzicht der Z.-Afrikaansche literatuur. Het is een
opgetogen waardeering voor het vele goede dat daar in zijn land
ontluikende en groeiende is; maar het is geen ijdele zelfoverschatting.
Het is de schoone trots van een cultureel jong volk; dat zich nog verwonderen kan over de nieuwe en groeiende schoonheid van eigen
bodem en in zich reeds het stijgerend ongeduld voelt stampen van de
sterkere krachten die zich bevrijden zullen.
,

Ik zou bezwaarlijk een betere illustratie van deze literatuurgeschiedeniskunnen aanduiden dan de « Spiegel van de Nederlandsche
Poëzie », verzen van alle eeuwen saamgelezen door E. Van Vriesland.
Men kan deze twee uitgaven niet aan elkaar afwegen. De eene formur
leert de literaire schoonheid en de eigenschappen der verschillende
perioden; de andere laat de stof zelf, de schoonheid zelf getuigen.
Beide volledigen elkaar; al hebben de twee ontwerpers geen ruggen
spraak met elkaar gehad. De subjectiviteit van zijn keuze heeft V.
Van Vriesland niet te verantwoorden; die is vanzelfsprekend en een
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zeer te waardeeren eigenschap. Op die wijze alleen kan het beeld der
nederlandsche literatuur een persoonlijk accent krijgen en ontkomen
aan de verstarring. Zoo kon deze bundel tegelijk een werk worden
van schoonheid en in sommige gevallen van waardeherschatting en
van eerherstel. Dit hoog besef van zijn taak, gaat bij Van Vriesland
gepaard met een zuiveren eerbied vaar de , gaafheid en de organische
geslotenheid van het gedicht. Op dezen grond werden geen fragmenr
ten van gedichten opgenomen, een voorbeeld dat voor bloemlezers
als regel gelden moest. Maar dit werk heeft nog een andere verdienste, die ik niet onvermeld wil laten, deze : de nederlandsche literatuur
te zien als een eenheid, die zich in verscheidend ontwikkeld maar
steeds gehandhaafd heeft; en niet, zooals verscheidene Hollandsche
bloemlezers en literatuurschrijvers, die Vlaanderen slechts het deel
van den armen broer gunnen.
Deze « Spiegel van de Nederlandsche Poëzie door alle eeuwen »
mag gelden als een werk van hooge en duurzame waarde.
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KANTTEEKENINGEN
DIENSTMEISJES EN LITTERATUUR.
Gelezen in De Telegraaf : « Er zijn
hier tot verleden jaar menige goede duitsche roman en menig deel Dostoievski
over de toonbank gegaan naar duitsche
dienstmeisjes. Maar het heugt ons niet,
dat wij haar nederlandsche collega's een
Van Schendel verkochten. Als zij hem
lezen, dan halen ze hem in de bibliotheek. »
Hierop zou men kunnen antwoorden
als volgt :
1. Het is erg genoeg voor Duitschland
dat meisjes die de goede duitsche schrijvers en Dostoievski lezen in Nederland
talrijk dienstmeidenwerk hebben moeten
verrichten, want het gewone duitsche
dienstmeisje leest die schrijvers en Dostoievski niet, maar Courths Mahler. Als
het leest.
2. Het is een goed teeken van Nederland dat de Nederlandsche meisjes die
Van Schendel lezen nog altijd niet in de
noodzakelijkheid zijn zich te verhuren
als dienstmeid.
3. Het zijn niet alleen de nederlandsche dienstmeisjes die Van Schendel niet
lezen. Zelfs degene die andere goede
schrijvers als De Man en Coolen lezen,
lezen daarom nog Van Schendel niet.
G. W.
DE CAMERA OBSCURA.
« Onze Tijd » heeft aan Emmanuel De
Bom, Ernest Claes, Frans De Wilde,
Herman Teirlinck en Toussaint van Boelaere gevraagd welken indruk het boek
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van Hildebrand, d.i. Nicolaas Beets, bij
eerste kennismaking op hen gemaakt
heeft.
Zooveel hoofden, zooveel zinnen.
Emmanuel De Bom las het als knaap
en vond het geestig en vermakeljik, maar
vindt het nu grappigheid zonder grootmenschelijken inhoud, gezochte moppigheid niet veel beter dan Justus Van
Maurik. Het boek is, vreest hij, een nationale legende zonder meer.
Ernest Claes las het op tien- of elfjarigen leeftijd uit de patronaatsbibliotheek van de Abdij van Averbode. Hij
vond het hollandsch en echter dan de
verhalen der vlaamsche schrijvers omdat
het veel meer over het gewone dagelijksche leven ging. Voor de eerste maal
ontdekte hij humor in een boek en aldus
humor in het dagelijksch leven. En naast
dien humor ontroering. De Camera obscura en Max Havelaar zijn Ernest Claes
dierbaar gebleven.
Frans De Wilde herinnert zich niet
meer welken bijzonderen indruk het boek
in zijn jeugd op hem gemaakt heeft, maar
hij las het geboeid en betooverd met
intens genot. Nu herleest hij het zooals
hij een ouden vriend terugziet.
Toussaint van Boulaere houdt de Camera voor een boek van allereersten rang
in de wereldlitteratuur, maar op school
werd hij er mee gefolterd. Hij herinnert
zich de eerste kennismaking niet goed.
Een schoolboek was bij hem nooit geliefd. Het meest boeide hem « De familie
Kegge » en « Een oude kennis » herinnert
hij zich nu nog het levendigst. G. W.

HET KUNSTWERK VAN DE WEEK.
Nu de musea leeggemaakt zijn, de
grootmeesters der schilderkunst in bomvrije (hopen we !) kelders geinterneerd
voor den duur van den oorlog (« en er
was geen plaats voor hen in de herberg » !) maar het leven toch zooveel mogelijk zijn gewonen gang moet gaan, is
een conservator te Brussel op een idee
gekomen, dat alle conservators reeds
sinds lang hadden moeten uitvoeren : hij
exposeert « het meesterwerk van de
week ».
Hij houdt één enkel zaaltje van zijn
museum open, haalt elke week een ander
meesterwerk uit de oorlogscatacomben,
hangt het in dat zaaltje en noemt het
« het meesterwerk van de week ».
Hij begon met de H. Anna uit het
drieluik van Quinten Matsijs. Daarna
kwam Petrus Christus. Volgden en zullen
volgen : Dirk Bouts, Pieter Brueghel, P.
P. Rubens, Jacob Jordaens en andere
grootmaarschalken der schilderkunst.
Jaren lang heeft het meesterwerk van
de week tusschen tallooze andere meesterwerken van alle tijden gehangen en
weinigen zijn gekomen om ze te zien.
Nu komen vele om het eene werk te
zien. Want er hangt er maar een en het
hangt er maar een week. En men mist de
meesterwerken omdat men ze niet meer
zien kan. En vele meesterwerken op een
rij loopt men met beleefde diferentie
vlug voorbij, maar voor één enkel meesterwerk blijft men pal en ontroerd staan.
Zoo is de mensch en het is goed dat
ook de conservators nu eens en voorgoed
weten dat hij zoo is. P.

tot het Bestuur van Maurice Roelants,
die in de bedoeling van de bestuursleden
eerstdaags tot voorzitter zal worden benoemd, terwijl Vermeylen reeds tot eerevoorzitter werd verkozen.
Het is waardig van een man als Vermeylen heen te gaan voor ook maar
iemand dezen wensch in zichzelf geformuleerd had, voor iemand bij hem de
slijtage had vastgesteld die dan gewoonlijk gechromeerd wordt met het eerevoorzitterschap. Het was niet noodig dat
Vermeylen aftrad. Hij was het onbetwist
gezag en meer dan kloek genoeg om
menig jongere te beschamen. Hij heeft
liever jaren te vroeg willen aftreden dan
het één dag te laat te doen.
De Vereeniging spant nu voor hare
oude werkzaamheden den frisschen tweejaar Maurice Roelants. Wij kiezen dit
beeld uit de fokkerswereld omdat hij
inderdaad in ieders bedoeling het trekpaard moet zijn. De activiteit van de
Vereeniging is geen sinds decenniën geijkte ambtenarij. Met de hoogdagen heeft
Roelants bewezen dat zij kan uitgebreid
worden en nieuwe methoden kiezen. De
materieele levensvoorwaarden van den
vlaamschen schrijver, en daarover heeft
de Vereeniging te waken, daarvoor heeft
zij te ijveren, zijn ook niet meer wat zij
waren voor twintig, voor tien, voor één
jaar. Nieuwe tijden, nieuwe moeilijkheden, nieuwe mogelijkheden, ziedaar wat
den nieuwen voorzitter wordt voorgelegd. Hij is er de man naar om er niet
alleen rekening mee te houden, maar er
zelfs mee af te rekenen.
Leve Vermeylen, leve Roelants!

JONGER BLOED.
De jaarlijksche vergadering van de
Vereeniging van Letterkundigen onderscheidt zich van vele voorgaande door
het ontslag nemen van August Vermeylen
als voorzitter en het opnieuw toetreden

STIPENDIA.
Mocht Roelants soms nog aan optimisme geleden hebben omtrent de gemakkelijkheid van zijn taak als Voorzitter, hetgeen wij betwijfelen, dan heeft de voordracht van Lode Baekelmans ter jaarver-

-
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gadering van de Vereeniging zeker dien
waan verscheurd.
Als onmiddellijk, binnen afzienbaren
tijd bereikbaar doel, stelde Baekelmans
voor, het verkrijgen van staatsstipendia
van wezenlijk belang, duidelijk gezegd
jaargelden, voor letterkundigen die dit
verdienen.
Hij herinnerde op het voorbeeld van
Skandinavië, waar het Storting of huis
van afgevaardigden beslist over het toekennen van een levenslange jaarwedde,
waarmee o.a. Ibsen en Grieg werden begunstigd. Hij wilde België van het
systeem der goedbedoelde aalmoezen
doen overgaan naar het pensioen dat
nationaal eerbewijs is.
Hiervoor wilde hij een speciale taks
van 5 centiem laten heffen op elk
kino-entrée-biljet. Bij discussie bleek dit
onmogelijk, daar ons fiscus-systeem geen
belastingen innen kan, die vooraf voor
een bepaald doel zijn bestemd. Onze fiscus rijft alles in een grooten pot waarin
de herkomst van het geld onbekend
wordt.
Het is zeker onredelijk dat een land
met een millioenenfonds voor wetenschappelijke opzoekingen niets dergelijks
bezit voor de kunstenaars en het idee is
logisch dat het in de lijn van koning
Leopold, opvolger van Albert den Stichter van het fonds voor wetenschap, zoon

884

van Elisabeth, Beschermster der kunsten,
liggen zou, het koninklijk initiatief te
nemen tot de oprichting van een parallel
fonds voor de dragers der artistieke
landsfaam.
Niet alleen Skandinavië geeft ons een
voorbeeld. In Italië geniet elk lid , der
academie voor kunsten en letteren van
een jaarwedde met vrijkaart op het spoor.
Duitschland stichtte een eigen Nobelprijs.
Rusland stelt zijn schrijvers in staat onbekommerd te arbeiden.
Maar niet alleen de dictatuurlanden
geven een voorbeeld. Engeland heeft o.a.
zijn poët laureate. Als Nederland niet
veel doet. wil dit niet zeggen dat de
kunstenaar er aan zijn lot overgelaten
wordt. Dit moederland van den gordel
van smaragd die zich slingert om den
evenaar, telt genoeg rijke particulieren
die verdienstelijke kunstenaars steunen
op een wijze die eerbetoon is.
Kortom, practisch wordt haast overal
rondom onze grenzen meer en beter gedaan. Het land dat zijn roem in de geschiedenis, en wellicht ook nu nog, meer
aan zijn kunst dan aan zijn wetenschap
dankt, is aan zichzelve verplicht niet ten
achter te blijven. De Vereeniging zal de
verschillende buitenlandsche methoden
bestudeeren en een uitvoerbaar plan
trachten voor te leggen.
G. W.

Boek b e s p r e k i n

g

DRIES LODEWYCKS :. M e e s t e r D o n c k. Uitg. J. Van Mierlo, Thurnhout, 1939.

Dit leven van een voorbeeldig onderwijzer, ongemeen vlot en met aanvaardbaar
chauvinisme geschreven, behoort tot de beste volksliteratuur van dit oogenblik.
P. D. V.
RENÉ CNUDDE : I n d e S c h a d u w. Uitg. R. Cnudde, Gent, 1939.

Het zou onrechtvaardig zijn het debuut van dezen jongere, naar we meenen,
stilzwijgend voorbij te gaan. We hebben blijkbaar met een ernstig element te doen,
wiens verdiensten echter door een onontbolsterde vakkennis worden te niet gedaan.
Een goede tien jaar terug zou hij in de rij der schrijvers die er een essayistischen
romanstijl op na hielden geen mal figuur hebben geslagen. Deze techniek, die op
den vooravond van den dynamischer roman nog vergeeflijk was, komt nu niet alleen
verouderd, maar totaal kunstmatig voor, zooals we dit trouwens reeds vroeger van
het wangedrochtelijk werk van Victor Brunclair « De Monnik in het Westen » deden
uitschijnen en nog niet lang geleden voor « Baltus » van L. Swerts.
René Cnudde heeft nochtans dit op zijn voorgangers voor, dat hij met beide voeten
in de realiteit blijft. Doch zijn intellectueele bagage en zijn studentikoze bevliegingen
beletten hem vooralsnog de idee en het gevoel binnen gestalten te doen leven, zijn
gevoelswarmte en zijn argumentatie hebben wel dialectische, maar geen psychologische
beweegkracht. Het komt ons voor dat de schrijver getrouw is willen blijven aan
de eerste expressionistische strooming ten onzent, hetgeen zijn zinsbouw nog laat
vermoeden - of zich op eigen beenen sterk genoeg heeft gevoeld in een tijd dat
alles nog een experimenteel karakter had. De litteraire evolutie langs Brulez en
Berghen in Vlaanderen en langs Vestdijk en Bordewijk in Nederland, is hem blijkbaar ontgaan of heeft hij genegeerd. Nochtans bij die vier had hij technisch oneindig
veel baat kunnen vinden. Nu wordt de chaotische strijd tusschen het jongelingsidealisme en de realiteit een' loutere aaneenschakeling van parafrasen, een levenloos
esthetische ontboezeming. Het gegeven, de weg van een naoorlogsche jeugd naar een
eerlijke dienstbaarheid in de maatschappij, bood de beste kansen voor een mooi en
krachtig kunstwerk. Als specifiek jeugdig en anachronistisch valt op te merken de
invloed van « Manon » van l'abbé Prévost en van « La vie de Bohême » van Murger.
P. D. V.
,

E. CLAES : De Vulgaire geschiedenis van Charelke Dop.
Heruitgave Het Kompas, Antwerpen.
Niet het meest bekende werk van E. Claes, maar wellicht het gaafste. Het is
Charelke Dop zelf die vertelt : gewetenloos en cynisch, met den bitteren humor van
een schavuit ; maar met een ongewone en nergens falende echtheid van toon. Ik
meen niet dat E. Claes één ander werk met zoo vaste hand geschreven heeft. Dr. V.

I n A a n b o u W. Letterkundig werk van jongeren. Uitg. A. Manteau, Brussel.
Een keuze uit het onuitgegeven werk der jonge en jongste generatie ; geïllustreerd
met nog niet gepubliceerde portretten. Een beeld op deze wijze samengesteld kan
slechts betrekkelijk volledig en getrouw zijn. Niet elk schrijver heeft op elk oogenblik werk van waarde in voorraad. Maar zooals deze bundel er uitziet maakt hij
een frisschen indruk. K.
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GERTRUD VON LE FORT : D e eeuwige Vrouw. Vertaling Leo De
Roover. Uitg. De Oogst, St-Jacobsmarkt 50, Antwerpen.
« In dit boek wordt getracht de beteekenis der Vrouw aan te geven, niet van
uit de plaats die zij psychologisch of biologisch, geschiedkundig of maatschappelijk
inneemt, maar van uit haar symbolische plaats. »
Met dezen aanvang van het Voorwoord, heeft de schrijfster het wezen van haar
werd gekarakteriseerd ; een werk van hooge beteekenis dat we thans slechts kunnen
vermelden, maar waarop we later uitvoeriger de aandacht zullen vestigen. Het
moge intusschen in vele handen komen. V.
WOLFGANG LANGHOFF : D e V e e n s o l d a t e n. Vert. van Die Moorsoldaten
door Nico Rost. Uitg. Contact, A'dam.
Dit is het relaas van dertien maanden concentratiekampleven in Duitschland. En
het is geschreven met een accent van groote eerlijkheid en waarachtigheid, en eenvoud.
K.

D e R u k a a n d e t r a l i e s. Dagboekaanteekeningen van Jeanne van de
Putte. Uitg. De Standaard. Antwerpen.
Na : « Mijn hart is niet hier » en « Zoo hard en zoo schoon », deze keuze en
keur uit de dagboeken van deze zeldzame ziel, die zoo vroeg maar reeds zoo onwezenlijk schoon in Gods armen viel.
Pater Reypens heeft ook deze uitgave met een diepen schroom en groote vereering ingeleid. W. B.
FILIP DE PILLECIJN : D e S o l d a a t J o h a n. Uitg. Van Kampen, A'dam.
Prijs . 2,90 fl.
Alle pacifistische redevoeringen kunnen uit het werk de Pillecijn niet wegredeneeren den trots te zijn geweest een soldaat in den grooten strijd.
In den soldaat Johan geloof ik; in Johan, den boer niet. Johan is een krijgsman
geweest die vocht voor zijn loon en brandde en plunderde waar hij er de kans toe
zag, met dezelfde liefde voor het vaderland van zijn heer. Waar de Pillecijn van zijn
krijgsleven verhaalt heeft zijn woord een accent van groote waarachtigheid.Maar tegenover den drang van Johan om na dit ellendig bedrijf terug te keeren tot den grond
als tot een moeder, blijf ik toekijken zonder overgave. Ondanks zekere verwantschap
met Isaac van Hamsun's Hoe het groeide. Misschien ook terwille van deze onmiskenbare verwantschap. Het is natuurlijk mogelijk dat de Pillecijn dit werk niet eens
gelezen heeft ; Hamsun heeft trouwens niet het monopolium van den boer en het
land. Maar wanneer ik Johan volg door de Durmevallei om ten slotte het stukje
onontgonnen heide te vinden, waar hij wonen wil en boer worden, en wanneer Johan
wat later terugkeert uit het dorp met een geit, en wanneer ik verder lees : « Op een
middag kwam Johan vanuit het dorp. Hij trok een koe door het zand », dan kan ik
onmogelijk het beeld van Isaac uit mijn herinnering wegdenken. Maar Isaac is een
boer en groeit als een boer; Johan blijft de krijgsman, die zich een boer waant. Een
keuterboertje is nog een boer; maar Johan geraakt niet met het land vergroeid. Ik
blijf sceptisch, ondanks de volle, smeiige door de aarde gevoede en doordrenkte taal
van de Pillecijn. Het kan ook zijn dat Johan te veel en te mooi over den boer en
het land praat. Al is dit werk niet het gaafste van de Pillecijn. Misschien zie en zeg
ik te scherp de onvolkomenheden van dit verhaal ; men gelieve het dan te verklaren
uit mijn groote waardeering voor de gezonde kracht die leeft in het werk van de
Pillecijn, en voor de glanzende volheid van zijn taal. A. V. C.
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Geen mooiere vacantiedag,
dan een uitstapje . naak
VZ1bIUAILPUIWJ
HOLL. LIMBURG
Het moóiste toeristenoord van Zuid- Limburg, niet zeer interessante bezienswaardigheden. De .voornaamste is de
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GEMEENTEGROT
Deze grot met een oppervlakte van bijna 100 Ha. bevat een
ondergrondsch Meer van 14 Ha., een historische Kapel uit
den Franschen Tijd, eeuwige druppen, vele beeldhouwwerken
en teekeningen betrekking hebbende op .het ontstaan der grot
en de geschiedenis van Valkenburg.
' Wordt jaarlijks door meer dan 30.000 personen bezocht
Voor Vlaamsche gezelschappen en vereenigingen van minstens 10 personen een flinke korting op den ingangsprijs.
Prospectus en inlichtingen worden op verzoek gratis verstrekt
door het GEMEENTEBESTUUR van VALKENBURG
(Holl. Limburg) . '
JONGE DIETSCHERS!I Richt Uwe tochten naar VAL~
KENBURG, vol - natuurschoon en bijzondere bezienswaar
digheden!
-

DE STEM (Nov.). — R. Beerling : Op de bres. — D . Coster : Het' leven en
sterven van Willem van Oranje. — N. Loeser : Wagner en Verdi. — J. van Geuns :
Verzen. — H. Marsman : Utrecht. — L. de Bourbon : Vers. — Anth. Donker :
De jongste generatie en de werkelijkheid. — Dr. M. van Blankenstein : Rusland's
prijs.
Texeira de Pascoaes : Het droomgezicht. — Critisch bulletijn.
—.

(Zie verder.)

llanJelskooqesclirool voor Juilrouwen
Zusters van Liefde,-37, Kte Nieuwstraat

ANTWERPEN
Voorbereidende Afdeeling :. HANDELSHUMAMORA 3de, 2de, iste
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BRAND

ONGEVALLEN
LEVEN

OUDERS,.
die zwakke schoolgaande kinderen hebt, zendt ze naar

ST. LUDGARDIS' OPENLUCHTSCHOOL
Koningshof . --. SCHOTEN
Dattr zullen: zf j h*n .: Ctachteu herstellen te midden der' mástbossehen. Zij zullen
er regelmatig de klàssèà volgen zonder nadeel voor hun gezondheid, 'en tevens
een verzorgde opvoeding genieten.
VOLLEDIG LAGER ONDERWIJS
,

-

Doelmatige en moederlijke verzorging in het mooie tehuis : St. Ludgardishofken.
Telefoon : Antwerpen 14710

DE GIDS .(November). — Stem uit de Redaktie. -- Uys Kriege : Gebed aan
die jong maan. —= J. van Geuns' : Sonnetten. — C. van Wessem : Het Paardrijdstertje.
- A. Helman : De Attaché. — J. W. -Weremeus Buning : Het Spel der Vergissingen,
van . W. Shakespeare. — Dr. Ir. Plantenga .: Versailles en de omliggende kastcelen.
-=- Dr. H. Brugmans : Agressieve gematigdheid. — Dr. A. van Duinkerken : Kroniek
der.-Nederlandsche letteren." — Mr. B. Telders : -Buitenlandsche Kroniek. — Bibliographie.

(Zie verder)

De KATHOLIEKE SOCIALE SCHOOL VOOR VROUWEN
POSTSTRAAT 1 i 1. BRUSSEL 3
bereidt voor' tot het behalen van het

-

of f icieelé diploma van Maatschappelijke Assistente
en ' tot het waarnemen van

vrouwelijke beroepen bij uitstek:
nijverheidsassistente, propagandiste van sociale vrouwenwerken, maatschappelijke
assistente in openbare . besturen, in particuliere werken, . in de Kolonie, enz....
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---- _ _:-

Nationale Maatsc happij der Belgische Sp oo rweg e n
.

De Spoorweg
biedt LI
Abonnementen voor 5,en. 15 dagen.
1 Heen- en terugbiljettén
Week-endbiljetten
Kaarten voor .10 reizen heen- en terug
Kilometerboekjes`
welke U toelaten aan

VERMINDERDEN PR-IJS
1
te reizen

COMFORT - SNELHEID
VEILIGHEID - GOEDKOOP
Inlichtingen te bekomen in elk station
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

•Zo j• verschenen
I. VÁN GELDEREN.

DUiTS WOORDENBOEK
doo J. H. VAN BECKUM
EERSTE DEEL Duits-Nederlands
Prijs, gebonden . . gid 3,75
Achtste druk .
In dezen druk zijn door vermeerdering van den .omvang en door een
ruimte winnende =etwijze zeer veel nieuwe woorden en
uitdrukkingen opgenomen.
Verkrijgbaar bij den Boekhandel en bij den Uitgever
J. B. Wolters, — Groningen-Batavier
..^^,^a.nu^^^m^^nHi^nni^uaiinH^ ^irnt^n^ns^m^^nn^m^i^mn^t^t^►tnt^tul;tlll^I^IINI^mtl^fml^lillt^!Il1^111^i1^i1d1^^1

DE NIEUWE GIDS (Nov.). — Dr. Alf. Haighton : Sigmund Freud. — Prof.
Dr. Otto Forst di Battaglia : Nachruf auf Freud und die Psycho-Analyse. — Bijdrage
ter eere van ,Lod. van Deyssel, door Minister Bolkensteyn, Mw. Dr._ J. Goekoop de
Jongh , Frans ' Mynssen, E. Patyn de Brauw, J. L. Piersson, F. Schmidt-Degener, A.
Vermeylen, A. van Welie. — E. Verhaeren : De Godsgeesel. — Dr. A. Haighton :
Mislukt dagbeknoptheid. — Verzen van Hélène Swarth, Frouwien Kuyper, Laura
Sherry, Dr. A. Schillings. — Jos. Panhuysen : Chroniek der Fransche letteren. — M.
Beversluis : Chroniek der Poëzie: — Joh. Perey : Buitenlandsch overzicht. — Jhr. K.
Lichtsignaaltjes. -- J. KiQos Reyneke van Stuwe : Feiten en . Fantasieën. — Bibliographie.
-

(Zie verder.) -
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Vereenigde F8bridten N. V.
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Gedeponeerd Merk
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ASBEST - CEMENT LE·IEN
..

"

·VLAKKE EN GOLFPLATEN· '.
STEENBAKKERIJEN "
PABRIEKEN VOOR :

. PLAASTER EN-PLAASTERPLATEN

CEMENT-PANNEN EN CEMENT- VLOERSTEENEN'
BETON~PRODUKTEN -

GEWOON EN

KUNSTVAATWERK ;

DR~J

.

&

. BOEKBINDERIJ

L •.·-_.__•.__.:.1

ZUIVERE WAAR . IS GOEDE . WAAR!

DE BEUKELAE S PRO DUCTEN
BISCUITS

CHOCOLADEN

'EXQUIS

WAFELS
BONBONS

Â

1

.

j%

CARAMELLEN

FOFFEES
PRALINES
FONDANTS

Geven ondèr dit opzicht alle mogelijke waarborgen
MEER ZOETHEID... DOOR. MEER ZOETIGHEID!

. LA "REVUE . GENERALE (Nov.). - . Louis de Lichtervelde : La geurre et la
paix. -- Henry Carton de Wiart, ministre d'Etat : Chronique d'un autre temps (18781890). — Adrien de Prémorel.: Dans les grottes et les cavernès de la préhistoire.- —
Ca.mille Melloy :Chant prémortuaire. — F. Brusselmans : Salazar et le réveil du
catholicisme portugais. — Francois Vermeulen : L'Enseignement du Francais en Bays
Flamand. -- Francis Hermans : Molière et Bossuet. --- C. Requette : La guerre d'hier
et celle d'aujourcL'hui. — LouistThomas Jurdant : La Bêche (Comte). — Sophie
Deroisin : La poésie Anglaise pendant la grande guerre. -- Germaine Sneyers : Revue
Littéraire : La poésie ou pays de Liége. -- Fernand Baudhuin : La blocus économique
de l'A.lemagne.
-

(Zie verder.)
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Het Leven is ingewileld... Het is nog nooit zoo ingewikkeld
geweest. En niemand is zoo- veelzijdig,
dat hij. thuis is -op alle geleieden, waarmee hel moderne leven hem dagelijks
in aanraking i rengt:

LAREVUE GÉNÉRALE

• ABONNEMENT :
BELGIQL1 t Un

50 frs.

Ui> an •

100 -frs.

Six mois

55 frs.

-

CONGO :

-

95 frs.

Six mois

110 'frs.
$TRANGER : Un an
60 frs.
Six *nois
LE NUMERO : 9 francs, port en plus

Het wérk dat óp a l . -e v rag e, n'
antwoord geeft, is .

-

Compte . chèques postaux : 1038.91.
L'ÉDITION UNIVERSELLE, S. A,,
53, rue Royale, BRUXELLES

LEOPOLD'S ENCYCLOP/EDf
in 3 deelen, gebonden in donkerblauw
kunstleder en .met goud gestempeld.
Dé 3 deelen samen bij vooruitbetaling
480 - fr.

BEZOEKT GENK

Per deel bij vooruitbetaling .(165 fr. per
495 fr.
deel)
-

In afbetalingen van 25 fr. ' per maand
510 fr.

Centrum van Toerisme
Parel der Kempen
Albert-Kanaal
Prachtgebouwen
-Kolenmijnen
W erkmanswi jken

.
.

:.

LEOPOLD'S ENCYCLOPA?DIE
is bewerkt 'naar - den vijfden druk van
Winkler Prins' Algemeen . Encyclopaedie, en tot op den laatsten dag aangevuld
door Ir. B. Swanenburg, Phil. Lic., doorgezien door E. H. W. Nokt, oud-hoogleeraar -aan het Seminarie te Warmond.

LEOPOLD'S ENCYCLOPEDIE
verschijnt in 3 deelen, het eerste deel
is _ zoo juist verschenen, de beide volgende met tusschenpoozen van ongeveer
6 maanden. Het formaat is 19 X 26 cm.
Het ' bevat omstreeks. 2700 • blz. rijk
• geillustreerden tekst, 200 pagina's illustraties •op- kunstdrukpapier buiten den
tekst, benevens 24 gekleurde kaarten van
de geheele wereld ' en 18 platen in vier
kleurendruk.

VERMAARDE HOTELS

C^^C^7C^`^JC^►^C^`^J ^^C^►^J6`^J

Het hoogste genot
krijgt men
•
blo het lezen
door

'n koffie' te drinken
met

1

F.1

UITGEVERSMAATSCHAPPIJ
A. MANTEAU, P.. V. B. A., BRUSSEL

,...

S.

DE
BEUKELAARS
CHICOREL

w

niet Zien te GENT

Slet. Grvenkastee1 it dr 1 cwél
t burcht van 1180; Geeraard Duivelssteen van1245
Sint-Baafskerk met haar kunstschatten, o.a. ' DE AANBIDDING VAN 'T LAM door
de
. Van. Eyck; Sint-Baafsabdij ; . de Bijloke Abdij ;-. de Begijnhoven; hel
Belfort; het Stadhuis; de vermaarde stadsgezichten van Oud Gent; de talrijke Musea;

gebroeders

de Plaats der Gefusilleerden; enz.
Voorstellingen vaa LANGELOÓ I' VAN . DENEMARKEN
-- - in 's Gravensteen , van 15 tot 23' Juli 1939. --

Vraagt kostelooze prospectus aan het

••

INLI CHTINGSKANTOOR VOOR TOERISTEN (Belfort) Gen t.
-

ROEPING (Nov.). — G. Knuvelder -; Moller zeventig jaar. -- M., Molenaar:

Op den verjaardag van' Dr. Moller. — Mr. H. Marchant : Een jeugdig grijsaard. --Verzén van G. De Laat, F. Wübbe, H. Vencken, P. van der 'aeter. -- G. Knuvelder
Een uitstapje naar Eikenterpen. --- I. 'Wilderbeek : Classieke cultuur en christelijk
leven. — Prof. Veraart : Soc. Economische kroniek. -- Dr. J. Samen : Vruchtbaar
onderrichtin kerkgeschiedenis.
(Zie verder.)

Brialmontlei 39, ANTWERPEN
Telefoon 952.03
DAGSCHOOL : 1. Beroeps- en Handelsschool; Voorbereidende Afdeelingen. De
. leerlingen worden aangenomen na het Ede Jaar Lager Onderwijs.
2. Normaalschool voor Beroeps- .en Huishoudelijk Onderwijs.
3. Beroepsleergangen. Alle namiddagen voor kleedersnit en hoedenmaken.

STE. CODELI EVE

AVONDSCHOOL. -- INTERNAAT : Bij de Eerwaarde Zusters O;L.Vr. der Goede
Hoop, Lamorinièrestraat, 931, ' Antwerpen. -- -- -=- --- Prospectus op aanvraag.

N. Ur ^tabl^sse ment^e^n B REPOLS
-

Gesticht in 1797
-

UITGEVF,RS

BOEKBINDERS

DRUKKERS

TURN110UT(België) Pauselijke Uitgevers

WOORDENBOEKEN :

MODERN WOORDENBOEK EN POPULAIR- WETENSCHAPPELIJKE . ENCYCLOPEDIE, door J. Verschueren S.J. Derde druk.: Deel I _ :- 986. blz. Deel . II :. 990 blz.
225 x 145 - mm. 'n Standaardwerk dat op de 'schrijftafel moet liggen van alle
Leeraars, Onderwijzers en Studenten. Prijs : Fr. 140 voor het volledig werk.
HET JUISTE WOORD : Beteekenis. Woordenboek der Nederlandsche Taal, door
L. Brouwers S.J. 150. x 200 mm. 1096 blz. Het ideaal woordenboek voor Schrijvers,
Opstellers en Vertalers. Prijs Fr. 60.
NEDERLANDSCH BIBLIOGRAFISCH WOORDENBOEK, bevattende d.è belangrijkste werken in Noord- en Zuid-Nederland verschenen in het eerste kwart der
XXe eeuw, samengesteld door J.. Verschueren S. J. 145 x 210 .mm., 352 blz.
Prijs : Fr. 45. 'n Onmisbare inlichtingsbron voor schoolgaanden.
-

KLASSIEKE UITGAVEN :

GRIEKSCHE OEFENINGEN voor vierde en derde door Dr. J. Aerts, St. Pieters.
college, Leuven. 210 x 135 mm. XVI-212 blz. Met driedubbele woordenlijst
121 blz.). Prijs : Fr. 18.
HET JUISTE LATIJNSCHE WOORD, door K. Van Genechten, St. Jozefscollege,
Aarschot 200 x 140 mm., 136 blz. Met een alfabetische Latijnsche en Nederlandsche woordenlijst. Prijs : Fr.. 10.
LATIJNSCHE REDEVOERINGEN met een bloemlezing uit de christelijke schrijvers.
Geschiedkundig en stilistisch verklaard door Dr. R. Stock, leeraar aan het Klein
Seminarie te Roeselare en . Dr. V. Geerts, leeraar aan het Klein Seminarie te
-

-

•

Hoogstraten. 140 x 20G mm., 128 blz.

HANDELSREKENEN, door G. Hilderson, leeraar in handelsrekenen aan de Patroonsen Handelschool te Brugge. 240 x 160 mm., 312 blz. Leerboek voor de eerste
handelsjaren der technische handelsdagscholen, voor de vijfde en de vierde der
humaniora, voor ..de handelsklassen der. middelbare scholen, voor handelsavondscholen en ten dienste van kantoor- en bankbedienden. Prijs gebrocheerd : Fr. 25,
gekartonneerd Fr. 30, in linnen band Fr. 35.
HET EVANGELIE VAN LUCAS, met inleiding, aanteekeningen, woordenlijst en
illustratie door C. Raeymaekers, Pr. Leeraar der Rhetorica aan het St. Pieterscollege, Leuven. 200 x 140 mm. 248 blz.
ALGEMEENE HISTORISCHE ATLAS, voor staatkundige, - economische en cultuurgeschiedenis door Prof. Dr. J. Verschueren S.J., 'St. Jan Berchmanscollege, Brussel,
Dr. Balieus en Dr. E. Spaey. Voor leeraars en studeerende jeugd het boek van het
.

jaar. 80 blz. met 400 kaarten. 24 blz. alfabetisch register. 285. x 225 mm. Prijs

gebroch. 50 Fr. ; gecart. 35 Fr. ; in Iinnen band 60 Fr.

NEDERLANDSCH-LATIJNSCH LEXICON, d. Dr. Juul Aerts en K. Van Genechten.
Onmisbaar voor de studenten van onze humaniora, 190 x 135 mm., 462 blz.
-

-

Prijs : 40 Fr.

TER PERSE : . .

MODERN HANDWOORDENBOEK DER NEDERLANDSCHE TAAL, door Dr.
J. Verschueren S.J. en Dr. E. 'Spaeg.
IN VOORBEREIDING:

LATIJNSCH-NEDERLANDSCH WOORDENBOEK, door Dr. . P. Bayens, Dr. - J.
Aerts en Dr. V. Geerts.
SOPHOKLES, KONING OIDIPOES, met aanteekeningen en woordenlijst door Dr.
Ant. Vetboven, Leeraar aan het Athenaeum, Antwerpen.
HANDBOEK DER GELOOFSVERDEDIGING, door J. Van Brabant, St. Pieterscollege, Leuven en Dr. R. Stock, Klein Seminarie, Roeselare.
Verkrijgbaar bij > alle Boekhandelaars.

Woordenboeken, Schoolboeken voor .Middelbaar onderwijs e.a.
Alle lidschriften vanWoordenboeken,
zal de FIRMA BREPOLS voor eventueele uitgave met genoegen bestudeeren.

.

DOOR

;

·EM.-DEBOM
met- een portret van "den·sduijver•.een volledige bilbiographie van zijn werk
.
en een Inleiding
MAURICE GILLIAMS
144 blz., formaat 20 X 14 em. . .

van

Ing. fr. 25,UITGEVERSMAAT~PPIJ

. Luxe uitgave fr.
A. MANTEAU,

50,~

BRUSSEL

DE VLAAMSCHE GIDS (Okt.), - M. Styns : Ons land en de oorlog. - Dr.
W. van' Eeghem: Contrabandetooneel. - A.D. R. : Kunstgeschiedenis en kunstcritiek.

Bezoekl Leu.ven
ZIJN HEERLIJK STADHUIS EN ZIJN PRACHTIGE
HISTORISCHE GEBOUWEN
Op bet inlichtingsbureau in bet station en op bet Stadhuis bekomen
de toeristen gratis a1 de noodige documenten.

HUISMEIRE
Ste Katelijneveat, 26, ANTWERPEN - Tel. 327.87

SCHRIJF- EN REKENMACHINES
NIEUWE — REBUILT TWEEDEHANDS

BIJZONDER WERKHUIS VOOR REPARATIËN
ONDERHOUD VAN ALLE MERKEN
VERHURING VAN SCHRIJFMACHINES
STALEN BUREELMEUBELEN
Kopijwerken

Alle bureelbenoodigdheden

CENTRALE VERWARMING
DE WILDE & SELLESLAGS -- P. V. B. A.
ANTWERPEN
-Admiraal de Boisotstraat, 19-21 •
Telefonen : 747.10 — 735.22
Centrale verwarming bij middel van stoom, warm water en warme lucht
Koud- en warm water verdeelingen
Nijverheidsinstellingen — Verluchtingen — Pompinstellingen
Plannen en Bestekken gratis
Bijhuizen : BRUGGE-Ste Kruis : Vlamingstraat, 12, Telefoon 313.59.
HASSELT : Dorpstraat, 35, Telefoon 654.

Volled ige Veiligheid
voor Uw - kostbaarheden en waardepapieren, wanneer U ze plaatst
in een banrdkast gehuurd bij de KREDIETBANk.
De staat- en betonconstructie van onze koffers en kofferkelders,
waarop wij bovendien een bestendige waakzaamheid uitoefenen,
schept een zekerheid die op geen andere wijze geëvenaard kan
worden.
Nog andere voordeelen : koffers in uiteenloopende maten be-.
schikbaar; eiken werkdag vrije toegang tot de kofferkluis; mogelijke
aanstelling van gevolmachtigden; matige huurprijzen.
OPEN BEWAARNEMING VAN KUNST- EN ANDERE
WAARDEVOLLE VOORWERPEN

. KREDIETBANK
bezoekt Kortijk 1
MONUMENTEN — KERKEN — BEGIJNHOF — MUSEA —
PARKEN —WANDELINGEN — LEIEZICHTEN — NIJVERHEDEN
KORTRIJK : DE GULDENSPORENSTAD

GEDICHTEN
van ARNOLD SAUWEN
Een keur samengesteld door EM. DE BOM en M. GILLIAMS
Met een portret van den schrijver, een inleiding door Em. De Bom, een karakteristiek
door Dr. M. Rutten, een levensoverzicht door Dr. C. Godelaine en een onuitgegeven
prozastuk van A. Sauwen.
144 blz., formaat 20 x 14 cm. — Ing. fr. 28.—
UITGEVERSMAATSCHAPPIJ A. MANTEAÏJ, BRUSSEL

J. J. ROMEN EN

ZONEN -

MAASEIK

NIEUWE UITGAVEN

MESSIAS·KONING
door Dr [os, PICKL, vertaald en bewerkt door Dr A. ·VAN
DEN BORN.
Ingen.: 48 Ir, Geb.: 60 ft.
~

ZIELSZIEKEN EN ZIELZORG
door Dr Chr. SCHULTE, O. M. Cap. - Uit het Duitsch
door H. HOGELAND.
Ingen.: 48 &. Geb.: 60 fl.
~

HET
JK ZIELZORG
RECHT
ZIELSZIEKEN EN
door Dr A. RETZBACH. - Voor Nederland en Belqte
bewerkt door P. Dr H. VAN GROESSEN.
Ing.: 80 fr. Geb.: 90 fr.
~

LEEKENBREVIERTJE
door Dom. N. BOER O. S. B.
Prijzen volgens band: 42 fr.; 52' fr.;

128 fr.;

168 ft.

~

JERUSALEM·ANTIOCHIE
De prediking van Petrus. - N" 7 uit Bijbelsche Monogra...
phien, door Prof. H. BODDEKE C. s. s. R.
Ing.: 30 fr, Geb.: 42 fr,
~

VAN KNOP TOT BLOESEM
door Dr C. MEULEMAN en

J.

LAMERS ..HOOGVELD.
Ing.: 48 ft. Geb.: 60 fr.

--,

COMPAGNIE MARITIME
• _
SELSE N.Y..
AGEMRM ..,8EHElADmS

AGENCE WARITIWE

IHTERNATIONALE 'N.V.
ANTWERPEN: 61, S~~ KathetijMVGst

reI. 218.to..2-19.1o..2t'.'O (25Iijn.,,)

T.I. Adres: IJAGEKMARtM"

CONGO-LIJN
SNEL POSTDIENST TUSSCHEN

ANTWERPEN EN CONGO
via

LOBITO*

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

II

"Enkel voor Passagiers.

I

LIJN OP LOBITO
Maandelijksche postdienst naar Angola.

LIJN OP NEW * YORK
Regelm.atige postdienst. -

Vertra alle ZATERDAGEN.

LIJN OP BRAZILIE
Twee-maandelljksche po stdienst,

LIJN OP LA PLATA
Twee.. maandelijksche postdienst.
Voor vervoer, relsen en inUchtingen zich te wenden tot de Agenten
Beheerdees :

AGBNCE MARITIME INTERNATIONALE, N. V.
Ste-Kathelijnevest, 61, ANTWERPEN

1
I!::
8

Telegram.. Adres t « AGE N MAR IN}), ANTWERPEN
Teldooa J Nrs 218.90 ~ 219.10 ~ 219.90

-

-

•

._

-:!I

Drukkerij SCHEERDERS...VAN KERCHOVE, N. V., St.. Niklaas...Waas.

