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ROEPING
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INLEIDING.
Roeping is gewijd aan de schoonheid, aan alle schoonheid, aan de
schoonheid alleen. Wij willen in onze bladen geen andere uitingen van
de menselike ziel, als die van de schoonheid. Niet omdat wij de andere
openbaringen van wat er leeft en streeft in de mensen, minderwaardig
achten, maar omdat de schoonheidsuitingen voor de mens zo voornaam
zijn, dat ze recht hebben op geheel afzonderlike behandeling, buiten en
boven de andere openbaringen van mens en maatschappij.
Immers de schoonheid is oneindig in zich zelf, maar de mensen kuno
nen- alleen openbaren, wat zij van die oneindige schoonheid menselik
mochten aanschouwen. De ziening hier op aarde van de schoonheid is
menselik en eindig, en de openbaring hier op aarde van de schoonheid
is menselik en eindig; maar de geziene schoonheid zelf is eindeloos.
Want de Schoonheid die is, altijd geweest is, en altijd zijn zal, de
Schoonheid die eeuwig is, is God. En alle schoonheid die wij mensen
aanschouwen, is de openbaring van de eeuwige Goddelike Schoonheid,
is de afstraling van God zelf, zoals God die geopenbaard beef t, zelf
in Zijn gehele schepping onmiddelik, en middelik door de vermogens
der mensen; wat Hij geeft natuurlik en bovennatuurlik, en wat zij door
die vermogens van Gods schoonheid aanschouwen en openbaren
mogen.
Schoonheid hebben we gezegd, omdat we meer bedoelen dan kunst
alleen, in de enge beperkte betekenis van opzettelike schoonheidso
uiting, met opzettelike berekening, met bepaalde daarvoor bestemde
middelen.
T'is niet zozeer de vraag of iemand kunst geeft, maar alleen of ie
schoonheid geeft, dus of zijn leven, zijn werk 'n openbaring is van de
goddelike schoonheid. Daarom hebben wij dan ook gezegd, dat Roeping
is gewijd aan de schoonheid, Roeping is, 'n maandschrift voor schoono
heid. Zo kan 't ook meermalen gebeuren, dat gewezen wordt op uitino
gen van schoonheid, waar niet eens aan kunst, ja niet eens aan schoono
heid gedacht is, maar alleen gegeven is zuivere zieleuiting van de mens,
wat die mens in eigen ziel van et Goddelike aanschouwen mocht.
En hierin ligt ook duidelik zichtbaar de verklaring, waarom Roeping
gewijd is aan alle kunst, aan de kunst in zijn volheid, aan alle schoono
heid, en zich niet beperken mag tot bemoeienis met bepaalde schoono
heidsuitingen, met 'n enkele bepaalde kunst alleen.
❑ ❑ ❑
Omdat et waarachtige kunst- en schoonheidsleven alle andere wero
kingen en strevingen van de mens in zich besloten houdt, is geen
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waarachtige kunst mogelik, wanneer niet alle menselike verhoudingen
alle menselike strevingen gericht zijn, zoals God ze richtte, toen Hij
de mens geschapen heeft. Alle menselike strevingen hebben dus ook
hier noodzakelik onze belangstelling, maar hier alleen in zover ze ono
middelik verband houden met de schoonheid.
Et opperste schoonheidsleven van de mens wordt volkomen beo
heerst en gericht door et Godsleven van de mens, door et leven
dat zo dicht mogelik benadert et leven, dat God van ons vraagt in de
werking van al onze inwendige en uitwendige vermogens.
Niemand twijfelt eraan, of heel et werken van ieder kunstenaar moet
doorzield zijn van de liefde voor 'n hoger doel. 'N kunstenaar zonder
grote allesbeheersende liefde voor zijn hoogbeeld, is geen kunstenaar.
Maar hoe hoger, hoe heerliker et doel, hoe machtiger en hoe warmer
zijn liefde, hoe heerliker zijn kunstwerk wezen zal. En et hoogste doel,
et enige einddoel van de mens is God. De kunstenaar dus die in zijn
kunststrevingen werkt naar dat doel, zal et hoogste geven, dat ie kan.
Ook zijn kleiner kunstuitingen, die niet als onmiddelik voorwerp hebo
ben de schoonheidsopenbaringen van zijn Godsleven, zullen toch be:
zield zijn door et schoonheidsverlangen, wanneer ie tracht te zijn zo
hoog mogelik mens, in alles, ook in't kleinere dat ie werkt, omdat ook
et kleinere dan zijn diepere goed geregelde liefde hebben kan.
Kunst moet zo innig mogelik verbonden zijn in et godsdienstig en
maatschappelik verband, want dan alleen komt die voort uit de hele
mens, en gaat die uit tot de hele mens. Godsdienstig en maatschappelik,
dat is de hele verhouding van mens tot God, van mens tot medeo
mens, in de samenleving door God aan de menselike natuur verbonden.
Waarachtige blijvende kunst kan alleen groeien uit de onverandero
like eeuwige beginselen, omdat de schoonheid eeuwig, omdat God
eeuwig is. De geestelike houding van de mens verandert zo dikwels in
onze onrustige tijden, omdat er geen eigenlike diepere geestelike geo
steltenis is bij velen, omdat geen vaste geestelike beginselen de on=
veranderlike kern is van hun zieleleven. De menselike openbaring van
de schoonheid, de kunst, wit die 'n vaste onwrikbare grondslag hebben,
dan moet et geestelik leven van de mens vast en onveranderlik zijn
in zijn grondslag; en die vastheid en onveranderlikheid kan alleen hebo
ben et leven, groeiend uit de katolieke beginselen, dus ook alleen de
kunst groeiend uit de katolieke beginselen, omdat heel et leven van de
mens in al zijn uitingen uit die beginselen groeien moet.
Niet de beginselen van s'mensen geestelik leven moeten veranderen,
om de schone verscheidenheid te verkrijgen van telkens nieuwe kunst.
uitingen. Immers in de talloze mogelikheden van verschillende wijzen
van zien, in de talloos verscheiden openbaringen van Gods oneindige
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schoonheid in en buiten de mens, ligt de mogelikheid en de zekerheid
van telkens nieuwe schoonheidsvormen in de wisselende tijden van et
menselik bestaan.
Het hoogste hoogbeeld, God, blijft eeuwig en vast etzelfde. De hoog,
beelden die als in verschillende graden ons opvoeren tot dat hoogste,
kunnen wisselen met de wisselende tijd, met de wisselende mensen;
kunnen telkens 'n ander karakter hebben, naar et karakter van de tijd.
In et kleine, in et grote. in et persoonlike, in et gemeenschappelike.
In et menselike, in et goddelike.
In de gebruiksvoorwerpen van de dag, de schoonheidsuitingen van
s'mensen kleiner uitwendig stoffelik leven.
In de zielewerkingen van zijn diepere menselikheid, in zijn persoon,
like verhoudingen van mens tot mens, van mens tot God, de schoon,
heidsuitingen van zijn inwendig gemoeds, en geestesleven.
In de openbaringen van zijn eenheid met de aardse natuurlike samen,
leving, de schoonheidsuitingen van zijn maatschappelik gemeenschaps,
leven met alle mensen in de wereld, en met de mensen van zijn yolk.
In de openbaringen van zijn eenheid met de bovennatuurlike kriste,
like samenleving, in de eenheid van et Gods'even, de schoonheidsuitin,
gen van zijn gemeenschapsleven in God en door God, de grootse
tekenen van zijn onbegrensde Godsleven.
Maar alle die uitingen trachten naar et hoogste, altijd, door alle wisse,
lingen heen, naar de openbaring van Gods schoonheid in't mensenwerk,
in samenstemming met de openbaring die God zelf in de schepping
gegeven heeft. Heeft de kunst die vaste grondslag niet, dan kan onmo,
gelik 'n grootse kunstbouw verrijzen. Als wat vandaag goed en juist
lijkt, morgen voor vals wordt aangezien, kan er niets voortkomen dan
dingen die verschijnen en verdwijnen. En et mensehart dat voor de
schoonheid geschapen is, blijft hunkeren, en kan niet ontvangen wat
et zoekt; alleen 'n voldoening van et ogenblik, en de leegheid is weer
even pijnlik als to voren.
De schoonheid is uitgegaan van God, de schoonheid moet terug,
keren tot God; de kunst moet de mens verheffen, verheffen tot God,
dichter brengen bij God, tot Wie hij moet wederkeren. Dat mag, en dat
Ian alleen t'grote doel zijn van de kristelike, de katolieke kunst, want
de katolieke kunst heeft tot wezenlike roeping, de openbaring van Gods
schoonheid, de openbaring van God zelf.
Wij kunnen Been wezenlike schoonheid erkennen dan de zuivere
• schoonheid, die door de aanschouwing de ontroering verwekt in de
ziel; de schoonheid voor de menseziel; geestelike schoonheid, ziele,
schoonheid.
En al is iemand die zich kunstenaar noemt, en door velen ook als
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hoge kunstenaar geprezen wordt, nog zo hoog menselik bekwaam
in de stoffelike vaardigheid van z'n kunst, in z'n stoffelike beeldingso
vormen, in lijn en kleur, in geluid en rietme, in dat alles to samen wat
de zinnelik waarneembare lichamelikheid is, voor et uitwendige oog
en oor, voor de zienso en gehoorsverbeelding, voor et zinnelike voelen;
dat is niet de wezenlike schoonheid, de schoonheid die in de ziel
dringt, de enige schoonheid naar Gods beeld en gelijkenis. Dat alles is
alleen de lichamelike vormeschoonheid, die op zich zelf weinig of niets
is. Maar alleen dan geeft de kunstenaar schoonheid van hoge waardij,
wanneer die de zieleschoonheid, de Goddelike Schoonheid hier op aar,
de, voor ons mensen openbaart in die lichamelike of stoffelike vormen.
Ziel moeten we eisen, omdat we God eisen, in elke schoonheids,
openbaring, die ons mensen bevredigen zal; de schoonheid die de ziel,
de geestelike ziel doet schouwen en verheugen in't Goddelike, et enige
volstrekt wezenlike dat is.
Dat zijn de enige beginselen, die wij katolieken aanvaarden voor de
diepere verhouding van kunst en schoonheid. Maar de kunst zo opgevat
eist de sterkste streefkracht van de mens, en tot die sterkste streving
is de mens niet bij machte, dan door en met et offer. De hoogste schoon,
heid is alleen bereikbaar door de hoogste mens, want et opperste hoog,
beeld van de schoonheid is God; en de hoogheid van de mens is de
benadering Gods, en God kan alleen benaderd worden door offer,
door zelfverlochening. Alles wat edel en schoon voortkomt uit s'mensen
werken en streven, vraagt pijn en offer, in et kleine en in et grote.
Door de zonde zijn onze kenkrachten en onze streefkrachten vero
zwakt, en alleen door de grootste inspanning dwingen we ze tot hoger
werkzaamheid. Die dwinging is 'n eis, 'n onafwijsbare eis voor de
werken van schoonheid, van louter natuurlike schoonheid, bovenal
voor werken van de hoogste schoonheid.
❑ ❑ ❑

Dit is onze beginselverklaring.
Wij hebben hier in onze inleiding onze beginselverklaring gegeven
in de grote lijnen, zodat iedereen weet wat ie aan ons beef t. Die begin:
selen eisen voor velen breder beschouwing; die zullen we geven niet
alleen in de toepassing bij kunstbehandeling, maar afzonderlik en voor
die beginselen alleen. Immers de begrippen zijn in onze tijden zo vero
troebeld en zo bijna hopeloos verward, dat heldere en scherpe naspeuo
ring noodzakelik is.
Nog 'n enkel woord over enkele biezonderheden.
Alle kunst betrekken wij in onze werkkring, omdat alle kunst de
schoonheid openbaart, ieder op zijn eigen wijze, naar den card van zijn
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onmiddelik doel, en naar den aard van zijn eigen uitingstof. Ons maand,
schrift is daarom gewijd aan de beeldende, bouwende, en sierende
kunsten, aan taal, en toonkunst. Et wil volstrekt niet wezen 'n oudheid,
kundig tijdschrift, maar et behandelt alle kunsten, zoals die in onze
tijd zich moeten openbaren volgens de katolieke beginselen. Wij ver,
waarlozen niet de kunst van vroeger tijden, immers de schoonheid is
van alle tijden. De kunstenaar van onze dagen kan en moet ook leren
uit vroegere openbaring van dezelfde schoonheid, maar hij moet kunst
geven voor onze tijd, volgens et karakter van onze tijd.
De eigentijdse kunst dus in binnen, en buitenland zal allereerst onze
belangstelling en onze lief de hebben, en dan boven alles, dat spreekt,
de kunst van de Nederlandse kunstenaar, omdat ons tijdschrift Ne,
derlands is, en dus naar et eigen Nederlands karakter werken moet.
Voor een ding moeten wij nog uitdrukkelik waarschuwen. Wij be,
vorderen hier niet in de kunst, of in iedere afzonderlike kunst, een
bepaalde afgescheiden richting. Elke opvatting die de moeite waard is
als uiting van schoonheid, aanvaarden wij, mits de eeuwige beginselen
onaangetast blijven, en al behoudt ieder et recht 'n bepaalde opvatting
te bestrijden. Eerlike beschouwing van alle ernstig werk, met eerlike
beoordeling, daarop kan eenieder rekenen, want zo alleen wordt et
waarachtig belang van de kunst gediend.
„Roeping" is ook geen vakblad in de engere betekenis, zodat alleen
de vakman er zijn belangstelling voor hebben kan. Allen die schoonheid
begeren, en in die schoonheidsdrang de kunst beoefenen als vakman, of
op welke wijze ook uitingen geven van schoonheid; of die alleen in de
schoonheid hun vreugde willen vinden, alien willen wij helpen in de
verheffing van de kunst en van de kunstzin. Immers wij hebben ons
maandschrift de naam gegeven van Roeping, om daarmee aan te duiden
de grootse en heerlike roeping, die de kunst, geboren uit katolieke be
ginselen, in de samenleving te vervullen heeft.
H. W. E. MOLLER.
TILBURG, Feest der wondtekenen van de H. Frans van
Assisie, 17 September 1922.
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SCHOONHEID.
God is de oneindig volmaakte Natuur, de oneindige volmaaktheid,
God is de oneindig volmaakte Schoonheid. Et Goddelik Wezen is de
schoonheid zelf. God zeggen is Schoonheid zeggen. Volstrekte vol,
maaktheid en volstrekte schoonheid is volkomen etzelfde. God is de
Schoonheid, de Schoonheid is God.
Als we van iets et wezen willen zien, den aard willen doorschouwen,
dan moeten we voor't voile begrip altijd terugkeren tot God, omdat
niets ten voile begrepen kan worden buiten God om, want alles is van
God uitgegaan, en alles vindt dus alleen in God z'n voile verklaring.
Dat geldt van ieder schepsel, van ieder bestaand wezen, van alles waar,
van de mens et wezen doorgronden wil. Willen we dus wezenlik zien
wat de schoonheid is, willen we zuiver kunnen beoordelen, wat werke,
lik mooi is, dan moeten we ook hier, en hier vooral, terugkeren tot God,
om in Zijn Wezenheid waarin alle wezen besloten is, na te speuren
wat et mooie is.
We weten door onze rede en uit de openbaring, wat de schoonheid
of de volmaaktheid in God is, niet in z'n volkomenheid, zelfs alleen
in zwakke schijn, maar voldoende om et wezen van de schoonheid
te kunnen doorzien.
God is volmaakt, God is volkomen gelukkig. Gods oneindige vol,
maakte zaligheid, Gods oneindig ondeerbaar geluk bestaat in de on,
afgebroken volkomen kennis van Zijn eigen volmaaktheid. Zijn on,
eindig kennen is in zich etzelfde als Zijn oneindige volmaaktheid; en
Zijn oneindig geluk is etzelfde als Zijn oneindig kennen; alles is een
in God, volstrekt een. Om iets te kunnen doorzien van dat Goddelik
onbereikbaar Wezen, moeten wij mensen die volkomen eenheid be,
schouwen op menselike wijze; we moeten gaan ontleden, gaan verdelen
dus, omdat we hier op aarde niet anders kunnen kennen, en zo trach,
ten we iets van et Goddelike Wezen te benaderen.
Gods eeuwige ondeelbare volmaaktheid, die de eeuwige ondeelbare
schoonheid is, kunnen we voor ons zien ontleden in oneindig volmaakt
kennen van Zijn eigen oneindig volmaakt Wezen, en in oneindig vol,
maakt genieten van die oneindig volmaakte kennis. Kennen en genie,
ten; weten en behagen hebben; schouwen en vreugde hebben, dat
is Gods volmaaktheid, Gods schoonheid, de schoonheid.
De Schoonheid die God is, is natuurnoodzakelik ook de schoonheid
voor de mens. Voor God zijn we geschapen, in de bovennatuurlike
orde zijn we bestemd om God te zien, en in dat zien ons volkomen
geluk te hebben. Dat is dus niets anders dan: God heeft ons bestemd om
enkel en alleen Zijn schoonheid te zien, en in die ziening onze vreugde
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te hebben. Zoals God in de volstrekte volkomenheid is schouwen en
genieten van Zijn eigen Wezen, zo is ook de mens bestemd datzelfde
Wezen te beschouwen en te genieten. Niets anders dus dan de Schoon,
heidsziening en de Schoonheidsvreugde.
Maar die ziening en die vreugde is in de volkomenheid eerst in
de hemel. Hier op aarde zien we niet de Schoonheid die God is, genie,
ten we niet de Schoonheid die God is, maar toch schoonheid, al is't
alleen 'n zwakke weergave, 'n zwakke afstraling van de oneindige
Schoonheid. Voor de Schoonheid Gods alleen zijn we bestemd, voL
komen in de hemel, onvolkomen hier op aarde.
Maar dan moet ook, wat werkelik schoonheid is hier op aarde, op
dezelfde wijze zich verhouden tot ons in onvolkomenheid, als in de
hemel de Schoonheid Gods in de volkomenheid. Dan is dus de schoon,
heid voor ons in wezen, in onvolkomenheid, ja, maar toch in wezen
etzelfde, als in de volkomenheid voor God.
❑ ❑ ❑
God is zien en genieten, schouwen en vreugde hebben. Die twee
eigenheden moeten we dus terugvinden in alle schoonheid, ook voor
de mens. Voor God is de oneindige Schoonheid de volmaaktheid van
Zijn eigen Natuur, die Zijn schouwen dat oneindig is, volkomen vol.,
doet, en die door die oneindige schouwing volkomen voldoet aan Zijn
begeren dat evenzo oneindig is.
Nu is de mens geschapen naar Gods beeld en gelijkenis; onze ver,
mogens zijn gelijkend op die van God, gelijkend in heel geringe mate,
maar toch overeenkomstig. Dan volgt daaruit, dat schoonheid ook voor
ons moet voldoen aan de twee zelfde voorwaarden als in God zelf.
Onze waarneming, ons zien, ons schouwen moet voldaan worden,
moet zijn eigen voorwerp vinden in dat wat schoon zal wezen, en onze
begering moet bevredigd worden in dat wat schoon zal wezen. Zien
en genieten, waarneming en verheuging, schouwen en vreugde hebben,
alleen wat aan deze voorwaarden voldoet, kan mooi zijn, kan schoon,
held zijn.
Zien en begeren, dat zijn de vermogens in de mens, die geheel moeten
voldaan worden door de schoonheid. Dat geheel bevredigd worden
gebeurt alleen door de zalige aanschouwing van God in de hemel, dan
hebben we ook de schoonheid in de volkomenheid. Voor die volkomen
schoonheid zijn we immers bestemd, maar dan moeten ook door de
schoonheid in de onvolkomenheid hier op aarde, die vermogens in de
mens bevredigd worden, dus moet heel ons zien en heel ons begeren,
schouwing en vreugde hebben.
Schoonheid kan dus niets anders wezen, dan wat door de aanschou:
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wing ons vreugde geeft, of lets uitvoeriger volgens et zo juist verklaar,
de, wat door de waarneming onze waarnemingsvermogens voldoet, en
in die waarneming onze begeervermogens bevredigt.

❑ ❑ ❑
Nu is de mens niet zoals God 'n zuiver geestelik wezen. De mens
gelijkent op God allereerst in z'n geestelik deel, zijn ziel; en et lichaam
is weer 'n heel zwakke gelijkenis van de geest. Immers heeft de geest
vermogens overeenkomstig met die van de oneindige zuivere Geest,
God, zo heeft et levende lichaam weer z'n vermogens overeenkomstig
met die van de geest.
Deze vermogens kunnen we gevoegelik samenvatten in waarnemings,
vermogens en begeervermogens, beide bezit de geest, beide bezit et
lichaam, en in beide is zowel ziel als lichaam, 'n flauwe afspiegeling van
Gods oneindig Wezen met Zijn oneindige schouwing en Zijn oneindige
begering.
De oneindige Schoonheid Gods is zuiver geestelik, en om in de schou,
wing van die Goddelike schoonheid eeuwige vreugde to hebben is de
mens bestemd; voor 'n zuiver geestelike schoonheid dus. Zo is't uit den
aard van de zaak duidelik, dat de schoonheid in z'n diepste wezen
geestelik is. Ook tijdens et leven hier op aarde, is de mens toch alley,
eerst 'n geestelik wezen, zowel in de natuurlike als in de bovennatuur,
like staat. En dus de schoonheid die de mens waarneemt en geniet,
allereerst geestelik; ook s'mensen waarneming van et schone en ver,
heuging in et schone, in z'n diepste zin geestelik.
Aileen zij die tegen de waarheid in, et geestelike lochenen in de mens,
ontkennen ook et geestelike in de schoonheid, en misduiden daarmee
et wezen, de wezenlike aard van de schoonheid. Hier is weer de grote
scheidingslijn van heel diepe beginselbetekenis tussen et materialisme
dat Been eigenlike geest erkent, en de kristelike waarheid; tussen de
kunstenaars van de zuiver stoffelike opzet, en de kunstenaars van et
kristelike beginsel.
Maar aan de andere kant is ook onlochenbaar et feit, dat de schoon,
heid die de mens op aarde ontvangt, niet zuiver geestelik kan zijn,
evenmin als de mens hier op aarde zuiver geestelik is. De sterke ge,
bondenheid van de geest aan et lichaam tijdens et sterfelik leven, heeft
natuurlik z'n geweldige invloed op de schoonheid, waarvoor de ster,
felike mens, de geestelik,stoffelike mens vatbaar is. Er moet, gelijk in
alles wat tot de mens komt, ook in de schoonheid 'n stoffelik element
zijn, dus 'n stoffelike schoonheid, dat is onafwijsbaar.
Die stoffelike schoonheid moet toch in z'n wezen weer geheel over,
eenkomstig zijn met de geestelike schoonheid. De stoffelike vermogens

9
immers zijn weer 'n zwakke gelijkenis van de geestelike. Ook hier waar:
nemingsvermogens dus zien, en begeervermogens dus vreugdegenieting.
En ook in't stoffelike kunnen we alle vermogens in die twee samen,
vatten. Overal en altijd, zelfs in z'n zwakste openbaringsvorm, in et
stoffelike, zal de schoonheid moeten voldoen aan 't waarnemen, et zien,
en aan de begering, dus et vreugdebrengen.
V erheuging door et zien, vreugde door de schouwing, dat is de
schoonheid, et schone in al z'n graden; de oneindig zuiver geestelike,
de onvolkomen geestelike, de stoffelike, altijd de twee zelfde eigen,
heden, omdat de eerste, de volmaakt zuiver geestelike, de enige vol,
strekte schoonheid is in wezen, de andere beide de overeenkomstige,
naar en uit de eerste voortgekomen.

0 0 0
We hebben nu ietwat nader te beschouwen, welke de geestelike en
stoffelike vermogens zijn, de eigenaardigheden van die twee soorten
vermogens, die bij ons mensen in werking zijn bij de schoonheids,
op enb aring.
De schoonheid komt in de onvolkomen staat hier op aarde, niet
tot ons dan met en zelfs niet dan door de stoffelikheid. Dus de geeste,
like schoonheid, de eigenlike schoonheid, is in't stoffelike leven met de
stoffelike schoonheid altijd verbonden, moet er altijd mee verbonden
zijn, komt altijd tot ons in stoffelike vormen. Daarom dienen we met
die mindere vermogens, maar noodzakelike voor de schoonheid, te
beginnen.
Als de schoonheid ons wordt geopenbaard niet door eigen inwendige
aanschouwing, maar uit de natuur of uit de kunst, moeten we waar,
nemen door onze uitwendige stoffelike vermogens. De stoffelike of
lichamelike vormen van de schoonheid in de natuur, in de kunst, in
elke menschelike schoonheidsopenbaring, dus de uitwendige, buiten
ons bestaande schoonheid, kan niet anders tot ons doordringen dan
door de uitwendige zintuigen. Die uitwendige stoffelike waarnemings,
vermogens, die de uitwendige stoffelike schoonheid moeten waar,
nemen, zijn hoofdzakelik gezicht en gehoor.
Alle uitwendige schoonheidsvormen komen door die zintuigen tot
ons. En toch zijn die niet van't grootste onmiddelik belang voor de
stoffelike schoonheid. Van veel groter belang voor de schoonheid zijn
de inwendige stoffelike of zinnelike waarnemingsvermogens, die we
kunnen noemen de gezichtsverbeelding en de gehoorsverbeelding, of et
inwendig gezicht en et inwendig gehoor. Daar hebben we de eigenlike
zinnelike schoonheidswaarneming. Bij hem die schoonheid in stoffelike
vormen openbaart, dus uitwendig waarneembaar maakt, komt de zinne
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like waarneming altijd van binnen uit, en wordt dus de uitwendig zin,
nelike waarneming eerst dan als juist erkend, wanneer die de inwen,
dig zinnelike zo zuiver mogelik nabij komt. Et uitwendig gezicht, et
uitwendig gehoor, de geheele uitwendige waarneming is pas bevredi,
gend, wanneer die samenstemt met de inwendige ziening, de inwendige
horing, de gehele inwendige waarneming.
De inwendig zinnelike schoonheidswaarneming is dan ook altijd aan,
wezig; en wanneer de schoonheid niet in uitwendige vormen waarneem,
baar wordt gemaakt voor anderen, is et zelfs de enige zinnelike of
stoffelike waarneming, die de schoonheid opneemt. Ten minste die
inwendig zinnelike waarneming is op een of andere wijze op aarde
altijd voor de menselike schoonheid noodzakelik. Beide zinnelike waar,
nemingen, inwendige en uitwendige, gaan in de kunst of gewoonmense,
like schoonheidsopenbaring altijd samen. Daarom is 't verder van geen
belang hoe ieders afzonderlike werking wezen mag, en zijn ze in ieder
geval voor ons de gezamenlike zinnelike waarnemingsvermogens, die
de zinnelike of stoffelike schoonheidsvormen moeten gewaarworden.
De voldoening, de verheuging die we in ons stoffelik lichaam door de
waarneming gevoelen, is eveneens 'n zinnelike verheuging, 'n voldoe,
ning van't zinnelik begeervermogen; ons zinnelik begeren dat bevre,
diging vraagt, is bevredigd door de zinnelike waarneming van zinnelik
of stoffelik schoon. Maar deze bevrediging, deze louter zinnelike ver,
heuging, is enkel voor 'n heel gering deel 'n vreugde in de schoonheid
zelf, toch wel niet veel meer dan de overeenstemming van de kleur en
de lijn, van de uitwendige vormen op zich zelf, met et gezichtsver,
mogen, de overeenstemming van de klankbewegingen met et gehoor.
Was de mens enkel 'n zinnelik stoffelik wezen gelijk et dier, dan was
hij niet vatbaar voor de eigenlike schoonheid. De schoonheid besluit
toch zeer zeker veel meer in zijn wezen dan die enkel zintuigelike
overeenstemming of bevrediging, daarvan is iedereen ovêrtuigd uit
eigen dagelikse ondervinding.
Die enkel stoffelike of zuiver zinnelike schoonheid, hoe sterk die
onze stoffelike vermogens ook aangrijpen kan, is dan ook van de
laagste rang, en eigenlik niets anders dan 'n noodzakelik hulpmiddel,
'n noodzakelike tussenvorm om de wezenlike schoonheid, de geestelike
schoonheid to kunnen benaderen. Juist doordat de mens 'n geestelik,
zinnelik wezen is, krijgt die zinnelike schoonheid, de zinnelike vreugde
dus door de zinnelike waarneming, 'n veel hoger waarde. Door z'n
noodzakelik verband met de geestelike waarneming van de schoon,
heid en de geestelike verheuging in de schoonheid, ontstaat de
geheehmenselike schoonheid, de menselike waarneming en de mense,
like vreugde, die et eigenaardige wezen zijn van de schoonheid
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voor de mens; iets anders dus dan zuiver geestelik, iets anders dan zui,
ver zinnelik, maar de geestelik,zinnelike schoonheid tot een onscheid,
baar geheel verbonden, zolang we hier op aarde schoonheid aanschou,
wen, en in die aanschouwing ons verheugen mogen. Van mindere rang
zeker dan de zuiver geestelike, ook in de geschapen wezens die zuivere
geesten zijn, maar met z'n zinnelike eigenheden toch zeker van hoge
rang door z'n geestelik zijn, gemengd geestelik:zinnelik.
(Wordt voortgezet.)
Op St. Michiel, 29 September 1922.

H. W. E. MOLLER.
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DE TOCHT MET RAFAEL.
„Rafael beteekent 't medicijn van God."
Paus Gregoor.
„Ik ben de engel Rafael, een uit de zeven, die staan
Tobias XII 15.
vO6r den Heer."

I.
Het heimelijk verdriet.

Anselm op 't verborgen paadje verblijdde zich stilletjes over de
struik kornoelje, die zoo uitbundig vol was van klein, vurig ooft.
Toen zag hij op 't walletje tusschen de kleine, volhoofdige linden
de jongeling Rafael: hij zag hem geheel reisvaardig. En omdat ze dit
samen besproken hadden, liep Anselm met groote haast door de tuin,
poort, en waarschuwde de moeder, dat 't nu zou gebeuren.
Zij had Anselm nooit goed verstaan: ze noemde hem de droomer;
en liet hem maar zoetjes begaan, want hij was zeer kuisch. Zoo sprak
ze ook nu maar 'n enkel woordje: „Onze Jezus, zoo zei ze, zegene de
reis, m'n jongen.", en ging toen 't huis in, waar ze zachtjes nadenkend
't werk deed, totdat 't duister zou worden.
In bloeiende kracht stond daar Rafael: 'n zac'ht,kleurige pluim boog
over de breede hoed,rand ter rechterzij. 't Opgeschorte grijze reiskleed
verslankte z'n lenig lichaam; hij lachte als iemand, die weet, dat voor 'n
geliefde, 'n plechtige belofte van iets zeer moois te beleven, vervuld
gaat worden.
Anselm droeg over z'n arm de reismantel. Toen Rafael dat zag, zei
hij: „ik heb mijn mantel maar boven gelaten: 't is wel zoo pleizierig
te reizen in hoop op hemelsche clemencie. Groet je huis en je tuin.
God weet, wanneer je terug bent."
Anselm bemerkte nu pas volkomen, dat 't verkeer met 'n engel niet
makkelijk is; hij beheerscht veel lichter dan wij 't lichaam; z'n ziel ont,
vangt geen letsel van z'n leden, en blijft daarom lange tijden bezig
met zoo verheven denkbeelden, dat 't woord ze maar heel slordig
openbaart, en 't zwijgen erover de beste voldoening Beef t. Als Rafael
niet uiterst teeder geweest ware, en om de mensch Anselm zich ook
geheel menschelijk wilde gedragen uit teederheid en genegenheid: wat
was de weg dan lang gevallen.
Het was ook om die teederheid en genegenheid, die zoo aangenaam
eventjes geurde in 'n enkel zinnetje, in 'n voorkomendheid, in 'n glim,
lach en lieve vraag, dat Anselm's schroomvalligheid geleidelijk afnam,
hij gaf zich allengskens in vertrouwelijke openhartigheid, en sprak over
menige twijfel, over 'n oud verlangen; hij maakte zich zelf ook very
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wijten. Dit doen we alien, in gezelschap van 'n zuiver en goed spreek,
genoot.
Dat Anselm nog zoo onnoozel was en niet eens vermoedde, dat
Rafael, die al zoo lang bestond en zoo veel gezien had, hier meermalen
was doorgereisd. Maar deze luisterde, alsof 't jets zeer merkwaardigs
was, toen Anselm hem vertelde, hoe die groote boom bij de drieosprong,
niet sterven kon met 't kruis tegen de schors; en hoe het wegje links
tusschen donker struweel, geleidde naar de onzalige Heuvel, die daar
ginder lag als 'n vloek in de landstreek; geen boom of huis op z'n
flanken. Daar verzamelen zich 's nachts, vertelde Anselm, de kwade
geesten van deze streek; op de vooravond van Kerstmis splijt zich de
heuvel; dan vallen ze huilend omlaag; dan gloeien de flanken tot aan de
derde „Ita missa est" van de priester.
Naarmate zij op de weg voortliepen, verminderde het gesprek van
Anselm; want de streek werd hem vreemd; waarbij nog kwam, dat de
zomerhitte z'n leden verloomde. Ze liepen nu tusschen denneboom,
pjes, te klein om wat lommer te geven; ze hoorden de droge berst,
geluidjes der denoappels en de felle stem van de kriek, die daar ergens
verborgen zat; ook stoof er wel 'ns 'n onnoozel konijn over de weg met
'n sprong de hei in.
Als 't zoo nog lang duurt, dacht Anselm, die aan Rafael niet vragen
dorst, waar 't nu eigelijk naar toe ging. Want deze liep niet op de
wereld, zoo leek 't wel.
Herken je nog jets van de streek?, zei plotseling Rafael, terwijl hij
aandachtig stil stond.
't Is alles vreemd voor me geworden; ik mocht nooit ver van huis,
zei Anselm.
En dat witte landhuis tusschen de berkeoboomen; de hoeve met 't
zwarte molen,rad en 't klaterend beekwater: heb je dat nooit gezien,
Anselm? —
1k heb 't nooit gezien. —
De zon werd hoe langer hoe grooter en rooder: er was geen wolkje
in 't wachtende Westen; en nooit 'ns 'n koel briesje, hoe kortstondig
dan ook, in 't gezicht: de hitte steeg in onzichtbare, luie dampen uit
't heizand, dat met z'n helle brem,struiken en paarse erica zich einde,
loos strekte aan weerszijden van 't wegje.
Anselm begon nu sterk te verlangen naar huis, want bij den engel
was 't nu niet bepaald gezellig.
Ze kwamen of en toe arme lieden tegen; meestal met schoppen en
gebrekkige hots,karretjes; ze liepen in slonzige kleeren op bloote be,
vuilde voeten: mannen, vrouwen en jongens, ook wel 'ns 'n enkel
spichtig meisje; de mannen en vrouwen leken niet grooter dan de
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kinders, ze hadden de kleur van 't zand, waarin ze liepen; verschrom,
peld, krom, en halfuitgegroeid als de mislukte sparren op dit verdord
stuk der wereld.
Het zien van Rafael en Anselm was voor deze vereenzaamde lieden
'n wonderbare gebeurtenis; al in de verte spraken ze daarvan; dicht
bij werden ze stil en zagen onwezenlijk voor zich uit, om, pas voorbij,
nog lang na te kijken, de jongen vooral, en 't enkele meisje nog veel
langer.
En de zon werd al grooter en rooder; maar 't gewest der lucht, waarin
ze groeide, bleef kleurloos; dat maakte de zon tot iets venijnigs, tot
lets, dat zich zelf verteert, zwelt van hebzuchtigheid en niets, niets
meedeelt, tenzij wat schuinsch licht over de wereld, omdat dit nu een,
maal niet anders kon.
En nu zit moeder ander de kastanje, op de witte bank ander de
kastanje, en ze pluist, zoolang 't nog licht is, 't wolgaren voor 't spin,
rokken; en ze zit in de geur der kamperfoelie, van rozen en van laven,
delstruiken; en tusschen de purperen koolen in 't tuintje sluipt hoog,
gestaarte poes Mies.
„In Gods naam, Rafael, waar moet dit been?"
Maar deze bleef stil en trok de zon tegemoet, die weer ineens gezakt,
nu vlak boven 't zandheuveltje, brandde als 'n eenzelvige propvolle
vuurbol.
Als zij nu samen het heuveltje hadden beklommen, schemerde tus,
schen wat lage boomen niet ver vandaar in de diepte: wat wits: 'n gevelo
tje van 'n klein boerenhuis, zoo zag Anselm. 'n Hond kwam keffend
uit de palmhaag geschuifeld.
„Hier zullen we rusten, zei Rafael, je moet nog veel vergeten, Anselm;
anders heb je van de reis geen profijt."
„Hei daar, goede menschen, zoo sprak hij met z'n klare stem aan 't
lage voordeurtje: — en terwijl ze wachtten: „ik zal je morgenvroeg
verhalen, wie deze menschen zijn, ik ken ze al jaren."
Het was opmerkelijk, met hoe weinig verbazen en met hoeveel een,
voudige hartelijkheid zij werden ontvangen in de kleine woning.
'n Jonge vrouw verscheen op 't geroep van Rafael achter in 't wijn,
rood,geplaveide gangetje: ze verbaasde zich met 'n vlug blosje, aan,
hoorde zwijgend wie ze waren en ging toen weer naar binnen; en
nadat ze eenige oogenblikken daarbinnen gepraat had met 'n bedaard
man, naar 't scheen, kwam ze weer vlug te voorschijn, en zei toen met
kalme stem de twee reizenden om maar binnen te komen.
Anselm dacht bij zichzelf, dat moeten toch menschen zijn van de
minste argwaan. Want 'n ander zou niet licht zonder bedenken twee
vreemdelingen op 't avandouur aldus nog ontvangen.
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In de kleine huiskamer zat een oud man aan tafel nabij 't venster;
er viel nog wat nagloed van de avondozon door de vierkante ruitjes.
Wat was 't schoon om de oude man te zien in dit gekleurde zachte zono
licht. Hij stond niet op, en zei hun 'n eenvoudige, hartelijke groet, en
scheen daarna inepns weer alles gewoon te vinden.
Toen dan ook Rafael en Anselm aan tafel waren gezeten, tegenover
de man en de jonge vrouw, zei deze, terwiji ze wat roggebrood brokkelo
de in 'n schotel met koude melk: „Vader kan kwalijk meer zien." „We
zijn maar arme menschen, zei toen de oude man, ge moet dus vrede
nemen met wat we hebben, genadige Heeren."
Er lag 'n blijde glans over 't gelaat van Rafael, die moest zich hier
wel bizonder gelukkig gevoelen. „Wees niet bezorgd, zei hij, ook wij
zijn arm, wat slaap en wat brood, om morgen weer verder te gaan."
De blindeman richtte z'n uitgedoofde oogen naar Rafael. „Waar reist
ge dan heen?" zoo vroeg hij bescheiden.
„We zijn op zoek naar Christus," antwoordde Rafael.
Dat gaf verbazing aan de oude man en de vrouw, ze reikte hem brood,
maar deze weigerde zwijgend, en sprak toen: „Dat is voor ons niet
maklijk te verstaan, genadige Heeren."
Wellicht vermoedde de blindeman, dat Rafael en Anselm nog niet
in 'tzelfde geloofde als hij, en omdat hij alle krakeel van zich verre
hield en de dag in vrede bewaarde, zoo sprak hij vervolgens over
't koren, dat met karige korrels verdorde in de aanhoudende zomero
gloed; over de dochter, die hem trouw verzorgde, maar wier lief de hij
hooger schatte dan 't leven in z'n twee stervende oogen: ook over de
eenzaamheid, waarin hij nu leefde; z'n vrouw verioren, z'n twee zoons
veraf, 'n stukje land van hoogstens 'n bunder met 'n boomgaard en
wat rundvee. „Vroeger was dat we! anders," zei hij zachtjes, maar zono
der klacht, en plotseling: „Bedien de gasten goed, Marie!"
Het werd nu langzaam donker: men hoorde door 't openvenster soms
de vlugge pas van 'n laat man over de grintweg achter 't huis; ook 't
aanruischen van wat nachtwind in de beweeglijke populiertjes bezijden
't huis.
Voor Anselm was dit alles zeer vreemd; en 't werd geheel stil in
hem, door de langzame, doffe stem van de blindeman, die aan 't
verleden 't verdriet of mat van 't heden, en toch op de droeve avond
van de levensdag beyond, dat alles goed was, en in alles berustte.
Maar Rafael wist, wat hier geschied was; want toen zij opstonden,
fluisterde hij tegen Anselm: „het ergste verzwijgt de blindeman, maar
de eene engel vertelt 't de andere hierboven."
❑ ❑ ❑
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De volgende morgen viel buiten verwachting 'n zachte regen; ze
liepen zwijgend over de eenzame zandweg onder de zachte regenval.
„Er wordt veel Teed onder de menschen geleden, zei Rafael, en ze
kunnen het elkander niet goed verhalen; het ergste verdriet is zonder
klacht. Heb je 't meisje Marie gezien, Anselm. Ze meent, dat ze haar
vader verstaat, en ze troost hem; ze zegt meermaals tot haar zelve:
„De zoons hebben de vader z'n leed aangedaan, ze hebben 't geld
verteerd, en om z'n godsvrucht zich niet bekommerd. Ilc zal dit ver,
goeden, ik zal 't Licht zijn voor z'n blindheid, ik zal de stem zijn in z'n
eenzaamheid; ik zal de warmte zijn in de onzichtbare huiverbries van
den aankomenden dood, ik zal de tred mijner jeugd vertragen, omwille
van z'n oude, versleten voeten, ik zal vergeten, dat ik jong ben."
Dit is alles sc'hoon, Anselm: maar de oude man vertroost 't niet; die
draagt 'n ander verdriet, en zij vermoedt 't niet."
De stem van Rafael verteederde zich, en het ontroerde Anselm, hoe
de bloeiende aarts,engel zoo zachtjes z'n langzame woorden zei, als
'n peinzer, die zich genaderd voelt tot de verklaring van 'n verheven
geheim.
„Want dit is 't verdriet van de man: dat hij z'n vaderschap voor
'n groot deel mislukt ziet, en zelf meent schuldig te zijn aan de zonden
van zijn zoons. Hij verwijt zich zijn goedheid en gestrengheid; het Licht
is uit z'n oog en uit z'n ziel gegaan, en 'k weet, dat deze dubbele nacht
zal duren tot aan z'n dood. Als n'oud man aldus de donkere gangen
van z'n eenzaam verwijt tot aan den cinder van z'n leven moet volgen,
en niemand bewijst, dat hij dwaalt, omdat niemand z'n dwaling ver,
moedt, o Anselm, gevoelt ge wel, hoe erg dat zijn moet."
Het was nu zeer stil, in lichte nevel dampte de kleine regen uit de
zomer,aarde; en daar was geen begin van koelte, omdat er geen door,
gang was in de betrokken, effen lucht.
Anselm ervoer 't groote Teed, waarvan hem Rafael gefluisterd had;
en in stilte bey ond hij, dat 't op aarde wel vreeselijk eenzaam kan zijn,
waar zelfs de teederste liefde niet vermocht binnen te gaan in de
heimelijkheden van 'n menschenhart: het diepste Teed is ongenaakbaar.
„Maar vlak voor z'n dood,gaan, zei Rafael, zal 't wonder gebeuren;
en ge zult dan 't gezicht van de oude man in plotselinge klaarte zien;
en de dochter zal meenen, de vader herleeft, de oude vader, en er zal
'n oogenblik zijn van spraakloos,blije verwachting; want in de stralende
ijlte, waarin de ziel zich zelve voelt in den aanvang van haar eindelijke
bevrijding, ontdekt zij plotseling haar dwaling, en voelt zich geheel
bereid om tot God te gaan zonder zelf,verwijt. En als dan de uitvaart
der ziel geschied is, dan zeggen de geburen: dit is 'n schoone doode,
wanneer ze bidden bij de doode man; want ze zien de lach op 't doode
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gelaat van de man, die z'n onschuld herkende in de eenzaamheid van
z'n sterfuur; dit is van veel verdriet de milde uitkomst; want er gebeurt
veel bij 't doodogaan, zei Rafael en hij versnelde z'n voeten.
II.
De Onmachtige.
Daar lag opeens voor hen uit breed en stil onder de blauwe zomero
lucht, de vlakte met donkere plekken en dicht en klein geboomte; tuso
schen de boschjes geelde de tarwe en de barige gerst; en langs de
zoomen van 't rijpende veldogewas vlekten, rood en blauw, in spelende
uitbundigheid: papavers en korenbloemen. 0 dit was 'n feest van
wellustige teelkracht onder de voedzame luchten van Juni; 'n veel,
soortige guile uitbloei van allerbeste kiemosappen bij 'n milde toevoer
van gezonde vochten en warmte.
Ze stonden samen op 'n hoogte, en konden deze wijde vruchtbaarheid
overzien tot aan de golvende, vage lijn van heuvels daar in de blauwe
verte. Er vloeide langs deze vlakte 'n breed en langzaam water; van
verre zag men dit water al in blinkende, snelle slingeringen; het
vloeide bijwijlen onzichtbaar weg achter n' heuvel, of 'n dicht boschje
van dennen; vlak voor hen echter verscheen het in effen, statige voorto
gang met aan weerszijden hoog,opgeschoten biezen.
„Ze bouwen hun kerken hier op de schoonste plek, die zuivere en
vrome lieden," zei Rafael, en wees Anselm op 't kerkje, waarvan de
muren gebouwd waren uit veelovormig rivierogesteente, geel, donkero
en Licht-bruin, met paarsche vlekken, in 'n verrassende veelheid van
kleuren, gelijk de seizoenen met hun zon en regen, met hun onzicht,
bare waterdampen, met hun broeiende en vriezende nachten en dagen,
dit zoo rijk weten te bewerken.
'n Baksteenen torentje stond in alle deemoed te leunen tegen de
kleine kerk; het was in oprechtogoede trouw gebouwd; het was geo
moedelijkoklein, en met z'n laag portaal verschafte het 'n passende
doortree voor de eenvoudige landlieden, die in de kerk kwamen bidden.
Boven de omlijsting der deur en langs weerszij van 't rondvenstertje
daarboven, bloeide 'n wilde rozestruik met vinnigoroode bloemen; en
ze hadden ten deele de nis verscholen, waarin de onthoofde Sint Dioo
nysius stond, wie weet hoe lang al, en hij droeg z'n hoofd in z'n handen.
En daar waren ook tegen de zijwanden van 't torentje klimplanten,
die met zachtogroene bladers omhoog rankten; ze deden dit heel be,
scheiden;. en lieten nog heel goed zichtbaar 't oude malsch,roode geo
steente van 't torenomuurtje.
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Ze gingen nu samen naar binnen: het was nu schoon om te zien
naar Rafael, die in de tegenwoordigheid kwam van onze eerwaardige
heilige Hostie; en in gebed bleef stil staan en op 't gelaat van Jezus
staarde, want 't was onzegbaar schoon, wat hij zag, omdat hij stilletjes
schreide.
„Het is Hem bizonder aangenaam onder dit oude gewelfsel," zei
Rafael, toen ze 't altaar naderden.
Daar was 'n helder,verlicht kapelletje aan de evangelie,kant; met
eenige rijen van lage knielbankjes. Rafael fluisterde: „hier zitten Z'n
lievelingen, de kleine jongens en meisjes."
Hier was iets heel bizonders geschied, zoo schoon, als Anselm nog
nooit gezien had; want op de achterwand over heel de lengte bemerkte
hij 'n drievoudige rij van kindertjes afgebeeld: 't een na 't ander; 'n
stijve stoet, zoo zoude men zeggen, maar dichterbij gekomen zag Anselm
heel spoedig, dat elk kindje z'n eigen karakter had; en er was er
geen, dat op 't andere geleek; achteraan zaten of stonden de jongsten
met hun groote hoofdjes; en de meisjes en jongetjes werden ouder
en verstandiger, naarmate ze 'n Christuskind nabij kwamen, links
boven in 't wand,vlak; ze keken alien naar 't wonderbaar jongetje
met z'n kruis.
Anselm bewonderde de allerteederste kleuren en zuiverste profielen,
die in zachte steen behoedzaam waren neergelegd; en 't was 'n drie,
voudige toename van kinderlijke liefde, die in de voorste meisjes ge,
stegen was tot 'n verblijde of verbaasde vervoering. Ze leken nu geheel
't pasontdekte klein,meisjes,leven vergeten te zijn; de sprookjes van
vlinder en boterbloem, de tuin met zilver,fontein en goudvink, 't
konings,kind in z'n fluweelen sleepkleed, de fee, de page en de aman,
del,boom; ze werden op eens gewaar 'n onbekende verschheid van
geurende kleuren, 'n onzegbaar schoon geheim, zOO zoet, zoo boeiend
en sterk, dat 't meisjes,lichaam, rank en lenig, achteruitweek om des te
beter met het voorovergebogen hoofdje te duiken in de onzichtbare
heerlijkheid en ervan te proeven met toegespitst mondje.
En in het midden der bovenste rij stond er 'n knaap, kuisch in z'n
hemdje, en stak z'n armen stijf vooruit naar 't Christus,kind; en hij
stond er vreemd met dit gewaar tusschen z'n teedere speelgenooten.
Zei nu Rafael tot Anselm: „Kom mee, ik zal je alles verklaren."
En terwijl ze samen zaten op de flank van de hoogte, waarop 't
kerkje gebouwd stond, en vs5Or hen diep beneden 't water vloeide
langs de eenzame breede vlakte, deed Rafael het stille verhaal.
„Toen zij op 't wandvlak haar kleuren en lijnen bedacht, zoo sprak
de Engel, was ik meermalen naast haar; zij zag mij niet — er zijn
maar weinig menschen die me zien. Elk kindje, dat ze schilderde,
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gaf ze 'n naam, gaf ze 'n toekomst, voorzien met bepaalde voorvallen;
ze leefde met haar kinderen, en maakte ze levend door haar liefde.
Zij zelf was een van die bevoorrechte menschen, die van nature zuiver
zijn, die heel veel bewonderen en zich verwonderen, die weinig kwaad
vermoeden, in 't leven altijd iets moois ontdekken, en door 'n zeldzame
inwendigheid ternauwernood de schadelijke invloeden ondergaan van
minder bevoorrechte en meer zintuiglijkoaangelegde menschen. Zij geo
lijken 't meest op 't kind en begrijpen 't kind dan ook 't beste.
Omdat zij van Jezus wel gehoord had, maar Hem nooit gezien had,
en in Hem ook niet geloofde, zag zij wel de glans van Jezus in de
menschen; Hem zelf zag zij niet in de menschen; en zij wist ook niet,
dat daarom juist 't kind zoo schoon en beminnelijk is, omdat Jezus
er in voile rijkdom te vinden is. 't Was haar voldoende, de bedorveno
heid der volwassenen te ontkomen door te verblijven nabij de ongeo
reptheid van 't kind.
Zij sprak daarover niet dikwijls met anderen; want telkens als zij
't beproefde, zag zij wel, dat men uit heuschheid naar haar luisterde,
maar dat men haar niet verstond. Zij echter ging standvastig door
met de verheerlijking van 't menschenokindje, en toonde ze in haar
werk in al de kleine voorvallen, zoowel van blijdschap als van ver.
driet. Zij bracht ze samen in lenige reien op 'n weitje vol bloemen;
en 'n kleurige woning in leuke kleinheid ver in 't verschiet; of daar
sprong er een in prachtige moed hoog boven 'n bloemperk; in kuische
ochtendodroom lag zusje in haar bedje, en broertje keek door 't kiertje
van de deur; of er liep 'n jongetje onder de raamkozijnen van 'n nauw
straatje, en het zocht om z'n moeder, en wreef z'n oogen uit; en aldoor
was er 'n teedere gracie, 'n allerzaligste uitvloeiing en toevloeiing van
lijn en kleur, onder 'n milde val van licht uit 'n geheimzinnige luchto
opening ergens ver; en er was geen lijntje, dat zeer deed, en boom en
struik en landschap, de deftige kamer en de kerktoren, de groote mano
nen en vrouwen, ze waren alien het kind genegen en klein geworden
om liefokindjes wille.
Terwijl zij nu meende, dat 't voor 'n ieder voordeelig zou zijn en
't geluk zou kunnen vermeerderen, wanneer 't hun gegeven werd op
onverwachtoschoone wijze 't kind te kennen en lief te hebben, zoo
vatte zij 't plan op, om al de gestalten dier jongetjes en meisjes, die zij
ontwaarde in 't wonderbaar licht van haar verbeelding, op 'n stille,
ootmoedige plek in de wereld, aan 't menschdom te vertoonen.
Wanneer zij dit plan als 'n kostbaar geheim koesterde in haar opo
getogen gemoed, kwam 't allengs in haar tot helderoworden, dat zij
't schoonste kindje ter wereld niet mocht vergeten, waarover zij vroeo
ger gelezen had; en of schoon zij niet in de Godheid van 't Kind

20
geloofde, en Z'n maagdelijke geboorte als 'n schoon, oud verhaaltje
aanvaardde, zoo wilde ze toch uit stile eerbied voor die in dit Kind
gelooven, Het afbeelden volgens de oude leering en overdracht. Het zou
de rijen der kinderen beheerschen, en alien zouden het zien, en het zou
zelfs de kleinste niet ontgaan.
Ze zei dan tot haar zelf: ik zal de teederste kleuren kiezen voor
dit maagdelijk kind; 't lichaam zal bloeien in 't bezit der godheid; wijs%
heid woont in schijnbare onnoozelheid, en macht in onmacht.
Ze wist niet, wat ze zei, Anselm, hier is haar groot verdriet begonnen.
In blij vertrouwen op haar kracht, beproefde ze 't lang bedachte plan
te verwerken; en op 't muurvlak werd 't 'n wonderleven, 'n langzame
uitbloei van allerteederste menschelijkheid, 'n zekere aanzwelling van
kinderlijke lief de en godvruchtig bewustzijn naar 't Christus4cind, dat
zij in haar verbeelding in de uiterste wandhek reeds voltooid zag; met
z'n kinderlijke openhartigheid en toch weer goddelijke bezonnenheid,
met z'n deemoedige vermildering der godheid in de ontbloesemde
schoonheid van z'n prille menschelijkheid.
Toen kwam de lente in dit zuivere land; en ze wachtte op 'n heel
zekere lenteclag; met 'n open hemel en de gouden glimlach van de
herboren zon. En op de avond zei ze: morgen zal het de dag zijn van
't Kindje; en als 't morgen was, vond ze de lucht nooit zuiver genoeg
en de glimlach der zon niet wel.willend, 'n onbekende aarzeling, die
zij voor zich zelf eerst trachtte te ontveinzen, schemerde in haar
binnenste; ze stak haar hand uit naar 'n heilige kostbaarheid, zoo
meende ze, en moest telkens weer vreezen, dat ze 'n schennis bedreef;
0 dit was 'n kwelling voor haar, Anselm. En heel diep in haar zelf, •
hoorde ze 'n stem: wat is dit ijdel, zei de stem; en ze wist niet, waar dit
ver geluid vandaan kwam; ik wist 't.
Maar omdat haar zelfvertrouwen sterker was dan de vreemde vrees,
die in haar ontstaan was, zoo kwam het, dat ik bij de aanvang der
schemering haar zachtjes weenend vond voor 't Kind, dat je zoo even
gezien hebt. Hoe onvolmaakt is dit Kind; en is niet elk ander op de
wand veel schooner dan de kleine Christus? Ik wil in m'n onmacht
berusten, fluisterde ze, uit eerbied voor 'tgeen ik weet, dat zeer hoog is.
Toen ging ze heen langs 't wegje 't dorp in: ze wist niet, hoe aangenaam
ze was aan onze Jezus, want rust in onmacht is 'n ontroerende daad
van ootmoed.
Kom last ons gaan, Anselm.
(Wordt vervolgd.)

M. MOLENAAR. M. S. C.
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HET APOSTOLAAT VAN DEN KATHOLIEKEN KUNSTENAAR.
Alle grosze, hohe, echte, klassische Kunst ist tendenziOs
gewesen ..... sie hat positivste Sittlichkeit, positivste
Nationalitat, positivste Religion, Kirchlichkeit, Konfes%
sionalitat gelehrt.
Richard v. Kralik.

Het leven van den katholieken kunstenaar dat is: van den kunstenaar,
die zich in zijn kunst positief,katholiek uit, is een voortdurend offer.
De kunst positieve uiting van het katholicisme van den kunstenaar!
Dat wil zeggen, dat de katholieke kunstenaar niet slechts nalaat in
zijn kunst, al datgene, wat in strijd is met God's Tien Geboden, de
Geloofsbelijdenis der Apostelen en de leerstukken der Katholieke
Kerk — dit na te laten is immers slechts negatief — maar eerst en
vooral wil dit zeggen: getuigenis geven van al datgene wat wij
als waarheid belijden, getuigenis geven van ontwijfelbaar katholi,
cisme, hetwelk voortdurend inhoud en strekking dier kunst blijft
bepalen en richten; doordrongen zijn van de overtuiging, dat een posi,
tief getuigenis voor de katholieke geloofs, en zedenleer, ook in de kunst,
met name de litteratuur, noodzakelijk is.
Dit niet te doen is onvetschilligheid en lauwheid en de lauwen spuwt
Christus uit! Dit niet te doen is lafheid, welke zich verschuilt achter het
masker van verdraagzaamheid; is doodend — want immers onverschil,
lig — voor elk waarachtig ideaal.
Dit getuigen voor de Waarheid — en wie niet voor haar is, is tegen
haar — moet het kenmerk worden van de katholieke kunst, want gij
gevoelt toch, nietwaar, den ernst van deze woorden:
Le pire mal n'est pas de commettre des crimes mais de n'avoir pas
accompli le bien qu'on pouvait. C'est le Oche d'omission, qui n'est pas
autre chose que le non,amour et dont personne ne s'accuse.
Maar dit getuigen voor de Waarheid plaatst den katholieken kunste,
naar in een hooger licht: het zalft hem tot Belijder en Apostel; het
stelt hem in dienst van het Apostolaat zijner Kerk.
Want dit is toch Apostolaat: het medewerken aan de uitbreiding
van het Godsrijk op deze wereld. Op eigen wijze doet de katholieke
kunstenaar dit door zijn positief,katholieke kunst. Zich dit als doel
stellen, dat doel met alle krachten en vast van wil nastreven beteekent
voor hem zelfverloochening; beteekent van het leven een volkomen
offer maken.
Het offer is immers de vrijwillige en blijde verloochening van
zichzelf en dit wordt van den katholieken kunstenaar gevraagd, wan,
neer zijn kunst is, gelijk ik schreef.
Want zwijgend verzaakt hij dan aan het applaus der menigte, aan
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de gemakkelijke suksessen; aan eer en roem onder de menschen, aan
een ruime materieele belooning. Zijn belooning zal wellicht slechts zijn
de schrikkelijkste aller straffen: het stilzwijgen: la conspiration du
silence.
Dit wordt van den katholieken kunstenaar gevraagd, wanneer hij als
Belijder en Apostel de gaven, welke God hem schonk in dienst stelt
van dienzelfden God en de uitbreiding van het Godsrijk op deze we%
reld. De vijanden van dat Rijk zullen hem doodzwijgen en hem de waar,
deering voor zijn arbeid onthouden, daar hij niet de plooibare man
van het kompromis is en niet geneigd onedele koncessies te doen aan
de menigte. Want hij wil zijn de komplete dienaar zijner Kerk.
Maar dan wordt hetgeen een priester schreef in een onzer dagbladen
een utopie:
„ ...... wat we niet hebben is een flinke katholieke litte%
ratuur als zoodanig: wij hebben buiten den Paradijsvloek geen
le klas litteraire werken, 1) die meetellen, waar de niet%icatho%
lieken over spreken en met eerbied."
Met eerbied, dus met liefde, dat is met verlangen. Maar hoe met
liefde wanneer er in wezen niets gemeens is tusschen het voorwerp der
liefde en dengene van wien liefde gevraagd wordt? Maar hoe met
liefde, wanneer deze kunst, gelijk ook de Kerk naar Christus' woord,
een teeken is van tegenspraak; wanneer deze kunst dus in de meest
verheven beteekenis polemisch is?
Neen, wanneer gij uit wilt gaan om met eerbied door die anderen
ontvangen te worden, zwijgt stil dan van uw overtuiging.
En naast dezen zullen wellicht staan die vele geloofsgenooten, die
deze kunst lauw en onverschillig zullen bejegenen, wijl zij het niet
noodig vinden en misschien onverdraagzaam, op luiden toon te ge%
tuigen voor de Waarheid.
En waar hoor ik op dezen dag een stem, welke zoo krachtig getuigt,
zoo zwaar van brandende overtuiging getuigt voor de katholieke we%
reldbeschouwing als een Henriette Roland Holst voor de hare, — zoo
sonoor van zegging, zoo trillend van ernst, dat 't schier klinkt als een
oud%testamentisthe profetie.
Och, wij kunnen wel wijzen op een aantal knap geschreven romans,
op een stuk of wat drama's en wat bundels met verzen, maar is dit
niet hopeloos weinig, voor ons wier levensbeschouwing tot de meest
grootsche kunstwerken aller volken heeft geinspireerd. 0, wij zijn
hoogelijk tevreden, wanneer gindsche liberale kritikus met een vrien%
1) Dit oordeel over den Paradijsvloek blijve voor rekening van den schrijver van
bedoeld artikel.
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delijke welwillendheid over ons spreekt, over een roman, een tooneel,
stuk of een bundel verzen. En wij toonen elkaar dit certificaat van
geestelijke volwassenheid: wij zijn toch niet zoo ten achter, als wel
eens gezegd wordt.
Maar des ondanks voelt men het pijnlijk gemis aan een zelfstandige
katholieke litteratuur, doordeesemd van Onze levensbeschouwing.
En de een of twee schoone uitzonderingen doen dat gemis niet teniet.
Och hemel, Onze litteratuur is in werkelijkheid zoo slap, zoo weinig
zelfstandig; zoo zelden gloeit er de geestdrift van den held, de overtui,
ging van den Apostel, de krac'ht van den Heilige. Wanneer wij dan
werkelijk gedoemd zijn om immer te schrijven als wij thans doen, laten
wij dan ophouden en zwijgen.
Want dit is geen zelfstandige litteratuur.
❑ ❑ ❑

Het aanvaarden dezer beginselen en er konsekwent naar handelen
beteekent een hernieuwing der katholieke kunst hier te lande.
Dit predikt men thans allerwegen: hernieuwing, dat is anderen inhoud
en strekking aan het leven geven. Hernieuwing in het sociaal,ekono,
mische, hernieuwing in het kultureel,artistieke, — dat is beide ver,
eenigd: hernieuwing eener beschaving, waarvan de wereldoorlog het
bankroet bracht; die beschaving moest ineenstorten, wiji zij in wezen
niet meer christelijk, niet meer katholiek was.
Wat is beschaving in christelijken en katholieken zin?
Bij Kurth lees ik dit antwoord: „De maatschappelijke volmaaktheid,
of anders gezegd, de beschaving, bestaat in dien vorm der samenleving,
welke den leden het bereiken van hunne eindbestemming het meest
vergemakkelijkt."
Wanneer dit het doel der beschaving is, — is het dan onredelijk te
zeggen, dat zoolang de sociaal,ekonomische hernieuwing praktisch
alleen gezocht worden langs massaaborganisatorischen weg, de kultu,
reel,artistieke vorm met inhoud verwisselt, aldus schijn voor wezen aan,
ziet en in haar uitingsvormen onmaatschappelijk blijft en beide buiten
innerlijk overtuigd en daarnaar handelend Christendom en Katholi,
cisme staan, dit pogen naar hernieuwing tot vruchteloosheid ge,
doemd is.
Fen hernieuwing der maatschappij in katholieken zin vraagt eerst en
vooral een hernieuwing van het individu, wig de maatschappij uit in,
dividuen is opgebouwd; dit is onontkoombaar.
Een hernieuwing der kunst in katholieken zin vraagt op dezelfde
wijze een hernieuwing van den kunstenaar, niet gebaseerd op vaag
humanisme zonder reeele grondslagen. Medewerken aan de uitbreiding
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van het Godsrijk op deze wereld, eischt zelve deel te hebben aan dat
Rijk, wiji men niet deelen kan, van wat men niet heeft: dat is Christus'
Woord onderhouden, leven naar God's Tien Geboden, belijden der
Apostelen Geloofsbelijdenis, in onderworpenheid aanvaarden het leer,
gezag der Kerk, het Tijdelijke zien onder het Licht der Eeuwigheid.
„L'homme etant immortel, chaque naissance est un nouveau gouffre.
Gouffre sur Dieu, sur le Paradis, sur l'Enfer, sur l'Irrevocable, sur l'Irreo
parable, sur l'Absolu....
Dan vinden wij kracht onze zending op deze wereld te volbrengen,
welke in werkelijkheid toch de meeste universeele is: het Apostolaat
van Gods Kerk; dan heeft ook de katholieke kunstenaar de kracht
om dit diepoovertuigde, waarachtigogevoelde, en innerlijk beleefde tot
heerlijke uiting te brengen in zijn kunst.
Zoo wordt hij de kultuurdrager, de geestelijke leider van een yolk.
Maar leiding geven vereischt autoriteit, welke hij slechts ontleent aan
zijn katholieke beginselen.
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Een kunst met een zoo krachtig uitgesproken religieusokatholieke
strekking — ik begon met dit te zeggen — vraagt een voortdurend
offer van den kunstenaar.
Dit is zwaar, dit is schier niet te dragen in een tijd, dat het meest
grove materialisme hoogtij viert in iedere uiting van het maatschappeo
lijk leven, nu de Diesseitsolevensbeschouwing hand over hand de massa
aangrijpt, wiji materieel gewin gansch de samenleving gevangen houdt,
haar richting geeft en stuwt.
Dit is het droefst van dezen zwaargeslagen tijd: de zucht naar bezit
van materieel gewin, waardoor iedere nobele uiting wordt weggeduwd.
Maar kunstenaar zijn in dienst der katholieke kunst is geen ijdel
dilettantisme, bereid een kompromis te sluiten met de massa en haar
onedele koncessies te doen, — geen zegen maar veeleer een vloek in
de oogen van velen, omdat het beteekent eenzaam zijn, uitgebannen.
Maar die eenzaamheid wordt hem tot kracht en voortdurende sterking,
omdat men in de eenzaamheid God ziet en Zijn tegenwoordigheid
voelt. Mozes onttrok zich aan het gewoel der menigte en was eenzaam
toen hij op den Sinai van aangezicht tot aangezicht stond tegenover
Hem.
Zoo heeft Leon Bloy dit gezegd:
Dieu est le grand Solitaire qui ne parle qu'aux solitaires et qui ne
fait participer a sa puissance, a sa sagesse, a sa felicite que ceux qui
participent en quelque maniêre, a son eternelle solitude! Sans doute
la solitide est realisable partout et meme au milieu des meutes cou,
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rantes du monde, mais quelles 'Ames cela suppose et quel exil pour
de telles Ames!
Dat geeft den kunstenaar bovennatuurlijke kracht om zonder wan,
hopen zijn roeping onder de menschen te vervullen; dat voorrecht
wordt hem geroofd door materieel gewin, hetgeen hem opneemt in het
gewoel der massa. En diar sterk van wil het ideaal na te streven: quel,
les Ames cela suppose!
En voor de anderen, die deze eenzaamheid vreezen, geldt het woord
van den dichter:
Zij, die alle stilte vreezen
Hebben nooit hun hart gelezen,
Hebben nooit geknield.
Leer u aan de stilte laven:
Waar het leven u geleidt —
Zij is uwe veil'ge haven
Want zij is de groote gave,
Van de Euwigheid.
❑ ❑ ❑

Wanneer de katholieke kunstenaar naar deze — voor ons immers
niet aanvechtbare beginselen — de strekking zijner kunst bepaalt, ver,
vult hij op de meest volkomen wijze zijn hooge roeping en heeft hij
geheel zijn scheppend vermogen gesteld in dienst van het Apostolaat
der kunst; werkt hij merle op zijn wijze aan de hernieuwing van het
individu en daardoor der maatschappij.
De vrucht van dit Apostolaat zal uiterst langzaam rijpen, — het re,
sultaat in een, wellicht verre toekomst liggen.
Gij zult zeggen, dat deze kunst bOven de menschen zal staan en langs
hen heen gaan; dat de kunstenaar zal zijn een roepende in de woestijn.
a antwoord, dat al zou Been mensch luisteren, dit niet van den
plicht ontheft te getuigen voor de Waarheid; dat het woord zijn waar,
heid niet verliest, omdat de menschen weigeren te luisteren; dat de
Apostel en Missionaris hun bekeeringswerk niet uitstellen tot de hei,
denen overtuigd zijn; dat Petrus alleen was, toen hij naar Rome trok.
Maar daarenboven: er zijn feiten en er zijn middelen, welke het cede:
lijk maken, deze idealen na te streven.
De menschheid heeft in breede lagen haar vertrouwen verloren in een
beschaving, welke — omdat zij buiten het Katholicisme en zijn univer,
seele Kerk staande — ten doode gedoemd was. Deze pijnlijke teleur,
stelling heeft velen de oogen geopend en — verlangend het leven een
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waarachtigen inhoud te geven — is er een drang gekomen naar het
bovenzinnelijke als reaktie op de teleurstelling in het materieele. Maar
ook hier: hoevele valsche profeten, die steenen voor brood geven, die
zoekend naar hernieuwing, slechts een surrogaat vinden in vaag spi,
ritualisme of ook in „humanitair socialisme"; die streven naar een
kultureehartistieke hernieuwing en al te vaak dit reeds bereikt wanen
in een hernieuwing van den V orm in stede van den Inhoud en Tendenz
te herzien en aldus schijn voor wezen nemend, het essentieele voor het
accidenteele vergeten. Zoo putten zij zich uit in een Sisyphus,arbeid,
welke te voren reeds tot vruchteloosheid is gedoemd.
Want slechts binnen de grenzen onzer universeele Kerk is een waar,
achtige wedergeboorte der maatschappij te verwachten.
Maar ook: daar zijn velen van goeden wille en aan hen werd immers
de Vrede beloofd; zij zijn onder de huisgenooten des geloofs, — zij zijn
ook daarbuiten. Zij voelen zich door de eenheid van hun streven vero
want. Slechts dit: dat dit eender streven slechts in een bepaalde rich,
ting vruchtdragend zal zijn, n.m. positiefolcatholiek en onder de hoede
der Kerk, — dit moet aan die van goeden wil zijn met overtuigende
klaarheid worden getoond.
Dit doet de katholieke kunstenaar, daarin bijgestaan door de midde,
laarster tusschen kunst en menschen: de kritiek, de katholieke kritiek,
welke langzaam — o heel langzaam — den akker zal bereiken. Lang,
zaam vooral! Want om haar religieus,katholiek karakter zal deze kunst,
gelijk ik reeds schreef, in den aanvang maar weinigen bereiken, verove,
ringen zal zij niet dan na langen strijd en veel offers maken, wij1 de
gemakkelijke suksessen nu eenmaal niet voor haar zijn weggelegd; de
„oplagen" zullen niet verbijsterend groot zijn maar bij de weinige
breedte van haar invloedssfeer zal de diepte van haar werking zooveel
grooter, zal zij in haar gevolgen zooveel intenser zijn.
De kritiek, katholiek in den zin zooals ik boven schreef, zal haar
daarbij tot wegbereider zijn; in haar moet de kunst zich van haar hooge
roeping — in dienst te zijn van het Apostolaat — bewust worden.
En waarom zou dan het goede dat bij weinigen begint niet evenzoo
vorderingen maken als het slechte, dat bij weinigen begint en tenslotte
toch ook doorvreet in alle lagen der massa? Maar het laatste gaat in
korter tijd dan het eerste!
Daarnaast zal deze kritiek zijn rechtvaardig en dus liefdevol maar
streng in haar beoordeeling van Inhoud en Vorm; zij zal den inhoud
niet vergoelijken omdat de vorm schoon is, noch zal zij het kunstwerk
zonder meer aanvaarden, alleen maar omdat de inhoud een „goede
strekking" beef t, gelijk men dat pleegt te noemen, — kortom, zij zal het
werk niet prijzen omdat het van een katholieken kunstenaar is, maar
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alleen omdat de inhoud katholiek is en in dien bepaalden vorm een
schoone uiting vond.
Zoo moge de katholieke kritiek waarachtig zijn wat Hello van haar
eischte: la Conscience de l'Art.
❑ ❑ ❑

In wat ik hier neerschreef, poogde ik den geest te benaderen, welke
Onze kunst gansch en al moet doordringen, — door haar verschijnings,
vormen heen moet lichten, gelijk de albasten vaas naar alle zijden
den gloed doet schijnen van het vuur, dat binnen in haar brandt.
Zoo zullen wij bereiken een zelfstandige, katholieke litteratuur.
Hoe de vormen dezer kunst zouden kunnen zijn om het schoonst
dezen inhoud tot uiting te brengen — er zal, hoop ik, nog gelegenheid
te over zijn, dit nader uiteen te zetten.
Maar over den geest zijn wij het toch alien eens!
Nijmegen.

GERARD BRUNING.
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BRUILOFTSLIED
BEURTZANG TUSSCHEN BRUID EN BRUIDEGOM.
Dit bruiloftslied is bestemd om door een jongen en een meisje to worden voorgedragen,
met sobere muzikale begeleiding; de toezang wordt door een oudere gezegd.

DE BRUID BEGINT :
Een wit lam wil ik zijn en gij
een bloemige, blije wei in Mei.
Het goudgeel, ruischend koren ik
en gij de stijgende leeuwerik.
Zij ik een wijd en vruchtbaar veld
en gij het laaiend zongeweld.
Fluit, mere!, gij, met parelklaarte
in mij, een lommerrijk geblaarte.
Ben ik als zon op lentedag,
dan gij de wolk, waardoor ik lach.
Een Beek ben ik met kabbelend water,
gij, vischje, speelt in mijn geklater.
Zonnelicht, spelend in een wel,
de wet gij, ik het zonnespel,
Een waterlelie op meerespiegel,
de lelie gij, ik 't golfgewiegel.
Bont bosch met herrefstdraa&getoover,
de zilverdraad ik, en gij het loover.
a, rozestruik, ik zal u dragen
als roos, die gloeit in zomerdagen.
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Of, wees gij roos in roodste kleur
en ik de zoete rozengeur.
Bloeiende Meiboom, wel bewaard,
de Meiboom gij en ik de gaard.
Of, gij de boomstam, liefste mijn,
en ik zal kroon en bloesem zijn.
Een klare bron, met zacht geruisch,
de bedding ik, gij 't water kuisch.
Gij 'n wijnrank groen — in zonnegloed
de druiftros ik met purperbloed.
Een beker ik van 't puurst kristal,
en gij de wijn, die fonklen zal.
Saffieren Rijn, oever smaragd,
gij oever, ik de Rijn, die lacht.
Een Alprug met besneeuwde kroon,
ik berg, gij sneeuwglans, liefste schoon.
Een duff bouwt in een rotsspleet hoog —
zoo ik, die bij u binnenvloog.
Een arend, uitslaand in de lucht —
zoo neemt mijn ziel in u haar vlucht.
Zijt gij mij de deinende, bruisende zee,
ik ben u het strand en de lieflijke ree.
Klokkeklanken, ver to hooren,
zingende klok gij, ik de toren.
Een streelend avondlied op luit,
gij luit, het lieve lied uw bruid.
Verrukking op vioolsnaar zwevend,
viool ik, gij de klanken bevend.
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Een zilveren harp gij — ik uw zang
uw ruischende zang, uw leven lang.
Brandvenster, kleurrijk als de hemel,
ik 't venster, gij de kleurenwemel.
Of gij het venster, rijk bemaald,
en ik de zon, die er door straalt.
Gevest van goud op stalen kling,
het zwaard ik, gij mijn schittering.
Een paarlen halssnoer: gij zult zijn
de gouddraad, ik de parels rein.
Gaaf goud vat klaren diamant —
zoo liefste, vat u mijne hand,
dat niemand schennend ooit verduister'
uw stralenden, uw eenigen luister I

TOEZANG.
Bazuin van zilver, goud de ronding,
de een is schacht, de andere monding:
God heeft de stukken saamgesmeed,
gelijk geen smid op aarde deed,
want wat gesmeed heeft zijne hand,
vlamt eeuwig van zijn eigen brand.
Uw engelen nemen vlammend aan
de vlambazuin en zij gaan staan:
om beurt steekt ieder de trompet,
hij hoort zijn zang en is ontzet —
twee eeuwigheden in een zang,
het leven of de ondergang!
REND KLINKENBERGH.
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OVER BOUWKUNST.
I.
Onze kerken.
We kunnen in de bouwkunst drie hoofdrichtingen onderscheiden:
le. de richting, die zich bepaalt tot 't zoveel mogelik nabootsen van
historiese stijlen: hetzij dit geschiedt bewust, of onbewust.
2e. de richting, die de beginselen, neergelegd in de oude bouwwer%
ken aanvaardt, maar ze toepast naar de behoefte, strevingen en omo
standigheden van de tegenwoordige tijd.
3e. de richting, die elk voorafogaand beginsel wegwerpt als waardeo
loos, in de overtuiging, dat alles anders moet zijn dan het geweest is.
Gemakshalve .willen we de eerste de konservatieve noemen, de twede
de moderne, de derde de revolutionaire.
Deze laatste steunt op grenzeloze hoogmoed en overmoed: in zulk
een geestelike toestand rijpt geen schoonheidsogedachte tot schoono
heidsodaad, ze draagt de kiem in zich van haar ondergang; ze is 'n
vluchtig tijdelik verschijnsel.
De eerste of wel konservatieve heeft als modellen ter nabootsing
vooral gekozen de romaanse en gotiese werken der middeleeuwse
bouwmeesters. Deze keuze is beslist gelukkig: want deze bouwmeesters
zijn leermeesters; voor alle tijden. Maar hebben de konservatieven er
wel voldoende over nagedacht, hoe die latere middeleeuwse bouwo
meesters ook nog de moed gehad hebben: om 't romaanse stelsel prijs
te geven en te ontwikkelen tot 't gotiese, omdat ze inzagen, dat 't gotiese
zich het beste aanpaste bij de tijdstrevingen, en bij veel minder mate%
riaal deze aanpassing aesthetics verwezenlikte?
Zie: dit beginsel vooral aanvaarden de modernen: en in dit beginsel
vinden ze de rechtvaardiging van hun eigen bouwkundige praktijk.
Ze zeggen: waren sinds de dagen van de gotiek de tijdstrevingen en 't
bouwmateriaal dezelfde gebleven, dan zou er niet de minste reden zijn
om 'n kerk anders te bouwen dan ten tijde van de bloei der gotiek.
Nu echter is 't heel iets anders: wie herkent iets van de middeleeuwen
terug in onze moderne tijd? En om ons te bepalen tot de kerkbouw,
hoe bemerken we niet meer en meer 't streven, vooral in onze industrie%
streken om kleine kerken te bouwen om zodoende intenser parochieo
leven mogelik te maken: ten koste zelfs van de volledige afbouw der
kerk verrijzen de zo noodzakelike patronaten en scholen: dank de lio
turgiese propaganda zijn wij ons het offer der H. Mis weer beter bewust
geworden: en 't yolk voelt zich terecht medeoofferaar en wil deze ge,
meenschap ook verwezenlikt zien door 'n onbelemmerd uitzicht op
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de offertafel. Het moderne materiaal o.a. 't gewapend beton biedt bijna
onbegrensde mogelikheden om deze tijdstrevingen door 'n praktiese en
tevens aesthetiese bouw te verwezenliken.
Hoe verklaart men nu dat in deze eigenaardige tijd met z'n eigen aspiraties en eigen materiaal, er toch nog kerken kunnen gebouwd woro
den, niet enkel in gotiese stijl, maar zelfs in romaanse stijl: in stijlen
dus, die geheel en al tegemoet kwamen aan 'tgeen in die vroegere tijd
voorhanden was aan streving en bouwstof, maar die nu dit zelfde aeso
theties nut niet meer kunnen aanbieden.
Wat zien we gebeuren, als zogenaamd romaans wordt gebouwd?
In vele gevallen worden met baksteen bouwdelen nagebootst, die
vroeger van natuursteen waren: — tegenwoordig kan men immers alles
naar teekening, en liefst in alle stijlen en genres, laten bakken. — Voor
zo'n kerk wordt nauwkeurig opgelet, dat, wat men bakt, ook romaans
van vorm is: of zich 't materiaal daarvoor leent is bijzaak. Zo zien we
romaanse kapitelen die in elkaar zijn gezet van baksteen. Zo'n kapiteel
wordt van klei gevormd, in stukken (brikken) gesneden, en gebakken.
Het spreekt van zelf dat er enige exemplaren meer worden gemaakt
dan noodig is, om 't voldoend aantal daaruit te kunnen sorteren. Zo
leveren de fabrieken basementen, lijsten (ook met waterhollen: voor
binnenwerk!), enz. Is alles in elkaar gezet, dan spreekt men van bako
steenoarchitectuur, en heeft men 't materiaal van deze tijd prachtig benut: zo , meent men. *)
Ook zien we niet zelden: kerken in 't romaans of goties bouwstelsel:
doch wat de ornamentasie betreft, wordt zorgvuldig vermeden, alles
wat gotiek of romaans is: basementen, kapitelen, consoles, alles anders,
waaronder zelfs vormen van lang vOOr Christus. Men spreekt dan van:
vrijer opgevat.
Ook is waar te nemen dat men aan het geheel gaat tornen. De pijlers
worden dunner, worden iets verder van elkander gezet, de middenbeuk
wordt iets breder, de zijbeuken smaller. Wat 'n tweeslachtigheid: men
voelt onwillekeurig, dat er anders gebouwd moet worden, en toch houdt
men zich vast aan verleden vormen, voor zover dit enigszins mogelik
is. En zo kregen we om zo te zeggen: romaanse lijken en gotiese lijken;
't leven is eruit; vormen zonder bezieling; historie zonder beleving,
karakterloze nabootsingen, opgesmukt met alle mogelike verglaasde en
onverglaasde baksteen; volkomen weergave, niet van de enorme en deo
likate middeleeuwen, maar van de eenvoudloze onrustige tegenwooro

dige tijd, die liever de schijn vereert dan de waarheid.
*) Als zo'n conservatief rationeel wilde zijn, dan zou hij eigenlik alleen moeten
bouwen in 't gotiek, de laatste door hem goedgekeurde stijl : verder zou hij tevens
alle moderne materialen moeten vermijden.
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De Karmelietenpater J. M. Keulers heeft eens zo mooi en zo juist geo
zegd *): zonder dat hij door durfde te redeneren: „Bouwen is ruimte
indeelen. Eene bouwkunst staat dus op lagen graad van ontwikkeling,
als zij veel materiaal noodig heeft om ruimten of te deelen, als de afo
standen der steunpunten gering zijn, als de ruimteoverdeeling niet goed
overlegd en bezonnen is, als de constructie niet zelf tot sieraad strekt,
en als de ontwikkeling langen tijd noodig heeft."
Maar waarom b.v. dan de hedendaagsche betonobouw niet aanvaard
voor onze kerken, die veel beter zelfs dan het gotiese stelsel voldoet
aan de eisen, door Pater J. M. Keulers zo even gesteld, aan de ontwik,
kelde bouwkunst. De heerschappij over de materie is bij gewapend,
beton veel volmaakter. Lag 't vroeger vrijwel vast, waar de krachten
bij bogen, balken, enz. werken, thans wordt dit willekeurig bepaald,
terwiji minder materiaal nodig is, en de of standen der steunpunten veel
.
groter kunnen zijn.
Onderwezen door rationele, gevoelige en boven hun tijd staande
mannen als VioletoleoDuc, Reichensperger en Dr. Cuypers in de grote
beginselen der middeloeeuwse bouwkunst, doet de moderne richting,
etgeen de middeleeuwse gotiese deed ten opzichte van 't romaans: ze
houdt rekening met de veranderde tijdstrevingen en omdat deze zich
niet meer kunnen uiten in hun passende bestaande vormen, doen ze
op natuurlike wijze de nieuwe vormen groeien uit de nieuwe bouwstof,
die de moderne techniek hun biedt, en de moderne bouwkunst benut
die bouwstof, gaaf, zuiver en onverkracht, naar zijn eigen acrd.
Dan, zo zegt de moderne, wordt de bouwkunst weer waar, staat ze in
de tijd en voor de tijd, omdat ze komt uit de tijd. Waarheid bovenal,
vooral in 't katolieke kunstleven, die moeten we overal aandurven, dan
bereiken we 't hoogste wat te bereiken is; waarheid, ondanks alle voor,
oordelen, gelijk onze voorvaderen dat deden.
Laten we van het dierbaarste en heiligste gebouw, wat we bezitten:
de kerk, toch niet maken een historiese herinnering aan 'n verdwenen
tijdperk: met hier en daar 'n poging, in de vorm b.v. van 'n bakstenen
kapiteel, om van zijn tijd te zijn. De kerk moet de weergave zijn van de
Kerk, die zonder iets van de waarheid prijs te geven, zich zo heerlik
aanpast aan de moderne tijd met zijn eigenaardige bedoelingen en ver,
langens, en die volstrekt niet afkeerig is van 'tgeen , de hedendaagse
techniek aan middelen voor de waarheidsopropaganda haar aanbiedt.
Zie, dat stelt ineens zware eisen aan de bouwmeester; n' geestdriftig
zich losrukken van sleuro en gewoonteobouw, n' breed en diep beleven
van zijn tijdgenoten, n' volledige kennis van al de nieuwe vondsten
*) Katholiek Nov. 1919, bladz. 26.
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op 't gebied der bouw,materie, n' moed om weerstand to bieden aan
verouderde smaak en vals kunstinzicht, n' kalm geloof aan de waar,
achtigheid van z'n ideaal, bovenal n' overtuigde liefde tot Jezus Chris,
tus, Wiens werkelikheid, waarheidszin en schoonheid hij moet weer,
geven in de onverkrachte, ware en schone samenvoeging van
bouwmateriaal.
(Wordt vervolgd)

JOZ. WIELDERS.

Op 't feest van 0. L. Vrouw tot Vrijkoop der slaven,
Sittard, 24 September 1922.
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AAN DE BOSCHDREEF.
I.
Voile zomerzon straalde met scherpe flitsingen die in 't oog nagloei%
den. De lucht was blauwowit en doorsprankeld met schitterende tin,
telingen als met zilverstof. Matbleek lagen de wegen als onder 'n
aschlaag en 'n lichtgrauw poeder dekte de kampen aan de olmenlaan.
Vlinders fladderden met loom gewiek, vogels zwegen weggedoken in
schaduwdiepten van boomengroepen. De zon blaakte de witgekalkte
muren en straalde heetgoud in de ruiten van 'n boerenhoeve aan de
dreef, die voerde naar dennebosschen. De groote staldeuren werden
. geopend: als breede vleugels sloegen ze uiteen en legden smalle slag,
schaduwen tegen 't muurwit. Na 'n grootsch gebaar van wijdgespreide
armen kwam de boer vanuit de staldonkerte in 't helle zonlicht. In de
aanlaaiende hittebrand stokte even zijn adem. Hij stond 'n oogenblik
en keek uit; hij was een flinke boerenkerel, vrij groot en breed ge,
schouderd. In 't donkerbruin gezicht onder de grauwe stoppel,
wenkbrauwen stonden wijdopene, hardblauwe oogen te glinsteren;
de dunne streepmond striemde onder 'n breedgevieugelde neus. Hij
verjoeg blauwzwarte vliegen die tegen de gloeiende raamkozijnen
zich te stoven zetten en krabde 't uitgesijpelde hars van de deur,
post. Hij tuurde naar den klinkerweg in de kromming van 'n breede
dreef. Z'n slappe pet schoof ie achter op 't hoofd en stapte door
't bloemhofje waarboven sterke geur van anjelieren hing. Opeens
kwam Simke de waakhond die zich aan den waterput in koelte van
klimop begraven had, langzaam overeind, rekte zich, stak z'n neus in
de lucht en naderde den boer. Dan ineens schoot ie vooruit 'n stofwolk
opstootend. Hij blafte luid en blijop. 'n Vechtende kippentroep stoof
uiteen en een opgeschrikte houtduif wiekte uit de linde.
Traagzaam in regelmatigen sjokpas naderde 't paard in de weg,
kromming, 'n roodgewielde hooiwagen, dofgeel onder 't boomengroen,
waggelde achteraan.
Rumold klomperde naar 't berkenhek, Simke afwerend die uit,
gelaten om hem heen dartelde. 't Schuivend schuren van droge twijgen
over de hooivracht werd hoorbaar. 't Suffe paard bezweet en over,
stuff d, trok moeizaam aan.
Met krachtige greep verschoof Rumold den zwaren sluitboom.
In sleepende sloftred, den teugel slap in de hand ging 'n gebogen oude.
Hij lichtte even de pet, 'n roode striem op 't dorre voorhoofd werd zicht,
baar; pijnlijk knipte hij de oogen die Been kleur en glans meer hadden.
Hij hoestte stof uit de keel en slikte herhaaldelijk.
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„Nou da's binnen," knikte Rumold met 'n verlichtingszucht en stree,
lend ging z'n blik over de hooivracht.
„En dreug, en geef," bibberde grootvader's oude stem.
Ineens, met forsche hand nam Rumold, Bles bij den toom die hortend
in 't klamme tuig, aantrok. 't Span zwenkte en met gekromden rug, de
hoeven in den mullen grond stampend, ging het den stal binnen, hortend
en stootend. „Nou hurt, furt! Allaaa!!"
Hooislierten en halmen verzwierden. Heel boven, van uit de nog na,
waggelende vracht keek 'n jong, rond meisjesgezicht met pioenroode
wangen en lichtblauwe oogen. Ze schaterlachte.
„Doar mot,te Treeze veur zijn," hoofdschudde vader. „Kek noul Kek
nou; gek die ge d'r zijt!"
'n Paar zwaluwen opgeschrikt in hun middagslaap, uit donkeren
schuilhoek, zwierden angstig piepend rond, totdat ze met sierlijke zwen,
king de lucht in plonsden.
„Wa is 't hier nou trubbelig," keek Treeze over den hooizolder; „de
muizen speulen vangmenneke over den vloer."
„Da mot,te gij dan moar is proper moake, meske."
„'k Zoek wel wa pelzierigers to doen."
„Da is toch boerenwerk zou ik merle?"
Treeske liet zich met 'n dun gilletje langs 'n stutbalk afglijden en
sprong op den grond.
„Ge meugt me bestuiten ') da 'k mee naar den polder gewist bin."
Ze schudde zich hooispieren en halmen uit 'r blauw katoenen kleed en
lachte.
„Wel verdorie da's d'r nou effekes twintig. Kek grutvaders dan?"
„Joa joa da ga nog wel," beefde z'n stem en hij zocht steun aan den
wagenboom.
„Ge he oe goed gehaauwe, joa goed!"" knikte Rumold en z'n hand
ging streelend over 't geurende hooi.
„Joa, 'k gif 't nog nie uit de hand!" Terwijl hij dat bOweerde verschoot
'n knobbel in z'n heup en felle pijn joeg door de trillende beenen.
Met 'n hoog geluid en plassend geweld, pompte Rumold water op in
'n blikken emmer die hij Bles voorzette.
„Ha nou me den kop d'r in, da zou is goed doen," lachte Treeze en
ze boog zich voorover.
„Ge bint'r zot genog veur."
„Altijd he de't op mijn gelaaier
De woonkamerdeur werd geopend en in voile klaarte viel 't licht
van den voorkant in den stal. Met 'n koelkan en 'n kapper in de hand,
1) bestuiten : prijzen.
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stond moeder op den drempel. Ze droeg 'n blauw jak, en 'n zwarte rok
waarvoor 'n streepjesschort geplooid was! „Op den goei oogst!" knikte
ze lachend. „Haas! Hee da zal is goed doen!" riep Treeske; ze stak 'r
hand uit en dronk gulzig. Annemie was nog 'n frissche, welgedane
vrouw met 'n vol gezicht, en kogelronde oogen die 'n vriendelijke uit,
drukking hadden; maar om 'r mond lag 'n pijnlijk trekje. „Varsch uit
den kelder," zoo schonk ze de dorstigen weer in. „Woar bleft ons
Anneke?"
„Die zal de're weeg wel vijnde. He ik bin bekant overstuur," ver,
zuchte Treeze en ze liet water uit de pomp over 'r armen gutsen.
Zich 't verhitte gezicht waaierend met 'n breede lindentwijg Jwam
Anneke binnen 't afsluithek. Simke dartelde met hooge sprongen om
haar heen totdat ie eindelijk amechtig, hijgend, de beschuimde tong
uit den bek, tegen den koelen pompsteen neerviel.
Anneke was rank en blond, ze had groote zilvergrijze oogen zwaar,
omwimperd en 'n bleek en teer gezicht waarop vreemde uitdrukking lag.
Terwijl Rumold, Bles afspande gingen alle binnen. 't Was een laag
en ruim vertrek met twee ramen op 't westen en 'n klein ruitje aan den
zijkant dat uitzicht had op 't boekweitveld. Er koelde nu wat stallucht
door. Met 'n handbeweging verjoeg moeder de vliegen, waardoor 'n
ruizeling door heel de kamer ging. Aan 't zijvenster zat 'n ineengedron,
gen figuur, 't bleeke hoof de stak even boven 'n stapel naaiwerk ult.
De haard brandde flauw tusschen twee bedsteden waarvoor wit en
rood geruite blokgordijntjes van Brabantsch linnen geplooid waren ge,
lijk aan 't steeds zachtjes wapperende schouwkleed. Blauw en rood
aarden tegels, warm van kleur, teekenden groote ruiten op den grond.
De tafel stond in het midden onder de petroleumlamp die overkapt
was met fel, rood klaterpapier. Nevens de groote, staande klok was 'n
trapje van enkele treden dat voerde naar de kleine kelderkamer.
Moeder hing water te vuur en wierp hout op de tanende vlammen.
Rumold was nog doende in den stal, maar grootvader ging zitten; z'n
stramme leden en stroeve knoken veroorzaakten hem, nu hij zich be,
woog in andere richting, hevige pijnen. Hij perste de lippen opeen en
keek met smartelijken trek over heel z'n wezen, hulpeloos rond, de vin,
gers naar beide zijden uitgespreid alsom de nadering van iemand of iets,
wat nog meer kon hinderen, te voorkomen. Hij zat daar in dien haard,
hoek 'zomers en 's winsters. De hooge stoelleuning ving 't licht van
buiten, de knieen en een helft van 't gezicht was aangetoetst door ros,
sige vlammenschijn. Moeder zag telkens naar Treeze die gooierig en
baldadig deed. „Ha, joa, d'r bruijt bij ou wa meske."
Anneke volgde met een trek van verbazing al haar bewegingen, maar
ze zei niets.
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„Joa nou d'r bruijt bij Treeze wa onder 't russel" 1) kwam 't dunne
stemmetje even van tusschen den stapel naaiwerk uit. Ze was opgestaan:
Leeneke de bult. In haar wasgeel gezichtje stonden groote, fluweelzach%
te, bruine oogen; 'n ouwelijke trek haalde de mondhoeken naar omlaag
en 'n diepe rimpel trok de wenkbrauwen samen. Ze zetten zich. Alleen
grootvader bleef in z'n haardhoek waar hij met bolle wangen blazend,
heel langzaam koffie slurpte. Moeder schonk in en sneed brood. Anneke
waaierde zich nog steeds met 'r lindentwijg. Leeneke kwam te voor%
schijn, de ruggengraat was sterk verkromd en hoekte ver uit. Ze zat
daar nietig en ineengedrongen tusschen de beide zusters.
Snakkend naar lucht haakte Treeze zich 't halsboord open.
„Foei toch meske," kwam Leeneke, „foei toch.
„Nou, da gij oe halsboord tot aan oewen kin toeknupt, da ken de me
hande vatte!"
„Treeze toch!" deed moeder.
„Dan doe de gij 't nie veur de wermte," zei Anneke met iets dat naar
afkeuring geleek.
„Joa, ge mot moar gelijk de stadsjuffers doen: treeje me scoen oan
de vuut waar ge nie op furt kunt" en me afgedekte oore."
„En me kouskes, dun as de scel van 'ne juin," 1) kwam moeder.
„Ach la me toch nie lache want 't zit me toch zoo awers." Ze keek
opeens ieder afzonderlijk aan en barstte dan uit in 'n zenuwlachen
waarbij de helwitte tanden glimmerden tusschen 'r kersenlippen. Dan
ineens sloeg ze 'r handen voor 't gezicht „'t Is bekant St. Jan!"
„Nie zoo hitsig, meske, nie zoo hitsig," vond grootvader.
„Nou joa.... 'k he zoo gezeed.... k he de beloft gemakt.... da 'k
hem besceit zou geve me St. Jan. He nou keke ze me allegaar aan....
Da ken ik nie lije," weerde ze af.
„Da motte verdrage kenne anders is 't geene zuivere koffie me oe,"
vond Leeneke.
„Ik he geenen honger," zoo schoof ze haar bord van zich af.
„Da overkumt oe ok niet duk! meende Anneke.
„Of 't 'r ok dwers zit," knikte Leene die traag haar brood at.
„Neee moar nou geene gekkigheid," zoo wilde ze zich vermannen,
maar ze schoot weer opnieuw in 'n lach.
„Wa is da nou veur oarige proat? vroeg moeder en ze trok de schow
ders op.
„Zet de stekskes bij den impoot," 2) besloot Rumold en hij sloeg z'n
vuist op tafel.
I) d'r bruyt wa onder 't russel: ze bewaart 'n geheim.
2) scel van 'n juin : schil van een ui.
3) zet de stekskes bij den impoot : zet de puntjes op de 1:-
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„Nou dan: Friedje van uit den kerkenhoek, die wacht op 't joawoord;
daar nou witte 't allegaar!”
Rumold was opgestaan, z'n scherpe oogen flitsten naar Treeze die
met 'r voeten tegen den tafelpoot geschoord, met 'r stoel achterover
wipte. Ze had toch 'n gevoel van verlichting nu 't groote woord dat zoo
zwaar op 't gemoed gewogen had, was gesproken.
Aaaach!.. . . Fried van den kerkenhoek, zoo'ne.. .. zoo'ne" ......
De grootste verbazing lag in moeder's ronde oogen.
„Da sla me nie in de klink!" 1) riep vader.
„Neee. . . . gij. ... en hij. . . . Neee da's Beene wind op , me'ne meulen."
„Daar is toch niks op hem af to geve zou 'k merle." Er vleugde 'n
schaduw over d'r lachmond en 't moedwillige spotvonkeltje was uit
haar oog verdwenen. „Ik zal 't toch eiges motte wete. D'r zijn d'r gelijk
slechter.
„Ons Antoon die lam 't nie op hem gelaaie hebbe," hoofdschudde
moeder.
Ach hoe dorst ze toch, hoe kon ze toch zoo veur alleman da zegge
dacht Anneke voor wier oog 'n visioen oplichtte wat ze zoo diep, zoo
dicht omsluierd hield.
„Nou, 't ga weer aan den gank!" gebood Rumold," hij sloeg 'n
kruis en bad. Ze volgden hem! Leeneke kroop weer in 'r hoekje, moe,
der ruimde af, grootvader was ingeslapen.

II.
De zon was onder in goudomvatte wolkenstapeling van sneeuwen,
dons waaruit roodgulden nagloeiing kleurde op het felle muurwit van
het woonvertrek en tegen de schouw, waar bonte, glimmende borden,
stralen terug kaatsten en schitterden als groote, vurige lichtbloemen.
't Rook sterk naar jasmijn die bijeengedot in 'n kleurig vaasje stond
op Leeneke's tafeltje aan 't zijraam. Lange, dunne haardvlammen dar,
telden nog om elkaar heen als eindigde hun lusteloos geworden spel.
Grootvader zat in z'n hoekje, z$56 onbewegelijk en in strakke besloten,
heid als was de bruine kop uit hout gesneden. Van uit de kelderkamer
kionk nu en dan 'n hard oplachen van Treeze. Leeneke ritselde met
naaigoed; 't gepiep van 'r moeilijke ademhaling was hoorbaar tusschen
de schorre klokketik.
Rumold kwam in; z'n hoofd nog vochtig van waterstralen uit de
pomp. Hij veegde z'n gezicht en zag rond.
„Bleske bezurgd?" vroeg grootvader.
„Bles bezurgd, de beesten verstrauwd en angebonden. Hij zei 't kort
1) da sla me nie in de klink : Dat is me niet naar den zin.
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en zakelijk. Hij stond geleund tegen de deurposten en hoorde naar 't
gillerige lachen van Treeze.
Moeder kwam van uit de kelder met 'n groot bruingeel krentenbrood,
dat ze midden op tafel legde. Ze weerde er telkens weer de vliegen af,
trok dan de gordijnen recht en nam pluisjes van den grond waarbij
ze pijnlijk kreunend opstond. „Onzen Antoon," praatte ze als in zich
zelve, neee da's d'r geene waar ie 't op he."
„Hij is wel geene kwaai geleuf ik," kwam Leeneke; ze richtte zich
en streek langs de ingezonken lendenen.
„Neee da kan lichtelijk, moar is ie 'ne goei?" vroeg vader.
„We willen 't vertrouw hebbe in Lieveneer die he 'r toch bijeene
gebracht, waar?" vroeg Leeneke.
„Nou?!"
Waander's Mie, de gebuur, kwam lachend om den deurhoek kijken.
„Wa nou? Ga oe Treeze den .aboerenweeg nie op. Is 't 'r deurhene?
„Kum d'r in en vat 'ne zit?" noodde Annemie.
„Zoo, ga de d'r op fester Ze was 'n zware vrouw met uit de
vorm gezakt lichaam. Haar vroolijk, blozend gezicht met ronde wangen
en 'n dubbele kin, knikte hen alien vriendelijk toe. „Wel wel, da klain
Treezeke. da me mijn deurskes 1) op scot speulde; zoo'n hel spinneke
waar 't altijd." Ze zette zich breed uit.
Voordat iemand 't eigenlijk goed wist was Fried midden in 't vertrek.
Hij had 'n glunder gezicht met 'n breede mond die in voortdurenden
glimlach bleef. Z'n kleine donkere oogjes loensden wat; zij stonden diep
weg, als ingeprikt. Z'n bruin haar krulde ruig en warrig van onder
z'n hoedje, dat 'n weinig schuin stond. Hij droeg 'n hoog boord waarmee
hij steeds in gevecht bleef. „Ha daar waar ik!" Hij pakte Annemie bij
den arm en klopte Rumold op den rug. „Gij he 't 'r moar weer scOn
afgebracht; heel den hooivracht veur de St. Jan binnen nou, da doe geen
man oe na."
Rumold ging 'n pas achteruit en trok de wenkbrauwen samen.
Over die onwillige beweging stapte Friedje maar heen. „Nou. . . .
moare waar is Teresia, de dochter te vijnde?" daverde z'n forsche
stem als 'n eisch.
Pofferdikkie Fried me oe Treeske," kwam de muldersknecht en hij
liet z'n meelzak in 't achterhuis van de schouders, pats, op de steenen
vallen waarbij 'n witte stofwolk opging.
„Zoo zoo en wa zeet me'neer Pastoor? En ga 't nou Zondagge
merrege, getweee naar de Hoogmis?" vroeg Mieke die de echtheid van
de verloving nog in twijfel trok, vertrouwelijk aan moeder, en ze schoof
wat bij om 'n intiem gesprek aan te vangen.
1) deurske : meisj e,
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Rumold verbeet z'n onmacht tegenover 't geen om hem heen ge,
beurde, tegenover de dingen die hij niet stuiten of keeren kon.

Leeneke vouwde en hervouwde haar naaiwerk; gluurde telkens naar
't opkamerdeurtje waarachter de zusters nog waren.
Na 'n hard klinkgemorrel verscheen Treeske. Op 't zien van Fried
sloeg ze de handen voor 't gezicht. Ze had 'n Mariablauw kleed aan en
'n geplooid wit kraagje.
Fried ging met uitgebreide armen voor 't trapje staan.
„Neee, geene flaauwigheid," zoo weerde ze hem of en ze ontsprong
hem lachend.
„Ge blijft allegaar, over n lutske 1) dan kumt de tractoasie," lachte ze.
Moeder zag Rumold even aan, die strak bleef zwijgen.
„Joa, joa, joa zeg ik oe," knikte Treeze, we hebbe hem over den
bak getrokken!" 2)
Onopgemerkt was Anneke binnen gekomen.
„Ha wel joa, nou he ik 'r te lange lest en nou zou ze me nog ont,
springen", zei Fried, „neee hier is oe plek," en hij duwde haar op 'n stoel
naast den zijnen.
„'t Is da 'k afgewerkt bin," zei Bert, hij wreef zich de meet overpoeien
de handen, en ging zich onder den stalpomp wat opfrisschen.
„Nou ik bin nie inkennig as 'r te festen vale' riep ie naar binnen en
knipte 'n oogje. Rumold nam 'n tabaksbuiltje boven van de schouw,
maar Friedje stond vlug op, hij verschoof zoo overhaast z'n stoel, dat
die omverkantelde. Hij stapte op Rumold toe en hield hem z'n sigaren,
koker voor waarin roodgouden bandjes zichtbaar waren, „zoo da's
ander spulleke."
„La moar bleve, ik haauw me me me'ne pijp, da's zoo boeremenier
waar?" 't Mocht sconegheid zijn moar hij liet z'n eige niet uit z'n
veld en akker sloan. Hij bleef staan waar ie stond, me ze'ne vuut in
d'eerd en me den hemel boven den kop. Gepruts en getoddel me 'n
gaauwd klaterpampierke da waar niks veur hem.
Toen alien aanzaten en luchtige vroolijke woorden onder de jongere
gingen, voelde Treeze zich, of nu alles goed en alles naar haar ver,
langen was. Nou kwam de leut en de pret. Als ze naar Fried omzag,
knikte ze hem toe. Hij waar zoo pelzierig en altijd ha ie wa te lache en
te gekke.
Fried zat met den sigaar in den mond te denken aan de een of andere
mane streek, die hij wilde uitvoeren; de stroeve gezichten van Rumold
en Annemie stonden hem niet aan; doch ineens, als met 'n ruk zette
1) Over 'n lutske : straks.
2) Over den bak getrokken : Tegen de zin overgehaalde, uitdrukking, afkomstig van
'n te slachten varken dat onwillig over 'n bak getrokken wordt.
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hij zich daarover heen en begon gewild luid en druk te praten over
't jagershuis waar de leut nie van de lacht was.
Grootvader van uit z'n haardhoek zat hen heimelijk te bespiedeni.
Bert schaterde 't zoo nu en dan uit en vroeg telkens naar Plieneke,
waarover Fried 't zwijgen deed.
Leene was opmerkzaam geworden, ze sloeg Fried scherp gade als de
naam „Plieneke" genoemd werd.
Anne werd stiller, ze zei niet veel meer, ze zat voor zich uit te
staren en lette weinig op 't geen voorviel om haar heen. Ze liet 'r ver.
beelding leven, dan zag en hoorde ze dingen die ze zó(5 gaarne zag:
Mir, diar op den klinkerweg, geen vijf minuut van bier, had ze onder
de lange, lange rij van 't paardenvolk hem gezien, zijn oogen die haar
aanstaarden van onder die hooge muts, hair haar alleen. Hoe kon 't
toch gewist zijn, hoe kon 't toch z(5•5 gewurde zijn? Ze kon 'r me d'r
verstand nie bij. De fluistering, de klank van z'n stem, zijn beweging,
zijn houding alles stond haar 'n moment als 'n lichtflits in nachtdonker
voor den geest.
„Als ge zoo devOtelijk kekt dan bekom de noit ne vrijer," lachte
Bert.
„Ik?" schrikte Anneke.
„La ons Anna moar devOtelijk keke dan kekt ze den alderbeste
kant uit," vond moeder.
„Joa moar Annemie zóó, he de gij ok nie altijd geproat," meende
Mieke met 'n diepe lach die uit 'r onderkin scheen te komen.
„Ge kunt devOtelijk zijn en toch.. .. en toch.... Leeneke bleef ste%
ken. Haar bleeke wangen werden zacht overbloosd.
„En toch oe zinnen op den trouwdag zetten, Da ken de zeker," vond
Treeze.
Grootvader nam de pijp uit den mond en lachte onverwacht luidop.
„Kum minskes as 'r dan toch gefest mot wurde... . haperde Annemie
en ze zag met onderdanige vraag in 't oog Rumold aan terwiji ze
langzaam opstond.
„Joa, joa!" riep Treeze. We hebbe 'm over den bak getrokke, joa!"
„En hed de hard getrokke?" vroeg Bert.'
„Nou 't zeel bekan stuk!" viel ongewild uit Treeze's mond. Ze legde
met 'n korte schouderoptrek de hand op de lippen.
Er kwam wrevel in Rumold's gedachten. In z'n hart verfoeide hij
Fried al wist hij niet recht waarom, moar hij most zoo'ne veulpraat
nie hebbe. Waar da um 't onneuzel winkelke waarin ie wa cente g&
wonne ha? Da klain spul van gepier en gefrutsel van zeilen en hoepels
en klompen en snoeren bah! Wa was da nou? Flaauw speulgoed in zijn
oog dat de wijdte en breedte van z'n akkers mat. Hij, die groei en bloei
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van z'n oogst berekende, die voorzien moest en wikken en wegen,
kampen met de grootsche machten van zon, van regen en van wind.
Kijnder speulgoed; neee, hij most zoo 'ne proat niet hebbe um da ie
wa cente gewonne ha waar ie 't alderliefst, ach berm, 'n rooi daske
veur kocht en 'ne segaar me 'n klaterpapierke.
„Nou dan as Berte is.. .. Ilene gaat?" — wenkte moeder en ze grab
belde geld bijeen van uit 'n kom op de schouw.
„Hed,cle mijn geen twee keer veur 't zegge 'k bin al eweg," knipoogde
Bert en in haast liep hij de stoel omver. Rumold ging ook naar buiten.
Hij keek over de aandonkerende akkers en naar omhoog waar de maan
tusschen zilverwitte wolken uitblonk, dan keerde hij zich en sloot met
harde ploffen de buitenluiken.
Annemie had de lamp ontstoken.
„'t Gift regen te merrege," kwam ie binnen.
„Da's gaauwd weerd," knikte grootvader.
't Vertrek lag nu in gedempt geel licht met wegdoezelende hoeken
en zware schaduwen tegen 't muurwit.
„Kum?" zoo wenkte Annemie, grootvader.
„Weljoa, oud en jonk bijeene," vond Friedje en hij schikte wat dicho
ter om plaats te maken.
Moeilijk hief de oude zich op; z'n stiff, als uit steen gehouwe lichaam
schuifelde langzaam voort naar den aangewezenen stoel.
MARIE GIJSEN.
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OVER RYTHMIEK EN VOORDRACHT IN DE TOONKUNST.
Er is geen kunst, die met meer abstracte middelen voortgebracht
wordt dan de toonkunst. Immers de schilder, en beeldhouwkunst heb,
ben als materiaal doek, verf en klei, de woordkunst het gesproken
woord, waarmee men onmiddellijk duidelijk kan uitdrukken, wat men
gevoelt. De toonkunst beschjkt echter over de twee zeer abstracte
materialen: lucht en tijd. Immers men onderscheidt: hoogte of laagte,
sterkte of zwakte van tonen, hun klankkleur (scherp of week).
Verder langeren of korteren duur en daardoor zwaarder of lichter
karakter van tonen.
Een toon ontstaat door het regelmatig trillen der lucht, veroorzaakt
door de regelmatige trillingen van een veerkrachtig lichaam, muziek,
instrument geheeten.
Een muziekinstrument maakt dus den toon niet, maar is enkel een
gereedschap, om de lucht aan het trillen te brengen. Of dat instrument
nu is het menschelijk spreekorgaan of een mechanisch apparaat, doet
aan de hoogte of laagte van een toon niets af en heeft uitsluitend invloed
op de klankkleur. Hoe grooter het aantal trillingen binnen een bepaald
tijdsverloop is, hoe hooger de toon zal zijn, hoe minder het aantal tril,
lingen, hoe lager de toon.
Hier ziet men dus de eerste verhouding, of beter gezegd de eerste
tegenstelling in de toonkunst. Die tegenstelling kan natuurlijk scherper
of zwakker gemaakt worden, in verband met de meerdere of mindere
overeenkomst van twee tonen. Hoe eenvoudiger de verhouding der
trillingsgetallen van twee tonen, hoe minder ook hun tegenstelling, hoe
ingewikkelder die verhouding, des te meer hun tegenstelling. Op deze
verhouding der trillingsgetallen is de geheele harmonie, of accoorden,
leer geb aseerd.
De hoedanigheid van de klankkleur wordt eveneens veroorzaakt
door de luchttrillingen, niet door het aantal binnen een bepaald tijds,
verloop, maar meer door het karakter dier trillingen, wat natuurlijk
een zeer groote verscheidenheid kan geven. Hierop is vooral van in,
vloed de vorm of de bouw van het instrument, waarmee de lucht aan
't trillen gebracht wordt. Zoo geeft b.v. een violoncel een geheel andere
kleur aan den toon dan een viool, wat zeer duidelijk te bemerken is,
als zij denzelfden toon doen voortbrengen en dus het aantal trillingen
absoluut gelijk is.
De meerdere of mindere kracht van den toon hangt eveneens af,
van het karakter der trillingen, maar wordt weer op een andere wijze
veroorzaakt dan de klankkleur.
De luchttrillingen brengen ons dus de volgende tegenstellingen:
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het hooge of lage van een toon (hoogte), het sterke of zwakke,
(kracht) en het scherpe of weeke (klankkleur).
De tijdduur brengt ons de tegenstelling: het lange of korte, waardoor
ook het zware of lichte karakter der tonen ontstaat.
Het spreekt van zelf, dat men in deze groote verscheidenheid orde
moet scheppen, wil men de toonkunst niet door groote wanorde in
een onverstaanbare chaos van tonen zien ontaarden, en dit ordenen
en regelen van al die tegenstellingen wordt gedaan door de Rythmiek.
Vincent d'Indy geeft in zijn „fours de composition musicale" de volo
gende definitie: „Le rythme, c'est l'ordre et la proportion dans l'espace
et dans le temps." en wat verder schrijft hij: „Pour la musique, art de
succession, basee sur la division esthetique du temps, le rythme est
plus specialement: l'ordre et la proportion dans le temps." Het is
zeker, dat de rythmiek op de eerste plaats verband houdt met de
verhoudingen in den tijd, maar dit sluit volstrekt niet uit, dat de ino
vloed der Rythmiek zich ook moet uitstrekken over de tegenstellingen
en verhoudingen, die meer door de lucht geschapen worden. Zoo is de
tegenstelling van sterk en zwak, scherp en week, hoog en laag even
goed rythmisch te behandelen, als lang en kort, al moeten wij toegeven,
dat hun effecten veel gemakkelijker te begrijpen zijn, dan die der lano
gere of kortere duur der tonen.
Bestudeeren wij dus eerst de rythmiek van den tijd.
Gaat men het tikken van een uurwerk aandachtig na, dan zal men
spoedig geneigd zijn, aan een op bepaalden tijd terugkeerenden tel meer
nadruk te geven dan op de andere, b.v. stellen wij dat tikken voor
als volgt:
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dan zullen wij onwillekeurig deze tellen gaan rangschikken in groepen
van twee of drie tellen. De eerste van iedere groep lijkt ons zwaarder,
omdat wij daarop steunen en de andere tellen voelen wij lichter aan,
omdat die ons, als 't ware, weer opheffen naar het volgende steunpunt.
Wij zouden zelfs geneigd kunnen zijn, om de eerste tel van iedere groep
sterker te noemen dan de andere, wat echter een verkeerde opvatting
zou zijn, daar wij toc'h weten, dat alle tellen precies even sterk zijn.
Dat is trouwens zeer gemakkelijk te bewijzen. Verdeelen wij boveno
genoemde reeks tellen in groepen van twee, dan zouden: 1, 3, 5 en 7 het
steunpunt hebben, terwijI bij een driedeelige groepeering 1, 4 en 7 het
sterkst zouden lijken. Daar de tikken elkaar in beide gevallen in absoo
luut dezelfde volgorde opgevolgd zijn, is 't onmogelijk, dat in een
geval 1, 3, 5 en 7 en in een ander geval 1, 4 en 7 het sterkst zouden
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zijn. Deze proef bewijst tevens, dat de rythmiek door den kunstenaar
(hetzij scheppend of uitvoerend) zelf gevoeld en dus tot uiting gebracht
moet worden en zich dus niet uit zich zelf opdringt. Een proeve met
verdeeling in grootere groepen is overbodig, daar 4 tellen 2 X 2 zijn,
5 tellen 3 + 2, 6 tellen 2 X 3 of 3 X 2 enz. Het is ook absoluut niet
noodig, dat de steunpunten elkaar op geregelde tijdsafstanden opvol,
gen, wat het Gregoriaansch bewijst in haar massa's heerlijke, fijn ge
rythmeerde melodieen.
Men onderscheidt dus twee soorten rythme, n.m. de verdeeling in
elkaar gelijke en in niet aan elkaar gelijke groepen.
In 't eerste geval noemt men dat gebonden, in het tweede vrij rythme.
Voorloopig houden wij ons echter bezig met de eerste soort.
Wij hebben gezien, dat de eerste tel van iedere groep een zwaarder
karakter heeft dan de andere. Luisteren wij nog eens aandachtig dan
lijken ons de lichte tellen eenigszins afgestooten (dus korter), als
bereiden zij met een of meer lichte sprongen het steunpunt voor, zoo=
als men b.v. den voet opheft, om hem weer neer te kunnen zetten.
Daaruit volgt dus, dat een rythmische figuur moet bestaan uit twee
deelen, n.m. de beweging (opheffing) en de rust (het neerzetten). Dit
neerzetten kan definitief zijn en is dan de rust na de beweging, het
kan ook voorloopig zijn en is dan eigenlijk maar een steunpunt, om
met een nieuwe beweging te kunnen beginnen. Het spreekt vanzelf,
dat een rythmische figuur (niet te verwarren met een groep) begint
met een beweging (arsis) en eindigt met een neerdaling (thesis).
De arsis heeft dus een bewegelijk, versnellend karakter, terwijl de
thesis meer een rustiger, dus vertragend karakter bezit. Wij hebben
nu nog maar alleen gesproken van een arsis en thesis, die in tijdduur
aan elkaar gelijk zijn, dus een rythmische verdeeling in groepen van
twee tellen. Luisteren wij nu aandachtig naar een verdeeling in drie,
deelige groepen, dan zal de derde tel het karakter van de opheffing en
de eerste tel het karakter van den neerslag krijgen, terwijl de tweede tel
ons aandoet als een uitvloeisel van den eersten of als een voorbereiding
van den derden: b.v.
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Laten wij nu in iedere groep de tweede tel in den eersten vervloeien,
dan is er geen twijfel meer mogelijk omtrent den vorm der rythmische
figuur: b.v.
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De langere tel 1-2 neemt onmiddellijk het karakter aan van het
steunpunt en de korte derde tel heeft het uitgesproken karakter van de
opheffing.
Wij mogen dus concludeeren, dat, bij een tegenstelling van een langen
en een korten tel, de langere steeds het steun, of rustpunt wordt en
de kortere steeds de beweging uitdrukt. Om dus een reeks tellen goed
to rythmeeren, moet men ze eerst verdeelen in aan elkaar gelijke
groepen (metrische verdeeling) en daarna in rythmische figuren: b.v.
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geeft de rythmische figuur, de strepen I I de
Het teeken
groep aan. Uit dit voorbeeld blijkt ook duidelijk het onderscheid tus,
schen de rythmische en metrische behandeling van een reeks tellen of
tonen, waarover in een volgend artikel.
Nijmegen.

WILLEM VAN KALMTHOUT.
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HERB dREN.
Zoo stil als is een wormpje, dat
gelijk een niets op mijne hand ligt,
het durft niet roeren, ligt als dood,
in het onmetelijke zonnelicht —
Zoo werd ik, toen uw hand, o God,
mij opnam ; als gestorven lig ik,
ik weet niets meer, ik wil niets meer,
en om mij is uw licht, oneindig.
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DE BARMHARTIGE SAMARITAAN.
Drama in drie bedrijven. 1)

Tweede Bedrijf.
Bergland tusschen Jeruzalem en Jericho.

Derde Tooneel.
Barabbas en Dismas. 2)
Kent ge een Elcana, die te Sichar woont?
Dismas.
Elcana? .... neen!
Barabbas.
Die was vanmiddag in
den tempel.
Dismas.
In den tempel?
Barabbas.
Of ten minste
in 't voorhof van de wisselaars. Maar 't duurde
niet tang, of alien gingen hem te lijf.
Dismas.
Had hij geschimpt op Annas?
Barabbas.
Erger nog!
Hij loofde den profeet van Galilea
en noemde hem Messias. . . . Laatst heeft Jezus
de wisselaars verdreven uit den tempel,
uit eerbied voor Gods Huis, betoogde Elcana,
uit heerschzucht, riepen de anderen. 'k Moet zeggen,
hij hield het dapper vol! Maar 't einde was,
dat gansch het voorhof samenliep en dreigde
en de Samaritaan de vlucht moest nemen.
En 't yolk, dat buiten stond op 't plein en op
de trappen, jouwde en wierp hem na met steepen.
Hij vluchtte binnen bij een vriend en zal
we! niet voor 't donker was, Jeruzalem
verlaten hebben, om nooit weer te keeren.

2)

De Barmhartige Samaritaan verschijnt eerstdaags bij A. M. Greven, Zevenbergen.

B. en D. wachten in 'n spelonk op Caleb, den geldwisselaar, die laat in den nacht
naar zijn huis in Jericho terugkeert, om hem van zijn geld te berooven. Ithamar, de
derde roover, staat op den uitkijk.
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Dismas.
Barabbas, zeg, wat dunkt u van.... den Christus?
Barabbas.
Hij is een man, die de geheimen kent
van de natuur en van het menschlijk hart,
die schijnbaar argeloos, maar meesterlijk
die kennis als een aureool doet glanzen
om zijn persoon en voorgewende zending.
Zijn durf, Dismas, is grootsch en tevens dwaas.
Dismas.
Dwaas?
Barabbas.
Ja, Hij speelt een dwaas, gevaarlijk spel,
dat eindigt straks in bloed, gelijk in bloed
het woord en spel gesmoord is van Joannes.
Dismas.
Ons spel is veel gevaarlijker, Barabbas!
Als hij, die alien weldoet, wordt gestraft,
zal onze bloedschuld dan haar straf ontgaan?
Elfde Tooneel.
Caleb en Eleazar.
Caleb van alles beroofd ligt neer, zwaar
gewond.
Na eenige oogenblikken wordt Eleazar
zichtbaar, komende van Jeruzalem.

Caleb.
Ach, help mij, help mij!... . roovers hebben mij
verwond!....
Eleazar, als hij Caleb ziet, verschrikt,
vertraagt even zijn gang maar gaat al spoes
dig snel door.

o Help mij, priester! . . . .
Twaalfde Tooneel.
Caleb.
Caleb.
Laat ge mij
hier liggen.. . zonder hulp ... of zelfs een troostwoord! .. .
Woedend en telkens hef tiger:

Vervloekt! vervloekt! .. vervloekt! ....
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Zinkt uitgeput neer.

Wat gloeit mijn hoofd!. . . .
0 Priester zonder hart!.... Als ware ik een
melaatsche of erger nog.... liep hij voorbij! ....
Kon ik maar tijding doers naar Jericho!....
Wat zei die roover? .... Hij zou melden aan
mijn vrouw, waarom 'k nog later thuis zou zijnl....
Ali! nu begrijp a het! . . . . Dat is de wraak
van den Samaritaan, dien we uit den tempel
verdreven hebben; .... hij heeft mijn gesprek
met den leviet gehoord... . en me aan de roovers
verraden.... oog om oog en tand om tand!....
Mijn tong verdroogt van dorst!.... Hoe lang zal 'k nog
hier moeten liggen zonder hulp of laafnis!....
Is dat Been voetstap? ....
Heft luisterend het bovenlijf omhoog, op
de armen steunend.

DertiendeTooneel.
Caleb en Salomi.
Salomi komt op.

Caleb.
Help me, wie gij zijt!....
Help me! . . . . door roovers ben ik uitgeplunderd! ....
Salomi, als hij Caleb ziet, verschrikt, very
traagt even zijn gang en gaat dan snel door.

Ilc sterf van pijn en Borst! .... Geef mij wat wijn! ....
Veertiende Tooneel.
Caleb.
Caleb heft een arm op en balt de vista;
woedend roept hip

Schande over u! .... Verlamme God uw voeten! . . • •
Een Bier, dat in den put valt, wordt gered
en ik.... blijf liggen in mijn ongeluld ....
Zinkt uitgeput neer.

Wee mij!. . . . Ik ril van koude en koorts.... en smacht
van dorstl ....
Begint to weenen.

Heer God, zie neer op mijn ellende!....
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Wees Gij mijn redder!.... 'k Zal den eersten sikkel,
dien ik verdien, naar Uwe schatkist brengen!....
Legt het hoofd op de armen en sluit, vent
moeid en ziek, de oogen.

Gedenk niet, Heer, mijn ongerechtigheid
en wend Uw aanschijn niet van Caleb af!....
Laat mij Uw Naam nog loven in den tempel
en leg een dankwoord op mijn mond en lippen! ....
Elcana is onder de laatste verzen opges
komen, hoort Caleb bidden en treedt aano
stonds op hem toe,

Vijftiende Tooneel.
Caleb en Elcana.
ELCAN A knielt bij Caleb neer.

Wat deert u, arme man?
CALEB opent de oogen en ziet hem eenige
oogenblikken aan en zucht:

0 God! heb dank!.. • •
Elcana.
Gij zijt gewond!
Caleb.
Ilc ben gevallen in
handen van moordenaars en roovers!....
Elcana.
Arme vriendl
Caleb.
Mijn geld is mij ontroofd,.... mijn kleed en gordel! ....
Ze sloegen mij!.... Mijn God, ik heb zoo'n dorst!
Elcana.
'k Heb wijn en olie.... Schep dus moed....
Beurt Caleb voorzichtig op en laat zijn
hoofd tegen zijn schouder rusten.

Caleb.
o Heer,
gij, gij zijt goed! .... Gij zijt barmhartig, heer!
Elcana plaatst Caleb in zittende houding
tegen de spelonk en staat op.

'k Zal wijn en olie halen!
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Caleb grijpt Elcana's kleed vast,

'k Bid u, ga
niet wegl ....
Elcana.

Ik keer terstond!
Caleb schudt het hoofd en blijft zijn
kleed vasthouden.

'k Was van mijn rijdier
gesprongen, toen ik uw gekreun vernam! ....
't Zijn hoogstens twintig passen!
Caleb laat het kleed los. Elcana af.

Zestiende Tooneel.

Caleb.
Caleb, ziet Elcana eerst angstig na, —
dan brengt hij de hand aan 't voorhoofd en
zegt in groote ontroering:

0 mijn God!
't Is de Samaritaan,. . . . dien ik van middag
mee uit den tempel joeg!.... hetzelfde kleed....
dezelfde stem! . . . . De zonen van mijn yolk
gingen voorbij en hij.. . . bewees barmhartigheid! ...
Elcana komt terug met olie en wijn en
doeken.

WILLEM SMULDERS, pr.
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IS KUNSTWAARDE OBJECTIEF?
Wil de kunst, volgens den opzet van dit tijdschrift, eene roeping
kunnen vervullen, dan dient er tusschen kunstenaar en kunstbekijker
eenig wezenlijk contact te bestaan; dan dient dus de eerste iets beo
paalds te zeggen en de laatsten moeten in staat zijn, om datgene wat
gezegd wordt te verstaan. Jets de wereld in sturen zonder inhoud, met
de bedoeling, dat ieder er van make wat hij wil, zou dwazenwerk zijn.
We krijgen dan zoo iets als een Christendom volgens protestantsche
opvatting.
Dat het oordeel over de waarde van kunstwerken louter subjectief
zou zijn, alleen bestaande in de reactie van degenen, die er voor
komen te staan, wordt ook theoretisch wel eens verdedigd. Maar dit
zegt niet veel; want wat wordt niet verdedigd?
Erger is, dat het een opvatting is, die door zeer velen praktisch gevolgd wordt, en met een zekerheid, alsof hun goed recht er toe niet kon
betwist worden.
Over mooi en niet mooi, vooral bij schildero en bouwkunst oordeelt
eenvoudig ieder. Geldt het muziek, dan zal menigeen nog zeggen: ik
heb er geen verstand van. Ten opzichte van verzen en proza komt het
al zeldzaam voor, dat iemand er geen verstand van heeft. Maar breng
wien ge wilt voor een schilderstuk of teekening of voor een gebouw,
en oogenblikkelijk krijgt ge het oordeel: mooi of niet mooi! Een van
beide, en zonder specificatie. Acht men meer nadruk op zijn uitspraak
noodig, dan volgt de idiote appretiatie „heerlijk" of de sappige cono
trasten daarvan.
Het zien van schoonheid en kunstwaarde in bouwo en schilderwerk
wordt beschouwd, en dit vrij algemeen, als een aangeboren genieogave,
zonder studie of oefening verkregen, oogenblikkelijk werkend, en ono
feilbaar in haar uitspraak.
Neem eenige lieden, die nooit over eischen, aan bouwvormen te stelo
len, hebben nagedacht, mee naar een kerk of huis b.v. van Kropholler,
en voor ge het goed zien kunt, weet ge al dat het leelijk is!
Zet uw oordeel er tegenover, en beproef dit te bepleiten; men acht
u een dwaas, want de kwestie is voor hen reeds uitgemaakt. Hoogstens
bereikt ge er mede, dat de meest beleefden u toegeven: bier is verschil
van smaak, en over smaak valt dan natuurlijk niet verder te twisten.
leder heeft evenveel recht, en evenveel gelijk: vind u het maar mooi;
ik vind het leelijk! Een eend voelt zich in het water genoegelijk; een
kip verdrinkt er in! De eene mensch houdt van stijve figuren, de ander
van soepele; de een van sobere, de ander van rijke vormen; de eene
mensch is somber, de ander is vroolijk; a. heeft een voorkeur voor
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het kleurige, b. voor het zwarte. Zoo ieder zijn meug, denkt men.
En niemand heeft recht een ander te zeggen, dat hij ongelijk heeft.
Hoe komt het eigenlijk, dat ieder zich in staat acht, over de schoon,
heid van kunstwerken zich met onfeilbare stelligheid uit te laten?
Uit drie oorzaken. Vooreerst hieruit, dat men er totaaal niets van
weet, niet zooveel zelfs, dat men aan het nadenken of twijfelen kan
raken. Van eischen, waaraan bouwvormen zouden moeten voldoen,
heeft men nooit gehoord; dat een schilderij een inhoud zou hebben,
een gedachtengang bevatten: het komt niet in hen op. Men staat een,
voudig voor de keuze „moor of „niet mooi", op het eerste gezicht, zon,
der nadenken.
De tweede oorzaak ligt in den aard van verreweg de meeste dingen,
die ons voor de keuze „mooi of leelijk?" zetten. De bouwvormen van
huizen en kerken of andere publieke inrichtingen zijn in den regel ook
werkelijk onberedeneerd; er kan niet over gedacht worden, doordat
ze niets te denken geven; het zijn volkomen willekeurige fantazieen,
die evengoed heelemaal anders konden wezen en alleen berekend zijn
op het onvermijdelijke, spontane oordeel: mooi of leelijk. Schilderwerk
met gedachten, met inhoud uit het zieleleven! Wie maakt het? Men
teekent en schildert huizen van binnen en van buiten, menschengezich,
ten, jassen, broeken, schoenen, men behaagt het oog met kleur en
mooie figuurtjes. Wat men wil zeggen? Wel, dat die boomstam hier
groen en daar geel is.
De derde oorzaak is de kunstkritiek. Deze behandelt kunstwerk
bijna geregeld als zinloos geliefhebber. Zonder over den inhoud te rep,
pen, spreekt men alleen over kleuren en lijnen en men houdt er heele
lijsten uitdrukkingen op na, die een gewoon mensch koeterwaalsch
lijken, maar waaruit dit toch is op te maken, dat de kriticus stond en
ons zet voor de keuze: mooi of leelijk? Zoo op het gezicht!
Ten gevolge van fatale voorlichting zijn nu eenige algemeene begrip,
pen in de hoof den der menschen gewerkt, die het al te veel uiteen
loopen van de beoordeelingen voorkomen. Zoo b.v. is men in bouw,
kunst als „schoon" gaan zien wat overtollig of overdadig van versier,
selen is; wat noodig is en niet meer is dan het zijn moet, is er, maar is
niet „schoon". Een schilderij is schoon als het erg beschaafd en of is,
en alle dingen goed „lijken".
Men heeft dus een maat tot zekere hoogte.... maar een valsche
maat.
Jammer nu is het voor degenen, die niet daarmee willen meten, dat
de overgroote massa zich wel daaraan houdt. Het getal hebben ze tegen
zich. En niet alleen het getal, maar dikwijls ook de zwaarwichtigheid
der persoonlijkheden. Dit is benauwend.
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Probeer uw oordeel, dat ge wel overwogen hebt, te verklaren en te
bewijzen; och tegenover uwe meening staat die van zoovele anderen,
en zelfs van die en die!
Iemand zeide me onlangs: vertel me eens wat ge van dit werk vindt,
en binnen veertien dagen leg ik u een tegenovergesteld oordeel voor
van lang niet den eerste den beste.
Ik was overtuigd, dat hij er in slagen zou. Want ik zelf zou wel
iemand weten, ook niet den eerste den beste, die zelfs zegt, dat er geen
God is.
Niettegenstaande nu alle afwijkingen in de kunstbeschouwingen, niet,
tegenstaande alle zekerheid bij de strijdige partijen, toch moet worden
volgehouden, dat er ook op dit gebied een objectieve waarheid bestaat.
Alleen een Kantiaan kan het loochenen.
De zaak is eigenlijk al te eenvoudig, maar misschien is het toch goed,
dat het eens gehoord wordt. Suikergoed kan men in den mond nemen
en dan onmiddellijk zeggen, of het zoet dan wel zuur is, of het ons
smaakt al dan niet.
Maar in kunstwerken -- die dit waarachtig zijn — ligt iets verborgen,
dat gezocht moet worden. Er gaan wel indrukken van uit, en die in,
drukken kunnen verschillend zijn naar den aard der waarnemende
personen, maar in het werk zelf is toch iets aanwezig, dat dien indruk
doet ontstaan. De warmte van de zon kan zeer verschillend beoordeeld
worden; iemand, die in den kelder zit, voelt ze heelemaal niet, maar
ze is er toch en wel z•56 als ze is en niet anders. Als ik met mijn
rug naar de „Staalmeesters" van Rembrandt ga staan, of er druk pra,
tend voorbij loop, dan blijven die kerels op het doek toch precies wat
ze zijn.
Jets" is er dus te vinden; en niet al wat men verkiest, maar wat er
ingelegd is door den maker.
Het moge nu meer of minder van beteekenis zijn: de schilder of
bouwmeester doet iets, hij zegt iets en doordat hij geen heidensch
orakel is, hebben zijn woorden maar een zin.
Zoo de kunstenaar daarenboven een ernstig man is en meent met
zijn arbeid een roeping te vervullen, dan heeft hij ook veel over
hetgeen hij zegt nagedacht; het is iets, waarin hij veel belang stelt, dat
hij van veel gewicht acht voor zich zelf en voor anderen. Daarom juist
wijst hij er anderen op. De een is getroffen door de weelde, de orde
en regelmaat, de plechtigheid of wat het ook zijn moge, in de natuur,
en vraagt daarvoor belangstelling bij de massa van sleur,menschen,
dien al deze wonderbaarheden om hen henen ontgaan. Een ander is
verdiept in de raadselen van het leven en klaagt zijn ziel uit, of hij
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vond wat anderen zou kunnen voldoen en spreekt er over in zijn werk.
Lets bepaalds dus ligt er in uitgedrukt; en zonder er naar te zoeken,
zonder zelfs de vraag te stellen, of de kunstenaar misschien iets heeft
willen zeggen, zich het recht toekennen, van zijn uitlatingen te maken
wat men verkiest, is een handelwijze, die tegenover jets anders dan
kunstwerk toch onduldbaar zou genoemd worden.
Stel u voor, dat iemand een gloeiende redevoering heeft gehouden
over den achturigen werkdag, en dat men daarbij louter en alleen zich
bezig houdt met den klank van zijn stem, zijn verschijning en den snit
van zijn jas! De een vindt het mooi; de andere leelijk! Maar wat hij
gezegd heeft weet men niet!
Maar ja, zal men zeggen, praten of schilderen is niet hetzelfde. Wat
gesproken wordt zal toch wel heel wat gemakkelijker te verstaan zijn
dan teeken, of schilderwerk.
0 zeker, zonder eenigen twijfel. Ilc wilde ook alleen maar bewijzen,
dat er jets gezegd werd, en dat dus hiernaar dient gezocht te worden.
Nu ga ik verder, en beweer, dat het ook te vinden is. Met inspanning
wel; sours veel inspanning en langzaam; het gebeurt, dat men een zelfde
werk meermalen moet herzien om het te verstaan, maar verstaanbaar
is het toch. Anders is het als kunstwerk, als uiting van dien mensch
mislukt, en behoeft men ook niet er naar te kijken.
We kunnen zelf ook zeggen, hoe de natuur er ergens uitziet, zonder
gevaar ons te vergissen. Niemand zal het op een heeten zomerdag
midden op het veld tusschen de bloemen en vogels somber noemen.
Welnu een schilder, die zijn vak verstaat, zal wel weten uit te druk,
ken, hoe hij het vindt, en deze uitlatingen van hem, al zijn ze niet in
woorden, maar in verf, zullen, bij eenigen goeden wil en inspanning
wel te ontcijferen zijn.
Op het gezicht van een mensch liggen bepaalde gemoedstoestanden
uitgedrukt. En we weten heel goed te onderscheiden of iemand lacht
dan wel huilt.
Zoo ook kan in een geschilderde figuur een zekere zielstoestand zijn
weergegeven en wel zóó, dat het Been twijfel toelaat, hoe de schilder
zich het leven van dien mensch gedacht heeft.
Met andere woorden. Uit schilderwerk is, voor wie goed kijkt, op te
maken, wat er omging in het binnenste van den kunstenaar; wat
indruk hij van de natuur ontving, wat er omging in zijn hoofd en in
zijn hart.
En hiermede is alles gezegd. De objectieve waarachtigheid en ook
de kenbaarheid van den zin en de waarde der kunstwerken dienen,
gelijk uit bovenstaande blijkt, te worden aangenomen, of men komt tot
de zonderlingste conclusies.

58
Wie niet met zekerheid kan zeggen, of Servaes' figuren op de der,
tiende statie van zijn kruisweg werkelijk nadenken dan wel gedachte,
loos van het leventje genieten, kan natuurlijk ook niet zien, of zijn
buurman blij of boos is, niet uitmaken, of deze hem vriendelijk groet
of uitscheldt; hij weet niet, of die buurman er wel staat; want kunnen
we eenmaal onze oogen niet vertrouwen, dan is de ellende niet te
overzien, we worden volmaakt scepticist, ten slotte aan ons zelf.
Staat het eenmaal vast, dat een kunstwerk zijn waarde in zich heeft,
onafhankelijk van de meerderheid van stemmen er voor of er tegen,
dan komen we tot eenige gevolgtrekkingen.
Vooreerst. Wat in zich meer waarde heeft, moet als zoodanig ook
behandeld worden; het goede in iets dient men immers te erkennen.
Dat doen we bij alle mogelijke Bingen in het dagelijksche leven; wat
beter is stellen we meer op prijs dan wat minderwaardig is; mooie
meubelen hebben we liever dan leelijke. Voor schilderijen en prenten
bestaat hierin geen uitzondering. Wat goed is achterstellen bij prullen,
is dwaas. Daarbij komt, dat de kunst een roeping heeft te vervullen,
vooral de christelijke kunst. Wat nu wel kunst heet maar niet is, kan
uit den aard der zaak deze roeping niet vervullen; alleen wat werkelijk
kunstwerk is, kan daartoe in staat zijn.
Nu komt het voor — en niet zeldzaam — dat geillustreerde tijd,
schriften geregeld vol staan van de meest onbeduidende prentjes, die
geen betere gedachten geven, geen betere gevoelens opwekken, maar
louter „een lust voor de oogen" (!) bedoelen te wezen, en dat uit die
zelf de tijdschriften het betere, wezenlijk zinrijke, maar in vorm mis,
schien wat ongewone, werk van anderen geweerd wordt, of wel door
de redactie zelf — die niet leidt maar zich laat leiden — of wel door
een aantal abonnes, die dreigen met opzegging van hun abonnement,
zoo werk, dat hun niet aanstaat, geplaatst wordt. Dit is onredelijk, en
erg verkeerd. Wat nu wordt geboden heeft geen invloed. Met hetgeen
niet wordt opgenomen, zij het dan met verklaring en vingerwijzing naar
het goede, en desnoods met een krachtig protest tegen het verkeerde
er in, had men misschien veel kunnen bereiken.
Op de tweede plaats heeft iemand, die krachtens zijn aanleg tot meer
dan anderen in staat is en tegenover anderen een roeping heeft te
vervullen, ook zekere rechten op erkenning; het is onpassend hem
achter te stellen bij degenen, die onder hem staan. Een Czaar en Cza,
ritza als straatvolk behandelen is bolschewiekenwerk, evenals het
minachten en uitstooten van intellectueelen, gelijk men in Rusland doet.
Maar buiten Rusland zijn de meer begaafden onder de Christen kun,
stenaars niet minder gevoelig dan daar voor grievende miskenning en
achterstelling bij lieden, die minder dan zij kunnen doen en aan geen
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roeping tegenover het yolk zelfs denken. Zulk een behandeling is kren,
kend en kan in vele gevallen zeer verderfelijk zijn, niet alleen voor het
publiek, waaraan iets goeds onthouden wordt, maar ook voor den
kunstenaar, .die gevaar loopt verbitterd te worden — gelijk eenigen
overkwam — en zoo ongeschikt tot werk, waartoe ze de roeping
hadden.
Maar wie moet dan oordeelen over de waarde van iemands werk?
Het publiek? Natuurlijk niet: dit heeft juist hulp noodig.
De geleerden? Och geleerdheid is er meestal niet veel noodig om het
werk van een schilder te begrijpen. Geleerdheid baat hier weinig.
De professoren in kunstgeschiedenis en academisch teekenen?
Voorname lieden, die veel geld hebben en in rijke huizen wonen?
Menschen, die veel in hun Leven gezien hebben?
Al die soorten van menschen kunnen, evenals ieder ander in staat
zijn een kunstwerk te beoordeelen, maar zijn het niet altijd en nood,
zakelijk.
Bijzondere begaafdheden worden er niet toe vereischt. Het wordt
me steeds duidelijker, dat ieder mensch, ook de minst bestudeerde,
in staat is, de beteekenis van een schoon kunstwerk te zien, mits hij
zijn aandacht leere vestigen op wat aandacht eischt.
Kunstwerk richt zich wel vooral op het gemoedsleven; maar dit
is zeer afhankelijk van het verstandelijke inzicht en de verstandelijke
belangstelling. Bij alles moet men zijn verstand gebruiken; ook, en in
zeer bijzondere mate, bij het zien van kunstwerken. Over den inhoud
is nagedacht en de gedachtengang er van dient men te volgen. Het werk
'komt voort uit een bepaalden geestestoestand en dezen ziet men niet
intuitief, als de zon aan den hemel; men heeft er naar te zoeken.
Kunstwerk beoordeelen is voornamelijk werk van het verstand; zon,
der verstandelijke aandacht gaat het zeker niet.
Maar wie zijn verstand goed er bij gebruikt, al is zoo iemand vol,
strekt geen man van wetenschap, kan veel hierin bereiken.
Wie veel weet loopt ook meer gevaar dan wie minder weet, verkeerde
begrippen in het hoofd te hebben; en deze zijn juist in kunstzaken
zeer rijkelijk in omloop. Wie „op de hoogte" is, kent de termen, en
zit meestal vast in een warboel van gebruikelijkheden in opvattingen
en waardeeringen. Zoodat hij in deze achterstaat bij een eenvoudig
man, die dikwijls aan enkele vingerwijzingen genoeg heeft, om de be,
teekenis en de schoonheid van een kunstwerk te zien. Daarom zou ook
de vraag gesteld kunnen worden, tot welke klassen de kunst,besprekin,
gen z'ich tegenwoordig het best zouden wenden.
Gezond verstand, zooveel mogelijk vrij van valsche begrippen, is
dus noodig en voldoende. Maar het spreekt van zelf, dat om met zekere
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vlotheid en met veiligheid zich een zelfstandig oordeel omtrent kunst,.
werken te kunnen vormen, veel oefening vereischt wordt.
Er is echter nog iets anders,- in deze zaak van zeer veel belang.
Kunst beschouwen is in wezen niets anders dan eigen zieleleven ver,
gelijken met dat van anderen, uitgesproken in een of ander werk. Het
is een kijken in een andermans binnenste, om te zien wat daar omgaat,
hoe hij zich door de moeilijkheden heenslaat. Hieruit volgt, dat men
dan ook, voor een vreemde zielsopenbaring staande, heeft te trachten,
zich het innerlijk leven van dien andere in te denken, de Bingen een
oogenblik met hem mee te zien en mee te voelen. Zoo iemand alleen
met zich zelf bezig blijft, met zijne oppervlakkigste wenschen en
liefhebberijen, zoo hij b.v. gedurig met gedachten bezig is als deze:
ik had liever die hand of voet z(56 geteekend gezien, ik wilde wel, dat
die jas of mantel wat anders zat; ik vind dit te vreemd enz. dan vergeet
men te vragen, wat de kunstenaar wilde zeggen, en waarom het hem
alleen te doen was.
Wat hij nog meer had kunnen zeggen, en wat we graag van hem
gehoord hadden, doet er weinig toe. Van belang is nu vooral: hoe be
schouwt deze mensch dit of dat, welke plaats neemt het in in zijn leven?
En hoe denken wij daarover?
Vraag eens aan de heftigste bedillers van Servaes' of Collette's werk,
wat daarin eigenlijk ligt uitgedrukt. Ilc verzeker u, dat ze het meestal
niet weten te zeggen.
Alle kunst heeft een roeping, omdat het altijd is het spreken van een
ziel tot zielen. De verhevenste roeping echter heeft de Christelijke
kunst te vervullen. Ze heeft te spreken over God, en menschen voor
God te winnen.
Theoretisch zal ieder het toegeven! Maar praktisch!!
Luister eens op een tentoonstelling b.v. van Christelijk kunstwerk.
Ge hoort niet anders dan over kleuren, lijnen, gelijkende of afwijkende
vormen, niets over God of over het zieleleven. En juist daarover heeft
de schilder het.
Nu doet zich wel bij het zien van Christelijke kunst een eigenaardige
moeilijkheid voor. Wat daarin ons aan het verstand gebracht wordt,
is nog al van ingrijpenden aard; we hebben er persoonlijk te veel mede
te maken.
Het laat ons niet koud; maar we staan er goedwillig of kwaadwillig
tegenover. In ieder geval: het gaat ons persoonlijk aan. De een zal het
niet graag hooren, de ander het stichtend vinden. De een voelt zich
thuis bij die geheimen en kent er den zin van; de ander staat er voor
raadselen, waarvan hij niets weet. De een stelt hooge eischen aan het
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Christelijk leven, de ander geen eischen; het Christendom is voor hem
een soort poezie in het leven. Wanneer nu al die verschillende menschen
voor waarachtig Christelijk kunstwerk komen te staan, vooral zoo
dit nog al onomwonden de waarheden en feiten weergeeft, en over
niets dan godsdienst handelt zonder eenig schoon vertoon, dan voelen
eenigen zich daarbij wel wat vreemd te moede, en van een eensluidend
oordeel zal geen sprake zijn.
Het kan zelfs wezen — en dit zien we tegenwoordig gebeuren met
het werk van Servaes — dat nietokatholieken, die zoekend en behoeftig
aan godsdienst zijn, het werk beter begrijpen dan vele geloofsgenooten,
die ook in godsdienst met schoone uiterlijkheid al tevreden zijn, en
dit alleen dan ook in de kunst wenschen te vinden.
Maar toch blijft bij dit alles de beteekenis der kunstwerken objectief
en reeel.
Was de waarde van godsdienstig kunstwerk afhankelijk van den ino
druk der toeschouwers, dan ware het onbestaanbaar.
Het Christendom is een feit, en zoo een kunstenaar het in zijn
werk doet leven is dit een tweede feit. En hiermede staat de beteekenis
er van, of men het wil al dan niet, objectief vast.
We beleven een vreemden tijd. Een tijd van veel vertoon en ook een
tijd, waarin het vertoon velen gaat tegenstaan en door sommigen moedo
willig vernield wordt.
Behoefte aan waarheid, aan innerlijkheid is algemeen merkbaar, in
de Kerk en daarbuiten. Schoone uiterlijkheid gaat vervelen, men zoekt
naar het wezen der zaak. Ook in de kunst openbaart zich dit. Het werk
van Servaes is er een sterk sprekend en hartstochtelijk voorbeeld van.
De kunstkritiek krijgt een zware taak te vervullen. Ze heeft voile waaro
heid te zeggen, onbeduidend en dwaas te noemen wat nog voor velen
de grootste bekoring heeft, op de schoonheid te wijzen van wat den
vertoonsmenschen onbeschaafd, misschien barbaarsch en leelijk lijkt.
En dit zonder vrees voor het aantal en voor het gezag — in hun
kring — der tegenstanders.
Kunst is een levensbehoefte der massa, vooral in de Kerk. Verval,.
sching is een misdaad.
Kunst heeft daarenboven onder ons een verhevene roeping. Maar dan
moet ze ook spreken van verhevene Bingen, vooral van God en niet
van futiliteiten.
Dit tijdschrift moge er in slagen, haar in ons vaderland daartoe te
noodzaken, en ook haar woord voor de vele naar de schoonheid der
waarheid begeerigen verstaanbaar te maken.
Dit is een schoone „Roeping".
Middelharnis.
TH. KWAKMAN, pastoor.
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Gij zijt gekomen over mij, en uw komen was een inzinken in mij.
Spreek mij niet, uw bijzijn is reeds zoo overvloedend; ik zou U miso
schien moeten antwoorden.
Gij kwaamt;
ik weet uw komen:
Alles is dan zoo kalm in mij,
alle beelden wijken;
uw komen alleen voel ik over mij.
Gij zijt zoo heerlijk, mijn ziel drijft in uwe schijning.
Neergeslagen zieleoogen, geheven zielehanden....
Waarom spreek ik nog? ik kan immers toch niet zeggen wat ik
voelde; gij wilt niet dat ik mededeel het geheim van samen zijn met U.
Aileen: gesloten oogen, en — heel lang zoo blijven, zoolang als Gij
het wilt.
Vraag mij geen beelden, ik heb ze niet. Waarom zou ik ze zoeken?
als Gij in mij zijt, die alle beelden schiep.
a weet uw komen, en als ik beseffen wil Uw bijzijn, zie ik U niet
weer.
a weet dat gij op mij zijt.
Als een wolk? Dat wil ik niet weten.
als een licht? a weet het niet.
als een dauw? Ilc weet het niet.
Dat alles zijn maar beelden.
Gesloten oogen. Zieleoschouwen:
een ding weet ik:
Gij over mij.
Blijf over mij,
Uw bijzijn is mij zoo diep.
Laat mij rusten. Gij zelf wilt het immers; ik kan mij die rust niet
geven, zij komt mij van U.
Overal, waar ik ga, voel ik U over mij; Gij zijt mij zoo weldoende,
mijn welbeminde.
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Alles wordt mij dan zoo helder; ik kan dan liefde hebben voor de
menschen, zelfs al gaf men mij een kaakslag;
gesloten oogen: zoo hebt ook Gij gestaan, toen men U spotte;
alles was U hetzelfde, wijl de liefde eenmaakt, en alles wat men haar
doet is haar gelijk.
Tot morgen, mijn geliefde tot morgen.
God wees mij zondaar genadig.
S. Rosa a S. Maria. 30.8.'22.
DOM GREGORIUS DE WIT, Leuven.
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MUURSCHILDERINGEN VAN DOM J. VAN DER MEIJ IN DE
ST. JOZEFSKERK TE BREDA.
God is de ziel van de kristelike kunst. Als we goed verstaan wat dit
betekent, wat dit is, zullen we weten, welke eisen we aan de kristelike
kunst hebben te stellen.
De kristelike kunst moet uit z'n aard godsdienstige kunst zijn. Is
dat jets nieuws, dat kunst godsdienstig moet zijn? Och nee; alle volken
met 'n grote kunst hebben dat altijd van nature geweten, omdat ze van
nature wisten, dat de mens alleen iets betekent in en door God; dat
heel het menselik leven, onafgebroken en volstrekt in Gods hand is.
Of we gaan bij de Sjinezen, bij de Indiers, bij de oude Grieken, bij de
WestoEuropese volken in de Middeleeuwen, hun eigenlike en grote
kunst, dat wil dus zeggen hun diepste zieleopenbaring van de schoono
heid, is zuiver godsdienstig.
Zuiver godsdienstig. De ziel van de kunstenaar trachtte beseft zich
zo innig mogelik te verenigen met de Godheid, poogde met straffe
spanning van al z'n vermogens op te gaan in de Godheid. En als zijn
ziel dan iets van de Godheid zien mocht, als hij dat goddelike enigsins deel wist van z'n eisen ziel, dan riep hij heel zijn uitwendig
kunstkunnen op, om wat z'n ziel gezien had, uit te spreken in stoffeo
like vormen, zodat hij met z'n lichamelike ogen kon aanschouwen, wat
zijn ziel, zijn geest, en zijn inwendige verbeelding had aanschouwd,
en wat zo zijn ziel blijvend weer zou aanspreken, en telkens opnieuw
in eenheid zou brengen met de Godheid.
En door zijn diepe zieleziening in lichamelike vormen geuit, beroerde
hij ook andere mensezielen, drong door hun ogen en hun verbeelding
door tot hun geestelik zieleleven, en deed zo ook die zielen beseft iets
aanschouwen van het goddelike, iets van de Godheid; enigsins zeker
en vast weten hun eenheid met God, uit wie ze zijn voortgekomen,
en in wie alleen ze leven, en zijn, en blijven.
Dat is de taak van de kristelike kunstenaar. Van hem kristen, stero
ker, hoger, zuiverder, dan van alle andere godsdienstige schoonheidso
gevers, omdat alleen de kristelike kunstenaar door Gods openbaring
in Zijn H. Kerk geleid, feilloos zijn ziel in't Goddelike kan doen zien,
en naar zijn zuivere zieleziening z'n medemensen kan doen medeo
schouwen.
Maar dan is ook de eis duidelik, dat de zielekunst de enig menso
waardige kunst, de enig menswaardige schoonheidsopenbaring zijn
kan. Van de ziel tot de Godheid, en van die zo in de Godheid opgaande
ziel tot de zielen van anderen, om ook die te doen opgaan in de God.
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eenmaal volmaakt in de hemel, onvolmaakt op aarde, maar toch wezen,
lik een en dezelfde omdat alleen in God we zielen zijn.
En daarom is kunst waarin de kunstvaardigheid boven alles zege,
viert, waarin de techniek van kleur en lijn, van geluid en klank, van
vorm dus, alleen hoogtij viert, geen diepe, geen godsdienstige, geen
zielekunst. Dat is geen menswaardige kunst, omdat die de zielen niet
aanspreekt.
Daarom is Rubens zo laag in z'n godsdienstige schilderingen, en is
'n Dante, 'n Vondel zo hoog. De eerste geeft geen ziel, hij is buiten,
gewoon als vormschilder in kleuren en lijnen en vlakken, maar die licha,
melike vormen zijn daar bijna geheel en al om hun zelf. Daar is naar aan
leiding van 'n godsdienstige waarheid, of 'n godsdienstig feit, 'n massa
lichamelike schoonheid gegeven, die uit z'n aard, alleen, of op z'n best
bijna alleen, de zinnelike mens te boeien vermag, maar niet door,
dringt tot z'n ziel, tot z'n geestelike ziel, daar niet 'n aanschouwing
verwekt van het Goddelike, en de ziel niet in de ontroering van de god,
delike aanschouwing zich een doet zien en voelen met de Godheid.
We minachten niet de uitwendige of stoffelike kunstvaardigheid,
volstrekt niet. Maar die behoort de hem eigen plaats te behouden, en
niet zich zelf zo op te dringen in onze aanschouwing, dat er niets
anders bijna te zien is dan de stoffelike vormschoonheid, doordat die
stoffelikheid niet de uitwendige openbaringsvorm is van dieper onstof,
felik geestelik zielezien.
Dat 'n schilder of 'n kunstenaar met welk uitingsmiddel ook, alleen
dat stoffelike geeft, al is 't nog zo voortreffelik, heeft z'n oorzaak alleen
hierin, dat hij enkel dat stoffelike heeft aangeschouwd, en dus alleen
het stoffelike ziet, dat hij geen geestelike aanschouwing gehad heeft,
geen Goddelike zieleziening aanschouwen mocht. En dit is 'n veel
groter gebrek, 'n veel ernstiger fout, omdat het 'n wezensfout is in de
openbaring van de schoonheid, die goddelik is, dan 'n minder sterke
kunstvaardigheid, als die maar sterk genoeg is, om zonder hinder, de
ziel de ogen te doen ontsluiten, en de zieleziel te doen schouwen in
't goddelike, dat alleen z'n evenwaardige schoonheid is.
a 0 0
'N zuiver mooie opvatting in deze geest vind ik in de St. Jozefskerk
te Breda, de muurschilderingen van 't priesterkoor, geschilderd door
de Benediktijner pater, Dom Jac. van der Meij. In dat priesterkoor
staat het altaar, waar altijd rust het Hoogheilig Sakrament. T' spreekt
vanzelf dat de muurschilderingen van dit Sakramentsaltaar enkel en
alleen de H. Eucharistic tot onderwerp mogen hebben. Alle voorstel,
ling hier die de ziel niet in verbinding houdt met de Eucharistiese
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Christus, is vals, omdat die de ziel in tweestrijd brengt. T' goddelike
dat hier gezien moet worden in de ziel, moet zijn hetzelfde wat de ziel
tegenwoordig weet in 't heilig tabernakel. De ziel moet door al 't god:
delike dat hij ziet rondom het altaar, weer verenigd worden in diepere
aanschouwing van de Godmenselike tegenwoordigheid op het altaar.
En daarom moeten we bij de overweging van schilders opvatting en
uitvoering, altijd voor ons hebben het H. Sakramentsaltaar, en beseft
daarrn rustend Christus zelf God en mens. Anders is, dat spreekt toch
van zelf, 'n zielezien niet mogelik.
De kunstenaar heeft hier gekozen als grondgedachte, die al de tafe:
relen verenigt rondom het H. Sakrament, de eenheid van het mystieke
lichaam van Christus. In het St. Jans:Evangelie bij Christus' eerste
belofte van dit Hoogheilig Sakrament, geeft Christus zelf ook juist die
eenheid in Hem als het wezenlike uitwerksel van de H. Eucharistie;
„die eet van mijn vices en drinkt van mijn bloed, die blijft in mij, en ik
in hem." (St. Jan 6. 57).
Dat is de eenheid in en met Christus, van ieder onzer die dit H. Sa:
krament waardig ontvangt; maar nog duideliker zegt Christus vlak
daarop, wat dat „leven in Hem" betekent; Hij vergelijkt dat met de
eenheid van leven van Hem zelf en de Vader (6. 58): „Zoals de levende
Vader mij gezonden heeft, en ik leef door de Vader, zo, die mij eet,
ook hij zal door leven door mij." En Christus is juist op de wereld
gekomen om die eenheid in God, verbroken door de eerste zonde,
te herstellen, en als blijvende verlossing en als blijvende bewerker
van die eenheid, heeft Hij zijn H. Avondmaal ons gegeven.
In het stil gebed van de eerste Nils op Kerstmis, de Kerstnachtmis,
bidt de H. Kerk tot de Hemelse Vader dat Hem de offerande van

deze feestdag aangenaam mag zijn, „opdat door deze hoogheilige ge
meenschap (n.l. met Christus) wij door U bevonden worden in de
wezensvorm van Hem, in wie met U onze zelfstandigheid verenigd
is." Die eenheid is bewerkt door Christus in Zijn menswording, die
eenheid blijft gestand door de gemeenschap met Hem in 't Goddelik Ge
nadevoedsel; dit is de eenheid met Christus van ieder van ons, en daar:
door van ons alien in Christus, want ieder van ons is een met Christus,
dus met Christus alien te samen.
En daarom zegt St. Pauwels zo zuiver, dat die eenheid bewerkt is
door Christus' menswording, door Zijn verlossing (1 Kor. 12. 12): „In
een geest zijn wij alien tot een lichaam gedoopt." Dat wil zeggen, om
een lichaam te zijn; en dat met Christus, want (Rom. 12. 5) : „Velen
zijn wij een lichaam in Christus", en (1 Kor. 10. 17. Griekse tekst): „On.
dat er is een brood, zijn een lichaam wij velen, wij alien immers die
in het ene brood ons deel hebben," en „Velen zijn wij een lichaam
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in Christus" (Rom. 12. 5.). Het bewijs van onze blijvende eenheid in
Christus is juist het H. Godsbrood dat wij eten (1 Kor. 10. 17). En
die eenheid in Christus' lichaam door de nuttiging van Zijn Lichaam,
hebben we in Zijn Kerk, die immers het mystieke lichaam van Christus
is, omdat daar alleen wij door het doopsel een worden met Christus,
en door Zijn H. Lichaam een blijven met Christus.
De tastbare uitdrukking, we mogen wel zeggen de lichamelike vorm
van die eenheid in Christus, heeft Hij ons gegeven in Zijn H. Sakra,
ment. Christus heeft immers in 't laatste Avondmaal juist als de uit,
werking van Zijn H. Lichaam, ons voedsel, afgebeden van de Vader
„dat zij een zijn, zoals wij." Kan die eenheid sterker geuit worden?
Als Christus, Godzelf het niet had gezegd, zouden wij dat niet durven
uiten; wij een (in Christus) „zoals de Vader in Hem is, en Hij is in de
Vader;" datzelfde herhaalt Christus telkens en altijd even duidelik, in
heel Zijn hogepriesterlik gebed (St. Jan 17).
❑ ❑

❑

Deze eenheid in Christus van alien die Christus' H. Lichaam nutti,
gen is het beginsel, de grondgedachte van de acht taferelen, geschilderd
voor dit Sakramentsaltaar. De H. Schrift wijst voortdurend op de twee,
eenheid in Christus' Goddelik Wezen en menselik wezen, en evenwijdig
daarmee op de twee,eenheid van ons alien in Christus; Christus delend
in onze mensheid, wij delend in Christus' Godheid, een met Hem.
Op die twee,eenheid is de samenstelling van heel dit schilderwerk
gebouwd, om in de zielen der aanschouwers steeds klaar to doen zien,
wat de Kerk bidt in de tweede Kerstmis (stil gebed): „opdat, zoals de
mensgeborene tegelijk straalde als God, zo ook aan ons deze aardse
offergave brengen mag wat Goddelik is." Dat de aardse offergave van
brood en wijn zal brengen wat God is, ons goddelik maken mag.
Nu heeft de schilder volgens de goede gewoonte van de H. Kerk in
hare lering, naar het voorbeeld van Christus in 't Evangelie, zinne,
beelden gebruikt als de schaduwen en beelden, waaruit de werkelik,
heid in het licht zal uittreden. En deze kunstenaar vergeet niet zoals
velen, het eenvoudige eerste beginsel, dat hij in de vormelike uitbeel,
ding rekenen moet met de plaats, die hij tot zijn beschikking heeft; hij
heeft zich gericht naar de gesteltenis van de muurvakken. Ilc zal 't
hier letterlik aanhalen, wat ik van de schilder gehoord heb, 't kan voor
velen nuttig zijn: „de plaatselike gesteltenis bepaalde, wat er uitgebeeld
kon worden," dat wil zeggen, hoe hij kon verzinneliken in stoffelike
beelden door kleur en vorm, wat hij aan zielebeelden voor zich zag.
Acht muurvakken heeft dit priesterkoor. Die acht muurvakken moes,
ten dus de stoffelike vormen ontvangen die uitbeelden de eenheid
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van de zielen in Christus, „de grote oogst van zielen" die door God
geroepen zijn, om in de Kerk de ledematen te worden van Christus'
mystieke lichaam, om zo „te bouwen het lichaam van Christus" (Eph.
4. 12.), en te komen „tot de maat van lichaamsgrootte van de volheid
van Christus (v. 13, Griekse tekst).
De grote oogst van zielen, van alle eeuwigheid door God gewild in
de eenheid van Christus, dus door God bedoeld en voorzien bij de
schepping, en door God eenmaal te verzamelen in 't laatste oordeel.
Deze twee gebeurtenissen, het begin en de voleinding van die bouwing
van Christus' ene Lichaam, omsluiten alles, en dus omsluiten ze ook de
schilderingen hier, als eerste en achtste tafereel tegenover elkander.
Deze afsluiting aan weerszijden is ook hierom in de plaats zo gelukkig,
omdat ze de muurvakken vullen, die het verst van 't altaar af zijn.
Ze zijn immers niet de onmiddelike uitbeelding van de eenheid in
't ene Brood dat Christus is, maar de noodzakelike beginvoorwaarde
en de noodzakelike eindvoorwaarde.
En nu naast ieder van beide, tegenover elkaar weer, nader bij het
Allerheiligste, de zinnebeelden van 't Godsvoedsel, dat ons een maakt
in Christus, 'n tafereel van het koren, 'n tafereel van de wijnstok. Niet
alleen zinnebeelden, maar, en daarom moesten ze hier gebruikt worden,
ze zijn de werkelikheid van de uitwendige gedaantes, brood en wijn.
Engelen zijn het die zich bezig houden met het koren, met de wijn.
ranken. Ook hier weer 'n zinnebeeld van de hoge zuiverheid en klaaro
heid van dit brood, dat immers worden moet „een brood" tot „een
Lichaam" in God; tevens zijn deze twee de juiste en sluitende vero
binding met de vier taferelen die onmiddelik bij het Altaar aansluiten.
Het worden van het aardse brood tot het ene Brood dat Christus is, is
onmogelik uit te beelden. Hier moest de kunstenaar uitzien, hoe hij
voor de ogen van onze ziel kon oproepen de omvormingen, die de
aardse mens moet ondergaan, om door dit Godsbrood werkelik te koo
men in de eenheid van Christus, werkelik 'n andere Christus te woro
den, gelijkend te worden op God, die gelijk is geworden aan de mens.
De H. Kerk in de jaarkring van haar eredienst geeft telkens en telo
kens weer in haar gebeden, in haar lessen die Evangeliese wijsheid,
om ons in altijd wisselende vormen en voorstellingen voor te houden,
hoe die Godsvorming in ons moet geschieden, en zij bidt in haar smeo
kingen tot God overvloedige genade daartoe voor ons af.
Daar heeft dan ook de schilder zijn voorstellingen gezocht. '1\1. zeer
gelukkig paar uitbeeldingen heeft hij hier in twee taferelen weer tegeno
over elkaar gezet. Aan de linkerzijde de doop van Christus door St.
Jan, aan de rechterkant de bruiloft van Kana. De herinnering aan deze
twee grote gebeurtenissen viert de Kerk op Driekoningendag; samen
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met de openbaring des Heren aan de heidenen, deze twee andere
openbaringen van Christus.
Het doopsel in de Jordaan is de openbaring van Zijn mystieke
vereniging met de Kerk, daarom dan ook zingt de Kerk op Drie,
koningendag in de beurtzang bij de zegening aan 't eind van de Lauden:
„Heden is de Kerk aan haar Hemelse Bruidegom verbonden, omdat
in de Jordaan Christus gewassen heeft hare zonden." In Christus' ene
Lichaam is de Kerk verenigd hier, in de doop over Hem en dus ook
over haar uitgevloeid; het goddelike verenigd met het aardse. Zo ver,
enigt ook in de Konsekratie Christus zich met de aardse gedaantes
van brood en van wijn, waar Hij de natuur van 't brood en van de
wijn doet worden de Natuur van Zijn Goddelik en menselik wezen.
Christus' gebaar in de voorstelling van de schilder spreekt ons toe:
„Ik ben het"; ik ben het, die God ben in de eenheid van de Vader
en de H. Geest; ik geef mijn Goddelik Wezen aan mijn mystiek lichaam
de Kerk op aarde, tot geheimzinnige eenheid.
De andere openbaring van Christus op de bruiloft te Kana, waar
hij het wonder doet wederom door de verandering van het wezen of
de natuur, zoals in de vesperhymne de Kerk zingt „op Zijn bevel heeft
het water zijn natuur veranderd." En duidelik wijst de Kerk op de ver,
eniging met Christus Godheid met de aardse menselikheid van Drie,
koningen in de offerande van de H. Mis bij de menging van water in
de wijn, biddend: „Geef ons door 't geheimenis van dit water en deze
wijn, deel te hebben in de Godheid van Hem, die in onze menselikheid
deelhebber heeft willen worden." Deze natuurverandering op de brui,
loft van Kana is dus weerom onmiddelike voorafbeelding van die
oneindig hogere natuurverandering, van brood en van wijn in Zijn
Goddelik lichaam en bloed.
Beide taferelen dus zuiver als voorstelling, ieder evenwijdig met het
Hoogheilige op het Altaar, en daar onze ziel onmiddelik mee ver,
bindend.
Ten slotte de twee laatste taferelen die het midden vormen van alles,
en onmiddelik achter het altaar onze voorstelling vast houden. Deze
beide vormen samen een eenheid weer, zoals de anderen, maar hier
sterker nog dan de twee voorgaande, door de inwendige verbindingen
die ze hebben met het H. Sakrament, en die noodzakelik zijn voor de
ontvangst van de H. Kommunie, dus voor de onmiddelike vereniging
met Christus, in het eten van het Goddelik Brood. Op de ene links,
zien we de Joden van uit Jeruzalem, Christus tegemoet snellen bij zijn
verheerlikte intocht in de stad. Christus tegemoet gaan van uit de hei,
lige stad van onze kristelike gemeenschap, en in gemeenschap, om in
de H. Kommunie ieder en allen te samen bij Hem te zijn, met Hem een
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te worden. Hoe? De Kerk zegt het alweer, op Palmzondag, zo klaar
en zuiver in het gebed van de Palmwijding: „Mogen wij, dragende
palmen en takken van de olijven, met goede werken Christus te gemoet
gaan." Met goede werken. Wat anders zijn dat volgens Christus' eigen
woord, als de werken van geestelike en lichamelike naastenliefde? Weer
dus het goede gedaan aan de ledematen van Christus, aan onze eigen
ledematen, aan 't lichaam van Christus. En zo kunnen we ieder en
alien eten dat ene Brood, dat de eenheid in ons versterken zal.
Daarnaast als onmiddelik even noodzakelik de dankzegging. Wel 'n
heerlik wederbeeld heeft de kunstenaar hier uitgekozen, Christus'
verheerliking op de berg Thabor. Vindt hier de onmiddelike toepassing
op de H. Kommunie, niet zijn hoogteo en zijn middelpunt in dat wel
bekende „Last ons hier drie tenten bouwen". Hier in de vereniging met
Christus' Lichaam, wiens Goddelikheid we hebben gezien; hier blijo
ven altijd.
Wel mooi en zuiver is de geestelike opvatting van deze schilder in
zijn Sakramentszieningen. In gebed en overweging, zoals de uitbeelder
van Goddelike schoonheid betaamt, zijn de voorstellingen in zijn ziel
gegroeid, en in vrome bezinning voorgezien en voorgevoeld.

0 0 0
En nu de uitwendige uitvoering, de verzinneliking in de zichtbare
vormen. Die is evenwaardig aan de zielevoorstelling. a heb mijn diepe
vreugde gehad in de invoelende aanschouwing van de laatste vier tafeo
relen en dat van de schepping, de vijf, die reeds zijn geschilderd. En
ik zou onmogelik de geestesziel van deze voorstellingen kunnen doen
zien, als ik die zelf niet in inwendigheid had aanschouwd; die aan.
schouwing heb ik mogen ontvangen door de stoffelike vormgeving
van de kunstenaar.
Veel zal ik er niet over zeggen. Ze zijn trouwens nog niet áf; in hun
samenvormend en samenstemmend geheel niet, en ieder op hun zelf
nog niet. De twee afbeeldingen van de doop in de Jordaan, zijn gemaakt
naar de kartons die de kunstenaar van te voren ontworpen heeft, en
waarvolgens hij zijn schilderingen heeft uitgevoerd; de twee andere zijn
genomen naar de schilderingen zelf.
ledereen zal begrijpen, waarom ik liefst afbeeldingen geef naar de
getekende kartons. Van 'n modern gevoelde schilderij kan 'n afdruk in
wit en zwart zo moeilik 'n weergave zijn, wat de kleurenziening beo
treft. Al het andere is op z'n minst even zuiver te verkrijgen door
foto's van de goed voorgetekende kartons.
De afbeeldingen spreken voor hun zelf in de zuiverheid van hun tech,
niese opvatting, in de sobere volledigheid van de stoffelike beelding,
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in de edelheid van houding, gebaar, gelaat. Duidelik zienbaar en voel,
baar is de stemmingstoon van de taferelen; hoe de kunstenaar 't ont,
zaggelik geloofsgeheim heeft willen verzinneliken in 'n geheimenis van
licht en donker, van doffe en verstorven kleur naast heldere blije tonen.
Het geheimenis dat nooit door ons volzien wordt, maar toch diep gezien
door het geloof, dat zijn blije licht straalt in onze zielen. Deze zo
zuivere betoning, zo volkomen stemmend in de overweging van het
Altaargeheim, en zo volkomen stemmend ook in ieder van de afzon,
derlike geloofsgeheimenissen, die hier zijn uitgebeeld als 'n verlichtende
omkransing van het Allerheiligste, is wel 'n klaar bewijs van de zuivere
opvatting van deze schilder ook in zijn techniese uitvoering; inwen,
dige zielebeelding en uitwendige zinnebeelding in 6611 harmoniese
samenstemming.
Van de kleurengevoeligheid kunnen de afbeeldingen van de Schell;
ping en de Intocht toch wel lets zeggen misschien.
De schilder zal „de laatste hand" nog niet zo spoedig leggen aan dit
zijn mooie werk. En ik hoop dat hij zeker zal wachten, tot het jammer
zo lelike altaar verwijderd is. Hij kan de voile zinneziening nog niet
hebben op zijn schilderingen hier door dat zo onzuiver, zo onschoon
druk doende altaar. Wat zou dit priesterkoor 'n heerlikheid zijn, als
hier 'n eenvoudig zuiver altaar dit pronkerige ding vervangen heeft.
En gelukkig, ik heb gehoord dat het er zijn langste tijd gestaan heeft.
Ook de belichting van de gruwzame vensters is brutaal doodslaand.
Veel bescheidener, vrediger licht, en de kleuren zullen altijd zuere
indrukken geven.
a heb eerst 'n wrevel in me voelen opkomen: waarom heeft de schil,
der niet geweigerd te schilderen rondom zo'n altaar! Blij ben ik dat
hij het toch heeft gedaan. Zo zal hij, hoewel de aanschouwing van zijn
werk eronder lijdt, de „kristenzielen die zich verdringen om dit Manna",
dieper en sterker doen bezinnen en voelen Christus' Goddelik Brood.
Zuiverder wezenliker dan dit altaar te doen vermag; en zo zullen velen
langzaam gaan beseffen, dat dit altaar verdwijnen moet.
God zegene dit schone werk van deze kunstenaar.
H. EVERTS.
H. Frans van Assisie, 4 Oktober 1922.
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MALLE GEVALLEN.
Inleiding.
Dat in het tijdschrift, gewijd aan de schoonheid, deze afdeling inge,
richt moet worden, is eigenlik indroevig. Want zo erbarmelik is 't
gesteld met de schoonheid in onze tijden, dat we gerust kunnen ver,
klaren: de mensen worden met straffe krachtsinspanning ongevoelig
gemaakt voor het mooie, en van hun allereerste jaren met de grootste
zorg opgevoed in het lelike. Het lelike, het allergrofste is zo overal
bijna en altijd om ons heen, dat we ademen in 'n lucht van lelikheid,
dat we met 'n ziel van lelikheid vervuld worden.
De mens is, ook in zijn gevallen staat, van nature gevoelig gebleven
voor het schone. Maar, ook jammerlijk gevolg van de zonde, hij is niet
gaaf meer van ziel en zinnen, niet klaar meer van onderscheiding, niet
zuiver meer van gevoel, zodat et lelike niet meer onmiddelik wordt her,
kend en niet volgens z'n aard van zelf de zielen afstoot. En zoals de
zonde, treedt haar genoot het lelike, met de grootste driestheid voor
ons; van jongsaf bevangt het ons, verzwakt onze zuivere ziening, en
misleidt onze veilige voeling.
Zoveel lelikheid is er om ons heen, en zo weinig schoonheid in
mensenwerk mogen we aanschouwen, dat het lelike voor heel velen
gewoon is, en het mooie zonderling. Aan het lelike zijn velen gewend
geworden, en door die gewenning is de eenvoudigste de doorzichtigste
waarheid van het schone niet meer zienbaar, en de vreugde over et
schone, de vreugde door God toch gewild als 'n voorvreugde van de
Goddelike Schoonheid in de hemel, in vele zielen niet meer bekend is,
ten minste niet meer door de openbaringen van de schoonheid in de
menselike vormen.
De schrikkelikste eigenschap van het lelike is zijn droevig bedrog,
zijn voze valsheid. Zo gewend zijn we geworden aan het valse, dat we
de waarheid niet meer zien, zo gewoon is ons de bedriegelike schijn,
dat we de wezenlike werkelikheid niet meer verlangen. De schijn ver:
kozen boven het wezen, dat is de eigenlike diepe oorzaak van de
harde ongevoeligheid, waar de schoonheidsontroering bijna niet meer
kan indringen. De schijn voor het wezen, die aanvaarden we niet alleen
zonder kommer in ongestoorde vrede, maar in zo vele hedendaagse
mensen is het 'n begeren geworden van het onwerkelike, de sterke zucht
naar de valse schijn, en de afschrik voor het werkelike, de versmading
van het wezen.
En die lief de, die begering naar dat schijnbedrog is zo diep inge,
vreten in mensezielen, dat we huiveren moeten voor de verwoestingen
in de zielen aangericht, ook in het geestelike, juist in het geestelike.
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De schoonheid die in zijn diepste wezen geestelik is, kan niet straffe,
loos worden geweerd uit het menselik leven. De verkiezing van het
lelike boven het schone moet heel het menselik wezen in zijn beste
eigenschappen ontstellen; dat kan niet anders, omdat alleen 'n zo
zuiver mogelik gerichte ziel de schoonheid zo zuiver mogelik zien en
genieten kan. Maar dan is toch ook 'n menseziel die zich ongestoord
kan overgeven aan de waarneming van het lelike, in zijn beste eigen,
schappen niet meer gaaf, niet meer zuiver gestemd.
Mag ik daar 'n heel droevig voorbeeld van geven? In de laatste jaren
streven we met alle kracht om de liturgiese schoonheid weer zuiver
en onvervalst voor de gelovigen zichtbaar en voelbaar te maken, om,
dat we in 't diepst van onze ziel heel vast weten, hoe de schoonheid
van Gods eredienst de mensen gemakkeliker en wezenliker met God
verbinden zal. Maar ook hier is dikwels de schijn meer in onze ge,
woonte dan de werkelikheid.
Op et feest van 't H. Hart deze zomer, gebeurde in 'n kerk vol bid,
dende kristenen het volgende. Het Allerheiligste is uitgesteld; God
in eigen waarachtige wezenlikheid ontvangt de aanbidding der zielen.
Plotseling, midden onder het Lof, wordt 'n vaan op het altaar gezet,
het Hoogheiligste Sacrament wordt bedekt, en de priesters in grote
staatsie schrijden tussen de rijen der biddenden door, naar het beeld
van het H. Hart. Daar voor dat beeld knielen ze neer, en bidt de cele,
brant de plechtige opdracht, waardoor heel het kristenvolk aan 't
H. Hart zich zelve toewijdt.
Is dat niet droevig? De werkelikheid de rug gekeerd om de schijn te
verkiezen; het beeld voor den Afgebeelde; het teken dat heenwijst
naar God, boven God zelf.
T'is zeker niet zo bedoeld, dat weet ik wel, maar ook dit is weer de
schijn, die ons zo dierbaar is geworden, dat we het wezen vergeten
zijn. En zo ken ik meer gebeurtenissen; niet zó erg als deze, maar toch
erg, en als we 't goed zien, ergerlik, en ik durf niet hopen dat boven,
genoemde maar een keer gebeurd is.
Welnu, om weer onze ogen te openen, onze ziel te doen zien de een,
voudige vergeten werkelikheid, en weg te trekken de bedriegelikheid van
de schijn, zal ik, en ik hoop, niet ik alleen, hier dat bedrog in de kunst
aanwijzen, en die betovering van de schijn trachten te breken. Dat
is niets anders dan slopen; wegbreken wat er niet moet zijn, om zuivere
schoonheidsbezinning en schoonheidsvoeling weer mogelik te maken.
Juist dat dit sloperswerk moet gebeuren in heel malle gevallen, noemde
ik zo indroevig, maar nu de toestand eenmaal zo is gesteld, is het nodig
als het dagelikse brood voor het lichaam, willen we nog ooit de mense,
zielen gezond en gaaf zien, en open voor de schoonheid.
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1. Zuilenwaanzin.
Waartoe dient 'n zuil, 'n kolom? Wel uit den aard van de zaak als
'n stevige steun onder 'n last, 'n werkelike last die met z'n wicht
omhoog moet gehouden. Als we even nagaan, hoe de echte zuilen wa,
ren en zijn, is dat ook in hun vorm makkelik te herkennen.
Heel vroeg, dikwels, alleen 'n dikke recht opgaande schacht, die iet:
wat minder dik naar boven toeloopt. Die bouw van de zuil zegt al
helemaal, ik tors 'n zware last; de voet wat breeder dan de kop, want
de voet plant zich in de grond, daar drukt de last ten voile. Later wordt
dat karakter op velerlei wijze nog duideliker uitgedrukt. De voet krijgt
'n breder uitgebouwd voetstuk, basement; alweer, hier drukt de dracht,
de zwaarte, dit deel moet pal staan, anders verzakt alles. De kop wordt
ook iets breder uitgewerkt tot kapiteel, want daar is 't steunvlak, het
onmiddelik vasthoudende deel, waar de hoofdbalk of het einde van de
boog op rust. En de schacht die oprijst uit het voetstuk, en 'n breder
steunstuk draagt aan zijn boveneinde, is natuurlik evenredig zwaar aan
de last, en altijd van 'n stevige dikte. Alles duidt op drager, staander
die 'n zwaarte omhoog houdt; 'n indruk van kracht, van vastheid van
stand, van stevige stut.
Maar zie nu, wat voor 'n schrikkelike waanzinnigheid onze tijden van
die eenvoudige vanzelfsprekendheid hebben gemaakt. T'is om niet te
geloven, als we 't niet overal te zien hadden.
Allereerst natuurlik in de bouwkunst. Moet ik hier spreken van
kunst? in de bouwerij dan. Ik zal maar 'n paar heel bekende dingen
geven, overal te zien, in elke stad, in elk dorp.
Zo'n kolom is toch wel 'n mooi ding, heeft een of ander eens beo
dacht, en wat mooi is, kan ik natuurlik als versiering gebruiken. Nu
zijn we der. Die man bezon niet, dat 'n mooie zuil, toch altijd 'n zuil
is, en zijn heel stevige noodzakelikheid heeft in zo'n bouwwerk. Neen,
't was mooi, dus overal te gebruiken. En zo kregen en krijgen we zuilen
tegen de penant, ja zelfs in de penant, gemetseld tussen de ramen.
Zuilen die zuilen? dragen die zuilen? Wel, ze zijn dikwels nog geen
halve steen dik, en er is niets, volstrekt niets te dragen. De penant
als onderdeel is met de hele muur drager van 't dakwerk; die zuil is
tegen de muur of in de muur geplakt „sieraad", met voetstuk en kopo
stuk in dreigement Ioniese of andere „stir, tegen l7de of 18d'eeuwse
penanten in de 20e eeuw. (Dit laatste gaat me hier eigenlik niet aan).
Nu we eenmaal dat mooie versieringsbeginsel hebben, is er 'n perso
pektief geopend; onbegrensde mogelikheden rijzen voor s'bouwmeeso
ters ogen op.
Er moet 'n balkonnetje gemaakt worden. Wat mooi, als je op iedere
hoek van de balustrade (die ook weer uit kolommetjes bestaat), 'n flinke
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zuil zet( natuurlik een of andere „Griekse"), en dan de dekking erboven
op, overdekt balkon. En wie draagt nu dat hele zaakje? Dat hele ge
valletje rust op 'n paar uitstekende houten of ijzeren balken, die in
de muur zijn bevestigd. Gedragen wordt de zuil, die eens de drager was.
Hoeveel honderde altaren staan er in onze kerken met zuiltjes? die
hun dienst doen als lastdragers? Maar als men ze wegbreekt, in 90 van
de 100 gevallen staat het altaar nog even stevig. Versiering, en dan liefst
ook boven op het altaar, overal. Er zijn altaren die wel 'n heel dozijn
van die dingen hebben. T'is zo'n makkelik, en vooral zo'n dankbaar
sieraad; iedereen kan met behulp van kolommetjes een mooi altaar
ontwerpen, en in allerlei verbindingen, afwisseling van zelf. En als
hele kunstwerken heb ik horen prijzen, altaren, waar et ene kolomme
tje boven op et andere staat; zuiltjes die weer zuiltjes schragen, dacht
de ontwerper, en alles met gebeeldhouwde voetstukjes, kopjes, en al
wat er maar bijhoort, if.
En zo gaan we verder; et moet noodlottig volgen. Wel, als 'n zuil 'n
versiering is, waarvoor zul je dan stenen of houten zuilen gebruiken,
dan kun je ze even goed op de muur verven. En dan zien we bijv. in 'n
gang op de penanten tussen de deuren geschilderd, van het geslacht
zuil of kolom allerfraaiste exemplaren, natuurlik met voetstuk, kopstuk,
met groeven erin netjes geschaduwd, alles wat bij 'n fatsoenlike kolom
behoort. Schijn voor wezen; doen alsof, niet wezenlik en waarach
tig zijn.
Van de bouwers naar de meubelmakers: Aan alle mogelike meubels,
buffetten, kasten, kastjes weten ze de kolomversiering aan te brengen.
En ze maken er wat nieuws bij ook: kapitelen in verdiepingen. Er zijn
er met zes, zeven uitstekende versieringsvormen, zoals de kapi,
telen die hebben, boven elkaar. Natuurlik, als 'n kolom versiering is,
kun je ook alles wat aan 'n kolom is, weer als versiering gebruiken
van de kolom. En zo gaan we maar door. Waar is't allereenvoudigste
begrip van zuil toch gebleven? En iedereen koopt die rommel, bijna
niemand is bezwaard door de onzinnigheid.
Is het wonder, dat de kolommetjeswaanzin letterlik iedereen aan.
grijpt? Kolommen, heuse kolommen om je latwerk op te leggen, waar,
langs je klimrozen zullen groeven en bloeien. De fiere zuilen die de
zwaarste lasten hebben gedragen met ere, torsen nu rozenlatjes.
De zondvloed breekt los. Alle kramerijwinkels („galanterieen" heten
die fraaiigheden) brengen ons kolommetjes bij duizenden. Aan de
spaarpotjes, aan de lepeltjesdoosjes, aan de zilveren sigarenkokers, aan
de inktstelletjes, aan alles; niets is gevrijwaard van de kolomversiering.
In Gods heiligdom ook aan alles, aan kandelaars uit vier kolomme
tjes opgebouwd, aan wierookvaten, aan de altaarschellen die hele koe,
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pels vormen, rustend op kolommen; en, dit is het toppunt, feller kan
de waanzin niet woeden, aan de grote zuilen, aan de torsers van heel het
heiligdom, zijn rondom dunne kolommetjes aangebracht, tot versiering.
Dat de zuilen die parasieten niet afschudden, die schenners van hun
wezen!
Is het to veel gezegd, als we vroom noemen de bede: van de kolom
metjeswaanzin, verlos ons Heer.
H. EVERTS.
Op St. Cypriaan en St e Justien, 26 Sept. 1922.
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SCHOONHEID
II
De geestelike schoonheid dat volgt uit Gods Natuur — is de eigeno
like wezenlike schoonheid, die de enig blijvende is in wezen. De gees
telike schoonheid moet, evenals bij God, onze geestelike vermogens
voldoen, dus onze geestelike waarnemingsvermogens en ons geestelik
begeervermogen; geestelike verheuging door geestelike waarneming,
geestelike vreugde door geestelike aanschouwing, overeenkomstig de
oneindige schoonheidsvoldoening in de oneindige Godheid.
Onze geestelike waarnemingsvermogens kunnen we samenvatten
in et verstand; daarmee nemen we de geestelike, dat is de onstoffelike
dingen waar, daarmee ontstoffeliken of vergeesteliken we de zinnelike
waarnemingen der dingen, dus ook de zinnelike waarnemingen van
stoffelike schoonheid. Wanneer door die verstandelike waarneming
of geestelike schouwing ons geestelik begeervermogen, onze wil be
vredigd wordt, hebben we de geestelike verheuging, de geestelike
vreugde die door de geestelike schouwing z'n voldoening vindt. Ook
hier dus waarnemen, zien, schouwen, en door die schouwing de bevre
diging van onze geestelike begering, vreugde door schouwing.
Et eigenlike wezen waarvoor ons verstand gemaakt is, dat dan ook
alleen onze verstandelike schouwing geheel vervullen kan, is de onein,
dig volmaakte geest, is God. Et enige wezen voor wiens bezit we ge
schapen zijn, et enige dus dat door de aanschouwing ons geestelik
begeren ten voile bevredigen kan, is de oneindig begeerlike volmaakt,
heid, is de oneindige volmaaktheid, is God. En zo de enige schoon,
heid, die de menselike geest z'n volmaakte verheuging geeft door de
volmaakte aanschouwing, is de oneindige schoonheid van God.
Hier op aarde ziet onze geestelike schouwing dat Goddelik Wezen
niet in volkomenheid, en geniet onze geestelike begering dat Goddelik
Wezen niet in volkomenheid; hier op aarde hebben we dus ook niet
de volkomen geestelike schoonheid. Maar zal de geestelike schoonheid
onze geestelike natuur zo zuiver mogelik bevredigen, dan moeten we
toch de oneindige geestelike schoonheid van God zo dicht mogelik
geestelik benaderen. Aileen dan is er spraak van werkelik hoge schoow
heid, als we in de schoonheidsziening die tevens de schoonheidsvreugde
is, iets van God, iets van de oneindige schoonheid geestelik schouwen
en genieten mogen. Alle schoonheid waarin God niet is, is schoonheid
zeker, maar van lagere orde, en hoe minder van't Goddelike hoe lager
in rang. En ook hier weerom volgt, dat enkel zinnelike schoonheid,
schoonheid dus, niet met geestelike schoonheid verenigd, schoonheid is,
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maar van de allerlaagste rang, omdat de zinnelike natuur, et zinnelik
wezen de laagste rang van waarnemende wezens is.
Let wel, alle schoonheid die de mens waarneemt, ook de zuiver zinneo
like neemt hij waar met z'n geestelike vermogens, en heeft er z'n geeso
telike vreugde in. Want alleen die daden zijn menselik, waarin s'mensen
geestelik verstand waarneemt en s'mensen geestelike begering vero
heuging heeft. Dus ook in louter stoffelike schoonheid, want door ons
verstand ontstoffeliken wij onze stoffelike waarneming, en hebben er
'n geestelike waarneming van, en vinden zo 'n geestelike vreugde voor
onze geestelike begering. Maar stoffelik blijft de schoonheid in zich, en
daardoor van de laagste orde, en eigenlik de hoge geest van de mens
niet waardig.

a 0 0
God heeft de oneindige schouwing van Zijn oneindige volmaaktheid,
en door die oneindige schouwing Zijn oneindige vreugde; schoonheidso
schouwing en schoonheidsvreugde. Maar in Gods wezen is ook volo
strekt noodzakelik, dat Gods schouwingsvermogen geheel en volkomen
vervuld is door de schouwing, oneindig volmaakte schouwing van
oneindig volmaakt wezen. En even volstrekt noodzakelik, dat Gods
begeringsvermogen geheel en volkomen bevredigd wordt door die ono
eindige schouwing; oneindig volmaakte vreugde door oneindig volo
maakte schouwing; oneindig volkomen schoonheidsziening en ono
eindig volkomen schoonheidsvreugde. In 'n enkel woord, Gods hele
wezen moet volkomen schouwen, en Gods hele wezen moet volkomen
vreugde hebben.
De mens altijd beeld en gelijkenis van God, moet dus in de schoono
heidsziening en schoonheidsvreugde ook waarnemen, schouwen met
heel z'n wezen. Heel zijn waarnemingsvermogen, geestelik en zinnelik,
moet volkomen vervuld worden door die waarneming, en evenzo heel
zijn begeervermogen, geestelik en zinnelik, moet volkomen bevredigd
worden door de volkomen waarneming; volledige schoonheidsziening,
volledige schoonheidsvreugde.
Dit moet alweer zo wezen in de hier op aarde menselik volmaakte
schoonheid; die wordt hier niet bereikt, maar moet dan voor de hoogo
ste schoonheid zo dicht mogelik benaderd worden. Alles natuurlik in
de gewone orde van natuur en bovennatuur. Alleen is weer de gehele
geestelike ziening en de gehele geestelike vreugde et eigenlike, wezenlike, en de gehele zinnelike ziening en de gehele zinnelike vreugde et
bijkomstige; maar hier op aarde toch altijd noodzakelik.
Waarom is dit laatste noodzakelik, daar toch de schoonheid in
diepste wezen zuiver geestelik is?
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In al onze menselike werken, is hier de medewerking van onze stof,
felike vermogens noodzakelik, en nu is't weerom 'n grote heerlik,
heid van God in de schepping, de immers gedeeltelik stoffelike schepo
ping, dat ook et bezielde lichaam deelt in de schoonheid. Dat kan ook
niet anders. Zuiver of bijna zuiver geestelike waarneming is te vero
moeiend voor ons, ja zelfs onmogelik, omdat we onze lichamelike ver,
mogens niet kunnen uitschakelen, omdat ook zij hun rust, dat is hun
bevrediging eisen. Maar ook ons bezielde lichaam heeft God gemaakt
tot 'n gelijkenis van Zijn oneindig wezen; ook ons levende lichaam heeft
dus waarnemingsvermogens en begeervermogens, en is dus vatbaar
voor schoonheid. Niet 'n afzonderlike schoonheid voor 't stoffelike
deel alleen bestemd. Neen juist, omdat dit stoffelike lichaam bezield
wordt door 'n geestelike ziel, dus met en door de ziel een geestelikstoffelik wezen uitmaakt, heeft et zijn aandeel in de menselike schoono
heidsziening, in de menselike schoonheidsvreugde. Er is geen afzondero
like volstrekt stoffelike schoonheid mogelik voor de mens, omdat in
de beseft,menselike werkingen, geen afzonderlike volstrekt stoffelike
waarneming en vreugde mogelik zijn.
❑ ❑ ❑
Alles wat hier op aarde in de gewone orde, als volkomen schoonheid
tot ons komt, moet om wezenlik schoonheid te zijn, volkomen bevredio
gen onze geestelike vermogens en tegelijk onze stoffelike vermogens, en
zo aan de gehele mens door heel zijn schouwingsvermogen in heel zijn
begerend vermogen vreugde geven.
Maar in welke verhouding?
Et gehele menselik wezen, evenals et gehele Goddelik wezen, moet
zijn voldoening vinden in de schoonheid, zal dit wezenlik volkomen
schoonheid zijn. Die volkomen schoonheidsvoldoening kan alleen volo
komen zijn, als de schouwing, de algehele vervulling van de waar,
nemingsvermogens, en de vreugde, de algehele voldoening van de be,
geervermogens, geschiedt in de zuiverste overeenstemming van die
vermogens, geestelike en stoffelike, zoals God ze in Zijn schepping
in onderlinge verhouding bedoeld en gemaakt heeft. Dat wil dus zego
gen, de zinnelike vermogens alleen als dienaars, en volkomen ondero
worpen aan de geestelike vermogens.
De schouwing en de vreugde moet dus zijn in de door God gewilde
en geschapen harmonie, evenwichtig, volgens et wezen van God zelf.
Dus de eigenlike, diepste, wezenlike schouwing, geestelik, en de zin,
nelike schouwing de beginnende, de aanbrengende, de geleidende
schouwing.Ook de vreugde. De eigenlike, diepste, wezenlike vreugde,
geestelik, en de zinnelike vreugde, de beginnende, de aanbrengende,
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de geleidende vreugde. En zo een samenstemmende onverstoorde
schouwing, een samenstemmende onverstoorde vreugde. Zo is de
mens in de geheelheid van zijn wezen et beeld en de gelijkenis van God,
en ook in zijn schoonheidsziening en zijn schoonheidsvreugde et beeld
en de gelijkenis van Gods schoonheidsziening en Gods schoonheids,
vreugde. In zuivere samenstemming in zich zelf, en daardoor in God,
volkomen, zoveel als schepsellik mogelik is.
Deze volkomen waarneming en deze volkomen begering, in hun on,
derlinge zuiverste samenstemming heeft de mens alleen gehad in't
aardse paradijs. Toen er werkelik de zuivere samenstemming was van al
zijn vermogens, zonder onrechtmatige vooruitdringing van een der
groepen voor de andere. En juist door die zuivere ongebroken samen,
stemming was er ook volmenselike schoonheid, omdat uit de zuivere
volmenselike waarneming, de zuivere volmenselike vreugde geboren
werd. Dwaling was niet mogelik; de zuivere schoonheid werd zuiver
en onbevlekt waargenomen en genoten. Maar nu door de zonde de men,
selike vermogens niet meer gaaf zijn in hun zelf, en niet meer gaaf in
hun verhouding onderling, is de samenstemming gebroken, is de waar,
neming meermalen bedriegelik, is de vreugde meermalen vals of on,
zuiver, komt de schoonheid niet of niet zuiver voor de mens. Over de
gevolgen -hiervan voor de menselike openbaringen van de schoonheid,
later.

0 0 0
Jets is schoon, omdat et aan de mensen vreugde geeft door de schou,
wing. En de schoonheid geeft aan de mensen die vreugde door die schou%
wing, omdat God ons zo gemaakt heeft. De bepaalde schoonheidsopen,
baring vervult onze waarneming, en voldoet onze begering, geeft ons
dus vreugde door de waarneming, omdat God onze waarnemingsvermo,
gens zo gemaakt heeft, dat ze vervuld worden door die waarneming;
omdat God onze begeervermogens zo gemaakt heeft, dat ze bevredigd
worden door die waarneming. En God kan onze vermogens in wezen
niet anders maken, omdat God zelf zo waarnemingsvermogen, omdat
God zelf zo begeervermogen heeft. Onze vermogens moeten 'n gelijke,
nis zijn van Gods vermogens. En zo kunnen we dus volkomen juist zeg,
gen, iets is schoon, omdat God schoon is; aloe schoonheid is God zelf, of
'n afstraling van God, dat is, 'n geschapen openbaringsvorm van Gods
schoonheid. Wat aan God geen vreugde kan geven door de schouwing,
kan ook aan de mens geen wezenlike volmenselike vreugde geven door
de schouwing. Wat voor God niet schoon is, kan ook voor de mens niet
schoon zijn. Wat voor God de eigenlike, de enige schoonheid is, moet
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ook voor de mens de eigenlike, de enige schoonheid zijn, Gods We,
zen zelf.
Schoon is, wat aan Gods schouwing vreugde geeft; schoon is dus
noodzakelik ook, wat aan de geschapen geestelike wezens vreugde
geeft; in lagere graad, in eindeloos lagere graad, maar in wezen over,
eenkomstig, in wezen gelijkend op de Schoonheid die God is.
H. W. E. MOLLER.
Voordag van Allerheiligen, 31 Oktober 1922.
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SINT GEERTRUID.
„In 't eerste hoofdstuk heb ik 't klooster van Helfta beschreven, waarin de heilige
Geertruid zou gaan wonen. Dit was niet zoozeer 'n beschrijving van het uitwendige,
als wel veel meer van 't inwendige : van de hooge, evangelische geest die er heerschte,
waarin alle gaven, natuurlijke als bovennatuurlijke, naar evenredigheid en groot
opwiesen. Deze geest werd tusschen die vier gezegende muren verbreid door twee
sterke vrouwen : Geertruid, de abdis, 'n naamgenoote van onze heilige, en de novice
meesteres de heilige Mechtild, de zuster der abdis. Ik heb deze twee vrouwen,
zooveel dit noodig bleek, beschreven in dat eerste hoofdstuk."

II.
Toen kleine Geertruid in 't klooster kwam en wat ze daar deed.
„behaaglijk in ieders oog."

't Leven van 't meisje Geertruid begint terstond al met 'n mooi
geheim. Want met eenige berekening yak de geboorte wel vast te
stellen op 't Driekoningen,feest van 1256; maar van de vader en moe,
der, van 'n broertje of zusje, van stand of stad en woning, er is geen
regeltje schrift, dat ervan vertelt.
Dit is iets zeer moois; dit is 'n heilige stilte, die met 'n veronderstel,
ling niet mag geschonden worden; dit maakt de kleine Geertruid vanaf
de eerste morgen van haar leven al zó(5 eenvoudig, tot zOO'n mooi
christelijk gegeventje, en z(56 vrij van al 't storend bijkomstige, dat ge,
heel onze aandacht vanzelf eerbiedig gaat: naar 't wezenlijke, 't alleen,
waardevolle, naar 't werk van onze Jezus in kleine Geertruid's ziel.
Zoo kunnen we in 't geheel niet zeggen, of ze de aard van vader
of moeder had. Heeft ze de vastberadenheid geleerd van 't bergland,
de teederheid van 'n lieflijk dalletje, waar ze woonde; de zuiverheid,
de heldere gedachte, van 'n koel en waterrijk landschap? Heeft zij
de eerste ontvankelijkheid voor schoonheid opgedaan in 'n smaakvol
vertrek, in 'n beschaafde omgeving, en buitenshuis in 'n boschrijke
nabijheid met heuvelachtig verschiet?
Ze staat, zoo lijkt 't wel, ineens verdwaald aan de poort van 't groote
klooster te Helfta. Ze was toen nauwelijks vijf jaar oud: ze heeft dus
maar eventjes gewoond in de wereld, en ondervond er geen schade
van; het bruidje kwam gaaf in het huis van de Bruigom.
'n Groot mensch zal haar daarheen gebracht hebben wat hebben
ze elkander verteld onderweg; wat hebben ze elkander verzwegen? —
en toen de jonge abdis verscheen aan de poort van dat stille huis,
heeft hij die kloostervrouw de afkomst van 't kind als 'n geheim verteld,
en de abdis heeft 't aldus ook willen bewaren. En terwijl zoo menige
zuster, als haar vader de krachtige ridder kon noemen, over wiens
heldhaftige daden 't yolk in den omtrek verhaalde, of die woonde op
't kasteel, dat door 't celvenstertje zichtbaar was: leek kleine Geertruid
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wel als 'n onbekend weesje uit 'n ver land, maar des te zuiverder door
ons en door anderen bemind om Jezus wil.
Want dit naamlooze en roemlooze was de bedoeling van onze Jezus.
Zoo was er later eens 'n mensch, die in zoover aan Geertruid bekend
was, dat zij verzocht had om z'n gebed. En toen hij dan bad voor deze
maagd, die hij nooit had gezien, kreeg hij van onze Jezus 't volgende
te hooren:
„Ik heb haar zoo tot m'n woning gekozen, dat alles, wat in haar be,
minlijk is, tot m'n groote vreugde, mijn werk is; en wel in die mate,
dat wie 't innerlijke, 't geestelijke niet ziet, ten minste m'n uiterlijke
gaven in haar bemint, zooals haar voortreffelijke aanleg, haar gemakke,
lijkheid om zich uit te drukken, en al 't overige. En daarom heb ik
haar verwijderd van al haar verwanten, opdat niemand vanwege haar
afkomst haar zoude liefhebben; aismede, opdat ik zuiver alleen de
oorzaak zoude zijn, waarom zij door 'n vriend bemind wordt."
❑ 0 ❑
Wat werd er 'n feest gevierd, toen kleine Geertruid binnenkwam!
Ze was zeer zeker 't jongste kindje. En wat 'n belangstelling daarom.
En er is menige glimlach in stilte ontbloeid onder de grijze zuster,kap;
en de studentjes der kloosterschool verhaalden elkander de wijze ma,
niertjes van Geertruid, '1 kleinste zusje.
Nog jaren nadien wist een dezer getuigen vlot te verhalen, hoe 't
kindje was, en hoe 't er uitzag; teeder van leeftijd en leden, zoo
schreef ze, van opvatting ernstig, beminlijk, vaardig en spraakzaam;
en eenmaal op school was ze vlug van begrip, en overtrof met haar
lenig en scherp verstandje de meisjes van haar leeftijd en ook haar
medezusters.
„Dit is 'n bizonder begaafd meisje," zal Geertruid, de abdis, gezegd
heb-ben. „En wees behoedzaam en wijs," zoo sprak ze tot Mechtild, die
't kind moest onderwijzen in zang en wetenschap. Want als praktische
vrouw begreep ze heel goed, hoe moeilijk 't is voor 't kind om de rijk,
dom van velerhande begaafdheden te blijven bezitten in eenvoud en
bescheidenheid, en ook hoe voorkeur en al te menschelijke genegenheid
't wondertje van God en natuur zoo lichtelijk kunnen veranderen in
'n behaagziek en ikziek princesje van ijdelheid.
Maar zorgzamer . dan de mensch is de vijand van Jezus; en 't bruidje
van Jezus zou nog wel menige kwelling en troebel verduren alvorens
Z'n bruid te zijn. Dit kindje van allermooiste mogelijkheden zou niet
in geleidelijke uitbloei gedijen tot de verheven werkelijkheid van 'n
heilige; want heiligheid kost menigmaal zoo duur.

0 0 0
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Nu wil ik er goed aan denken, dat 't mogen wonen in 't huis, waar zij
nu was, 'n groote weldaad beteekende voor 't meisje Geertruid. De
ernstige bedoeling van dit kloosterleven in groote stijl, de diepe zin der
kloosterlijke praktijken, de opzet van 't eigenaardig,ingerichte dezer
nieuwe omgeving, ontging wel is waar aanvankelijk haar jong meisjes,
verstand; er moest eerst nog veel geleerd en gebeden zijn, alvorens
zij vol,bewust 't verheven abdijleven besefte en benutte.
Maar er was toch al heel veel, dat ongemerkt invloed had op haar
gedrag, en dat ook in haar later leven meermalen nog zou blijven door,
werken; dat de gang regelde van haar denken, dat kleur bracht van
binnen; en dat, ofschoon al lang weer geschied, zoo ineens herleefde.
op 'n stil uur, als 'n schooneherinnering, of 's nachts als n' droom, die
bijbleef, en zacht,glanzende blijdschap gaf aan de dag; of overdag als
'n wondere tevredenheid, die wij alien gewaar worden, als 't rhythme
der goede orde, die om ons heerscht, langzaam zich mededeelt aan ons
wezen.
Dat was de omgeving, waarin zij leefde; die daaglijksche invloed van
personen, gesprekken, gebaren, gebeurtenissen, uitzicht der dingen,
en verrichtingen; de langzame, maar nooit rustende inwerking van dit
onnoembare veelvoud uitwendigheden, waardoor vooral 't kind bepaald
wordt, zoowel voor 't oogenblik als voor 't gansche leven.
Al was 't nu maar alleen: 't mogen wonen hi de stilte. Wat gaf dat 'n
zuiverheid, wat maakte dat goed, wat leerde dat ordening en maat
aan 't meisje, wat hield dat de goede gedachten bijeen, en weerde de
slechte en al te menschelijke, die zoo gemakkelijk van uit 'n gesprek
in onze ziel ontstaan. En dan daaglijks 't goede voorbeeld der zusters
en van oudere meisjes; en 't moederlijk woord van Geertruid de abdis,
en Mechtild, die zoo zacht was, en van de moeilijkste les 'n spelletje
wist te maken; zoo boeide ze door haar hartelijkheid en haar eenvoud.
En in de rij der kalme dagen, kwamen dan op geregelde tijden de
feesten der Kerk, met de kleurige kazuifels, met zon en wierook, met
'n priester, die dan veel mooier zong tusschen de bloemen en kaarsen;
en op de vooravond begon de antifoon met 'n blinkende prachtletter
in rood en goud; en er was geen stofje op de vloer tusschen de koor,
banken; en zuster Mechtild had dagen te voren ervan verteld en de
kinderen voorgezongen.
Dat gaf al terstond in de eerste jaren van Geertriud's leven 'n flonker
van aller,reinste schoonheid; de verbeelding werd rijker en bleef toch
kuisch; en bij gelijke toevoer van indrukken ontwikkelde zich alle
zinnen in evenmatigheid. De cirkel der kerkelijke gebeurtenissen werd
elk jaar kleuriger, totdat zij later de stille rijkdom ervan ontdekte, en
dat 't in alle waarheid Jezus was, de onvermoeide rondgang van Jezus
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over de wereld, 'n jaarlijksche vernieuwing van Jezus in al z'n menscheo
lijke gestalten.
En buiten de kerk kwam de school achter de kleine ruitjes; de roem
van Helfta, 't wetenschappelijk verzamelpunt van Duitschland's edelo
vrouwen, de zorg der abdis en tevens haar rechtmatige voldoening:
en vooraan zat 't meisje Geertruid; en ze wist zelf niet, hoe zij met
haar schranderheid haar meesteres en medeoscholieren verbaasde,
wanneer zij de wijsheid spelde van of 't perkament.
Zoo ging 't van de morgen tot den avond; 't was verzadiging van 't
edelste; 't was 'n altijdodurende geboeidheid van zin en ziel. En er zijn
naar weinig kleine meisjes, die 'n zelfde heerlijke dag mochten smaken
als Geertruid.
En om de abdij, gelijk 'n uitstraling van haar zwijgzaam en kuisch
leven, lag daar 't landschap: het maakte de kleine Geertriud zacht en
nadenkend: de kalme geruchten der landlieden vernam ze door 'n open
venster: de frissche geur van de boomgaard dreef door de kloostergang:
en op de vensterbank kwam soms ineens 'n vogel, die in de stilte 'n
kort en vlug geluid wierp en verdwenen was.
Vanuit de slaapcel zag ze de velden, en 't bosch, waar ze speelden;
en waar de maaiers nu werkten, daar moesten ze langs; en aan de kant
wist ze de paarse pinksterbloemen bloeien; en in 't beekje blonk er de
kiezel op den bodem: zoe fielder was dit. 0, 't was hier goed te leven
voor kleine Geertruid.
III.
Hoe Geertruid opgroeide, en stilletjes verleid werd.
„Kindsheiren jeugd bracht ze door in altijd meer
begeerende genieting der vrije kunsten."

Geertruid was zeven jaar, toen ze begon met 't eerste onderricht aan
de kloosterschool; en op vijftien jaar beyond ze zich uitstekend vooro
bereid, om haar wetenschappelijke vorming te voltooien met de beoefeo
ning der Godogeleerdheid en der Schriftuuroverklaring.
Haar werk getuigt van 't weloslagen, ze is belezen, ze is gezond van
oordeel, ze is diepzinnig zonder spitsvondigheid; ze is verstandig zono
der dorheid: gevoelig maar met voornaam zelfbeheer; klaar en rijk

1) De wetenschap, die de middeloeeuwer zich als beschaafd man of vrouw te verwerven had, omvatte de zoogenaamde zeven „artes liberales" ; de drie eerste waren :
spraakkunst, welsprekendheid en redeneerkunst (tezamen vormend 't trivium) ; de
vier overige : rekenen, geometrie (dikwijls door aardrijkskunde vervangen), muziek
en sterrekunde (te zamen 't quadrivium).
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van verbeelding, bezit ze de wilskracht om zaaklijk te zijn. Dichteres
en geleerde geeft ze de gedachte in 't schoon en aandoenlijk woord; en
't loutere woord zoowel als de loutere gedachte vermijdt ze standvastig.
Als zangeres bezingt ze de vondsten van haar theologisch verstand, en
haar liturgische ijver vindt z'n daaglijksche steun in haar dogmatische
en schriftureele kennis.
Maar deze veelzijdige uitbloei van begaafdheden is niet zonder ge,
varen van stilstand en verdorring geweest. Ook zij heeft 'n jeugdver,
leiding gekend; verfijnder dan zin,genot en minder opmerkelijk dan 'n
hoofdzonde, maar even storend en even waard om later beschreid te
worden door haar aller,reinste en uiterst,gevoelige ziel; en eigenlijk
veel gevaarlijker, omdat zij geheel overeenkwam met Geertruids na,
tuurlijke geaardheid. Haar bekoring ging uit naar geestelijke genietin,
gen, waardoor de genade wel onverlet bestaan bleef in haar ziel, *)
maar de uitroeiing der genade vond toch 'n hindernis. Geertruid wist
iets zeer lief te krijgen, en ze bemerkte niet, dat dit geschiedde buiten
Jezus om; ze werd verleid door haar leer,boeken; daar gaf ze weldra 't
beste deel van haar hart aan ; ze schonk de innigste aandacht aan 't
woord der menschen, en 't bescheiden woord van God in haar binnen,
ste, verloor mettertijd z'n smaaklijkheid; ze werd met al haar sterke
werklust de hartstochtelijke minnares van aardsche wetenschap en
schoonheid; ze lag zalig,verloren in 'n schocIne aardsche begeerte, en
wist 't zelf niet, die maagdelijke idealiste.
Want aanvankelijk blij toegevend aan haar edel geestes,genot buiten
Jezus, was haar aandacht verzwakt om dit als 'n onregelmatigheid op
te merken. En als dan soms op 'n stil oogenblik in haar cel, 'n lichte
weifeling ontstond; of 't nu wel heelemaal goed was met Geertruid; dan
vond zij toch deze lust te schoon, en te redelijk, en te juist,passend
aan haar natuur, en feitelijk ook te zeer 'n onontbeerlijk deel van haar
zuiverste wezen, om hierin zich te versterven.
Zoo trok ze haar leven terug van de Opperste leiding, en leidde zich
zelf. Wijs,zijn, verkoos ze boven goed,zijn: 'n schoon Latijn boven 'n
schoon leven: schrtivers,faam boven onbekendheid in Jezus Christus:
aardsche wijsheid boven hemelsche. Ze had meer kommernis om Ver,
gilius te verstaan dan om Gods taal in haar wel te omvatten; en de
regelmatigheid van het kloosterleven, en de stilte der God,gewijde
gangen en vertrekken gebruikte zij, niet om te luisteren naar de tee,
derheid van 't goddelijk gesprek, maar om haar geest te voeren tot
levens,gemeenzaamheid met de geest harer geliefkoosde schrijvers.
En heeft de ziel,kundige abdis, die geestelijke moeder, daar niets
*) „puro corde-, vertelt de kroniste, bracht zij hare jeugdjaren door.
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van vermoed? En de teedere, zachtmoedige Mechtild? Hebben ze
nooit op matiging aangedrongen? We zouden 't sterk betwijfelen. De
verleiding was hier van zoo'n bizonder fijne soort; ze geschiedde zoo
ongemerkt; ze wreekte zich nog niet voelbaar, want Jezus hield zich
nog stil: Hij met z'n levens,ervaren bedoeling. In 't groote klooster
tusschen 't druk beweeg van die vele meisjes liep Geertruid zoo lich,
telijk verloren; en zij, met haar vurig woord, zou de eerste geweest zijn
om met 'n klinkende lach van onbezorgdheid de moederlijke en zuster,
lijke bezorgdheid te bewijzen, dat zij zich vergisten.

0

0

0

Voor ons is 't niet gemakkelijk, om nu inderdaad goed aan te voelen,
dat deze langzaam innig,wordende en hartstocht,wordende gehecht,
heid aan haar leerboeken 'n wezenlijk droeve gebeurtenis beteekende
in Geertruid's 'even.
We zijn over 't algemeen te zintuigelijk om ook maar 'n zwak ver,
moeden te hebben van de onverbiddelijke eischen tot zuiverheid en
algeheele ontvankelijkheid, die Jezus gewoon is aan Z'n uitverkoornen
te stellen. 'n Beletsel voor de genade zijn ons al gauw uitsluitend hoof d,
zonde en de gehechtheid aan de dagelijksche zonde. Maar met 'n lust
— wel is waar onmatig, maar toch slechts half,doordacht en half,bewust
— naar iets, wat natuurlijkerwijs zeer verheven is, en ver gaat boven
zin,genot, daar zijn we wel wat verlegen mee.
Ook missen we de gevoelige kennis der heiligen, die door hun innige
ervaringen van Jezus, zoo smartlijk weten, wat of 't zeggen wil: een
oogenblik, al is 't dan schuldeloos, 'n weerstand geweest te zijn voor
Zijn meedeelende en onzegbaar barmhartige genade. In de onzichtbare
wereld der zielen zijn de verhoudingen zoo innig, dat onze waarde,
bepalingen hoogstens benaderende uitkomsten opleveren.
Dit proces van geestelijke verwording, dat Geertruid doormaakte
tot op 't einde van haar vijf,en,twintigste jaar, was 'n droeve gebeurte,
nis, maar 't gaf haar toch ook 'n prachtig voordeel. Niemand zoo op,
portunistisch als onze waakzame Jezus, en wat Geertruid bejammerde
als de „caeca dementia", als „de blinde verdwaasdheid," van haar jeugd,
werd tevens door Jezus' genade de groote, altijd,werkende en diepe oor,
zaak van haar nederigheid; 'n deugd, die zij omwille van haar begaafd,
heid en uitverkiezing, omwille van haar natuurlijke afkeer van zonde
en onvolmaaktheid, ten zeerste behoefde. Niets sluipt zoo spoedig 't
heilige, bevoorrechte hart binnen als de gemaskeerde hoogmoed; 't
stille vergenoegen met zichzelf, 't geheime overwegen van z'n eigen
verdienste, en 't fluisterend getuigen, dat men toch beter is dan de
anderen.
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Ook komt er in haar leven daardoor 'n aandoenlijke trek van men,
schelijkheid; zij staat ondanks haar vizioenen en heldhaftige deugd,
zaamheid in eens naast ons; haar ziels,ontwikkeling is Been geeste,
lijke mekaniek, dat fataal ten einde afloopt; 't is eb en vloed; 't is
wijken en vooruitdringen; 't is botsing van tegengestelde kracht; 't is
verlies en zege; moed en onmoed; we erkennen den aanleg van onze
ziel in haar ziel; zij is een uit de vele broeders en zusters, die, als wij
geroepen tot eenheid met Jezus, ook als wij gevoeld hebben — en alter=
scherpst — hoe moeilijk 't is: te leven volgens de onzichtbare werkelijk,
heden, en afgeweken van de groote heilige linie, krachtig terug te kee,
ren. Ze is er ons des te liever om; zij weet nu uit eigen ervaring, welk
'n aarzeling en welk n' smartelijke onzekerheid kan voorafgaan aan
't glanzend oogenblik der algeheele wegschenking; aan welke schijn,
bare waarden wij onze lief de en levenslust verpanden en hoe onbe,
wust wij dit zelfs lange jaren kunnen doen; en dat het lang niet zeker
was, dat zij met haar hevige natuurlijke begaafdheid wel ooit zou
afstand gedaan hebben van haar lief geestesgenot en 't ootmoedig zou
hebben onderworpen aan Jezus welbehagen, wanneer op de geschikte
tijd de Bruidegom z'n bruid niet tot bezinning had gebracht.
Laat onze Geertruid dit bedenken, als God ons oordeelt en wij om
haar voorspraak bidden.
(Wordt voortgezet.)
Sittard.

M. MOLENAAR, M. S. C.
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ROEPING.
I.
Gelijk de dopeling ten doop gehouden door zijn meter,
nog geen besef heeft der beloften en belijdnis,
die men voor hem aflegt,
tOch opgenomen wordt in Kristus' Kerk,
dank de bedoeling en de daad dier oud'ren:
zo heeft God aan de harten van een vader of een moeder
eerst het onwisse voorgevoel van onze roeping ingegeven,
en ons daardoor in Zijn levietenschool doen treden.
En langzaam en geleidelik,
dank aan den invloed ook van deez' heilzame omgeving,
bij 't vordren van de jaren en het rijpen van de geest,
is ook in eigen ziel bewustzijn gaan ontwaken, —
verlevendigen, — groeien, — krachtig worden;
en heeft dan onze wil bereid gevonden,
om met Gods voorbeschikking van ons leven
blij en gelaten in te stemmen,
naar geest van onderworpenheid die heerser maakt.
Zo was het eerste vreugdevol besef.
Met argloze verwondring nog van: „hoe is 't mooglik, God!
Mij kiest Gij, echt? — Zal ik eens naadren tot uw altaar?"
Met aarzlend tasten naar de weg vooruit:
of wel de roeping staag is, blijft.
— En aldoor komt het nader, nader;
Steeds groeit de zekerheid, maar met haar de verwondring.
En als wij eenmaal aan de grens der voorbereiding staan,
we weten, als verbijsterd, niet wat met ons is gebeurd.
Het is, als werden wij, lijk Habakuk,
door d'Engel Gods bij 't hoofdhaar weggevoerd;
en plots, en zonder kennis van de weg erheen,
temidden van den afgrond van Gods weldaden geplaatst.
0 God, hoe danken wij, dat Gij 't zo hebt beschikt in Uw Alwijs%
[heicli
Hadt Gij ons 'neer dan 't nodige besef gegeven
van wat we gingen onderstaan onszelven op te leggen,
van wat wij ons vermeetten U als voorrecht aan te vragen,
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we hadden er de roekeloze durf niet toe gevonden
We zouden zijn bevangen van dezelfde heil'gen schroom,
die d'arme, armoedrijke Sint Fransiskus trughield.
Mijn God, wat zijt Gij wijs en goed voor ons!
Hoe weet Gij U aan onze kleinheid aan to passen!

II.
Hier staan wij, God, temidden van het yolk
waarvoor Gij hebt Uw Kerk gesticht,
bereid en willig, dienaars van de Kerk,
door U hier voor Uw yolk gewild.
Uw Kerk hebt Gij gesticht, noodzaaklik voor het heil
der zwakke, door de stof verblinde en van U afgetrokken mensen.
En haar vertegenwoordigen de priestess; — straks ook wij.
— De piesters zijn onmisbaar, God:
Gij wilt hen, en het yolk behoeft hen,
Want zij zijn nodig voor instandhouding der Kerk:
zij moeten Uwe sakramenten en genaden aan de mensen delen,
zij moeten hun Uw woorden overleevren en verklaren,
zij moeten hun Uw zegen overdragen en hun bidden leren,
zij moeten hun de kerken oopnen en in diensten
gelegenheid verlenen tot gebed en offer.
— Zo is hun priestertaak, als priester En zodanig,
zo zijn zij dienaars en niets meer,
vervullend, werktuig en niets meer, een noodzakelike plicht.
Maar deze plicht die ons wordt opgelegd
is, als verleende wondermacht, ook een ontzaglik voorrecht:
Waarom nu wij alleen, en and'ren, beet'ren, niet?
Of, waren wij tenminste meer met huiverend ontzag doordrongen
vol heil'gen eerbied tegenover elk van onze daden,
die daden Gods zijn, goddelik van macht en strekking!
— Waarom toch wij? en zo onopgeheven
uit onz' nietswaardigheid?
Mijn God, mijn ondoorgrondelike God!

Dan ook, daar waart tans over Uwe wereld, God,
een geest van ongeloof en twijfelzucht,
een geest van zoekende ontevredenheid;
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en het vertrouwen en de wijsheid,
vooral de eenvoud, zijn verloren
in deez' bekrompen tijd, waanwijzer wetenschap.
En 't yolk wil langer niet geloven aan een leer van enkel woorden,
het zoekt, behoeft, een leer van Baden met de woorden overeen.
Het yolk wil in zijn priesters iets vereren
van zijnen God dien 't „lieven Heer" heeft leren noemen.
Het yolk wil ook niet weten van
huurlingewdienaars die betaalde diensten leevren,
en verder zich om niet veel meer bekom'ren.
Het wil niet luisteren naar leraars, wier
gedrag tot ergernis en schande strekt,
naar overbrengers van bevelen, die,
aanmatigend, door d'houding van tieran vervreemden.
0, God geef toch aan ons de grOOtheid van 't Geloof,
waartoe wij anderen in Uwe naam te wekken hebben;
dat wij geen koude en onbezielde woorden spreken,
formuuls van letters, wier betekenis
ons eigen hart niet heeft doorvoeld, zoover dat mooglijk is:
— hoe zullen wij daar andren dan mee treffen? —
God van Geloof, „die mijne jeugd verblijdt,"
behoud ons jong in dezen afgeleefde tijd!
En, om aan 't yolk geluk in heiligheid te leren,
moeten wijzelf, ook buiten tijd van dienst,
in onze daden, ernstig willend, naar hetzelfde streven.
— Wij moeten, om het yolk te kunnen leiden,
zelf needrig leren zijn, zeer needrig, niet verwaten.
Wij moeten, om te krijgen, geven:
Wij moeten, om de mensen tot hun eigen heil
in onzen invloedskring en macht te krijgen,
met onvermoeide toewijding . . . . ons zelven blijven geven.
— Blijvend, dus niet in d'ijver van den eersten tijd alleen;
blijvend, dus onverzwakt, teleurstel, ondank zelfs ten spijt! —
Hun onwil staat alleen maar tegen liefde machteloos;
de liefde die haar kracht put uit een goddelik geloof,
geloof, dat onbezorgd vertrouwt, dat weldoet en bemint,
dat levend is en levenwekkend;
dat in de eerste plaats het oog op Gods voorzienigheid gericht
dan pas op menslike berekening; [houdt,
niet omgekeerd, zooals de hâlfgelovige, de lauwe doet.
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Iv.
0 God, daar is door d'onzen veel misdaan, wij weten 't we!.
Uw Moeder zelf heeft zich erom beklaagd
bij kinderen van la Salette:
„mes pretres devenus cloaques d'impurete."
't Is vreeslik, God, maar 't is uw eigen Woord.
Hoe brandt het naast dit andere:
„God heeft gezworen, en 't zal Hem niet berouwen;
priester zijt gij in ewigheid."
Neen, God, U zal het niet berouwen,
niet letten in Uw onaantastbaarheid!
Maar zullen wij ook zelven niet tot slachtoffer
van onze roeping worden, die Uw juk toch is —
uw zoete juk aan onze zwakheid opgelegd!
Zo laat mijn slotwoord een gebed van deemoed en vertrouwen zijn
— Mijn Jezus, God, onz' Opperpriester, Meester en allenig Heer!
Och, laat ons niet de dupe van Uw roeping worden!
Geef kracht en sterkte door genade,
en ook standvastigheid van eigen goede wil!
Geef vreugde in lijden en een ernst voor onze taak
— mag het dan Been besef zijn.
En zij het, dat wij vallen, zwak zijn,
dat grievend wij Uw naam ontwijden; —
gedenk dan, hoe ook wij. . . . niet weten wat wij doen!
En Gij, o Vader,God, — Hij die ons Hem to volgen heeft geroepen,
Hij bad voor alien die Hem hebben aan het kruis geslagen
— voor ons dus zeker ook. . . . —: „vergeef het hunl"
Wij leggen onze ziel, ons werk, onze bedoeling in
Uw vaderhand. .. .
Nu zijn wij veilig, houd maar Gij ons needrig,
Zo bidden wij vertrouwvol, zonder bang zijn, heel ons leven:
„Uw wil geschiede, Heer!" als Hij.
Voor mijn vriend en „padgenoot" Adriaan Goossens, op de dag
van zijn eerste H. Mis.
WOUTER LUTKIE
Sakramentsdag, 11 Juni 1914,
Seminarie Haaren
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OVER BOUWKUNST.

II.
Onze kerken.
De werkelikheid van 't Heilige Offer en de beleving dier werkeliko
heid 't katolieke yolk wordt er zich weer sterker van bewust en streeft
en naar. De stille maar allerkrachtigste centrale van geheel onze ere,
dienst, van onze kerkelike aandacht, en van ons kristelik leven is 't
Brood en de Wijn der konsekratie.
Met deze tijdsovertuiging moet de nieuwobouw onzer kerken op
de allereerste plaats rekening houden. Hoe zal ik hieraan tegemoet
komen? is de grote vraag, die zich de moderne bouwmeester te stellen
heeft, niet: in welk systeem, in welke stijl zal ik bouwen? Systeem en
stiji: ze worden door 't antwoord op de grote vraag vanzelf bepaald.
Allereerst dient de bouwmeester dus te zorgen, dat in de gewijde
ruimte 'n onbelemmerd uitzicht gegeven wordt op de offertafel. Hij
vermijde dus hinderlike kolommen, en zorge voor een plattegrond kort
en breed. Sterk invallend Licht achter de offertafel, gelijk dit meermaals
valt op te merken bij kerken, die georienteerd zijn of naar 't zuiden
liggen, is voor 't oog, dat de priester volgt, hinderlik, en houdt de aano
dacht niet rustig, terwijl het een allergrootste moeilikheid is, om van
schilderwerk achter de offertafel een groot geheel te maken, als in
dat vlak ramen zijn aangebracht. Het zou 'n grote vooruitgang beteke
nen, als 't aanbrengen van feestelike versieringen of van beelden rondo
om of op de offertafel, en in de ruimte der kerk, niet naar goeddunken
van wel vrome, maar dikwels onkundige lieden geschiedde, maar onder
kontrole stond van 'n bouwmeester, die prakties weet, wat 't Allero
hoogste is in de kerk, en waarop dus aller aandacht bij voorkeur zich
dient te verzamelen.
'n Nieuwe eis in de kerkbouw is de centrale verwarming: wat o.a.
tot gevolg moet hebben, dat men niet meer glasoppervlak aanbrengt dan
voor n' goede en doelmatige verlichting nodig is. Rekening houdend
met de aesthetiese eisen moet de hoogte der kerk zo zijn„ dat 'n doelo
matige verwarming mogelik is, terwijl 'n flinke schoorsteen, voldoeno
de hoog boven 't dak uit, 'n van zelf sprekende vereiste is. Ofo
schoon in konservatieve kringen ten opzichte vooral van 't laatste,
nog steeds 'n zekere bangheid bestaat, die zich wil rechtvaardigen door
te zeggen; op middeleeuwse kerken staan toch ook Been schoorstenen;
en dat is voor hen 'n reden tevens om ze bij nieuwobouw zo zorgvuldig
mogelik te verbergen.
'n Praktiese verwarming legt ook op 'n grote zorg voor ventilasie,
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waaraan tot heden of geen, of maar 'n zeer matige aandacht geschon,
ken is.
Wijl 't gewijde woord ook van zeer grote betekenis is, kan men de
preekstoel niet op 'n willekeurige plaats aanbrengen. Welke middelen
worden er niet aangewend in vergaderzalen en schouwburgen om toch
maar niets van 't gesprokene te doen verloren gaan: wat n' verzorging
der akoestiek. En welk bouwmeester zou 't gehoor zo dwingen, dat de
mensen met hun gezicht naar elkander toe, moeten luisteren naar 'tgeen
er gezegd wordt. Is er wel ongunstiger zielkundige toestand om eerbied
en aandacht te bewaren? Dit is dubbel erg wanneer er geluisterd moet
worden naar 't gewijde woord, te meer wijl dan nog de rug gekeerd
wordt naar 't altaar en 't Allerheiligste. Is 't dan niet veel rasioneler,
de preekstoel te plaatsen voor 't yolk op zij, zó dat 'n ieder de gewijde
redenaar kan zien, wat 'n voordeel is voor de opmerkzaamheid van
toehoorder, en voor de welsprekendheid van de redenaar. Het spreekt
vanzelf, dat ook dit 't beste kan worden verwezenlikt in de korte en
brede kerk.
De kruisweg,staties moeten nooit zo worden aangebracht dat ook
zij te veel de aandacht vragen: 'n doelmatige plaatsing bemoeieliken of
onmogelik maken, mag natuurlik ook niet, want deze oude devosie is
te populair, te oud en eerwaardig, daarbij te heilzaam en in te intiem
verband met 't Offer. Zeer prakties lijkt 't ons — en daarbij van zeer
mooie uitwerking — om ze aan te brengen in 'n lagere uitbouw langs
de lengte,muren: prismatiese glasbouwsteen in 't betondak der beide
uitbouwsels aangebracht, zal als belichting van boven zeer ten goede
komen aan het schilderwerk der staties. *)
Met 't elektries licht schijnt 'n nieuwe wansmaaklike vijand 't Gods,
huis te zijn binnengedrongen: alsof we nog niet genoeg aan stoor,
nis ondervonden door valse bloemen, schijn,schilderwerk en meer dan
minderwaardig valuta,beeldhouwwerk. En toch kan deze moderne uit,
vinding zo prachtig een worden met de bouw: en zoo heerlik dienen om
de gewijde en heilig,geheimzinnige stemming in 't kerk,gebouw te
versterken. 'n Grote voorwaarde echter, en 'n moeilike tevens is, hier,
mee rekening te houden, reeds bij 't opmaken van 't bouwplan.
Het zou o.i. ook zeer zijn aan te bevelen, wanneer 't zangkoor, dat
toch 'n wezenlik bestanddeel is in onze eredienst en derhalve in ziels,
kontakt moet blijven met 't priesterkoor, ook 'n plaats kreeg die dit
mogelik maakte: derhalve vlak bij 't priesterkoor, ofschoon bij een
korte en brede kerk wij dit punt niet willen urgeren.
*) Men denke hierbij aan 't allerongelukkigst effekt wat de geniale kruisweg van
onze grootmeester Toorop bereikt, in de neo-gotiese kerk te Oosterbeek bij Arnhem.
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De zanger zou zich meer bewust blijven van z'n heilig ambt, waarover
hem in onze tijd op zo'n dringende wijze wordt gesproken.
0 0 0

't Zijn allemaal aanwijzingen, die voortkomen uit de begeerte naar
'n inderdaad prakties kerk,gebouw. En misschien zal men ons van
dorre nuchterheid beschuldigen.
Maar 't komt ons voor, dat we meer dan ooit 't nuttigheidsbeginsel
in onze bouwkunst moeten handhaven; en omdat 'n onbezield na,
bootsen van verouderde vormen dit nuttigheidsprinciep verwaarloosde;
en vooral omdat de biezondere aard van deze kunst 't eist, die ten slotte
niets anders mag zijn, dan de schone verwerkeliking van 'n nuttigheids,
idee; dus door de doelmatigheid de vormenschoonheid geheel laat
beheersen.
De doelmatigheid herleiden tot 'n sekundaire vraag brengt tot on,
waarheid niet alleen, maar tevens tot verwaarloozing van de nieuwste
materialen. De bouwkunst in de kerkbouw zou derhalve zich niet meer
kunnen ontwikkelen, terwijI de ruimte tot prof aan doel, zooals 'n sta,
sionshal, 'n markthal, 'n schouwburg, 'n beurs, enz. tot zeldzame re,
sultaten van nut,in,schoonheid staan opgebouwd in onze steden.
Dit is toch feitelijk bedroevend, omdat 't tot gevolg heeft, dat 't
voornaamste gebouw, de kerk, zich ongunstig gaat verhouden ten op,
zichte van veel minder voorname: maar ook omdat 't verraadt: 'n on,
maatschappelike levensbeschouwing in de bouwmeester, die z'n gods,
dienstige overtuiging in eigentijdse vormen en materie niet durft te
belijden, ofschoon ze zó alleen de sterkste propaganda maakt; tevens
'n gebrek aan werkelikheids,besef, waardoor men 't bruisende, verras,
sende leven om zich heen, vergeet dienstbaar te maken aan z'n kunst,
ziening, om welbehaaglik, zonder frisse wilskracht, en durvende logika,
voort te bouwen naar verouderd plan en methode.
JOZ. WIELDERS.

Op 't feest van Allerheiligen.
Sittard, 1 November 1922.
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HERFST.
Wielcmmee kraaien keeren loom
Ter ruste naar de stille boomen,
Die in den grijzen avonddoom
Hun droom van dooden zomer droomen.
Een enkle late rept zich, bang
Aileen te zijn; ze drijft met wijden slag
De roerelooze toppen over....
Nu wiegt ze op een dunne tak
En doet een wolk van doode loovers
Zacht rijzlen voor mijn stille voeten . . . .
Ilc ben voor 't lange dood,zijn bang.. . .
Ik huiver bij den blarendood....
Ilc voel me alleen — en ik verlang
Naar lieve handen en een zachten schoot
Om mijn moe hoofd te bergen
en den nood
der doode blaren te vergeten!....
JOS. VERJANS.
Sittard, Oktober%maand 1922.
Op het feest van St. Calixtus.
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AAN DE BOSCHDREEF.

„En Anneke, die zit'r zoo dod bij of ze wel sjeloersch is. He meske,
gij kunt 'r toch zat krijge. Nou! Kum?" zoo wendde Fried zich naar
Anna om haar wat in feeststemming to brengen.
„Kum?:
„En ik he d'r m'n keus op hem genet,
„hoar hij he d'r ganseh nie op mijn gelet!"
zong Fried met voile stem en z'n beide voorvingers omhoog, sloeg ie de
maat. „Nou? Ha nijpt oe doar de scoen?"
Opeens werden Anneke's wangen overbloosd. Ze wist niet waarheen
ze kijken moest. 't Was haar als gingen die ruige vingers van Fried aan
haar zoet geheim tornen.
„Aaach da zingt ie nou zoo ineene moar zoo, uit den kop," verzekerde
Treeze niet zonder trots.
„Da's nog zoo min nie," vond grootvader.
„Doar kumt ie wijd mee," mompelde Rumold even hoorbaar; hij zag
naar omhoog en blies 'n zware rookwolk uit.
„Joa da hedode wel, die da zoo moar kenne, zoo ineene; nou Driek,
dial.' Driek van Wulleme, witote wel, zoo goit ie 't moar uit den kop!"
riep Mieke.
„Joa, ge zoudt zegge, hoe krege ze 't gemakt, waar?" gekte Friedje.
„Joa, da's nou moar flaauw zoo'n dinger, moar as 't ga over God en
over scOn dinger, ach dan heur ik 't toch zoo geer, zoo geer!" zei Lee,
neke even 't oog naar omhoog.
„Onzen Antoon!" knikte moeder veelbeteekenend.
„Ha! de mulder me 't alderkusselijkst nat?" riep Friedje en hij stond
op, toen de deurklink omhoog ging.
Met de flesch in de hoogte kwam Bertje glunderend binnen. „Nou,
't grOt nieuws is al deur heel de dreef Ilene gewaaid. In „Den gaauwen
Os" hebbe ze d'r allegaar gelijk al eene op gevat," lachte hij de flesch
midden op tafel plaatsend.
„En voile glazer.... en veul.... en gaauwkes leeg!" riep Fried en hij
zette z'n hoedje met duim en voorvinger op 't andere oor.
Leeneke had kappertjes aangebracht, haalde bier uit den kelder, vulde
de glazen voor 't vrouwvolk en „de borreltjes" 1) schonk moeder vol.
„Nou," lachte Fried en hij knipte oogjes tegen ieder die met z'n glas
't zijne raakte; „da we.... allaa.... da we...."
„Nou? Kum?" lonkte Treeze.
1) borreltjes : kleine glaasjes.
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„Da ge 't goed me mekoare kunt stelle!" riep Bert en hij trachtte
Anneke's blik op te vangen.
„Joa, da Lieveneer da gift," zuchtte moeder.
„Ge mot den moed nie verlieze en altijd moar recht 'r deurhene, dan
ga 't gelijk," meende Mieke.
De mulder verslikte zich in z'n volle borrel.
„op z'n rugske pletse!" riep Friedje.
Grootvader bracht z'n beefhand vooruit; 't vocht stortte hem over
de vingers.
„Ik doe 't van den avond me 'n tas koffie," zei Leeneke die in de Maria,
vereeniging was.
Rumold nam met trage beweging z'n glas, zag Friedje 'n oogwenk
duister aan, dronk 't in een teug leeg en zette 't ver van zich.
En Anneke die aan 'r bier genipt had, ze zuchtte onder de zwaarte
van haar sterke liefde waarin ze zich verward had. Ze voelde er onbe,
wust de gedachte macht van. Waarom had ze zelve niet eerder begre,
pen dat ze al dwaas deed, enkel maar om aan hem te denken? Ze
vreesde haar ouders, ze dorst niet bekennen in den biechtstoel dat ze
lief had hem, die ze niet kende, die door de stormvlaag van den oorlog
in 't stille heidedorp was terechtgekomen. Van wien ze niets wist dan
dat ze hem minde ondanks alle en boven alles. Dat was zondig. Of niet?
Treeske dronk het gesuikerde bier; ze gekte en lachte maar over de
ineens opkomende gedachte dat ze van haar „fest heel veul anders de
gedacht gehad ha".
De mulder vulde opnieuw de glazen en Annemie speed krentemik.
Treeske haalde 'n korf vol witte kersen uit de kelder en keerde die
boven de tafel om. „Vooruit, vat aan minskes, zuut als suikermuiskes,"
en ze raffelden over de tafel heen.
Bert de mulder, naderde Anneke telkens meer en meer en Anneke
ontweek hem verder en verder want zij deinsde steeds terug voor jonge
mannen die haar aanzagen met bewondering, met iets in 't oog dat
haar hinderde en blozen deed. Ze zag op, in 't roode, lachende gezicht
van Friedje en van Bert, op de etende mond van Mieke, op Leeneke's
bleek gezichtje en in de tintelende oogen van Treeze die kersenpitten
verwierp.
„En kusterke waarum vrij de gij nie?"
Toen riep er 't oarig kusterke:
„Ik bid er mijn Paternosterke,"
begon Fried met z'n grove stem en Bert trapte de maat zoo geweldig
dat de glaasjes er van rinkelden.
Leeneke neuriede zachtjes wat mee en Mieke sloeg zich op de knie:
„Is me di lache!" en ze veegde zich 't bierschuim van den mond.
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Grootvader legde zich de handen op de ooren; hij ging slijferend tel,
kens wat achteruit, achteruit naar z'n rustig haardhoekje.
„GrOt gelijk, ach berm," knikte Mieke hem toe, „zoo'nen aauw mins,
die kan zooveul lawijt nie lije."
Treeske mikte pitten op Fried die de weggerolde kersen opzocht.
„Wacht, ik zal oe die baldadigheid afleeren meske, zul de duur be,
koOpen. Hij was opgestaan waardoor de tafel 'n duw kreeg, toen ie
Treeze bij den arm vatte. De glazen kantelden en Treeske slaakte
knijpgilletjes.
„Nou kijnder, nou is 't goed gewest!" zoo verhief Annemie haar
stem boven 't rumoer uit. „Nou mot te moar is te spraak bringe hoe da
ge getwee Zondagge,merrege naar de Hoogmis kunt goan."
„aloa, joa, da staat er toe," zei Leeneke ineens heel ernstig.
„Ach, kek toch, kek toch 'ne grOten duts in oewen neje bolhoed!"
zoo lachte Treeze hem uit.
„As da toch waar is. Ge zult tol betoale as t'ne farce is heur de!"
Hij liep haar na tusschen stoelen, die verschoven en kantelden.
„Foei toch! As Treeze oan 't gekke is dan wit ze van geen end. Meske
toch!"kwam Anneke.
„Komaan!" riep vader de pijp uitkloppend aan de haard.
„Nou dan, ik gif 't veurbild," zei Mieke en ze stond op. Met de
vingers veegde ze langs den mond, waarna ze de rokken wat verschikte
en dan over 't gladde haar streek. „Da ge bedankt zijt, da witte waar
en ze knikte hen allervriendelijkst toe, dan keerde ze zich nog even.
„As mijn deurske me 'n jong goat, dan kun de 't trug hoale. En gij ge,
twee," zoo wees ze van Bert op Anneke. „Kum, gij mot 't ok moar
samen sloan." Hard lachend ging ze heen.
„Joa dan bin de gij den erst op ons brulloft!" riep Bert.
Anne schoof naar 'n duistere hoek van waar ze niet meer te voor,
schijn kwam.
Rumold opende wijder de buitendeur.
„0 Cristenziele is me da verscieeter gilde Mieke en ze struikelde
over stoepsteenen.
„Haauw de op de bieen minske, want as gij valt hebben we oe nog
me geen vier man thuisgebracht!" riep Bert.
„Hed,cle nie te vrage hoeveul kapperkes ze op d'r gewete he!" lachte
Friedje.
„Nou!"
Breede stroom versch,frissche lucht, zwaar van violierengeur door,
mengd, bracht koelte in 't dompig vertrek.
„Nou tot Zondagge,merrege dan," knikte Annemie koeltjes naar
Fried.
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„As 'k oe dan nog nie muij bin menneke!" riep Treeze.
„Ha, dan vat ik 'nen ander. Wa men de gij? Deurskes zat," en hij
zette z'n hoedje weer op 't andere oor. „Nou minskes haauw de waar?
En die mijn liefhe, die volgt mijn," zoo zag hij nog eens om toen ie
schoorvoetend heen ging.
Diep gebukt, wilde Treeze nog om moeder heensluipen, maar Anne,
mie wist haar den weg te versperren. „Flaauw heur de; of 'k wel 'n klain
kijnd bin," deed ze met 'n elleboogduw.
„Neee, iimda ge geen kijnd meer bint keer ik oe."
Ze gingen uiteen order verwoed geblaf van Simke. Hun luide stem,
men verstierven in de ruimte, hun schaduwen draaiden met hen de laan
in, hun voetstappen verklonken.
Rumold slenterde nog even naar buiten. De hooioppers in den kamp
van Cieleke lagen daar op regelmatigen afstand: aan eerie kant besche,
nen door de maan, glansden ze bleek,wit op; aan de andere zijde waren
ze raafzwart met vreemde schaduwing over den donzen nevel. In de
hoogste toppen van een peppelgroep begon het te suizen boven de
eeuwige ruizeling heen. 't Mastbosch aan 't eind van de dreef stond don,
ker tegen den nog lichtenden hemel. Hij richtte zich naar alle wind,
streken en keek naar omhoog, waar de wolken jachten over 't gelaten,
onverstoorbare manegezicht dat telkens nog even uitglansde tusschen
een scheur of achter dunne sluiering, totdat eindelijk de zilverlichte
stralengloed bleef geblinddoekt. 't Werd duister. Er suizelden wind,
zuchten door 't gebladerte en 't was of 'n huivering door de stille zo,
meravond was gevaren. Over den rug van den Dommel rimpelde bree,
der golving en aan de oevers ging 'n zachte kabbeling tusschen 't dichte,
hooge riet. Aan den oosterkant vervlakten de dorpscontouren in eene
grauwheid en de scherpe kartellijn van 't dennebosch doezelde weg.
Met geur van hars kwam een suizende windvlaag uit 't Westen en dorre
bladeren dansten hem nu om de voeten. Het regende in diepe verten al;
hij proefde 't afgebeden yacht in z'n ademteugen. Hij voelde dankbare
stemming in zich ontwaken die hem verhief, hemelhoog, en die wor,
telde in de aardeschoot van zijn akkers en zijn smachtende velden.
In zulke blijde oogenblikken groeide zijn vertrouwen en zegevierde
zijn geloof. Hij ging schoorvoetend binnen; een lichtscheut flakkerde
op uit de lamp. Grootvader schrikte wakker en keek verwezen rond.
„'t Wurdt raauw weer; d'r kumt regen."
„Goddank!" verzuchtte Annemie, die geknield voor 'n stoel haar ro,
zenkrans te voorschijn bracht. „Wa 'n zege, da alles binnen is."
De meisjes ruimden of en schikten alles op orde.
„Zoo meske, zoo. Is da nou oewe keus?" vroeg Rumold en ging vlak
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voor haar staan. „Dus mot te gij in da speulgoedwinkelke snoerkes en
touwkes en hoepelkes zien te verkOpe achter zoo'nen aanrecht?"
„Nou? Alles beter toch as boerewerk." zei ze pruilerig.
„Wa? Nie sconder as boerewerk! Ha!"
„Nou zin is keus waar?" bitste ze kortaf.
„La ons maar bidde," zei moeder met gedempte stem.

IV.
Rumold keerde den hof in met spa en riek over den schouder. Anne,
mie stond daar gebogen over de bloemen van Antoon. „Ik gink is effe,
kes kijke of de wijnd ze'ne blumkes nie vernepe ha," zei ze als ver,
goelijking voor haar daarzijn en zij bracht 'n witte nicotiana aan de
neus, „Tebaksblumkes die ruiken bij avond toch zoo," genoot ze met
dichtgeknepen oogen.
Ach dat wist ie; altijd 'savonds as ze afgewerkt was dan dwaalde ze
door 't hofje van TOntje om de bloemen bij te binnen, de verschrom,
pelde af te rukken, de geknakte op te Neff en. Haar voortdurende zorg
voor al wat TOntje betrof verkilde hem soms ineens. Hij begreep zelf
niet waarom, maar dikwijls voelde hij er zich door gekrenkt.
Zij besefte dat; ze zette nu de handen in de zij en zag hem met vrien,
delijken hoofdknik aan. „Muij?"
„Den boer he nie muij te zijn waar?" zei ie kort.
„Zou 't wille me den boeket?" 1)
„Ze hebbe den blom dik in den bek," en hij stapte naar den akker
waar op de wijnroode stengels ivoorkleurige knoppen openbarstten.
„Ze doen 't goed," mompelde hij tevreden; hij veegde met 'n propdikke
zakdoek 't voorhoofd af en wreef zich over de oogen, waarin de zon nog
scheen na te gloeien.
„Nou me diee hit, den heelenganschen dag op d'akkers da is toch
geenen doen."
„Hij was de stal binnengegaan, zette riek en spa aan kant, klopte
Bles op den nek en bond de zeelen aan voor de beesten.
Treeske zwenkte 't berkenhek binnen waar Zwart en Mieneke voor
haar uitstoven.
Moeder stond, nog steeds met de bloem onder de neus, op post voor
Antoon's hofje om de beesten te keeren die in sjokgang het erf op,
en de stal binnen gingen.
„Ach wa zou 'k toch lache as Mieneke of Zwart en TOntjes hofke
getreeje hadde. Bah da waar weer zoo'n daagske da oe nie langes de
kleer gink. Ze viel neer op 'n stoel met de handen in de schoot. „He!"

1) boeket : boekweit.
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„Als ge muij bint hed de goei honger en goei sloap en as ge goed ete
en sloape kunt, dan bin de gezond meske!"
Ze keek ontevreden naar vader op. Wa hadde d'r an om oe overstuur
te werke? Neee ze prutste Beer zoo'n bietje in 'n klaine huizinge waar
ze proper werk doen kon en d'r eige wa kon viere en goei kleer kon
antrekke.
Leeneke stond op uit 'r hoekje; ze was stijf en stram van 't zitten.
„He!" Ze bevreef armen en beenen en ging naar buiten. „He, wa'n
scon weerke; den avond die zou 'r nou wel bekwikkele.
Grootvader kwam slijferend van achter 't vuur dat met lekkende
vlammen de overhangende roetpot befleemde. Hij was opgeschrikt
„door wa da wist ie nie, joa door den angst. „Heere bewaar me," morn
pelde hij telkens met 'n uitdrukking van vrees over heel z'n wezen.
As da toch over hem kwamp, dan voelde hij z'n eige nie meer, dan
zag en heurde hij, maar z'n eige vuulde hij nie; dan was 't of 'n snoer
stijf om ze'ne kop gebonde waar, dan ha ie geen macht dan waar 't
wel of ie 'ne houtere waar. Hij deed onrustig, keek om zich heen en
zocht steun. Hij wilde wegschuifelen maar hij kon niet, hij bleef staan
op dezelfde plek, onbewegelijk als 'n gebeitelde figuur; de beenen
tegeneen gedrukt, de armen met gespreide vingers uitgestoken, de kin
vooruit, de pezige nek gekromd.
„Kum! Vaders? Oan den herd tot da ge 'n tas koffie bekomt," zei
Annemie aandringend; ze nam hem bij de schouders en voerde hem
naar z'n plaats terug.
„Nou? .... kek nou... . Lie-veneer toch. Nou kek, 't waar ineene
over, 't waar ineene goed. Hij peinsde, weer in z'n hoekje gezeten of
da nou van den ouderdom zou zijn, of da ie ziek waar.
Anneke kwam van uit 't opkamertje, de hoed op, 't hemelsblauw
kleed aan, de cardinaal om en 't kerkboek in de hand.
„Ik goa m'n aige biechte waar?" helderde ze op en er vleugde 'n teer
rood over haar wangen.
„Joa doar doe de 'n goei werk mee want 't wurdt tijd meske, 'k he
't oe al is 'ne keer gezeed."
En Anneke ging ter biecht. De zon was nu gedaald; akkers en velden
lagen in 'n vreemde tegenstelling van licht. De westelijke hemel brandde
nog van heete kleurengloed; van hel oranjegoud dat in 't gulden rood
verging om dichter naar warm geel te vloeien dat weer ineen smolt met
blinkend zeegroen. In 't oosten lag n' egaal, frisch kilkoud licht van
blauwgrijs waaronder de landauwen matpaars geleken.
Anneke ging ter biecht, dat was zoo spoedig gezegd, maar wat had
haar dat gekost. Al die avonden als 't eens heel stil was om haar heen,
en ze in gemijmer had neergezeten, kwamen haar veer voor den
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geest de eindelooze nachten die ze wakker liggend had doorgebracht
met haar zoet geheim. De benauwenis kwam haar bestoken toen ze vlug
doorstapte en op weg was, magir hoe verder ze liep, hoe trager ze ging.
Om niet aldoor te denken, zag ze rond zich naar de verlaten akkers.
De avond verkilde wat en t' werd schemerig. Van uit de masten
woei 'n zachte wind die 'r gloeiende wangen verkoelde. Ze schrikte
van 'n nachtvlinder, die hard tegen 't voorhoofd botste.
't Was haar of de kerktoren steeds grooter, steeds donkerder
oprees onder de huizengroep van 't dorp. 't Was haar zoo bang
te moede, want na 'n nacht van ijselijke droomen was ze er eindelijk
toe besloten ter biecht te gaan, iets dat ze sedert weken en maanden
niet gedurfd had omdat het geweten haar zoozeer was gaan plagen,
Ze besefte, dat ze haar teer geluk nu met een paar bevende woor,
den zou gaan beschuldigen, ze voorvoelde dat er over gevonnisd zou
worden, over dat groote, wat ze in zich omdroeg, over dat zalige ge,
heim, dat licht en glans en geluk aan haar simpel leven verleende. Ze
was beangst voor dringende waarschuwing, voor scherpe afkeuring,
die ze uit naam van God zelf, zou moeten aanhooren. Het hart begon
heftig te slaan, in de keel kroop iets omhoog, de oogen werden voch,
tig. 't Moest wel zijn, dat haar geweten niet zuiver was, om de groote
angst die ze in zich droeg. Ze had gevochten tegen de zoete bekoring
en tegen alles wat daarmee samenhing. Ze had de verleiding niet kun,
nen weerstaan om haar gedachten steeds aan hem te wijden, gedachten,
die ze voor zich zelf nog trachtte te verbergen in eenzaamheid en
afzondering, bij haar innerlijke strijd.
Dair was de plek achter dat uitspringende boschje nu dreigend en
duister, waar de olmenrij kromde. Daar had ze hem gezien voor den
eersten maal; ze hoorde nog 't paardengetrappel, ze zag weer de lange,
donkere rist met opglanzingen van wapenen.
Hoe kOn 't toch zijn, hoe was het mogelijk, dat daarna, heel 'r zijn
veranderd, heel haar leven vervuld was geworden. Ze bleef stilstaan op
de plek en onwillekeurig pijlde haar oog in 't duister. 't Werd zoo
kil om haar heen, ze huiverde, want 't was of ze de woorden van den
priester raadde, een voor een, de woorden die Hij spreken zou na
haar belijdenis, op 'n toon zoo zacht en stil en toch in zoo zeldzame
helderheid; de strengste berisping, en de meest dreigende vermaning.
Ze schoorvoette verder en verder. De flauwe omlijning van de kerk
daagde langzamerhand duidelijker voor haar op; het doel van haar
zwaren gang waaromtrent heel haar gedachten, haar diepst gevoel,
den druk die haar verslikte, zich had saamgetrokken.
De kerk hoog, majestueus, in geheimenis van den avond, met een
mystiek lichtje diep inwendig en met z'n toren als 'n dreigend opge,
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heven Godsvinger. Ze naderde adem ingehouden. Als ze dan straks
teruggekeerd, weer hier, hier op diezelfde plek zou zijn, dan was ze de,
zelfde Anna niet meer. Ze zou moeten versmoren en uitrukken wat haar
't liefste was; maar gezuiverd van zonde zou ze zijn. Dat alles roerde in
vage gedachten haar door 't brein. Ze hield de kerk die ze met ontzag
naderde, vast met haar blik. Ze zou niets kunnen uitbrengen; haar
woorden zouden trillen door lijf en ziel als aangeroerde snaren. Twee
biechtelingen verschenen op den drempel, liepen in viugge tred heen,
luchtig en lachend.'t Was ineens met 'n versmoorde kreet van verzet
dat ze pal staan bleef als tegen haar wil, in 'n onvoorziene daad. Ze
keerde zich om en ging terug. Na 'n twintigtal passen voelde ze die
wending als laffe machteloosheid en kwam haar dat kloek besluit van
dien morgen: 't voornemen te zullen gaan biechten weer voor den
geest en ze zou kunnen schrijen nu ze moedeloos terugging zonder doel
zonder 'besluit. Ze liep te bidden, zoo troostte ze zichzelf, maar dat
waren j5revelende woorden om te glijden over de aankloppende geo
dachten, die 't eigenlijke gebed inhielden. 't Was of ze verraad aan
zichzelf gepleegd had; met loomen tred als was ze doodmoe volgde ze
den weg. En eindelijk thuisgekomen scheen het of ze in aller oog lets
opmerkte dat haar trof; zooals ze gelijk 'n kind, te moede was geweest
wanneer men haar verraste bij 'n minder goede daad,
„Ge bint 'r al gaauwkes afgeholpen; de moeit nie werd da ze ou den
biecht afheure!" riep Leeneke die nog buiten aan de deur onder de
linden zat.
„Gaauwkes afgespeuld!" kwam Treeze uit den stal en ze plaste melk
in den fel glimmende stand.
„Nou ik wit nie, moar 'k wierd zoo dol 1 onderweeges," zuchtte ze.
„Bin de nie eenskes gewest? Da's gemekkelijk," riep Treeze en geo
bukt van achter de deurpost knipte ze 'n Oogje.
Ze bleef nog staan in de deuropening en weifelde dan naar binnen.
„Dol?! Hoe kan da nou? As ge dan 'n lutske in de kerk bint, bekom
de well" vond Annemie die haar niet zonder argwaan bezag. „Ge bint
in geen twee moand gewest; wa zijn da veur oarige meniere? Neee,
da sta mijn nie aan en daar zal ik 't mijn van hebbe."
„Ge kunt merrege%ochtend veur de Mis goan da doe ik toch ook duk,"
kwam Leeneke.
„'k Wil moar zien waar?" zei ze heel zacht en ze schoot 't trapje op
naar 't kelderkamertje.
Annemie schudde 't hoofd. Leeneke zweeg. Treeze wees met den vim
ger naar 'r elleboog.
1)

dol : duizelig.
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„Achter 't mouwke? nou, neee da geleuf 'k toch nie.” deed Leeneke
vergoelijkend.
Ze stond daar midden in 't vertrekje, dat haar ineens zoo vreemd
en stil voorkwam. Ze had 't gevoel of ze van hen alle verlaten en
afgezonderd was. Zonder doel bleef ze daar enkele oogenblikken be.
sluiteloos staan. Ze hoorde vader binnenkomen, ze vernam 'n onder,
drukt gepraat dat in fluisteren overging. Ze stak eindelijk met bevende
vingers een kaars aan, die voor haar beeldjes stond. 't Was of 'n be,
nauwende zwaarte haar op 't hart drukte, waaronder zij bezwijken zou,
maar 'n zoete last, die ze toch nooit zou willen afwerpen. Ze begon zich
langzaam te ontkleeden en toen ze in duistere stilte in angst te beven
lag, bad ze weer om kracht en sterkte en kwam haar de leugen van
straks monsterachtig voor.
MARIE GIJSEN.
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HERBOREN.
Zoo stil als is een vischje, dat
des zomers boven in de zee zwemt,
omhoog, omlaag is peilloos blauw,
het roert van eerbied nauw de vinnen —
zoo werd ik, toen uw hand, o God,
mij plaatste in het zuivere kennen,
ik weet niets, maar ik zie dat al,
wat Gij gemaakt hebt, peilloos schoon is.
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LICHLGAN G.
Wie het leven leerden als een plundering, als een donkere ondergang
van volken,
wie met de gele maan als verre droeve gezel, eenzaam stonden aan
de eenzaamheid der nachten,
en in wilde opstandigheid tegen krenking, hun doorleden pijnen ver.
trouwden aan de stilten der duisternis
om, na dit, al de ijlten to ondergaan van een wezen,loos bestaan;
en wie neerbonsden aan de aarde in zee%eenzaamheid: zonder geloof,
zonder hoop, zonder liefde,
wie, mens die in uw ziel een helal van allerprachtigst mens%zijn kan
scheppen, de vernietiging van dat mens%zijn in het gillende willoze
ondergingen —
Ziet! deze mens, die meestrompelde met uw schrompele donkere
stoet kruislovers vol jammer,
die al uw schreden schreed, uw vallen viel, uw schreeuwen
schreeuwde,
die al uw vertwijfelingen zonder hoop doorleed en al uw vermoeie%
nissen,
mocht, op het kruishout van zijn opstandige trots vernield — de witte
zegening des hemels inzuigen met dorstige ziel .... :
I.
Ontkenning.
Kom, wees nu stil hart, en luister naar de vogeltjes der lente. Vang al
de trillende geluidjes in uw bevende ziel. Bedwelm je diepste Zeif in de
oppervlakkige vreugde aan de geuren van bloemen, aan het lichte groen
van ijle blaadjes, aan het wondere, sterke, glanzende licht,leven uit de
Oneindigheid.
Wil geloven aan een schone buitenzijde!
Zij maakt aan jezelf wel je ziel onkenbaar!
Denk niet aan de brandende steden, de zwaaiende vlammen achter
uw horizon waar stervende mensen hun doodzweet uitgillen in angst
om de Oneindigheid.
Zing een luid lied in je eenzaamheid, dat de stilten stuk%slaan tot rin%
kelende scherven,
hef je ziel als een wit, ongeschonden akkoord tussen veel spattende
dissonanten,
laat je leven zijn als een vallende ster in schone ondergang, -- om het
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„waarheen" niet bekommerd, alleen wetend de waanzinnige glorie van
het flitsend ogenblik,
wil je leven als een witte onneembare burcht, trots op een rots, trots
tussen de geluidloze oneindigheden aan alle zijden.
Denk niet aan de lichtloosheid, de donkere drommen van je grauwe
stad bij dag, aan het grelle, verminkte licht van je wrede stad bij
nacht, waarin zovele bleke levens%ionder,leven staan verdwaald, ver,
dwaasd, toegesmeten.
Zie niet hoe ogen als glinsterende messen steken in de ziel van een
ander,
zie niet naar de wetende ogen uit vergroeide kinderzielen,
zie niet naar de doffe verveeldheid op de vele moede en moedeloze
gezichten langs je,
zwijg, en lach! bij de noodschreeuwen van hen die ondergaan in de
meedogenloze golfslag van het leven, en met een laatste wanhopige
worsteling omhoog wringen, omdat ook zij, als ieder mensenkind mee,
dragen in zich 't onstilbare verlangen naar licht.
Zie alleen naar lokkende lonkende glinstering uit donkere vrouwen,
ogen,
luister alleen naar de week,glijende muziek van wat bleke muziekant,
jes op een podium en drink, met wat schuimende wijn en de kussen
van koude lippen, je. ziel tot een barokke levensstamel!
Stort je tussen de tram,daver, het klakson,gegil, het venter,ge,
schreeuw, lever je over aan de stampende ritmen, de vergetende drew,
ning, de opstandige tumulten van je steden!
Verrinkel alle bedenkingen met een gebaar van je handen, en very
over!
Schrijf je doen,en,laten uit in een boek met verzen tot een luidruch,
tig blauwoen,geel reklamebord,voor,het,leven.
Leef met je donkerste passies het leven tot een schuimende onstui,
migheid, waarin de ijle, kleurige regenboog van je vreugde, van je
waanzin, als een verzoening met het leven staat gespannenl
En er waren dagen in mijn leven dat mijn ziel dit alles deed en wilde,
en meende stil to zijn.
Maar wie blijf f bedwingen de krampachtige levensklop van het men,
senhart? Niet een mens, niet een wereld, niet een helal; niet een helal
vol schoonheid. —
Een nacht, onder de licht,leugen van een vale straatlantaarn, hervond
ik me,zelf als een dronkene, steunloze clown.
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Aan mijn moede voeten lag mijn heengesmeten ziel overreden en
verminkt....

II.
Eenzaamheid.

In de eenzaamheid van mijn kamer stond het levenloze licht van mijn
lamp te gonzen om eigen mismaaktheid.
De duisternis buiten hing te golven op de klagende geluiden der rie
vier.
Ineengekrompen, beangstigd voor de aanrukkende eeuwigheden ten
alle kant, zat ik vernield tot een naakte nietigheid gebogen over mijn
rode ziel.
Breek je ziel, wanneer je haar zo vasthoudt in de holten van je rode
handen, open en onderzoek wat het leven haar deed:
En ik zag dat het goede — nooit was dit een ongeschonden goed —
niet opwoog tegen alles wat het haar stal, bezeerde, scheurde, ver.
scheurde: Zie je vernielde jeugd en je vernield geloof in mensenschoow
heid, zie je geschonden verlangens die je wantrouwig maakten, denk
aan die nodeloze striemen, aan dat neervallen vermoeid en uitgeput,
aan heel die machteloze en vergeefse worsteling met je leven waarin
een onverdiende vloek moest worden ingekerfd, en ingebrand! —
Waarom? — Wat scheelt je dat! Smijt je ziel met een opstandige
schreeuw en een vaerachtende walging de eeuwigheid in en.... en beken
dan weer je zelf een clown met wat droevige grimassen tussen zwijgew
de eeuwigheden.
0! Een eenzame zwerver te zijn door troosteloze eenzaamheden en
levenloze leegten;
niet anders om je heen te weten dan leegten, leegten zonder echo's,
waarin de wanhopigste schreeuwen niet scheuren kunnen de bewegingo
loze stilten.
Bij allen te bedelen om wat weinig begrijpen, wat kleine steun —
en je te voelen als een zwarte vlag die eenzaam op een hoge mast staat
te waaien, als een reiziger in een sneltrein:coupe: voor zich een schon-P
melend dood lichaam.
Moe te zijn en voort te moeten als een rusteloze en Been rust gegunde
Ahasverus: alle kloppen en kreunen aan de gesloten deur verklinken in
de avond als nietgeroepen.
0! die bleke bewegingloze schedels te willen openscheuren — en
alleen maar wat vage woorden te hooren en wat gemompelde geluiden.
Wezenloos aan de grond te staan en bewogen te worden: dat gevoel
te hebben niet meer te zijn dan een doffe handkar in een lichtloze straat:
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wat smoezelige kinderen uit een donker achterbuurtje zijn daarop wat
verveeld aan het wippen: de kar moet meebewegen.
Leven te zoeken en overal, overal, bij alles, bij alles dood vinden.
a verviel in de vreeslike berusting zonder geloof, zonder hoop, zon%
der lief de, de schampere parodie op leven. Zie niet, denk niet, begeer
niet, werd het schamel gewin dat ik mijn „overwinning,opAlet,leven"
heette.

III.
Erkenning.
Totdat ik, met mijn verlangen dat alle oneindigheden had afgezocht,
God moest vinden in de blanke ogen van een misvormd vrouwtje.
De rust van haar ogen, die de vloek van dit leven beleden als een
zekere zegening voor de Eeuwigheid, deed mij schreien van deernis en
berouw om mijn verreten leven.
In haar duldzame ogen, klaar als vijvers bij morgen, herkende ik mij
een mens der galeien die, in dit dal van vele smarten, veel schulden
heeft uit te boeten.
Van haar ogen die zij als vanen uit de Eeuwigheid meedroeg, leerde
ik dit schoonste weten: dat alle leed een liefde,gave is van God, van
de liefdevolste Vader, die zijn opstandig kind geheel voor Zich en
Zich alleen wil winnen.
Het lied dat mijn ziel in opperste verrukking als een Hosanna luide,
viel uit mijn mond als een gestamelde verzuchting.
Laat mij zijn Heer, dicht aan U opgedrongen, in de stilten van mijn
hart uw minste dienaar, en uw willigste. Wiens ogen zoeken, vast en
altijd, uw ogen, wiens hart stil valle van begeerten om het oneindige
uit uw milde, goede Blik te drinken.
Laat mij voorzichtig en zuiver dragen mijn ziel door dit leven, nu zij,
door de zoete worging van uw leed gewijd en vruchtbaar geworden
door deze wijding, een heel geringe afstraling mocht zijn van uw witte
Hostie. 0, kon mijn ziel nu nog als een gewijde Hostie, die ontvangen
werd in witheid, vruchtbaar worden!
Maar laat, o Heer, het dorre land van mijn ziel, dat al zo lang niet
meer werd onderhouden, toch nog een schoof rijpe aren doen samen%
lezen.
Laat mijn ziel een lichtje zijn, — zij het dan uw kleinste en geringste
— voor een, die in de donkere nacht van dit leven verdwaald geraakte.
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Laat dit lichtje Heer, volledig voor U Opobranden, en, kan mijn ziel dan
niet zijn als een wierookvat dat leegwolkt voor U in schone gratie, —
laat het iets zijn voor uw zoening met deze wereld waarin geheele volo
ken ondergaan.
Laat mij zijn als een klein wit wimpeltje, wapperend in uw Licht,
dat de lichtoschoonheid die het opvangt doet vinden, en kennen aan
een mensenziel.
Als dat klein, misvormd vrouwtje, dat haar ogen meedroeg als twee
witte vanen uit de Eeuwigheid.
HENRI BRUNING.

a

NOVEMBERLIarr.
De hemel is een lichtgedicht!
Zoo innig blinkt het stille licht,
Waar 't in de witte wolken weidt,
Door donzen kiertjes nederglijdt
En de aarde in de eerste najaarsrust
Zoo rein het kuische voorhoofd kust.
En bij dien kus — een lichtgeglim:
Een sprookjeswereld lijkt de kim,
Waar 't ijl om huisjes flauwt en blauwt
En dorpjes lichtoomsluierd houdt.
Hoe 't ginds met fijne lijntjes speelt
En 't veld in vele vlekjes deelt
Van parelgrijs en zilvergrauw.
Mij is 't, als ging mijn adem nauw
Uit vrees, dat van zijn vrijen tocht
Het broze sprookje breken mocht.
G. W. LOVENDAAL.
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OVER RYTHMIEK EN VOORDRACHT IN DE TOONKUNST.

II.
't Is dus allernoodzakelijkst in een muziekcompositie op de eerste
plaats de metrische verdeeling toe te passen, om dan daaruit verder
de rythmische samenstelling te bepalen. De metrische verdeeling wordt
in een compositie vastgesteld door de maatstrepen en 't is betreurens,
waardig genoeg, dat door zoo velen deze verdeeling als de eenige aan,
genomen wordt. Uit deze verkeerde opvatting is ook het wanbegrip
voortgekomen, als zouden de tijdeenheden moeten verdeeld worden in
sterke en zwakke en niet in zware en lichte. (In 't gunstigste geval
worden de begrippen sterk en zwaar en zwak en licht met elkaar
verward).
Dat deze opvatting geheel onjuist is, blijkt onmiddellijk, als men er
aan denkt, dat de kracht van een toon afhangt van het karakter der
luchttrillingen, terwijl het zware of lichte van een toon zijn oorsprong
heeft in 't begrip „tijd", zooals in de vorige aflevering uiteengezet is.
Trouwens de strenge doorvoering dezer metrische opvatting zou een
artistieke voordracht onmogelijk maken, want bij een cresendo (die
ook de voorstanders dezer opvatting voorschrijven) is een eerste ver,
eischte, dat iedere toon langzamerhand en regelmatig in kracht zal
toenemen, wat bij een metrische behandeling der tijdeenheden on,
mogelijk is, daar de eerste tijd eener maat altijd sterker moet zijn dan
de tweede, derde, enz. De metrische verdeeling, waaruit blijken moet
de verdeeling in rythmische figuren, is dus maar van voorbereidenden
aard en moet plaats maken voor de verdere rythmische ontleding, waar,
mede wij ons nu verder gaan bezig houden.
Een elementaire rythmische figuur bestaat uit arsis en thesis en 't
is ons reeds gebleken, dat zoowel de arsis, als de thesis uit meer dan
een tijdeenheid kunnen bestaan. (Zie voorbeeld vorige aflevering
blz. 46). Het blijkt onmiddellijk, dat zij beide met een of meer tijden
kunnen uitgebreid worden, b.v.
2

1

J
J
3 12
J1JJ
12
3
JJ1J
1
23

117

J4 1olz 3
JJ101
34
12
JJ
JJ
34
12
J
JJJ
4
123

Het eenige verschil tusschen al deze figuren is niet, dat nu eens
de arsis, dan weer de thesis, of beide uitgebreid zijn. 't Spreekt immers
van zelf, dat hoe langer een arsis is, des te sneller en bewegelijker de
tijden daarvan zullen zijn en dat, hoe langer de thesis is, des te rustiger
de tijden der thesis elkaar zullen opvolgen. Heeft dus een lange thesis
(vooral wanneer deze bestaat uit een enkelen langen tijd) een karakter
van rust, dan zal een korte thesis meer een indruk geven van een soort
steun punt, waarna onmiddellijk een nieuwe arsis volgt, die als 't ware
haar begin gevonden heeft in de voorafgaande korte thesis.
Door de uitbreiding, die arsis en thesis kunnen ondergaan, komt het
dikwijls voor, dat een der twee of beide uit meerdere figuren of groe,
pen kan bestaan, wat natuurlijk wel eens tot moeilijkheden kan leiden
bij 't rythmisch analyseeren van een melodie. (Dit komt vooral voor
bij een voortdurende herhaling van eenzelfde groep b.v. Heller op
125 no. 2).
Wij zijn dus verplicht uit te maken, welke figuren (ook wel motieven
genoemd) bij elkaar behooren en met elkaar een zindeel of zin vormen.
Dit wordt gewoonlijk aangegeven door een phraseeringsboog (------""),
niet te verwarren met den z.g. verbindingsboog, die vooral bij muziek
voor strijkinstrumenten aangewend wordt en uitsluitend dient, om
aan te geven, welke tonen in een enkelen streek gespeeld moeten wor.
den. (Helaas komen deze verbindingsbogen veel voor in de Sonates
van Beethoven, Mozart e. a. en worden daar maar al te dikwijls be
schouwd als phraseeringsbogen, met het ongelukkige gevolg, dat door
het verkeerd toepassen daarvan, deze composities rythmisch eenvoudig
uit elkaar gerukt worden).
Daar de phraseeringsboog een aanwijzing is voor 1 het al dan niet
bij elkaar behooren van verschillende tonen of figuren, is het duidelijk,
dat zij zeer zelden begint en eindigt op een maatstreep, maar gewoon
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lijk, zooals men dat noemt, over de maatstreep heen loopt. 't Is dikwijls
zeer moeilijk uit te vinden, waar een phraseeringsboog begint en ein,
digt (jammer, dat de componisten hun intenties niet altijd duidelijk
aangeven), maar toch kan men daarvoor wel enkele aanwijzingen geven.
Een middel om de phraseeringsboog te begrijpen, is de melodie rus,
tig en kalm door te zingen (ook als men met instrumentale muziek te
doen heeft). Men bemerkt dan, dat men gewoonlijk adem haalt of
even rust na een lange toon en voor een korte. (Zijn er ook rustteekens
aangegeven, dan is de zaak al heel eenvoudig) b.v.:
•

gr.
-,
MU% ,

•

De plaats, waar men ademhaalt, is dan het einde van een vorigen en
het begin van een volgenden boog.
Fen ander middel zal nog blijken uit de rythmische analyse eener rne
lodie, welke wij later zullen behandelen.
Daar een rythmische figuur steeds begint met arsis en eindigt met
thesis, moet een zindeel of zin, die bestaat uit een aaneenschakeling
van rythmische figuren, altijd met arsis beginnen en met thesis eindigen.
Nu gebeurt het dikwijls, dat een compositie begint op een zwaar
maatdeel d. w. z. op een eersten tel van een mast en zou men bij opper,
vlakkige beschouwing meenen, dat men in zulke gevallen met uitzon,
deringen te doen heeft. Deze uitzonderingen zijn echter slechts schijn,
baar. Bestudeeren wij den volgenden zin:
enz.

Deze bestaat uit twee bijna geheel aan elkaar gelijke figuren. Het ver,
schil bestaat alleen in de g (gemerkt met +). Twijfel kan er niet bestaan,
of deze toon bij figuur I of II behoort, daar immers een figuur veel
natuurlijker eindigt op een langen dan op een korten tijd, en ook begint
op een korten en niet op een langen tijd. Daar nu figuur I en II dus
eigenlijk aan elkaar gelijk zijn, mag men met reden veronderstellen,
dat I op dezelfde manier had moeten beginnen als II en dat dus bij I
de arsis verzwegen is of beter gezegd, verondersteld moet worden.
Trouwens dit wordt algemeen in practijk gebracht, door de meeste di,
rigenten, die door toch een opslag aan te geven, voor hun koor of
orchest inzet, bewijzen, dat die arsis er werkelijk moet zijn, ook al staat
ze niet in de partituur aangegeven. ('t Zou voor een ensemble ook zeer
moeilijk, zoo niet onmogelijk zijn zoo maar op den eersten tel te be,
ginnen). Een ander geval van schijnbare uitzondering kan zich voor,
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doen, wanneer een compositie op den eersten tel begint (met de voile
maat zooals men dat noemt) terwijl die geheele maat niets anders is
dan een uitgebreide arsis b.v.

In dit voorbeeld is de geheele eerste maat een uitgebreide arsis, daar
de beteekenis van den zin eigenlijk is

Men ziet dus, dat men gerust kan vasthouden aan den regel, dat
iedere melodic begint met een arsis of opslag.
(Wordt vervolgd.)

W. VAN KALMTHOUT.
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DE TOCHT MET RAFAEL.

De kleine Elza.

Voorbij 'n oude kapel liep de weg hoog langs weiland met boschjes;
't was de uiterste rand van 'n struik,achtig heuvelland. Men zag 't
kalme weiland over de spitse kruinen der populieren, die op de rug
van de heuvel, zonder regelmaat en in bescheiden getal, zachtjes in
de morgen bewogen.
Die was als .'n heilige zoo kuisch; die bestond uit langzame nevels,
en in 't Oosten:, uit 'n groote lage zon, die nog niet goed wist, wat
over de wereld te doen. En kleurloos bolde de lage hemel naar de
einders toe.
Ze liepen beiden in vluggen- tred door de zuivere ijlte van deze
heilige morgen. Rafael zong of en toe niet luid; — hij scheen dit zelf
niet te merken; — waarbij Anselm dan dacht aan 'n kerkje met wie,
rook en 'n kleine priester. Ze waren tezamen uiterst tevreden in de
zuivere ijlte -van deze heilige morgen.

Nu zag Anselm langs 't paadje beneden de heuvel; 'n meisje, dat
stilletjes voortliep: ze droeg 'n grauw waterkruikje; ze scheen hier
dikwijls te zijn langs gegaan, want ze liep zeker, en voelde zich veilig,
en glimlachte in haar zelf om de mooie morgen wellicht, en omdat ze
zoo zuiver was.
— Dat is m'n kleine Elza, zei Rafael, ze haalt water aan de bron:
als 't bronwater zoo kuisch is haar zieltje; als 't zachte geluid van 't
bronwater zijn de fluisteringen van haar kuische ziel: en zij weet niet
hoe lief zij aan Jezus is: zij groeit ootmoedig als 't koel struikje op
de vochtige rand van de bron,put: als 't verdwenen is, zal men 't
misserf. —
Anselm kon uit ervaring wel vermoeden, dat in zachte ontroeringen
'n groot geluksgevoel in Rafael zich uitvloeide. Wanneer hij 'n mensch

met 'n schoone ziel ontmoette, gebeurde dit meermaals; dit moet dan
ook wel jets heerlijks zijn te ervaren. Zweeg dus eerbiedig Anselm,
omdat hij den engel niet storen wou, ofschoon hij zeer gaarne van Elza
nog wat vernomen had. Zij was intusschen beneden voorbijgegaan.
Op zulke oogenblikken was Rafael moeilijk te verstaan; dan liep hij
ook vlugger dan gewoonlijk, en scheen geheel te vergeten, dat er 'n een,
voudig mensch naast hem voortging; zeer dikwijls sprak hij dan in zich
zelf; en z'n stem klonk dan als 'n ver gezang, gelijk dit zoo even ook
was geschied; en of dit droevig was of blij, dat was bijster moeilijk
te hooren.
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Ook nu weer zei hij in teedere verrukking: „Ouder dan de wereld, —
zoo zong hij, — en behendig kuisch verleider van kleine Elza; grootvorst
over alle volken, en stille bespieder van 'n kleine meisjes,ziel; glan,
zende prins van de hemel, bevalligste spreker tot God den Vader, en
sobere wandelaar op 't heuvelpad, lieflijke fluisteraar tot kleine Elza.
Is uw kleinheid niet heerlijker dan uw grootheid, hemelsche .kin,
derdief, boeiend verhaler van zulk 'n zware wijsheid. Wat maakt gij
vreemde gebeurtenissen aannemelijk."
Toen werd hij zeer stil.
Intusschen waren ze de heuvel afgegaan. Aan weerszijden van de
weg lagen nu korenvelden, waarin bij tusschenpoozen de morgenwind
voer, die de toppen traag heen en weer bewoog; want ze waren zwaar
van korrel. De stille rijping was voltooid; het wonder der vruchtbaar,
heid had zich zonder gerucht weer voltrokken op de goede aarde; en
maar zeer weinigen hadden God gedankt om dit feest van teelkracht
en 't jaarlijksch geheim der levende sappen in volkomen uitgroei.
Ginds tegen 'n langzame glooiing sloeg reeds 'n eenzame man z'n
felle sikkel in de graanhalmen; hij drong met langzame zekerheid voor,
uit in de dichte menigte der gebogen wren; en 'n vrouw met kleurige
hoof d,doek bond ze tot garven.
— Dat zijn de ouders van Elza, zei Rafael zachtjes, ze winnen 't
brood voor Elza. Zie je dit goed, Ansel& Van avond zal je 't nog beter
zien; de dag zal zwaar zijn voor de man en de vrouw; en 't ergste komt
tegen den avond. —
Ze liepen voort in de zon, die zich inkrimpend opklom in de zomer,
lucht; 'n gloeiende, kleine schijf van allersterkste vuur,krachten; ze
ging de wereld bewerken met onbarmhartige straling; 'n onzichtbare
fijmneerdruppelende regen van vuur; 'n matelooze heersching van neer,
slaande en terugkaatsende gloed; kleurlooze lucht,siddering boven ver,
schroeiing en dorte: en 't scheen eindloos to Buren.
Maar toen 't middag was, zaten ze beiden op 'n koele boschplek
tusschen de konings,varens; en er sijpelde zoo waar nog in 'n nauwe
spleet 'n vluchtige kleine bosch,beek. 't Was mild en stil hier: want
onder 't volhoofdig geboomte hing er 'n vochtige donkerte; en de
boschbes,twijgen en de breed,gebogen stengels der varens waren vol
sappig en groot geblaarte.
Rafael zei toen: — ik zal 't je nu vertellen, Anselm. Er was koel water
in 't kruikje van Elza; en toen ze weer thuis was, heeft ze 't bewaard
onder de trap van 't voorhuis, waar nooit de zon komt; want zij bemint
haar ouders zeer.
En nu is ze stil weggegaan, en ze liet de deur op 'n kiertje; want ze
zei in haar zelf; de kleine Elza: -- o op 't veld is 't zoo warm; en
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vader en moeder hebben dorst; en m'n broertje slaapt onder de kers,
boom; en m'n zusje is bij haar buurtje: ik zal 't kruikje koel water
nu brengen naar 't korenveld.
Ze loopt langs 't zandpad: er is geen boom langs 't zandpad, Anselm;
en Elza is blootshoofds; ze voelt 't warme zand aan haar bezweete
bruine voetjes, maar erger nog de gloed op haar hoof d; en 't kruikje
is zwaar, want Elza is klein en tenger.
Anselm, let op: in 't geweld van de zon loopt kleine Elza alleen; haar
vader en moeder, in 'n smalle strook schaduw, eten langzaam hun brood;
de menschen liggen op 't Bras in de boomgaard; hoog in de warmte
slaat 't blinkende torentje een. 't Is alles loom, en, eenzaam, en zwaar
van hitter en kleine Elza met 't kruikje water als 'n dwaas klein meisje
-- maar toch is 't zeer mooi van Elza, want haar vader en moeder had,
den beiden veel dorst.
En nu komt er ineens 'n vreemde tintel — is 't kou of vuur — in
Elza's hoof d, en ze weet de weg niet meer: ze ziet 'n groote brand van
voren en voelt de gloeiing aan haar kleeren: ze tast in vlam; ze loopt
op kleine, spitse vlammen: en 't gladde kruikje glipt uit haar arm, o
wat spijt! — en even denkt ze aan vader en moeder, en vreemd! ook
aan Jezus, ze ziet 't gelaat van Jezus, dat gloeit, dat heeft nog nooit
zoo rood gezien, maar toch ook nooit zoo lief. Ze valt voorover,
Anselm: ze. wentelt nog wat, en keert 't gezichtje recht naar de hooge,
stralende gloedzon; ze is 't kindje van de zon, ze is 't kindje van
Jezus; en uit 't kruikje vloeit 't koele water met 'n dun straaltje 't
zand in.
Rafael stond rechtop; hij was in sterke ontroering; hij zag, wat er
gebeurde; 'n bleeke, slanke gedaante in de vochtige donkerte van de
boschplek. 0, dit was 'n allervreemdst oogenblik. Zou 't waar zijn,
of droomde de engel? — We moeten daarheen gaan, Rafael, zei An,
selm. — Dit is 't uur van de Maaier; hij werkt ook dan, wanneer de
maaier rust, — en roerloos staarde Rafael waar 't gebeurd was.

0 0 0
'n Arme man, die daar voorbij kwam, zag kleine Elza; en hij be,
merkte, dat dit geen slaap was en hij droeg Elza naar 't dorp met 't
blinkende torentje. Daar riep hij de lieden bijeen. „Jezus, Maria, zei
er n' vrouw, ons buurtje Elza, — en ze liep haastig naar het korenveld.
En onderweg vond de moeder nog 't leeg,gevloeide waterkruikje: ze
raapte 't weenend op.
Toen 't schemerduister werd, klonk boven de boomen en kleine
huizen de torenklok: die was maar klein, zoo weten we, en luidde snel
met korte snikken. En de lucht was vol rosse naoschijn, en donker werd
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't met; dat was angstwekkend dien avond. De goede lieden baden
voor 't deurtje van de maaiers,woning, en 't venster van 't voorhuis
blonk in rood weifeldicht, want er stonden veel kaarsen om 't lijkje
van Elza, die nog nooit zooveel menschen om zich heen had ver,
zameld. 't Was smartlijk om nu de vader to zien, en 't zusje wist er
niet veel van, en broertje sliep op de arm der moeder, die zich heel
goed hield. En zoo waar op 'n houten stoel stond er 't leege kruikje.
Toen kwamen ook Rafael en Anselm daar bij; in de oogen van An,
selm blonken er tranen; en ze stonden samen zeer stil en baden zacht,
jes mee. En toen 't gebed geschied was, gingen de lieden al fluisterend
naar hun huizen. En in 't torentje snikte de kleine klok in de broeiende
rosse avond,lucht: Elza lag stil in 't voorhuis: 'n klein lijk tusschen
kaarslicht.
Onder de note,boom tegen 't wit geveltje, dat in 't halfdonker sche
mervlekte, zat Vader Isidoor, die al zeer oud was en kwalijk kon gaan;
hij bad de rozekrans voor Elza.
— Dit is Isidoor, de oude speelman, — zei Rafael, toen zij daar
voorbijgingen. — Hij zegt in zich zelf: — ik leef nu al zooveel jaren,
en Elza is al dood. — En als 't niet zoo donker was, zou je zien, dat
z'n oude oogen in vochtige glans zijn; voor oude lieden is 't zeer erg,
als er 'n lief klein meisje is doodgegaan. —
(Wordt voortgezet.)

M. MOLENAAR, M. S. C.
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Aan ZALTAN SZEKELY.

ODISCHE STROPHEN.
VOOR VIOOL EN PIANO.

W. HEIJDT.
voor WILLEM KERPER.
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WIES MOENS.
De jonge dichter staat op, en een grote liefde voor
het Leven en voor de tijd, waarin hij leeft, heeft zich
in hem veropenbaard. Deze liefde is zijne kracht, zij
is het teeken van het nieuwe dichterschap.
Uit een voordracht van Wies Moens. 1)

Langs kantige steilten klimt de tocht van den dichter, die in dezen
tijd gehoorzamend de boodschap vernomen heeft: dwars door duistero
nis en stormtij lichtende Jacobsladders ten opgang voor de menschheid
en hemzelf, te heffen naar den Hemel; de blijvende en onwrikbare, rich%
tende Macht te openbaren dooroheen de verwarrende vergankelijkheid
van worden en vergaan. Over de problematiek van zijn eigen innerlijk
reikt Wies Moens naar de verwezenlijking dezer roeping, — de trao
giek van zijn dichterschap is, haar niet te kunnen volbrengen, voor
hij deze innerlijke problematiek heeft opgelost.
Want: hij begeert de verwezenlijking van utopische zieningen, —
en verbijt de ielfodeemoediging eigener fragiele kleinheid, beseft zijn ono
macht in den daverenden loop der dingen; in opperste verrukking vero
heerlijkt hij het leven om de daad, welke hij met heel de spankracht zijner geestelijke energieen daarin kan verwerkelijken, — en dan weer leeft
hij het leven in heidensche vreugde van oogenblik tot oogenblik, puur
om de vreugde van het zijn: een aaneenschakeling van kostelijke oogeno
blikken; hij peilt het schijnvertoon des levens in de desolatie van den
na000rlogschen tijd, — en plots bemint hij het onstuimig als ook toch
een uiting van het almachtige leven; in een begenadigd oogenblik schrijft
hij een openbaring als een „mot en éclair" over het mysterie des levens,
— en een bladzijde verder belijdt hij een ongefundeerd geloof in Clarteo
humanisme; den nieuwen mensch verwacht hij in een gemeenschap
van broeders, van deze gemeenschap het nieuwe heil, — en tegenover
een cynischen Antwerpschen havenschuimer beseft hij plots de reeele
verhoudingen; een naneef van St. Franciscus en Savonarolla voelt hij
zich, — en de grauwe pakken en gebogen ruggen van gevangenen....
maken hem mateloos droef en opstandig.
Vanuit deze geestelijke inkohaerentie wordt zelden meer bereikt
dan doorschouwing en exalteerende verheerlijking van levensfragmeno
ten, een driftig reageeren op momenteele aandoeningen en ervaringen,
welke samen te vatten in ,een levenssynthese de dichter nog ono
machtig is. Wijd en moedig, edelmoedig ook, is de ziel en hunkerend
haar verlangen, de barre verscheurdheden en donkere ellenden der weo
reld in alomvattende liefde te omgrijpen en te heffen in het verblino
1) Lezing gehouden op het 3e Kongres voor Moderne Kunst op 5 Augustus '22 te
Brugge (afgedrukt in „de Stem" van 1 Okt. '22.)
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dend licht van God's aanschijn; bevende bede om erbarming voor de
geschonden wereld. ZOO sterk wil hij zijn, maar te heftig wordt hij ge,
slingerd tusschen de uiterste polen van tastende vertwijfeling en even:
de reeele ziening van het Licht, waarbinnen het wezen der dingen ge,
peild wordt.
Daar is geen Vreugde in ons leven, of onze broeders en
zusters hielpen haar fijn boetseren met liefdevolle handen;
en daar werd geen kruis op onze schouders gelegd, waaraan
onze broeders en zusters niet hielpen timmeren. En ieder
van ons hielp het geluk modelleren van elk van onze broe,
ders en zusters, en ieder van ons was een timmermansknecht
in de werkplaats, waar de kruisen voor de mensheid worden
aaneengeslagen.
Zo laten wij dan gaan naar mekaar: dankbaar en deemoe,
dig. Zo laten wij dan mekaar benedijden en neerbuigen voor
mekaars zonden. Dat vervuld mag worden onder ons het
gebod van de dichter: Admirez,vous, les uns les autres!
Waarom echter moeten wij hier, in de schemering van een
gevangeniscel, komen ontwaken tot het licht van Gods aan,
schijn en de benedijding van het leven? Het is, omdat wij
daarbuiten nooit de tijd vonden, of de tijd niet wilden vin,
den, om neer te knielen bij de stroom des levens die klaar,
spiegelend vloeide langs ons pad; omdat wij gingen en de
straatkeien telden, maar ons hoofd niet verhieven naar Zijn
gelaat dat lichtende stond tegenover ons. Want ook in het
gewoel daarbuiten wandelt de Meester. Staan wij in de
lief de der uren, en voelen wij Zijn grote tegenwoordigheid
dicht bij ons, — dan treedt ons tegemoet in het straatgedrang
elke mens dragend voor zich uit het doek van Veronica; en
de pinkstervlam, die danst over ons, doorschittert de kern
van diamant in alle ding op onze weg!
.
Een man deed een zwaveltje ontvlammen. Een ogenblik
vloekte de duidelikheid. Mensegezichten schreeuwden men,
sepijn, moeheid en verveling naar mij toe. Toen mijn ziel zich
oprichtte aan het verklaarde smartgelaat van mijn buurman,
waren wij alien bij mekaar: kinderen van eenzelfde Vader!

(Celbrieven)
Slechts in begenadigde oogenblikken worden z(56 de tegenstellingen
des levens visioenair geheven en verzoend in de zuivere, rustige klaarte
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van het wezenlijke inzicht en reeeler werkelijkheid geopenbaard dan
de werkelijkheid van het zichtbare.
In wiens menschelijkheid zwelt niet een blijde wijdte en dankbaar,
willige verheuging om de menschelijkheid van dezen dichter, welke zich
in de Ceibrieven zeker niet overal zoo verklaarde tot een diepere
schouwing van het wezenlijke en standvastige achter de wisseling van
worden en vergaan, als in de fragmenten hierboven geciteerd! Te zijn
immers „als een die zekerheid weet aan het einde van alle wegen,"
zooals hijzelve de schoone vervulling van het dichterschap ziet, kan hij
vanuit de geestelijke onevenwichtigheid dezer brieven nog niet be,
reiken, wig zelve nog zoo onstuimig geslingerd op 't barnen van vele
vragen. En' maar zelden dragen de golven zoo hoog, dat de lichtende
einder, waar altijd Aarde en Hemel blijven ineenvloeien, gezien wordt.
Maar zullen wij ons niet verheugen om de begeerte zoo te zijn: heel
de menschheid te zijn en niet de jammerlijk afgebroken splinter van
het gekultiveerde individualisme, dat egocentrisch geniet en de mensch,
heid liefdeloos vergat. Vooreerst zal dit voorzeker meer begeerte dan
bereiken blijven bij Moens, meer willen dan zijn, maar het is een be,
geerte en het is een willen, welke in hun vervulling de litteratuur gaan
verbinden met de hoogste rijzingen van het verleden. En beide door,
stroomen deze brieven met een groote en zuivere liefde voor den
mensch, voor leven en gemeenschap, zoo jeugdig,onstuimig en levend
als de gisting van een boom, die in de lente duizend bladers naar den
hemel drijft.
Hoort:
Somtijds, wanneer ik zo heerlik bezig ben aan mijn twede
verzebundel, zit ik hier als een jagende motor; ik voel mij
als een van die Middeleeuwse kathedraalbouwers, van wie elk
ider een toren was die reuzehoog als een piji van steen en
graniet naar de lucht schoot, om ginder boven de sterren te
schragen. a kan je dat bijna niet zeggen hoe het is: maar
het is alsof ik met vrome, ijvere handen bouwde aan het
Leven zelf, alsof ik het Leven optimmerde tot een transat,
lantieker, met hoge, hoge masten en overweldigende vlag,
gen in het want! ....
0, ge kunt probeeren met uw koel,kritisch vernuft onbarmhartig
een aantal verwachtingen met zoo groot geloof in dit bloedwarme proza
beleden, als ijdel te ontleden en niet bestand tegen de ontluisterende
werkelijkheid des dagelijkschen levens, maar men hulle zich dan zeer
vast in een onaantastbaar gewaande verstandelijkheid, op straffe anders
ondanks zich zelf te worden overtuigd door de lyrische bewogenheid
van dit proza.

134
Zoo is een dubbele zegening der celmuren niet aan dezen dichter
voorbijgegaan: de enge omslotenheid van den lichamelijken mensch
verkeerde tot geestelijken zelfankeer, waaruit zoovele schoone frag,
menten uit de brieven ontbloeiden. En ook ontwaakte hij tusschen vier
muren, die de geest immers uit kan zetten tot de Oneindigheid, tot
de begeerte naar het waarachtig nieuwe dichterschap, dat niets gemeen
heeft met het weerzin,wekkend en bewust aestheticisme, dat alle er,
varingen en emoties, alle smarten en blijdschap dankbaar aanvaardt,
wij1 de dichter er welbehagelijk en ijdel mee vermag te spelen: zelf,
zuchtig levensgenieter.
Het cerste van de drie Kerstfeesten, gevierd in de eel:
„'s Avonds zat ik met een kruikje warm water onder mijn veston ge,
borgen en kroop dicht bij de snikkende gaz,viam. Schreiend van kou en
geluk schreef ik de Boodschap! „Laat mij mijn ziel dragen".. . . Alle
hemelen braken open en de sterren vielen in mijn hart."
In de V erzen vind ik dat gedicht:
Laat mij mijn ziel dragen in het gedrang
Tussen geringen staan en hun ogen richten
naarboven, waar blinken Uw eeuwige sterren.
a wil een snoeier zijn in de wijngaard,
een werkman bij de druivepersen.
Laat mij mijn ziel dragen in het gedrang!
Mijn woord in de mond van stamelaars,
mijn hand voor die liggen langs het pad.
En voor het raam van mijn woning
een vlam in de nacht:
dat wie verdolen mocht
richt zijn schreden
naar het Huis van Toevlucht.
Ilc zal het wasbekken klaar zetten,
brood en wijn op tafel —
en het Boek geopend
aan de parabel van de Goede Herder.
V erzen noch Opgangen zijn de volledige en zelfs niet benaderde
vervulling dezer roeping naar hen, die verdoold langs het pad liggen,
noch is zijn woord reeds een zegening en sterking tevens voor de sta.,
melaars; vele verzen blijven voorhands — en dit is innerlijke zwakte —
ver/angensouitdrukking naar wat hij driftig begeert te zijn. Vooral
echter is deze zwakte geen levensonmacht als bij hen, die zich in ge,
waande superioriteit naar de eenzaamheid terugtrekken en hun levens,
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onmacht omsmeden tot levensverachting, — zijn zwakte resulteert uit
innerlijke onevenwichtigheid; wie de botsingen in zich zelf nog
niet verzoend heeft en te zwaar den spot der verwikkelde wereld torst,
vermag de tegenstellingen des levens voor anderen niet te doorlichten
tot hun wezen en visioenair op te heffen. Driftig reageerend op de
verschijnselen der omringende wereld slaagt hij er niet in deze meester
te blijven en te ordenen; meegesleept in de eigen lyrische verrukkingen
om fragmentarische levensuitingen, stijgt hij niet boven die ervaringen
uit, maar verliest zich in levensfragmenten.
Vandaar ook de soms schijnbare, soms wezenlijke inkohaerentie in
den vorm veler gedichten, waardoor de minder versgevoeligen den
dichter — dikwijls ten onrechte — een gebrek aan logischen samenhang
in den bouw van het gedicht zullen verwijten. Wel is die logische samen,
hang in de opeenvolgende phasen van het gedicht meestal niet ver:
standelijk te kontroleeren, maar zij verkeerde in de snelle en onver,
wachte wendingen eener gevoels:logika, waardoor schijnbaar de logi,
sche samenhang wordt opgeheven, wij1 het redeneerend verband, het
konkludeeren van het een op het ander ontbreekt. Ongetwijfeld wordt
aldus een zeer zuivere en direkte overdracht der ontroering bereikt
en kunnen schoone mogelijkheden verwezenlijkt worden, maar op 't
onverwacht kan men voor de grenzen van het verstaanbare komen,
— grenzen, welke meer dan eens overschreden worden. Want wel zijn
deze beelden, ontstaan uit zuiver emotioneele associaties en fel,direkt
in woord gebracht, uiterst suggestief, maar duidelijk is het ook, dat de
dichter voortdurend aan de grenzen van het verstaanbare verkeert.
Vandaar dat zij aan de verstands:kontrole ontsnappen. 1k weet natuur:
lijk, dat een waarachtig vers nimmer verstandeiijk gekonstrueerd 'can
worden, maar zeer wel kan de samenhang der phasen van een gedicht
gekonstrueerd worden evenals de struktuur der beelden. Men leze deze
verzen van Gorter over de zee:
.. ..een stad geleek
Ze, pleinen en straten in de kermisweek,
Boerinne' en boeren, en muziek en dans
In de herbergen en in lichten krans
Om elke markt de snuisterijenkramen.
Of als een koning komt en alle ramen
Zijn licht des avonds en uit ieder dak
Een Witte vlag. Zoo was de zee, er stak
Een vlag van alle gevels, achkr 't raam
Der golven brandden rijen lichten, saam
(Mei)
Liep heel het yolk.
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Met opzet nam ik dit fragment uit Gorter's Mei. Vooreerst omdat
het emotioneele beeld en het — wat ik noemde — verstandelijk te kono
troleeren beeld hier ineenvloeien; dit laatste immers vindt men in de
eerste verzen, waarin een beredeneerend element schuilt, een verbino
ding tusschen de beide deelen van het beeld („een stad geleek ze.. ..")
In de laatste verzen ontbreekt dit en loopen de beide deelen van het
beeld dooreen. En ofschoon deze verzen zeer schoon zijn, zijn zij dus
niet vlekkeloos.
Een analoog beeld vind ik bij Moens, schoon maar niet vlekkeloos:
Ruisende kruinen
van moederekstase
waren niet
om de stoute aanloop van mijn manoschap,
noch de hoge bakens
van vadertrots.
(V erzen blz. 57)

Zeer zuiver echter en ontroerendoschoon klinken de laatste verzen
van „Het is...." uit (V erzen blz. 40).
....mijn voeten schuifelen over gladde waterspiegels
hard van Winterosterrelicht.
Ik hef mij op aan kometen:
niet meer, niet meer van deez' aarde!
In mijn hart knielt een klein blond meisje en bidt.
Ook nam ik Gorter's verzen als voorbeeld, omdat deze evenals
Moens, zijn beeld uit zeer heterogene deelen samenstelt, — onbewust
natuurlijk en als resultante van zeer diepe gevoelsassociaties maar
uiterst suggestief. In het beeld immers openbaart de dichter de wezenso
overeenkomst tusschen onderscheidene begrippen, en te dieper die weo
zens%overeenkomst verborgen is, des te schooner en suggestiever zal
het beeld meestal zijn, en een openbaring tevens van het beeldend vero
mogen des kunstenaars.
Ziehier eenige beelden uit V erzen:
De stad

is een romeinse matrona die in een lauw bad
haar polsader opensnijdt, en doodbloedt,
verveeld kijkende naar de lascieve dans
(cymbalen en harpen)
van haar mooie, rilde slavinnen
(Avonden blz. 38)
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Duistere runetekens
zijn de voeten der mensen
over boelevardasfalt en trottoirtichels,
bikkelspel zonder uitkomst.
(Komst blz. 60)
In deze verzen is ook het vermoeide gebaar eener wanhopigodesolate
en stervende overbeschaving.
Een vertelt
(en zijn stem is mals als een rijpe banaan)
van een gastheer die vrolik was!
(Het is.... blz. 40)
En je oog in mij zal zijn als de mond van mijn moeder
die het onbegrijpelike leed kust.
(Homo Homini blz. 65)
Als ik schildwacht sta
op hete barrikaden:
zwart de rode vanen in de nacht,
in mijn ogen
, de rosse gloed van puinbrand —
Moeder, mijn heilige,
Beef uw gelaat aan de man
naar wie ik mikkend
mijn roer richt!
(blz. 19)
Nog dit uit Opgangen:
De hoeven van mijn witte rossen
zijn magneten:
mijn witte rossen dragen de aarde
aan hun sparkelende hoeven.
(blz. 36)
In deze en vele andere verzen openbaart het beeldend vermogen des
dichters verborgen wezenseenheid in de dingen en te dieper die wezenso
eenheid verborgen is, te onweerstaanbaarder grijpt het vers ons aan,
— óók door de felodirekte uiting. Men voelt, dat emotie, beeld en ritme
bier onverbreekbaar organisch zijn verbonden en door de onweero
staanbare stuwing van het moeten uit het binnenst des dichters geweld,
hun meest adaequate uiting vonden. Dit is niet het ornamentieke beeld,
waar de dichter als het ware buiten en boven staat en waarmee hij naar
eigen welbehagen als een ijdel en bedacht siersel zijn verzen tooit, maar
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het emotioneele en innerlijk,waarachtige beeld, dat onbedwingbaar op,
springt en dringt naar het woord. Waar dit beeldend vermogen zich bij
Moens het schoonst openbaart, is het volstrekt niet — en kan het ook
niet zijn — impressionistisch, want het impressionistisch gevormde
beeld openbaart geen wezensovereenkomsten maar overeenkomst van
uitwendigheden.
Fen dergelijk beeld, resulteerend uit optische ervaringen, geeft niet
de diepe en felle ontroering eener onvermoeide en plots opflitsende
openbaring, welke uit het wezen der dingen komt. Een zuiver impres,
sionistisch beeld, dat meteen merkwaardig is om de verstandelijke toe,
voeging, vind ik in Komst:
....kangeroes
de elektriese reklaamlichten
wifl zij op en neder dansen.
een verstandelijke toevoeging, welke onmiskenbaar doet zien, dat de
dichter een oogenblik buiten zijn ontroering stond en het beeld.bijna
bedacht doet zijn.
Hij voert onze lippen naar de wonde in Zijn zijde:
die blinkt als een geschminkte mond
(Verzen blz. 59)
(ook dit beeld is ontstaan uit overeenkomst van uitwendigheden
maar peilend het wezen der beide deelen van dit beeld ervaart men,
dat van een wezens,eenheid hier geen sprake is, — dat integendeel
die beide deelen op straffe van profanatie niet bijeen genoemd kunnen
worden.
De wording van het beeld verklaart bij Moens de bijwijlen over,
dadige opeenstapeling van beelden (gedrochtelijk is b.v. Tocht uit
Verzen); breidelloos roepen de gevoels,associaties nieuwe beelden op,
waardoor het gedicht schijnbaar bijwijlen een reeks exklamaties wordt
zonder verband, — toch is de samenhang in de schoonste verzen ver,
wezenlijkt, niet uit, maar inwendig.
Moens beschikt niet slechts over de onverwachte en fel,lichtende
opstralingen van zijn beeldend vermogen, waarmede — ondanks fei,
len — prachtige dingen bereikt worden, maar vele zijn ook de verzen,
waarin een hooge gedragenheid en teedere bezieling huivert; scheme,
rende flonkering van 'n ster aan blauwen nachthemel:
Als ik kom
om tot je in to gaan,
schoeisel en mantel
zal ik laten op je drempel.
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Mijn mantel is zwaar
van het stof van vele wegen,
De keien hebben
mijn schoeisel ontwricht,
Let niet
op het beven van mijn handen
let niet
op de schaduwen
die door mijn ogen dwalen.
1k breng mijn hart mee
als ik tot je in ga,
ik kom om mijn hart te breken
als een reukvaas
over je haren.
En deze verzen:
II( echter heb wachten uitgestuurd:
die melden je komst
van straathoek tot straathoek.
Zo zal ik weten
aan de roep van de laatste wacht
dat je nabij bent.
En ik zal mijn handen zalven
om je te verwelkomen.
Hadden deze en andere verzen uit den eersten bundel nog even
in het beeld een Tagoriaansch accent, — gezuiverd van vreemde in,
vloeden klinken deze zeer eigene verzen uit de Opgangen:
Mijn geliefde komt uit de bergen:
de tuinen weefden haar bruidstooi.
De hemel waaronder ik mijn geliefde ontving
is schoon als een vlaggewijding in mijn land.
De ogen van mijn geliefde zijn schuwe vogeltjes,
haar handen zijn als de wieken van de torte'.
Van kersebloesem is haar bed bereid,
a plunderde de morgenweiden voor haar halssieraad.
Ilc zal mijn geliefde rondleiden
in dit vlak land,
ik zal haar de steden tonen
die 's nachts naar de sterren grijpen.
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Men leze ook in dezen bundel de overschoone, innigNlaamsche ver,
zen van XVI (Van deze dag een offerande....), de prachtige ook
van VII (De ganse dag neur ik mijn lied.. ..), waarin de Oostersche
plechtstatige afgemetenheid geheel verlaten is.

a 0 0
De celbrieven en de verzen van Wies Moens zijn vervuld van het
mysterie van den komenden tijd en in teedere fluisteringen, in extati,
schen jubel, in stormende en hijgende zinnen spreekt hij van dit ver,
wachten; van een vorige generatie, wier litteratuur gericht was op het
zijnde, op dat wat is, met uitsluiting van het wordende, het komende,
de schoone mogelijkheden eener toekomst onderscheidt deze dichter
zich — gelijk vele jongere Duitschers — door zijn spanning op den
utopisch gezienen dag van morgen. De verwerkelijkingsmogelijkheid
dezer toekomst wordt niet in bezonnenheid en rustige evenwichtig,
heid onderzocht, want een litteratuur, welke aldus georienteerd is, is
kritisch noch sceptisch maar onvoorwaardelijk aanvaardend. Wel kent
zij den twijfel, den geweldig bewogen gevoels,twijfel maar geen in,
tellektueele, voorzichtig,tastende sceptiek; zij heeft de dialektiek ver,
laten voor de intuitie, het aestheticisme verworpen en het leven aan,
vaard, de gevoelswaarden gesteld boven de verstandswaarden. Innig
daarmee verwant is dit: in dezen Vlaamschen dichter woelt een on,
stuimige liefde voor het leven en voor dezen tijd, voor menschheid en
gemeenschap en deze breekt bijwijlen, als een katarakt van breidelloos
overstortende golven, uit de beklemming van het woord los. Ons is
't dan, of hij uit de benauwenis van zijn cel rijst over de wereld en ster,
ren zaait in elk arm menschenhart.
Ongetwijfeld denken wij ons den gerijpten katholieken kunstenaar
— niet Anders — maar geestelijk evenwichtiger en gezuiverd van vele
vage formuleeringen, welke meer nog getuigen van behoefte aan Waar,
heid en Wijsheid dan dat zij deze geven aan de wachtende menschheid.
Het vertrouwen, van dezen kunstenaar de voile verwerkelijking te
ontvangen van wat hij ons — onvolgroeid nog en zeker niet feilloos —
beloofde en schonk, moge niet vermetel blijken! 1)
Nijmegen.

GERARD BRUNING.

1) De werken van Wies Moens, hier besproken, zijn : Cel-brieve n. — V e r z en
(herdruk van „De Boodschap" en „De Tocht".) — 0 p g a n g e n, uitgegeven bij „De
Sikkel" te Antwerpen.
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MALLE GEVALLEN.
2. Ververij van schijn.

Kunstvaardigheid en kunst zijn heel verschillende dingen. Zo kan
het voorkomen dat iemand kunstenaar is, en maar heel weinig kunst,
vaardigheid heeft; dat is jammer natuurlik, want nu beschikt hij niet
over voldoende middelen om de schoonheid, die hij aanschouwt en die
hem ontroert, te openbaren in de evenwaardige vormen. Maar veel
meer komt voor, en dat is heel wat erger, dat iemand heel kunstvaardig
is, sterk is in de techniek, knap vakman, maar geen kunstenaar. Nu
heeft ie wel vele middelen om de schoonheid te kennen openbaren,
maar, en dat is heel erg, hij aanschouwt geen schoonheid, wordt er
niet door ontroerd, en heeft niets of bijna niets om met al die knappe
middelen, met al die vaardigheid, aan de mensen te openbaren.
Welnu in 'n tijd, dat ze wel heel knap zijn in de uiterlike techniek
van hun kunstvak, maar arme zielen zijn, zonder zuivere schoonheids,
ziening en zonder sterke schoonheidsontroering, in zo'n tijd bloeit
onder andere, ook heel welig de ververij van schijn. Je vindt zo iets
natuurlik nu en dan in alle tijden, dat spreekt, maar in 'n tijd van
schoonheidsverval, van kunstinzinking, dan is dit de manier, die je
overal tegenkomt, haast even veelvuldig als 't onkruid in je tuin na 'n
frisse regenbui.
Die ververij van schijn wroet zo overal tussen. Allereerst openbaart
zich die schijnververij, wanneer als hoogste eis aan de kunst gesteld
wordt de nabootsing van de natuur. Dat wil zeggen: 't hoogste dat
'n kunstenaar kan bereiken, is dan, dat je 't haast niet kunt zien, of
't nou geschilderd is, of dat het „echt" is. En de volmaaktheid is er,
als je helemaal niet kunt zien, of 't geschilderd is, maar je vast en
zeker meent dat het „echt" is; en je pas merkt, dat het niet „echt" is,
als je bijv. je handen gebruikt, of er met je hoofd tegen aan loopt. Dus
de natuur zo namaken in verf, in kleur en lijn, dat de mensen zich ver,
gissen, en denken dat het wezenlik natuur is; dat is dan je hoogste
kunst. Is dan ook kunst gelijk aan schoonheidsopenbaring?
Al uit de oudheid bij de Grieken, kennen we dergelijke misverstan,
den. Zo wordt ons verteld van 'n schilder, dat ie zo echt 'n koe ge,
schilderd had of zo iets, dat 'n echt (niet geschilderd) kalf, er op of
kwam. En 'n ander kon het nog beter. Want die bedroog geen kalf, maar
'n mens. Hij schilderde 'n gordijn, en toen liet ie z'n vriend komen,
om z'n schilderij te beoordelen. De vriend komt ervoor, en zegt: „Ja
maar, schuif dan eerst dat gordijn op zij, dat ik je schilderij kan zien."
Dat wordt ons verteld van 'n paar Griekse schilders. Knappe men,
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sen, zonder twijfel; met 'n techniek waar je eerbied voor hebben moet.
Maar waren dat ook kunstenaars, schoonheidsgevers? Als ze niets
anders konden, dan 't bovenvertelde, is er van schoonheid in de eigen,
like zin Been spraak.
Is 't dan hoge kunst, de mensen te misleiden? Als 't dan toch te doen
is, om 't zo echt mogelik te maken, neem dan 'n echte koe, of 'n echt
gordijn. Zo is 't natuurlik niet helemaal, dat weet ik wel; maar 't lijkt
er toch heel veel op, en 't komt er ook van. Maar in ieder geval, hier
wordt de hoogste roem gezocht, niet in de diepe schoonheidsontroering,
die de schilder in de ziel van de aanschouwers doet trillen, als hij hun
zielenoog doet zien door zijn uitwendig werk, maar in de knaphandig,
heid, waarmee hij zijn aanschouwers zo heerlik beet heeft.
En toch dikwels vinden we die misvatting ook in beoordelingen, zelfs
van mensen die zelf zuivere schoonheid geven. Zo hebben we bijv.
van onze Vondel 'n merkwaardige uiting op dit punt. T'is bekend dat
Vondel niet veel kijk had op 't eigenaardige van de schilderkunst. Hij
heeft dan 'n keer bezongen de beroemde 17d'eeuwse bloemschilder
Broeder Daniel Zegers, lid van 't Gezelschap van Jezus te Antwerpen.
En zie nu, hoe Vondel ook weer als 't allersterkste bewijs van zijn kunst,
ons voorhoudt, hoe de natuur bedriegelik werd nagebootst.
Een bij kwam op zijn schilderij
En geur en kleuren aangevlogen,
En riep: Natuur vergeef het mij:
Dat bloempenseel heeft mij bedrogen.
Hoe weinig Vondel eigenlik aan de schilderij dacht, blijkt uit dat
„geur en kleuren".
Dit zijn voorbeelden uit de beste tijden, waar 'n goede techniek dik,
wels hoge schoonheid gaf; maar erger wordt het, als de techniek alleen
alles is. Het middel wordt doel; dus de vorm, de openbaringsvorm
als vorm, de schoonheid, en dan dringt overal de schijn het wezen
achteruit, dan wordt de ververij van schijn je ware, je echte.
Iedereen heeft al eens boven 'n ververswerkplaats gezien van die
„mooie" geschilderde letters, zwaar, dik, en solied, met schaduw. Die
letters staan er niet op geschilderd, maar hangen er tegen aan; ze moe,
ten dat verbeelden ten minste. Ze moeten ons in de waan brengen,
dat ze gebeeldhouwd zijn, en niet geschilderd; en daarom ook die scha,
duw. T'is 'n reklame voor die knappe verver; en zo zie je ze het meest
boven hun werkplaatsen. Schijn voor wezen; doen alsof 't beeldhouw,
werk is, gesneden letters zijn; niet waar willen wezen; ververij van
schijn.
Nu moeten we niet zeggen. Dat is toch zo erg niet; laat die man z'n
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kunstjes. Nee, juist dat het ambacht zo ontaard is, is 'n bewijs van de
algemeene schijnaanbidding. Aileen in 'n tijd van diep kunstverval kan
zo jets ontstaan en overal zich verbreiden.
En zo vinden we dan ook hiervan alle mogelike ergerlike voor,
beelden. Geschilderde zuilen. Ik heb er bij de kolommetjeswaanzin al
even op gezinspeeld. De malle gevallen hangen natuurlik van alle kan,
ten aan elkaar, omdat hun wezensgrond is: geen waarheid maar schijn.
Ze schilderen zuilen als versiering. T'zijn geen echte zuilen, nee, ze zijn
geschilderd; alleen moeten ze doen alsof ze echte zuilen waren, dat
wil zeggen, echt van zuiluitwendigheid. Ze krijgen de schijn van ge,
beeldhouwd te zijn aan de kop, ze krijgen geschilderde schijngroeven,
geschilderde schijnvoetstukken. Je moet je zelf gelijk blijven, en daar,
om als zo'n penant nog al ver uitspringt, en de deur dus in 'n diepte zit,
dan krijgen we niet alleen geschilderde zuilen, die zogenaamd de zol,
dering dragen, nee, ze werken dat netjes voor elkaar. Aan weerskan,
ten van de deur 'n schijnzuil, en dan boven de deur, natuurlik 'n ge,
schilderde deksteen of dekbalk gedragen door de geschilderde kolom,
men; dat kan ook best; dan dragen ze toch. De deur die door die
fraaie geschiedenis omlijst wordt, is echt.
Dat gaat verder. Nooit op 'n muur 'n schildering gezien, die 'n ge,
beeldhouwde beeltenis moest schijnen? Niet eenvoudig, waar en goed
'n beeltenis geschilderd van de heilige die men wilde afbeelden. Nee,
dat kan veel mooier; daar heeft Michel Angelo niet eens aan gedacht.
Je schildert 'n stenen beeld, zo helemaal presies echt, dat ze denken
dat 't 'n echt stenen beeld is, met 'n gekapt steunstuk eronder, ook
geschilderd natuurlik. En aangezien 'n behoorlik stenen beeld en stenen
voetstuk 'n behoorlike schaduw geeft, schilder je meteen de schaduw
er naast, goed zichtbaar, om de kunst volkomen te maken. Je hebt
dan nog dit voordeel, dat die geschilderde schaduw zo echt is, dat ie
nooit verzwakt, en nooit verdwijnt, en nooit verschuift, altijd de,
zelfde, voor dag, en kunstlicht, voor elk gebruik. Droevig niet waar?
eigenlik indroevig. En dat die dingen dan nog blijven en blijven ook.
Waarom komt er niet 'n rechtschapen bezitter of beheerder van dat
moois, met 'n pot verf, en verft die schijnboel weg?
Zo wordt ook de kunst onder 't yolk gebracht. Bijvoorbeeld in veel
panorama's. 1k heb er een gezien, en de uitlegger, wees o.a. als hoge
biezonderheid aan, 'n turf. Ziet u die? Wat dunkt u, is die echt of
geschilderd? Echt. Mis, half echt, half geschilderd (of geklodderd).
Hoge kunst. — Beetje verder. Die kruiwagen? Zeker ook half echt, half
geschilderd? Mis. Helemaal geschilderd. Toch maar echt van zo'n schih
der. Zo voeden ze de mensen op tot schoonheid.
Aan voorgevels die hele vensters, die niet echt zijn, maar toch weer
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geschilderd alsof echt, met gordijntjes liefst, die je overal nog kunt
zien, hebben we nu ook wel in de gaten.
'N paar dingen toch nog. In de oude Dominikanenkerk van Antwero
pen, de St. Pauwelsbekering, zijn heel veel mooie dingen. (Tussen twee
haakjes, er is veel te veel in die kerk, zoals in veel kerken;' en er zijn
ook veel lelike dingen, die toch als mooie kunstschatten vertoond
worden, zoals ook in veel kerken). In die kerk dan is 'n grote deur
achterin opzij. Welnu. Er is zoveel wit marmer beeldhouwwerk in die
kerk, dat ze vonden, zo'n blank marmeren gebeeldhouwde deur, zou
toch ook biezonder mooi zijn. We zullen er niet over redeneren, of
marmer nu zo'n goeie maakstof is voor 'n deur. Nu goed. Ze hadden
geen geld genoeg. Geen nood. 'N knappe schilder erbij gehaald, en zo
prijkt de kerk met 'n mooie geverfde alfsof gebeeldhouwde witomarmeo
ren deur. Schijn, geen wezen; bedrog, geen waarheid.
Lijkt het nu heus niet, alsof de hoogste kunst bestaat in 'n groot
komediespulletje? En lijkt hij niet de beste kunstenaar, die z'n medeo
mensen met z'n ververij 't handigst voor 't lapje kan houden? T' mooiste is, dat verreweg de meesten volstrekt niet zo knap zijn in de techo
niek van hun vak, of iedereen merkt onmiddellik, dat het toch niet
echt is. Zo knap als die Grieken zijn ze gewoonlik niet. En toch vinden
we dat allemaal wel goed. Het kriebelt sommigen wel eens onder hun
vestje, maar dat houdt heel gauw op. Je ziet het overal; 't zal wel
goed zijn. De lelikheid zegeviert; de schoonheid wijkt hoe langer hoe
meer terug. Laten we toch eens tot bezinning komen, en laten we
ons niet van de wijs brengen ook niet door de grootste knapheid.
Vinden ook niet de beroemde witjes of grauwtjes in 't oude stado
huis van Amsterdam (koninklik paleis) bij velen hun hoogste heerliko
heid hierin, dat je heus zou wedden; daar boven die deuren? dat, schilo
derwerk? geen spraak van; dat is toch zeker beeldhouwwerk. En de
tastende hand moet er bij te pas komen, om de laatste twijfels weg te
nemen. Toch knap werk. Zeker knap. Maar is dat dan de kunst, de
schoonheidsopenbaring? Is het niet techniek, kunstvaardigheid, vako
handigheid? En dus bij slot van rekening, is ook dit niet ververij van
schijn; schijn voor wezen?
Verven van schijn, is geen schilderen. Schoonheid is wezenlik, is
waarheid; de waarheid die de kunstenaar ziet, en die hem ontroert.
De schoonheid kan de schijn niet willen, en de schijn kan de schoono
heid niet willen.
Antwerpen.
St. Huibert, 3 November 1922.

HENK EVERTS.
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SINT GEERTRUID.
IV.
Hoe Geertruid door onze Jezus in 'n geestelijke verwarring geleid werd.
't Was tot nog toe tamelijk wel 'n rustige drijving geweest op zuivere,
windlooze gracht: d'r was zon en schaduw naar believen: en er was zelfs
Been oogenblik bedenkens, dat 't toch ook wel 'ns anders kon worden.
Onze Geertruid was eigenlijk niet meer dan 'n braaf meisje, wel sterk
van begeerte, onstuimig van ijver en bedrijvigheid, wilskrachtig en beo
slist, met hevige ontroeringen en stralende verbeeldingen: — maar de
plotselinge verscheurdheid in haar zielsoleven, de doorbraak ineens van
'n angstwekkende gloed in haar zachtoverlicht binnenste, de aanraking
met de geheimzinnige onzichtbare Werkelijkheid: zie, al deze gebeurteo
nissen, die gewoon zijn vooraf te gaan aan 't waarlijkogroote en sterke,
aan 't waarlijkobewuste en markante leven: die waren nog niet geschied.
Ze bezat nog zich zelf: ze geloofde te veel aan haar mooie zelf: ze deed
eigelijk met Jezus, wat ze wou; ze was nog niet slaags geweest met
haar zelf, en haar ,deugd was haast louter 'n uitleving van haar natuur,
die instinktmatig het kwade vermeed 'als iets leelijks en zich in 't goede
verheugde: 1) de kleine Mefisto had nog niet gefluisterd, en haar de vero
twijfeling gebracht over haar eigen bestaansowaarde: onverzwakt blonk
nog immer 't vurige jeugdoideaal, waarin ze geloofde met argeloos meiso
jesovertrouwen.
Maar dit zou weldra gaan veranderen: 't hartstochtelijk opgaan in
wetenschap en aardsche schoonheid, waarin onze Jezus, de stille mino
naar van Geertruids ziel, zoo weinig gekend was: dat moest zich wreo
ken, zoodra de bescheiden Bruidegom Z'n wachten moe werd, en in de
erbarming van Z'n Hart be y ond: dat er nu afdwaling genoeg was om
er 'n levenslange en overtuigde ootmoed mee te voeden.
En dit geschiedde op 't eind van haar 25ste jaar in de Advent van
1280. Zij werd toen door onze Jezus geleid in „'n turbatio", gelijk ze
't zelf beschreef: 2) in 'n geestelijke verwarring, die voorzeker verooro
zaakt werd door 'n plotseling verdwijnen van al de bekoorlijkheid, die
tot nog toe gestraald was uit menschlijk weten en ontroeren. Ineens
bemerkte ze de ziel zonder lust: verveeld bezig met haar zelve: teleuro
gesteld, en gekweld met 't alderwreedste verwijt, dat ze ten slotte toch
maar wat ijdel geweest was: en dat vermaardheid om wijsheid en
scrhijfvermogen toch eigelijk niet veel was: en dat 't alderkrachtigste
stuk leven der eerste volwassenheid was opgeofferd aan wat waan.
1) Dit bekent zij zelf in haar geschrift : „de Heraut der goddelijke Liefde": 2de boek, hfdst. 22.
2) „Heraut" II hfdst. 1.
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Wat was nu nog de moeite waard om te beminnen? 't Dierbaarste
dat zij met zoo'n hooge vereering rond,droeg in haar bloeiende jonge,
vrouwe,liefde, dat 'haar leven zoo triomfantelijk hoog verhief boven de
kleine onaangename gebeurtenissen van 't doodnuchter daaglijksch
leven: 't innige, waar zij zelden over sprak — tenzij met Mechtild in 't
dennenlaantje dicht bij elkaar — omdat 't zoo mooi was en zoo teeder;
waardoor zij feitelijk Geertruid was, de lachende en onbezorgde Geer%
truid: waardoor zij zoo zeker ook was van haar eigen: waar omheen
zij alles geordend had: waardoor zij in stilte vereerd werd door de an,
deren, zij voelde dit wel — benijd door haars gelijken, en vol eerbied
tot voorbeeld genomen door de kleinsten: dat was nu ineens ontsnapt.
't Leven lag ineengeschrompeld; en zij voelde geen kracht meer, om 't
als vroeger te herscheppen tot 'n glanzend stuk van 't paradijs, dat haar
inwendigheid heette. „De toren van haar ijdelheid en menschlijke weet,
gierigheid werd geducht met verwoesting bedreigd." 1)
❑
Vanuit 't kleine cel,venster zag zuster Geertruid over 't weiland,
dat eenzaam, doorregend en uitgeleefd lag, onder de dunne herfst,mist:
'n haastige man liep langs 't land,pad, en sloot onhoorbaar 't hek: daar
vloog 'n zwarte vogel over 'f weiland. Het water stond hoog in de beek
en de vijver. Waar zijn de groene boschjes van de zomer, zoo dacht
ze, en 't geklink van 't paard,tuig, en de blije roepen van 't goede
landvolk?
Wat was 't kil van middag onder 't laag plafond van haar
Wat is December donker en troosteloos. Ze vond zich zelf nu ineens
weer heel anders als vroeger: wat geschiedde daar toch van binnen?
en zij had geen lust dit na te gaan: ze schreef traag door aan Vergilius:
„ponto nox incubat atra", 'n zwarte nacht ligt uitgestrekt over de zee,
en ze zag in haar ziel. Ze is toen maar opgestaan, en ze treuzelde wat,
en ze wist zelf niet goed, waar ze nu eigelijk aan dacht. Poen ze opeens
bezorgd zich afvroeg, of 't niet tijd werd om 't eens te zeggen aan de
goede Mechtild: hoe lusteloos ze was, hoe 't bidden zoo moeilijk ging,
hoe 't leven haar zwaar viel, de regel, de lange morgendienst, hoe zij 't
liefste alleen was, en maar zoo weinig kon spreken met de anderen.
Had de goede Mechtild daar misschien al iets van vermoed: die zag
zoo diep. Die had gister verteld, hoe schoon 't 'de laatste Zondag ge%
weest was, toen de Advent begon: „onze ziel is de man, die uitziet naar
de verte, en Gods kracht komende ziet," zoo had ze gezegd en ze
was zachtjes aan 't zingen geraakt. Had zij daar iets van vermoed?
Want bij al de kille duisternissen, daar leek 't toch ook wel op in die
1)

„Heraut" H hfdst. 1.
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dagen, zoo dacht onze Geertruid: en er leefde diep van binnen zoo iets
als 'n klein verlangen en verwachten, dat er iets schoons zou geschieden:
en 't brak of en toe als 'n zwakke gloor door de duisternis: 'n verlegen
aarzeling, dat 't toch zoo niet kon blijven: 'n uitzien de verte in, en miso
schien, wie weet? Gods kracht en bevrijding op komst.
Dit waren donkere dagen voor Geertruid: we kunnen dit maklijk nao
voelen. Want heeft dit niet 'n ieder van ons ondervonden? 't Staren op
'n leege ziel, waaruit 'n mooi ideaal en 't geloof aan 'n belangrijk leven
is heengegaan: de waardeloosoverklaring van ons eigen zelf tegen ons
zelf: 't bitter gevecht om zelfbehoud tegen de aanval van 't gewone, van
't onbezield, alledaagsch en nuchter middelmatige: met nu en dan 'n
haastige flits van moed, die 't feitelijk van binnen nog tragischer
maakte.
Maar bij de meesten van ons geschiedt dat nooit in zoo sterke maat,
omdat onze aandacht al te zeer wordt afgeleid van deze onzichtbare
zielsgebeurtenissen, en zich al licht laat boeien aan zichtbare uiterlijko
heden. Doch in de verstorven omgeving van 'n abdij, waar de ingekeerdo
heid zoo veel gemaklijker gaat, waar de lange en zware uren van stilte
vanzelf 'de mensch buigen over zich zelf, en 't ontkomen aan de inweno
dige aanblik bijna niet mooglijk is: zie, daar worden deze allermeno
schelijkste ervaringen dubbel beleefd en dubbel beschreid. Daarbij:
onze Geertruid was er zoo slecht op voorbereid. Want was de tocht
door 't leven voor haar niet spelertderwijs gegaan onder de zon van
Gods loutere goedgunstigheid. Alles was meegevallen: 't klooster had
haar alles gegeven: 't goede had zij gedaan uit natuurlijke adeldom
des geestes, waarin ze tevens 't kwade vermeden had: van meisje was
zij geworden tot vrouw als 'n glanzende bloem, die rustig is opengegaan:
en er was geen oogenblik in die overgang, wat zij als smartelijke hero
innering moest meedragen door haar leven. Zij was er wel slecht op
voorbereid.
En als zij dan bij het schijnsel der kaarsvlam zoo op 'n stille avond
de dag weerom zag, die zoo traag was voortgegleden, och, dan weet ik
't zoo goed, dat onze Geertruid zal hebben geschreid, en dat 't eenzaam,
eenzaam was bij 't schijnsel der kaarsvlam.

V.
Hoe Geertruid voor 't eerst onze Jezus zag.
Wat was 't 'n droeve Kerstmis. En anders ging .ze met zoo'n teedere
verrukking door deze feestelijke dagen van innigheid: en 't viel haar
immer zoo zwaar om op de oktaafdag van Driekoningen te moeten
weten, dat 't dit jaar weer voorbij was. Nu voeren de weken voorbij als
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op afstand herleefde gebeurtenissen: en haar onzekere mijmerij ver.
mocht niet, ze dichter bij te brengen en te beleven: en zachtjes alleen
ervoer ze de herinnering, hoe 't vroeger veel antlers was: en ze sprak er
met niemand over.
Wel was de onrust langzaam bedaard: maar de rust had niet meer
de glanzende vreugde van vroeger, en 't veilige opgaan ter hoogte
van haar vurige verlangens: haar ziel was effen nu, en lag uitgestrekt
in 'n kommerlooze, en geduldige onzekerheid, wat zij zou doen: ze
luisterde naar 't minste gerucht, wat wel 'ns de nadering kon beteekenen
van 'n nieuw leven, maar als 't verstierf, dan was 't toch ook weer goed.
Maar zie, toen de Maandag was aangebroken voor 't feest van Maria's
Zuivering, erbarmde zich onze Heer Jezus over z'n lustlooze en ver.
latene Geertruid. Wat is dit moeilijk om te verhalen: omdat 't zoo
schoon is, omdat 't zoo geheel gebeurt buiten de gewone ervaringen:
omdat 't zoo ongelooflijk is voor wie 't hart van onze Jezus niet kent.
Het is daarom zoo goed, dat Geertruid zelf 't ons verteld heeft: want
allicht zou deze erbarming des Heeren op onvoldoende wijze zijn weer.
gegeven: tot schade van Jezus' eer in Geertruid, en tot vermindering
van ons aller vreugde, die nu zoo groot en dankbaar opbloeit bij de her.
denking van deze heilvolle Maandag.

0 0 0
Zij zingt: „Dat nu de afgrond der . ongesehapen Wijsheid tot zich
roepe de afgrond der bewonderenswaardige Almacht, om prijzend te
verheffen: de zoo verstommende Goedheid, die door de overvloed van
uwe Barmhartigheid neerstroomde in de vallei mijner ellende." ')
Want hoor, wat er geschied is op die Maandag.
't Was op 't „begeerenswaardig" uur na de Kompleten bij 't begin
van 'de schemer, als met nog grooter eerbied de weldaad der stilte wordt
ge.eerbiedigd: als 't achter de vensters der abdij fluistert van Gods
Geest: als alle bedrijvigheid stil ligt, als alle gebaar zich vertraagt, en
aller aandacht zich verzadigt met 't hemelsche: en de kleine ziel, niet •
waar, veel lichtender is van binnen: omdat zij over het onvolmaakte
pas schuld heeft bekend, en moedig door Gods vergiffenis, zoo innig
bloeit van verlangen om beter te doen.
En Geertruid zegt: „Toen hadt Gij, o God, Waarheid, klaarder dan
alle licht, en inniger dan alle geheim, besloten: de dichtheid mijner duis
ternissen te verbreken, waarmede Gij reeds, zoet en teeder begonnen
waart, toen Gij de ,onrust tot rust bracht, 'n maand te voren in mijn hart
door U verwerkt. Die onrust, geloof ik, wilde doen instorten de toren
van m'n ijdelheid en nieuwsgierigheid, waartoe m'n hoogmoed stond
1) „Heraut" II hfdst. I: we volgen dit eerste hoofdstuk zeer getrouw.
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opgerezen. Opdat ik zoo de weg zou vinden, waarlangs ik komen moest
om uw Heil te aanschouwen, ofschoon ik, helaas, zoo ijdel de naam en
de kleedij droeg van 'n kloosterlinge."
Ze begaf zich dan ter ruste: en toen ze gekomen was in 't midden
der slaapzaal, kwam haar 'n oudere zuster voorbij, en Geertruid groette
vroom,gebogen, gelijk de regel dit voorschreef. Maar toen ze nu 't hoof d
weer ophief, zag ze ineens naast haar staan: 'n jongeling, beminnelijk
en teeder, en z66 schoon van uiterlijk, vertelt ze, als toen m'n jeugd
maar had kunnen wenschen tot streeling mijner oogen.'
Dat gaf 'n oogenblik van hevig verbazen. En de jongeling met zacht
gelaat en goede woorden, zeide tot Geertruid: „Je heil zal spoedig
komen? Waarom wordt je van smart verteerd? En heb je dan niemand
tot raadgever, om je zoo door smart te laten veranderen."
Ofschoon ze lichaamlijk op de slaapzaal stond, zoo scheen 't haar
nochtans toe, dat zij in 't koor was , in 't hoekje, waar zij zoo dikwijls
de laatste tijd haar lusteloos gebed had verricht. Dat zij dit meende, was
heel natuurlijk: immers, had zij niet juist in 't koor voor 't laatst dat
zelfde zachte woord vernomen, toen Mechtild 't voorzong in de Ad,
ventstijd?
En de jongeling hernam: „ik zal je redden; en ik zal je bevrijden:
wil niet vreezen." En z'n teedere en schoongevormde rechterhand
omvatte Geertruid's hand: dat zij 't maar zeker zou gelooven: en hij
zei: „Je hebt de grond gelikt met m'n vijanden, en eenige droppels van
honing gezogen tusschen de doornen: maar kom tot Mij terug, en dron
ken zal ik je maken, door de vloed van m'n goddelijke weelde."
En toen hij zoo sprak: verhief zich, rechts van haar en links van
hem, 'n heg: en van die heg was geen einde te zien: en boven op dreigde
'n groote menigte van spitse doornen, zoodat 't haar onmooglijk scheen
terug te komen bij de jongeling.
Wat moest ze doen? Ze draalde, ze was heet van verlangen, zegt ze,
ze dreigde van groat verlangen in zwijm te vallen. Toen plotseling de
teedere, schoone hand van de jongeling haar opving: hij hief haar om,
hoog, en plaatste ze zijdelings van hem. En in de hand, die haar ophief:
o wonder, had ze gezien 't stigmaat van de kruis,spijker: en ze herkende
Jezus. Die is toen weggegaan: en Geertruid, die haar bruids,tijd begon,
beleefde haar eerste verrukte nachtwake; en er was veel licht, veel
schreiende lief de, en weinig woorden. En geen mensch vermoedde iets,
want ze sliepen alle.
0 0 0
De eeuwen,oude mensche,kenner Jezus weet altijd 't meest zielkun,
dig oogenblik in ons voor z'n genade te benutten; en hoe goed houdt
Hij ook rekening met onze persoonlijke aanleg.
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Watis dit opmerkelijk bij Geertruid. Want deze eerste verschijning
van Jezus geschiedde in zulke vormen, dat ze voor haar fijn,ontwikkel,
de zinnen van 'n bizonder sterke bekoorlijkheid waren; terwij1 de
teederheid van de eerste aanspraak 'n diepe ontroering teweeg bracht
in haar hart, dat toen juist aan wat goedheid zooveel behoefte had.
Deze allereerste ontroering van de Bruigom in 't donker van de
voornacht zal voortaan geheel haar leven beheerschen. 't Was in eenige
minuten geschied, maar in uiterste duidelijkheid: 't was 'n felle, onver,
wachte bemeestering van alle zin, en wil, en verstand: en geheel de
mensch Geertruid werd er door aangedaan. Zoo'n sterke gebeurtenis
blijft immer bij: en ze bepaalt dan ook heel de aard van Geertruid's
verkeer met 't onzichtbare, dat zich voortaan bijna uitsluitend bezig
houdt met Jezus' menschheid, en met 't allermenschelijkste in die
menschheid: 't hart.
Zij bemint meer dan ze aanbidt: zij kent ook niet zoozeer de eer,
herstellende liefde zooals Margaretha van Paray,le,Monial; zij kent
alleen de bruidelijke, de verrukte, de genietende liefde: zij is de dichte,
res van 't hart: en niet de leerende, maar de zingende: le poete exquis
du Sacre,Coeur, zegt Bainvel: en als zij er over moet schrijven aan an,
deren, wat moet ze dan doen om dit duidelijk te maken: ze heeft
daar nooit over gedacht. Zij is de vertrouwelinge, die soms de passende
vormen van eerbied schijnt te vergeten, maar kan Geertruid zich daar
wel van beteren, als onze Jezus daar geen verwijt van maakt. En
waarom stond Hij zoo dicht bij haar, en heeft haar hand gevat in Zijn
hand bij die eerste ontbloeseming van hun jonge liefde?
Zij denkt dan ook: 't is nu de tijd niet meer om te getuigen hoe
ver God van ons of is: 't is nu de tijd om over heel de wereld als 'n
heraut te bazuinen, hoe dicht God nabij ons is. Ze kan niet anders: ze
heeft Jezus gezien, getast, gehoord: zij draagt de nageur van Zijn geur
om haar heen: zij is nu een van die bevoorrechte menschen, voor wie
de onzichtbare Werkelijkheid zichtbaar geworden is.
We moeten daar goed over na denken:dat geeft terstond 'n heel
verschil: 'dat geeft terstond 'n afzonderlijke zielkunde: dat geeft in de
bevoorrechte geen aanblik meer van dingen en personen, met op z'n
gunstigst: Jezus er achter; maar aanblik van Jezus met dingen en per,
sonen er achter: dat is de wereld zien in de lichtval der eeuwigheid:
alle schijn kleurt zich met inhoud: dat is °peens staan in 'n mateloos,
einderloos uit,cirkelende omgeving: dat is alles begrijpen: de zuiverste
ontroeringen ervaren: dat is sterk begeeren, en toch ook weer be,
rusten met 'n vrede, die stilletjes voor zich uitpraat: dat is aarde, door,
schenen met hemel, bezitten: dat is 't leven zien in z'n groote lijnen:
de omvatting van al 't levende en niet,levende meedragen in de ziel,
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die zich zelf niet meer kent: en zic'h tot alles in staat acht: ze vermijdt
de zonde doordat ze 't goede doet: ze wordt naarstig zonder gejaagd,
heid, ze rust zonder luiheid, ze wil liever zwijgen dan spreken, en blijft
bij alle grootheid toch naamloos klein: ze is herboren, en ze ontsnapt
aan alle beschrijving, en in 't woord vindt zij zich maar ten halve terug.
❑ ❑ ❑

In 't negende jaar na 't ontvangen van deze eerste groote genade,
herdacht ze voor de zooveelste maal hetgeen haar toen was geschied,
en ze bad: „Ik prijs, ik aanbid, ik zegen en dank, zoo goed ik kan, uw
wijze barmhartigheid en uw barmhartige wijsheid. Omdat Gij, m'n
Schepper en Verlosser, op die wijze beproefd hebt m'n ontembare hals
te buigen onder uw zoet juk, terwijl Gij mij 'n heelende drank bereid
hebt, die volkomen berekend was op m'n ziekte.
Want van toen of begon ik voort te gaan met nieuwe zuivre vreugd
des geestes in de zoete reuk van uw specerijen, zoodat ook ik uw juk
zoet vond en uw last licht, die ik 'n weinig te voren ondraaglijk
meende." *)
En is 't niet goed voor 'n ieder van ons: om Geertruid's moedige en
blijde tocht te volgen, al zij 't clan ook buiten de lichtstreep van haar
glanzende opvaart? Want 't zien van deze maagdelijke en lichte levens,
reis, en 't inzicht in Geertruid's herboren ziel, zal misschien de trage
gang van ons eigen leven wat bespoedigen, en ons verzekeren bij de
herhaalde ontmoetingen van zooveel moedelooze zielen: dat 't toch ook
wet anders kan, en dat er geeneen zoo blij, zoo levenslustig, en zoo
dapper is, als 'n mensch, die wat van Jezus gezien heeft: en dat er veel
meer te doen is ,dan de zonde te vluchten.
Maar 't binnengaan in Geertruid's ziel geschiede in zuiverheid en in
veel stilte: want ik geloof niet, dat 't ons anders gelukken zal.
Sittard.

*) „Heraut" II hfdst. 1.

M. MOLENAAR, M. S. C.
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KERSTLIEDEKENS.
I.
De Geboorte.

Het Kindje werd geboren als
een traan in 't oog.... Het lijije malsch
ontvloot den maagdelijken schoot,
gelijk een traan van vreugde ontvloot
aan 't oog van Jozef en zijn Bruid.
Het Kindje gaf niet een geluid,
maar 't voelde dat men het bezag,
en lachte stil een kinderlach....
Toen ving het plots te stralen aan....
Die 't zagen voelden door zich gaan
een gulpend heil, dat in de keel
ophoopte een innerlijk gestreel....
Dat Kindje bracht een nieuw geluk,
een nieuw genot, gansch innerlijk! ... .
Toen zag de Moeder Jozef aan
en beiden hadden het verstaan:
Dit was het Kind van God den Geest;
Dair was geen vleesch omtrent geweest! ....
II.
De Aanbidding.

Ons is geboren een Heiland!
Ons is geboren een Kind! . . • •
Drie schaapherders staan op een weiland
en hooren gewuif in den wind!
Hun is een engel verschenen,
en aan den . hemel een ster;
die wees den weg vOOr hen henen....
Zij volgden ze van ver....
De sterre stond stil en bleef blinken
te Bethlehem boven den stal.
Ze brachten wat wol en wat drinkers
aan 't Kindje dat schiep het lieelall
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Toen zijn daar Drie Wijzen gekomen,
Drie Koningen uit den Oast;
Zij offerden goud en aromen,
en 't Kindeken heeft gebloosd!....
De brandende wierook bebloosde
dat schamel Kindekijn,
en over zijn lichaampje roosde
de kleur van bloed en wijn....
Dat zag de Moeder met oogen
vol tranen van geluk,
maar op haar vreugde wogen
de smarten, innerlijk....

De Vlucht.
Met vrouw en Kind in donkren nacht
moest Jozef vluchten naar Egypte....
Zonder gemor en zonder klacht
in sterreloozen winternacht,
terwijl zijn voet in modder glipte,
moest Jozef vluchten naar Egypte!
Het ezelken was koppigAraag ....
Daar waren Koningen gekomen
op kemels!.... 't Ezelken was traag,
en vader Jozef hadde graag,
— daar waren Koningen gekomen! —
op kemelrug 'de vlucht genomen!
Wat was dat toch een vreemd begin!
Nog gister werd dat Kind aanbeden,
nu moest het reeds de wereld in!
Wat was dat voor een vreemd begin?
Het werd door Koningen aanbeden,
nu moesten Koningen vermeden!
Wat God beschikt, is wel beschikt!
Het werd bevolen door een Engel.
Het moest gewogen noch gewikt:
wat God beschikt, is wel beschikt!
Het was zoo'n lieve, kleine bengel!
en, . . .. 't werd bevolen door den Engel!
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Het ging dus naar Egypte toe....
Was dat Egypte nog heel verre?
Zij droeg het Kind en Zij werd moe....
Zoo ging het naar Egypte toe,
op 't ezelken en zonder sterre....
Was dat Egypte nog heel verre? ....
Iv.
De Kindermoord.

Al die kinderkens geslacht
in een sterreloozen nacht!
Al die kinderkens van moeders!
Al Uw lieve, kleine broeders,
kleine Jezus, omgebracht
in een sterreloozen nacht!
H'ebt erbarmen met de moeders!
Om Uw leven wat al dood!
Kleine Jezus, naakt en bloot,
hebt erbarmen! hebt erbarmen!
Kind, geboren onder de armen,
Kind, gevoed met bedelbrood,
Kleine Jezus, naakt en bloot,
hebt erbarmen met den arme!
Kleine Jezus! wat een klacht
in dien sterreloozen nacht,
van die kinderkens, ons broeders,
van hun onschuld, van hun moeders,
sta ons bij in onzen nood,
bij het bloed en bij den dood
van die kinderkens, ons broeders!
Gent, 1922.

REINIER YSABIE.
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VAN STOF EN GEEST IN DE KOSMISCHE SCHOONHEID.
'S menschen vreugde over 'het schoon is in de natuurlijke orde de
echo van zijn bovennatuurlijke roeping. Hoe verder de mensch het
leven binnengaat, te zeggen de ontplooiing van zijn geestelijken aanleg
innerlijk beleeft, te meer wordt hij zich bewust aan het aardsche alleen
zijn wezen niet te kunnen verzadigen; 't is dat zijn honger ten slotte
er een is naar geestelijke goederen.
Verstaan we nu als hoogste goed voor den geest de hemelsche aan,
schouwing van Gods wezen, dan is van dien hemelpool het schoon en
zijn bespiegeling als de geprojecteerde aardpool. Een band van analogie
nochtans hier nauwer aan te halen bedoelen we alleen op speculatief
gebied; want trekt de hemel den heelen mensch en is het pad ten hemel
het pad van deugdbeoefening in geloof en liefde, het schoone daaren,
tegen boeit rechtstreeks den speculatieven mensch en zoo al toch ont,
roerend, is deze ontroering die de schoonheidsziening niet kan nalaten
te wekken, uiteraard een visueel genot. Een moreele invloed te oefenen
is niet het strikte doel van het schoon, wat echter geenszins uit het
schoone het moreele mag doen buitensluiten.
Het zien van schoonheid neemt een zeer biezondere plaats in in ons
geestesleven en in de wisselwerking van onze zinnelijke en bovenzinne,
lijke vermogens. Het is dan niet het bloote inzicht in het wezen der
dingen, dat we gewoon kennis heeten. Schoonheid is meer dan de klare
gedachte,struktuur binnen het wezen der dingen bij het schijnsel van
ons rede,inzicht er in teruggevonden. Schoonheid te lezen is boven die
kenakt uit in het wezen der dingen, dat aspect van grootheid proeven
wat alle dingen krachtens hun oorsprong uit de Eerste oorzaak in zich
omdragen.
Het groote zit al het schoon in het hart; en 't is daarheen dat uitgaat
heel de hang en drang onzer ontwakende ziel.
Die trek naar het Oneindige en matelooze, naar het Eeuwige en ab,
soluut verstilde naar het volstrekt,Zijnde wordt ons eerst verstaanbaar
en doelbepaald in het licht der genade, waardoor onze hooge bestem,
ming verklaard en onze ziel geduid wordt te zijn geschapen naar Gods
beeld en gelijkenis en krachtens die goddelijke beschikking zoeken we
ook onze uiteindelijke bestemming niet in een waarheid, maar in de
Eerste opperste Waarheid, hongeren we niet naar geluk tenzij naar het
Oneindige geluk en naar het Goed dat onverderfelijk heet, en dat
alweer niet voor 'n levensduur maar voor het Eeuwige leven.
En van den anderen kant, waarheen wordt gedreven en gedrongen de
mensch die schoonheid bieden wil ondanks alle tegenslag van tekort
reikend kunnen zoo niet te grijpen steeds opnieuw te grijpen naar het
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hoogste en diepste, zoo zelfs dat hield hij daarvan of zijn kunstenaar,
zijn er mee gemoeid was.
Door dit transcendentale karakter is onze schoonheidsvisie heel stel,
lig georienteerd naar het supereminente, het volstrekte, het hoogste en
volkomenste wat ons menschelijk denken achterhalen kan in begrip,
pen aan aardsche hoedanigheden ontleend. Het komt tot uiting in de
onderscheidene kenvormen waardoorheen het buitenstaande ons be,
reikt en binnengeleid wordt; waarnemen en bewust worden doen we de
dingen in hun betrekkelijkheid ten opzichte van ruimte of plaats, van
tijdelijkheid, van worden zijn en vergaan krachtens 'n oorzakelijkheid;
en waarlangs het buitenstaande binnenkomt, daarlangs zoekt 's men,
schen activiteit haar natuurlijke uitweg in de kunst van beeld en klank
en drama. Achter het ruimtelijke meende de mensch het Oneindige
te vinden; tijdsbeweeg hoorde hij in het rythmebeeld vereend en ver,
stild tot 'n blijvend Nu wat noodlot voor den heiden en goddelijke
voorzienigheid voor den Christen is, werd als eerste en laatste oorzaak,
de spil van iedere dramatische levensuitbeelding.
In den mensch echter is de ziel het groote eenheid brengende princiep
en wat de zin ruimtelijk,belangrijk of ruimtelijk,grootsch ziet, wordt
spontaan omgezet tot drager van 'n belangrijk of grootsch gegeven
van bovenzinnelijken aard!
Het zijn hier werelden die in elkaar overgaan en voor elkaar optreden
en waaruit ten slotte het moderne probleem van kunst en schoonheid
is ontstaan. Maar zoo we in de oplossing van dit probleem een stap
verder willen ligt nu de vraag open; kan ruimte wel ooit uitgroeien tot
oneindigheid; schijnbaar gebeurt het en feitelijk is t' iets onmogelijks
daar de grootst denkbare ruimte juist besloten ligt tusschen de wijdst
gespannen grenzen; eerst de notie van begrenzing fixeert in onzen geest
het begrip eener ruimte en daarom zal dit begrip nooit ons andere be,
grip van oneindigheid dekken. Er zal tusschen het eindige en oneindige
de afstand blijven niet te overbruggen, die er is tusschen schepsel
en schepper. Laat de notie van omgrenzing weg, dan vervalt daarmee
tevens het begrip zelf van ruimte en dan ook eerst beseffen we vaag wat
oneindigheid wel mag zijn.
Zoo wortelt ieder menschelijk begrip over een vorm van absolute
volkomenheid God toehoorend in een aardsche hoedanigheid en
onze natuurlijke kennis over Gods wezen bekomen we allereerst als
Almachtig, Eeuwig en Oneindig als staande buiten en boven het oor,
zakelijke — de tijd en de ruimte.
Nochtans is het evenmin weg te redeneeren dat wij menschen uit
het eindige indrukken ontvangen waarin het ruimtelijke onze zieletrek
naar het Oneindige tegemoet komt, zich schijnt te kunnen aanpassen
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aan de vlucht, aan de vleugelwijdte onzer vermogens. Odk het gestamel
van 'n menscheziel heeft bijwijle de diepe galm, roept echo's wakker
van heel 'n wereidruim.
Hoe dan de innerlijke tegenspraak van feiten en logiek te ontwarren?
IJdel zijn onze gedachten en leeg blijft 't netvlies van ons innerlijk oog
als de Lichtbron zelf er niet in spiegelt en ons de doelbepaaldheid
van alle geschapenheid doet zien.
Vingerduidend zegt het Boek der Wijsheid, in oordeel over de natuur,
vergoding door dwalenden ingezet: „Indien zij, bekoord door dezer
„schoonheid ze voor goden hielden, moesten zij toch inzien hoeveel
„schooner dezer Beheerscher is.... Want uit het grootsche der Schoono
„heid en der Schepping kan Naar Schepper kenbaar worden gezien."'
Wonderbaar is de harmonic van stof en geest nu de Schepper ze een
maal op elkaar aangewezen wilde.
Verplaatst, zoo dit mogelijk was, in 'n onafzienbare ruimte, waar
niets anders als ruimte \ons oog trok, absoluut leege ruimte, dan zou
dat onafzienbare ons in het geheel niet treffen, in het geheel niet groot
aandoen. Het Oneindige behoeft om als zoodanig tot ons te spreken,
het klankbOrd van het contrasteerende eindige; eerst de eindige aarde
maakt de hemel voor ons oog .oneindig. — Wat het hemelruim op zich
zelf als in het eerste geval niet kan zeggen, zegt het wel als we het
zien boven de aarde. Symbool van het Oneindige openbaart het zich
eerst als zoodanig in tegenstelling met het symbool van het eindige.
Maar zoo het Oneindige het eindige behoeft om zich ons te doen
kennen, is dat toch enkel om onzen eindigen aanleg, die evenwel een
oneindige bestemming kreeg. Tusschen het matelooze van den geest
en het gemetene der stof te zijn ingeplaatst is onze geschapene en
eindige natuur er op aangewezen het Onmetelijke in zuivere paradox
allereerst te onderzien binnen onderling contrasteerende maten. Zoo
behoeft iedere vertikale grootheid een andere horizontale, opdat uit bei:
der betrekking tot elkaar het al of niet groote tot uiting kome. De
hoogste toren kan gedrongen doen bij 'n overdreven breedte; er blijft
dan allicht een geweldig gebouw van staan maar geen toren.
Voor wie vreezen mocht in deze theorie met wind en golven rond te
drijven zij een beroep op onze katholieke wijsbegeerte — als het anker
op 'n veilige ree uitgeworpen. Waar de groote Aquiner ons benaderen
en begeeren der schoonheid als zieleuiting onderscheiden wil van onze
moreele drang naar het goede, heet hij die dingen schoon, wier enkele
ziening al behagen wekt en wel daarom, zegt hij, omdat de zin zich
verruimd gevoelt door wezensvormen van een intrinsiek%evenwichtige
verhouding, wijl de zin daarin als iets van zich zelf terugvindt, hiermee
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duidend op 'n visioenaire kracht in ons neergelegd om hetgeen de
Schepper in de schepping aan grootheid achterliet, te kunnen lezen.
„quia sensus delectatur in rebus debite proportionatis,
„sicut in sibi similibus," want zegt hij: „et sensus ratio
„q u a e dam e s t et omnis virtus cognoscitiva" 1) want ook de
zin is 'n maatgevoel evenals alle kenvermogen. „Ratio" anders te vero
talen n.l. door „rede" geeft bij St. Thomas geen zin die altijd scherp
onderscheidt tusschen sensus en ratio; ook de rest zou dan 'n herhaling
wor den.
Ratio quaedam laat ook 'n meer of mindere gevoeligheid toe; want
allereerst moet de toren in zijn verhoudingen, toren zijn, waarover zoo
goed als iedereen zich kan uitspreken; of't als toren dan nog 'n groot,
sche verschijning geoordeeld wordt, gaat samen met het al of niet of
meer of minder begenadigd zijn van ons innerlijke oog met die visioeo
naire kracht.
Voor dat we het waagstuk aandurven na te zoeken of hier een nor,
menwet, waarmee ons oog het groote en oneindige meet, bestaat is het
niet ondienstig de andere virtus cognoscitiva als maatgevoelig eerst
aan het werk te zien.
De tegenstelling in de verhoudingen die voor ons oog het ruimtelijke
de inhoud van het groote bijbrengt, ontmoeten wij haar, zij het in ano
dere vorm, ook in het bovenzinnelijke? Een ieder kan het bij zich zelf
vast stellen dat niet het alleenstaande begrip eener tot volkomenheid
opgevoerde hoedanigheid in staat zou zijn ons te ontroeren. Een sumo
mum van kracht in zekeren mensch te zien laat ons onverschillig totdat
we diezelfde krachtmensch zich 'n keer zien verteederen over het hulpo
behoevende in 'n kind, denken we maar eens aan 'n H. Christoffel.
Brute kracht zoo tegenovergesteld aan het broze van 'die verteederdo
heid nu verzoend te zien in den individueelen mensch, plaatst ons plots
voor het schoone.
't Bitterste lijden wordt eerst waarachtig schoon in het duldzame
dragen. — Dulden alleen — het stomme dulden — kan ons niet boeien
allerminst tot schoonheidsontroering — 't is dat het besef der beo
proeving er in moet uitlichten, en zoo ook komt over de beproeving
de glans van schoonheid door de vaste stem der hoop erin gehoord.
Beeldend raak doet bijv. St. Paulus ons den Christen zien in 'n clairo
obscur van „heerlijkheid en verworpenheid — als verleiders en toch
„waarachtigen, als die onbekend toch ook bekend zijn; als stervende
„en ziet wij leven;als gekastijden en niet gedood, als bedroefden toch
1) Worden schoon geheeten de dingen die gezien behagen, .... want de zin schept genot
in dingen van 'n juiste verhouding als hem gelijkluidend ; want ook de zin is een maatgevoel
evenals alle kenvermogen.
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„altijd verheugend, als behoeftigen velen echter verrijkend, als niets
„hebbend alles bezittend". Is trouwens heel de stemming die over ons
komt bij het lezen van het Evangelie niet een mengeling van gelaten,
heid en groote vreugde, van simpelheid en hoogheid, van deemoedige
geringheid en geestelijke rijkdom; niet het een, niet het ander maar
beide tegelijk.
De H. Kerk zelf zien we het schoonst in haar onverzettelijke dogma,
leer naast haar groote ontferming over den zwakken zondigen mensch,
waar de Puritein alleen hard en de libertijn enkel slap kon wezen.
En bijna altijd en altijd even pijnlijk missen we in de uitbeelding van
onzen Goddelijken Verlosser ofwel het een of wel het ander; of het
gering,menschelijke staat alleen en het bovennatuurlijke bleef uit, of
omgekeerd, er was geen plaats voor den Mensch gewordene in het daar,
door ontwrichte schema van 'n verstarde typeering; en nochtans wordt
den kunstenaar zoo scherp omlijnd het beeld gevraagd van den God,
mensch, in Wien Barmhartigheid en Gerechtigheid een waren, Dee,
moed en Majesteit elkaar omhelsden.
Is na dit psychische gegeven ontleed te hebben er ook 'n verklaring in
te vinden? Is die weelde die 'ons hier vervult in de rust van de verzoe,
ning tegelijk met de verrassing van het contrast te begrijpen. 't Is er
zoo mee dat onze ziel zich als 't ware dilateert, en ruimer zich voelt
worden hoe wijer kloof van tegenstelling een wonderbaarder over,
brugging vroeg.
Onze rede, onze intelligentie is 'n maatgevoel. — Zij weegt ieder
wezensaspect tegen elkaar, maar bovenal ze oordeelt de intrinsieke
geschiktheid eener hoedanigheid op te gaan in de eenheid der eerie
wezensvorm, welke hare ideeele vorm bezit in en uit God, en eene na,
volging binnen het begrensde is van wat in Gods essentie onbe,
grensd is; dit oordeel over of liever dit intuitieve inzicht van geschikt,
heid of ingeneigdheid eener hoedanigheid zich met meerdere andere
te vereenigen tot 'n zijnsvorm lijkt me tenslotte in ons als inzicht en
buiten ons als werkelijkheid een der hoogste mysteries, zoo al niet te
verklaren dan enkel te aanvaarden als hoogste uiting van kosmische
harmonie, door den Schepper gewild tussc'hen stof en geest.
1k herhaal: hoe wijer kloof van tegenstelling een wonderbaarder over,
brugging vraagt, des te dieper zal zich een bepaalde zijnsvorm aan
ons openbaren als 'n mysterie en direkte afstraling van het ondoor,
grondelijke wezen van God.
Begonnen met de schoonheid van n' bepaald wezensaspect te ont,
dekken, eindigt ons gerijpte inzicht met ten slotte heel het wezen
schoon te vinden door er de groote tegenstelling van vorm en materie,
van stof en geest opgelost en verzoend in te proeven. Deze glimlach van
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wat van den geest is over de stof noemt de Scholastiek: Splendor for,
mae super partes materiae; ') maar nog eens, deze glans of schittering
worden we eerst gewaar in de weelde onzer verstilde bewogenheid,
in de flonkering eener mysterieuze clair,obscur. Ook wat St. Thomas
als vereischte beschouwt tot schoon'heid laat hier ruimte voor 'n meer
psychologische aanpassing aan de scholastieke termen. „Ad pulchritu,
„dinem requiruntur; integritas vel perfectio, et debita proportio sive
„consonantia et iterum claritas." 2)
Als criterium van wat schoon is laat deze theorie aan iedere leeftijd,
aan ieder karakter, aan iedere perio'de van 's menschen activiteit de
eeuwen door zijn eigen blik. — Eigen zielediepte wordt ook het diep,
lood waarmee we het eene groote mysterie peilen.
Quod factum est, in Ipso vita erat, et vita erat lux hominum. 8)
Wordt voortgezet

JAC. v. d. MEIJ.

1) Glans der wezensvorm over de stoffelijke massa.
2) Tot schoonheid worden vereischt : het afgesloten geheel of de volkomenheid, dan de
innerlijk-verantwoorde verhouding of samenhoorigheid en ten slotte de treffende lichtklaarte.
3) Alwat gemaakt is, was in Hem leven, en het leven was het licht der menschen.
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HERBOREN.
3.

Zoo stil, gelijk een vogel, die
zich roerloos op den wind last drijven,
hij geeft zijn vleugels aan den wind,
die al zijn vaart geeft aan den vogel —
Zoo werd ik, toen uw hand, o God,
mij plaatste in het zuivere willen,
ik wil niets, maar Gij wilt door mij,
zoo is mijn vaart gelijk de uwe.
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AAN DE BOSCHDREEF.
V.
Fried, z'n hoedje schuin gezet, haastte zich dien avond naar „'t Jao
gershuis," naar Mieke den Kettel, de eigenares van de herberg achter
den klinkerweg. Mieke had daar als jonge, frissche meid steeds geo
heerscht, gezorgd, gekookt, gebakken en gebraden; geschonken niet;
dat had men zelf wel kunnen doen. Nu was ze oud en „koal verslete,"
maar ze • deed „nog mee aan, al gink ze trug uit." Plieneke, de jonge
nicht zette onder haar toezicht de zaak voort. Al waren de heeren jao
gers schaarsch geworden en al was 't publiek met den tijd geheel vero
anderd, 't had voor de dorpelingen toch nog steeds 't aanzicht en de
naam van „'t Jagershuis."
Een vrij hooge schuur onttrok bijna geheel de herberg aan't gezicht en
veelal aan't oog van den veldwachter. De gelagkatner was langwerpig
met drie kleine vensters, waarvoor loof te wiegen hing als 'n gordijn,
zoodat 't bovenlicht er maar even tusschen opschemerde. Er was aan
den tegenkant een hooge schouw, waaronder 'n kolomkachel met langen
pijp erg misstond. De atmosfeer was er steeds doortrokken van dranko
lucht en pijpendamp, die Plieneke er met al haar properheid niet uit
verjagen ikon, evenmin als de bruine kleur van wanden en zoldering, die
met geen zeep meer weg te wasschen seheen. 'n Groote petroleumlamp
onder 'n kap als een blinkende parapluie, hield 't gele lic'ht boven 'n
groenowasdoek overtrokken tafel. De plankengrond was met zand overo
strooid de horren van blauw fgaas voor de ruiten, vertoonden 'n
roestigen tint. Tegenover de toog tusschen twee ramen hing in ver.
molmde lijst 'n oude plaat in verworde kleuren, die 't Abrahalm'sooffer
voorstelde: Abraham 't gekromde, breede mes gereed om toe te slaan
in de hand, boven 't hoofd van den neergeknielde. Aan den smallen
wand naast de deurpost stond een kast met glazen paneelen vol bont
gekleurd Brabantscli aardewerk en nevens den schoorsteen, 'n hooge
klok van donker hout, waarop de drager met den wereldbol en de gulo
den bazuinengelen er naast.
Peerke Peuters, Oome Driek, Friedje en Romaan den Belg, waren
de dagelijksche bezoekers. Oome Driek was de oudste: een rijk heereo
boer, die „kind noch kraai" had. Hij was 'n kort, dik manneke met 'n
groot hoofd, waarop 't haar al heel dun gezaaid was; tusschen z'n bolle
wangen glom 'n paarsroode neus boven 'n dikke, uitstekende knevel.
Romaan den Belg was klein, donker met onrustig oog onder de zware
wenkbrauwen; 'n los bewegelijk kereltje, onbezorgd leefde hij maar
voort van „'t erfeniske" waarmee hij steeds geplaagd werd. Peerke
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Peuters, de kalverenkoopman, van wien niemand eigenlijk wist of dat
z'n z'n naam of bijnaam bleef, was lang, mager en hoekig.
Door de stille gelagkamer ging hard de zware klokketik. Vanuit de
keuken werd 'n losse hoest gehoord tusschen gerinkel met potten en
pannen, en uit 't achterhuis klonk nu of straks 't gekoer van 'n tortel.
Met 'n stokslag tegen de deur en 'n tik tegen z'n hoedje voor degene
die er nog niet waren kwam Friedje in; hij boog komiek tegen de ledige
ruimte. „Pofferdikkie bin ik 't en bin ik 't allennig?"
Plieneke schoot van achter de binnendeur in den toog en met haar,
slipte 'n klein, zwart, vinnig blaffend hondje binnen.
„Ah daar hedode nou 't fêstverreke," zoo verwelkomde ze hem ter.
wig Druske zijn schoenen besnuffelde. „Nou nou, da zal me wa wurde!"
Plieneke, 'n frisch jong meisje met voile, roode wangen en guile lippen,
legde 'n moedwillige glundering in 'r blauwe oogen. „Ge he d'r geen
scon weerke op heur de; da's den aanvang al. 't Regent z'n best," schel
en hoog klonk 'r stem.
„Da's niks nie erg, da's teuge den droogt. Gif me moar gaauwkes
'ne voile cognac." zoo wees hij naar boven in den toog en hij weerde
Druske van zich af, die steeds maar nijdig keffend langs z'n voeten
trippelde.
„Joa hij he 't nie op oe gelaje da witote, en ze rekte zich naar de
cognacflesch die boven 'r bereik stond.
„Ga 't? Joa.... nou ge bint nogal hendig," en hij schoot toe om
haar te helpen.
„Hendiger as vruugers", zei ze snibbig zich rekkend, op 'r voetpunten.
„Zoo!" keerde ze met de flesch naar hem toe.
„Da's, neee da's nou heelegansch niet oarig van ou."
„Da ken idan heelegansch nie oarig zijn, moar da is zoo," zei ze met
'n pats de kurk op de flesch slaande.
Oome Driek kwam in, 't hoofd vooruit gestoken, 't eene oog knipo
pend tegen 't felle licht. „Nou, ge laat 'r geen vuur op uitgaan, gij. ')
Ilc mende den erst te zijn om oe te compelmeteere." Z'n stem was
schor en sleepend.
„Geene tijd verlore loate goan," knikte Friedje en dronk In een teug
z'n glas uit. „Veurpruufke tegen de nattigheid buiten," beduidde hij.
„Alle jennig, wa'n regen. Ook maar 'ne cognac Plieneke. Da's 'n goei
idee."
,Nou!" knikte Fried en hij nam z'n hoedje af. Beide lachten overluid
toen ze daarop 'n vogelvuiltje ontdekten.
„Da's 't geluk, 'daar hedode 't al zeker, 't festverreke, 't gelukzwijntje!"
1)

geen vuur op uit : geen gras over groeien.
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Hij nam z'n glas aan. „Proost meske. Bin de nie verscOte van t' onweer
van den nacht?"
„'k Versciet zoo gaauwkes nie; toch nie, dan mot 'r wel veul wa meer
gebeure." Ze keek schuin uit naar Friedje.
„Heclode 't gezien?" wees Oome Driek.
„As ge 't van 't vuil van 'ne veugel mot hebbe dan is 't toch ok nie
veul weerd," vond Plieneke en ze sloot met 'n smak de lade dicht,
zoodat 't geld er in rinkelde.
„Das ,moar 'n veurteiken, 'n veurteiken meske," zei Oome Driek
geheimzinnig, een oog toegeknepen, z'n dikke voorvinger omhoog ge.
stoken.
Met 'n klikklak ging de buitendeur weer open. „Ha! Zoo, struuperl"
„Den derden man!" zoo keerde men zich tot Romaan den Belg, die
binnenkwam met drukke beweging flapperend met z'n nieuwe oranjeo
regenjas die door 't keffertje aan alle kanten besnuffeld werd.
„Nei jaske? Uit 't Belzenland?"
„Ken 't nog van „'t erfeniske" van nonkel Arnoud? en Friedje sloeg
er met zn stok tegen.
„Joa goed. Daar beleef de miroakels van."
„Pofferdikkie wa'n scon!" zoo momsterde Fried 't nieuwe jasje en
hij bezag 't aan alle kanten.
„Oranje bove heur de!" lachte Oome Driek.
„Kijk, kijk, gedecereerd!" wees ie op de hoed van Fried die nog steeds
op tafel lag. „Sacrejuu da, ida's geluk zulle, of is 't ongeluk. Wa is 't?"
„'t Zal toch geen goei geluk zijn want ge kregt 't er uitgeboenderd
me zeepwater heur de!" riep Plieneke.
„La gij 't 'r uitboendere?" vroeg ie Friedje en hij lachte z'n grommeo
lige binnenlach.
„loch nie!" zei Fried.
„Oan 't geluk.... van 'nen ander hedode.
gij niet te goan boendere
meske! deed Oome Driek weer met opgeheven voorvinger.
„Ik zal 'r m'n eige nie muij op moake," zuchtte Pliefteke nog en ze trok
breipen van onder den arm en klipperde met de naalden.
Romaan lachte.. . . lachte uitgelaten, sloeg zich met de hand op de
knie en keek van Plieneke naar Friedje en van Fried naar Oome
Driek. Hij schoof met z'n stoel krassend over 't nand, gooide 't eene
been over 't andere tot Fried hem de sigarenkoker voorhield. „Merci,"
en hij beet de punt af. „Fijne, fijne, superbe! me 'n krOntje!"
Oome Driek lachte geheimzinnig, stond op en ging naar den toog
om wat te fluisteren tegen Plieneke; die schoorvoetend opstond en in
't achterhuis verdween.
„Ha Driekoome, wa hedode gij te verhaffele me Plieneke?"
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„Niks nie, niemendal," beweerde hij, nag altijd met 't geheimzinnig
lachje om den mond.
„Ha, ha, zoo'n vrouwvolk, ze bate d'r eige altijd kenne!"
„Zuivere waarheid zulle!" riep Romaan en hij keerde zich, naar de
nog geopende deur.
„Ha 'n avond saam! kwam Peerke Peuters, hij sloeg de regen uit
z'n kleeren, zwaaide z'n natte pet dat de druppels in 't rond spatten
en schopte Druske weg die hoe langer hoe nijdiger begon te keffen.
Hij bewreef zich den arm.
„Kum gaauwkes en vat 'n zit," zou den boer zegge, kwam Friedje.
„Goei zaake gemakt? Hij ken z'n eige zoo oneuzel haauwe heur; moar
en onder de hand rommelt 't in ze'ne zakken."
„'t Is navenant nie, bromde Peerke en hij kwam aanzitten, slungelig
en houterig.
„Dome Driek gift 'n rundje!" riep den Belg.
„Ha, nou da zal goed doen teuge de nattigheid en de stijve bieen.
Fried zette z'n hoedje weer voorzichtig op z'n weerbarstige lokken.
„En hoe stelde 't aan de Boschdreef in gezelschap van oe Treeske?
Paarlemoer in 't handje?" 1)
Ze lachten alle luidop.
„Ken 't groes nie op 'n andermans kamp zien wassen," 2) deed Fried
met 'n beweging van 't hoofd naar Peerke.
Plieneke kwam met 'n zwart gelakt blaadje vol glaasjes, die ze hen
voorhield.
„Op 't jong koppel!" Ze stootten aan en dronken.
„'t Zal wel zijn!" mompelde ze en versmeet de gestorte druppels
van 't blad, in de ruimte.
„En gij? Zuut borrelke?"
„Toch nie!"
„Geene goesting?" vroeg Romaan met een olijk lachje knipoogend,
hij streek met de hand over de oogen en glimlachte.
„Hij he wa te verhaffele.... joa!"
„Ik?"
„Joa, joa gij menneke!" riep Fried.
„Te verduike. Binde.... Waar bin de hene gewest?"
„Ik zij naar den Brussel gewest. Bel viel, bel faatn," knikte hij en blies
in z'n sigaar.
„Zie de wel, daar he ie 't oranje jaske gehaald en, en, wa nog meer?
Biecht op?"
1) Paarlemoer in 't handje ? : Is 't innig ?
2)-. Kan 't groes nie op 'n andermans kamp zien wassen ; kan de zon niet in 't water
zien schijnen.
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„Daar valt nie te biechten." Hij was teruggeschoven van de tafel,
leunde met z'n kin op de ronde knop van z'n stok en hij zweeg hal:
Starrig.
„Da Belzevolk he?" en Oome Driek schudde 't hoofd. „'t Is toch
zoo locht".
„Hoe sta 't me 't erfeniske van nonkel Arnoud?" spotte Friedje
weer, „Kum?"
„Da gift nog. 't Drupt nog?"
„In oe portemenee?"
„Van de flesch in 't glas."
Ze lachten, ze lachten en gekten en riepen doorelkaar. Ze dronken
telkens weer op Fried en op Treeske en ze zwetsten en zongen zoodat
heel 't lokaal gevuld scheen door hun lawaai.
Ineens tinkelde uit de staande klok achter den rug van Oome Driek
heel lustig, klein, fijntjes, 't speelwerk met het air uit „La dame
blanche", en Oome Driek hief met komische beweging beide voor,
vingers omhoog, zag met z'n bolle oogen hen alien een voor een aan
en sloeg hoofdknikkend de maat. Alle neurieden mee totdat 't wijsje
uit was en er tien schorre slagen vielen.
„Het uur is daar Plieneke. Wa bring de te veur? Nou?"
Friedje stond op, rekte zich en stak z'n hoofd in de deuropening.
„Joa, joa niks vergete, ge he moar aan te zitten." Braad en bakwalm
mengde zich tusschen dranklucht.
„Nou? Wa zal 't zijn?" vroeg Oome Driek met vooruitgestoken
hoofd en hooggetrokken wenkbrauwen.
„Nou vette soep, 'ne joagerscOtel zoo gezeed, en hamspek me moffel
bon, errepels en slaai, me nog wa; 'ne taart." Ze ging, en keerde terug
met 'n stapel borden.
„Ha zoo'nen echten aauwerwetsche joagerscotel he, d'r is nie beters."
watertandde Oome Driek.
„Kum Plieneke; ge zit mee oan?" kwam Romaan; hij zag achterom
en wenkte met 't hoofd en armen.
„Joa joa, da's zoo besteld heur de," besliste Fried.
„Noll; 'k he nou toch geenen honger, neee toch nie, doe 'k nolt nie."
„Veur dees keer, meske" noodde Oome Driek.
„loch nie!"
„Ge bint van den avond me „geen riek te voeiere," 1) hoofdschudde
Oome Driek, moar daar prakkezeer de toch nie bij want nou zet,te
oe eige 'n bietje, te spot en te spiegel. Joa, ge kunt van 'n aauw minst
wei wa heure 'Ineske," en hij kneep een oog dicht.
1) me geene riek te voeiere : d'r is geen land met je te bezeilen.
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Ze maakte 'n ongeduldige beweging en ze flapperde 't tafellaken met
forschen zwier over hen heen.
Fried was opgestaan; in 'n hoek sprak hij onderdrukt met Peerke
Peuters onder veel handenmimiek.
Romaan bekeek met kennersoog 't merk van den wijn.
Plieneke droeg de soep op.
„Kek den alderfijnste voor na den diner," zei Fried en hij opende
'n sigarenkist.
„Te bliksem!" riep Oome Driek.
„Sacrejuu!"
„Pofferdikke!"
Ze zaten aan. Druske kwam bedelend tusschen hen in met hunkering
in de oogen.
Bijeengeschoven zaten ze onder de blinkende overkapping in geel,
rossige lichtkring. Hun vochte hoofden blonken. De oogjes van Romaan
glinsterden, Peer keek wat verwezen en de bolle oogen van Oome Driek
begonnen uit to puilen.
Er ging 'n „hoera", toen de beroemde jagersschotel werd opgedragen.
„Weg, verdulde hond", bromde Peerke en hij schopte om zich heen
met z'n stakebeenen waarover Plieneke bijna struikelde.
Ze bedienden zich. „Den echte, goei, aauwerwetsche joagerscOtel,"
keurde Oome Driek.
„De ware!" riep Fried en die, die mot er door dees deur gejage wur,
de," zoo hield ie de flesch omhoog.
„Joa, joa, d'r deur gejage!" lachten ze en hielden de glazen bij.
„Zoo'n scotel bekom de nerregent," prees Oome Driek nog eens.
„Neee„ nerregent. Leve aauw Mieke!"
„Vivat aauw Mieke! riep Romaan de And aan den mond, 't hoofd
naar de richting van de keukendeur. Ze hieven hun glazen en dronken.
Er klonk 'n hoesterige lach van uit de keuken.
„Keurig wijntje!" en Peerke patste 't glas zoo hard op tafel dat ie
wijn stortte.
„Past t'r op; 't zijn ons goei spele 1), vermaande Plieneke.
De lauwe walm van al de gerechten drong meer en meer binnen;
het werd benauwd en broeiig van heete damp.
„Kek nou . . . . verduld . . . . kek nou," wees Peerke met stijve arm
„As ge, neee, als ge toch goed kekt.... zie de dan bewegt 't krom mes
van varier Abram,"
Ze staarden alle op de kleurenplaat van 't Abrahamsoffer.
ach mins.... ge kekt 'r neve zulle!"
„Gij.
„'Poch nie, 't bewegt, 't left,"
1) spele : spullen,
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Ze lachten luidop. Romaan wipte van z'n stoel en zwaaide zich met
een ruk naar de plaat. „Ge kekt 'r neve zeg ik oe."
„Toch nie; 'k he toch oog in me'lle kop. Da gullie da nou heelegansch
nie gewaar wurdt?"
Plieneke bracht een schotel hamspek en twee hoogopgetorende schao
len vol groote boonen.
„'t Is 'n koningsmaal, da zeg ik oe," knikte Oome Driek.
Peerke, de plaat voortdurend in 't oog houdend, stond op; z'n arm
kromde zich evenals vader Abraham's arm. „Nou bin de blijnd, zie
de 't of zie de 't nie?"
„Joa, over 'n lutske kumt vader Abraham op oe af me da krom mes",
en Friedje maakte met z'n hand 'n beweging boven de nek van Peerke.
„Dan ga 't zoo, menneke," en hij sloeg toe.
„As oe gewete dan moar zuiver is," bracht Oome Driek onder
de aandacht en hij kneep een oog dicht.
Plieneke geeuwde achter den toog en zag nu en dan met verholen
blik naar Fried om, Peerke grinnikte en ging stuntelig en met onzekeren
stap weer terug naar z'n plaats.
„Neee, neee, geene zuutigheid," weerde Fried af toen Pliene met 'n
groote taart kwam aangedragen. „Da's veur 't vrouwvolk; meug de op
ons gezondheid vatte!" riep Romaan haar na. Ze nam 't gebak mee
zonder een woord te zeggen.
„Neee, ha! . . . . Ik, 'k he nog veul wa beters, wacht ik haal mijne traco
taasie veur 't jong koppel." Hij stond op en ging onder geheimzinnige
gebaren de binnendeur uit om dadelijk weer terug te keeren met 'n
korte grijsbestoven flesch, die hij heel voorzichtig, bijna streelend hano
teerde. „Doar, doar he 'k hem.... aauwd.... zoo aauwd as den duivell
veur den letsten dronk op 't j'onk kopptl!"
„Te bliksem!"
„Sacrejuu."
„Dian Oome Driek toch!"
„Nou proper glazen meske."
Plieneke bracht andere glazen en nam leege flesschen weg die ze
achter den toog bracht.
„En.... nou... . den trekker! 'k Mak 'm 't alderliefst eiges open."
„Doar hedode scon gelijk in," meende Friedje.
Allen stonden op en schaarden zich om Oome Driek.... „Joa....
nou.... !"
„Aauwe bergogne!" keek Romaan toe.
„Joa" lachte Oome Driek, „ge kunt veul goeds gepruufd hebbe, moar
dees; den . dees toch noit nie. Nou, 'n luciferke en 'n stukske keers
Plieneke?"
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„Wa nou?" Ze zag wantrouwend naar z'n beweging.
„Joa, 'k wit goed wa 'k doe en wa 'k zeg."
Ze kwam er mee aangedragen.
Daar stonden ze in afwachting; alle oogen pal gericht naar dat eerie
punt.
„Joa, joa, da hedode wel is oit, da ie nie ansloat."
„Da ie versloage is?" joa, da hedode wel is oit," knikte Romaan en hij
keek heel ernstig.
Oome Driek ontstak de kaars, z'n anders joviaal gezicht, stond strak.
Met 'n bijna plechtig gebaar werd de flesch ontkurkt. De doffe plof
klonk. Hij hield 't kaarsvlammetje er boven.
Ze bleven in afwachting. Ze roerden zich niet. Ze zagen toe.
„Is ie .... ?"
Hij bracht nog even den neus er boven.
„Hij is.... goed!"
„Ha!"
De glazen werden bijgehouden en gevuld.
„Ge.... joa ge ruikt 'm boven oe glas."
„Pofferdikkie wa'n wijntje!" smakte Fried.
„Nou minskes op 't jonk koppel. Fried me ze'ne Treeze van den
Boschdreef!" zoo hief Oome Driek z'n glas omhoog.
„Da ze ok zoo'n kustelijk wijntje meuge drinke!"
„Ah! moare dan kenne ze gelijk geduld hebbe, want dees, dees is
over de vijftien jaar oud."
„Sacrejuu! Neee zoo'ne wijn he 'k van me leve nie geprufd zulle."
„Motote Oome Driek veur zijn, om zoo wa te veur te bringe!" knikte
Fried, Joa! Joa!"
Peerke Peuters was heel diep in z'n stoel gezakt; hij vocht met z'n
beenen tegen tafelpooten.
De stemmen klonken rumoerig, de lach werd ruw en schor; de grapo
pen vielen los uit den mond.
Plieneke was verdwenen.
MARIE GIJSEN.
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DE GOUDEN STAR.
Mijn lichte ziel ontvloog haar schaduwdonkre tenten
begeerig reikend naar uw nooit volprezen pracht,
o Gouden Star aan roerloos:diepe firmamenten:
een witte bloem in sombre nacht. . ..
Lichtglans van God! o wonder vreemde winterwake,
van puurste vreugde kostbaar fonklend starjuweel. . .
Aan duistre zee in stormgewoel o veilge baken:
wit diamant op blauw fluweel. . . .
Voor troostloos hart, o Gouden Star, uw trouwe zegen,
voor schreiend kind uw glinstrend toovren, lief en zoet. . . .
Gelukkig lien gij leidt langs hoogste hemelwegen
naar Gods geheimen heilgenstoet.. . .
Mijn glansbegeerge ziel ,ontvloog , dees sombre boeien,
en reikt — maar nooit verzaad — ook naar uw weeldepracht,
o Gouden Star! aan roerloos firmament to bloeien:
een witte Lichtbloem in den nacht.. . .
HUBERT BUYLE.
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DE GODDELIKE KOMEDIE VAN DANTE ALIGHIERI
UIT HET ITALIAANS VERTAALD DOOR P. FR. CHR. KOPS 0. F. M.
INLEIDIN G.
Alle groten dezer wereld zijn in hun diepste wezen eenzamen ge,
weest. Zoals de sterren, zo 'gingen ze hun hoog en lichtend pad. Uit deze
ziele,stilte en ziele,hoogheid zijn al de meesterwerken der wereld,kunst
geboren. Ook Dantes Goddelike Komedie, het werelchdicht van het
Katholicisme. Immers wat is de Goddelike Komedie feitelik anders dan
de dichterlike uitwerking en ontwikkeling van de Katholieke wereld,
en levensbeschouwing der 13de eeuw in heel haar omvang en volheid?
Veel uit die forse en wonder kleurige tijd is versteend en verstard,
ver g roeid en verbloeid en vergaan, maar de kern van de Katholieke
leer is onveranderlik en voor alle volkeren en van alle tijden. Toch is
het genoegzaam bekend dat we hier niet alleen te doen hebben met
'n schitterend leerdicht van het Katholicisme zonder meer. In dit reus,
achtig gedicht van meer dan 14000 verzen geeft Dante de geschiedenis
van z'n eigen hart. Hij staat altijd voor ons, hij spreekt bijna voort,
durend over zich zelf. Hij verhaalt ons van zijn lief en Teed; hij spreekt
ons over Florence en z'n studieen, over z'n vrienden en staatkundige
idealen. We horen z'n toorn krijsen en z'n lief de jubelen.... Als 'n ver,
zengende vlam schiet z'n sarkasme uit z'n allerhevigste verzen. De
bodem dreunt onder de stap van deze geweldige. En toch, toch vergeten
wij hem bijna en denken alleen aan ons zelf; zijn fouten en zonden
immers zijn ook de onze, zijn tranen zijn de onze, zijn vreugden zijn
de onze. Evenals hij, worstelen wij ons op uit de nacht van het kwaad
om van de toppen der loutering onze vlucht te nemen naar hef hart
van God.
Deze, eeuwen.oude en toch altijd nieuwe geschiedenis van het men,
selik hart; deze ziele,gang van Dante tot God wordt ons in de Godd.
Komedie (het is alweer genoegzaam bekend) uiterlik voorgesteld als
'n geheimzinnige tocht van de Dichter door de He!, het V agevuur en
de Hemel. Deze voorstellingsvorm is niet geheel nieuw. Voorbeelden
van zulke fantastiese tochten aan gene zijde van het graf vond Dante
niet alleen reeds bij de klassieken, maar vooral ook in de dusgenaamde
katholieke „vizioenaire poezie" van Middeleeuwse priesters en geesteli,
ken. In de allerlaatste tijd is wetenschappelik aangetoond, hoeveel
Dante zelfs ontleend heeft aan de Middeleeuwse eskatologiese littera,
tuur der Muselmannen. 1) Men heeft beweerd, dat de oorspronkelikheid
1) Miguel Agri Palacios : La Escatologia Musulmana en la Divina Comedia. Madrid
Imprenta de Estanislao Maestre 1919.
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van Dante hiermede 'n gevoelige klap heeft gekregen. 1k ontken het niet
helemaal, maar zou toch willen vragen: Wat doet het er toe voor
'n beeldhouwer of hij zelf het marmer voor zijn kunstwerken uit de
groeve kapte of Anderen dit deden voor hem? Het komt er toch eigeno
lik maar opaan, hoe het marmer door hem als kunstenaar bewerkt en
leven is ingestort.
Heeft 'n Camoens zic'h voor z'n epos „De Lusiaden" meester gemaakt
van de zee; 'n Vondel en Milton van hemeloenohel, Dante neemt zonder
aarzeling tot toneel van z'n handeling het heelal in de uitgebreidste
zin van het woord. En niet als 'n schim, niet als 'n fantoom, zoals ik
al aanduidde, daalt hij neer in de helse afgronden, klimt hij op langs de
terrassen van de Louteringsberg, vliegt hij door planeeto en sterreo
werelden, maar als 'n echte, levende mens. Ja, al die ontzaglike en eino
deloze ruimten van Hel en Vagevuur en Hemel bevolkt hij met echte,
levende mensen, die van het begin tot het einde onze voile belangstelo
ling hebben. Een echter uit die onafzienbare beeldenogalerij beheerst
met Dante het gehele gedicht, is met Vergilius z'n voornaamste gids
door die regionen van het geheimzinnige en onbekende. Het is Beatrice,
de vrouw die Dante op zo wondervolle wijze heeft liefgehad. Voor
haar dichtte hij zijn Vita Nuova, die witte, schemer:stille lentedroom
van 'n eerste liefde; voor haat. z'n Divina Comedia, het werk van z'n
bitterste levenservaringen en wereldoomvattende idealen, maar ook het
werk van zijn tot opperste hoogheid gestegen genie. — De vraag wie
deze Beatrice histories wel geweest mag zijn, doet hier weinig ter zake.
Ook dat zij op betrekkelik jeugdige leeftijd al gehuwd was met 'n
andere man en vroegtijdig stierf, schijnt niet van biezonder belang.
Maar van heel groot belang is m.i. deze andere vraag: hoe kon de dicho
ter van de Godd. Kamedie de gestorven Beatrice nog blijven beminnen,
daar hij enige tijd na haar dood zelf ook getrouwd was en uit dat
huwelik meerdere kinderen had?
Vanuit principieel Katholiek standpunt immers is het katholiek huweo
lik niet alleen 'n sakrament, maar iets zo hoogs en heiligs dat de Aposo
tel zeggen kon: „Mannen, hebt uwe vrouwen lief zoals Kristus de
Kerk!" Hoe is dit alles nu overeen te brengen met Dichters liefde voor
'n andere vrouw, al was die dan ook al lang gestorven? Men zal zeggen,
dat Dantes huwelik waarschijnlik niet gelukkig geweest is; dat z'n
liefde tot Beatrice, van zuiver Platoniese aard moet geweest zijn.
Wie ziet niet in, idat hiermede de figuur van de Dichter als prino
cipieel katholiek, ja zelfs als groot katholiek kunstenaar volstrekt
niet te redden is. Nog minder helpt hier de opmerking dat men
deze buitenoechtelike liefde van Dante moet zien in het Licht van z'n
tijd en beoordelen naar de bestaande liefdegebruiken der andere Mid.
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deleeuwse minnezangers. Deze mode n.l. of deze gebruiken kunnen
we met 'n gerust gemoed allergrofste misbruiken noemen. a voor mij
kan me de zaak niet anders verklaren dan dat Dantes liefde — ze moge
aanvankelik van meer of minder platoniese acrd geweest zijn — in de
loop der jaren hoe langer hoe meer gelouterd, hoe langer hoe meer
vergeestelikt en verhemelst is, zodat alle aardse liefde zich ten slotte
in deze hemelse liefde als in 'n hogere eenheid oploste en de zuiverste
weerglans werd van Dantes liefde tot God. Zo beschouwd wordt het
begrijpelik dat we noch in Vita Nuova noch in Divina Commedia door
Dantes liefde ergens gehinderd of geergerd worden. Zo wordt het beo
grijpelik dat 'n mens zonder heiligschennis of godslastering het beo
staan durfde 'n vrouw, 'n schepsel te verheffen tot het zinnebeeld
niet alleen van de hoogste menselike wetenschap, de theologie, maar
zelfs tot het symbool van Gods eigen Wijsheid en Genade.
En is het nu niet hoogst treffend, dat het gedicht van het Katholio
cisme, in z'n geheel als gedragen en overschitterd wordt door zulk .'n
edele en verheven liefde van 'n man tot 'n vrouw? Is het niet hoogst
belangwekkend, dat we Dante de traditie der Kerk tot veredeling en
verheffing der vrouw op zulk 'n aangrijpende wijze zien voortzetten?
Is het niet verbazend geniaal hoe Dante de oorspronkelike, vroego
Middeleeuwse ridderlike verering der vrouw, maar reeds ontaard en
verworden in zijn tijd, zodat deze ridderlike kultus maar al te veel
onridderliks te bedekken had, is het niet verbazend geniaal, zeg ik,
hoe Dante als met een vorstelik gebaar deze verzinkende grote en
grootse gedachte ineens uit de sfeer van het tijdelike wist op te heffen
in het glanzende licht der eeuwigheid? — Vanuit dit gezichtspunt beo
zien, wordt Dantes Godd. Komedie van 'n biezondere betekenis voor
onze hedendaagse zedelikoverworden en verzinkende maatschapptj. Te
lang reeds heeft de z.g. beschaafde en intellektuele wereld gedweept
en gesold met de dichter van „das ewig weibliche" en zijn nog ergero
liker epigonen. Het wordt tijd de blik te wenden van „de grote Heiden"
naar „de grote Kristen." Niet van 'n Goethe maar wel van 'n Dante
heeft de wereld te leren wat 'n grote en sterke liefde is. — Zo dan:
door en met Beatrice tot God d.i. clOOr en met de verhevenste liefde
terug tot God, ziedaar 'n andere korte samenvatting van dat wondero
bare en wondervolle gedicht dat men terecht 'n goddelik dichtwerk
heeft genoemd.

0 0 0
En nu rest mij nog 'n enkel woord te zeggen over de hier volgende
vertaling. II( heb 'n vertaling willen geven, die eenvoudig, vlot leesbaar
maar toch zo veel mogelik woordogetrouw en tevens, naar ik hoop, niet
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al te onwelluidend zou wezen. Daartoe achtte ik 'n metriese, maar rijm,
loze vertaling het meest geschikt. Prozaovertalingen van 'n gedicht,
hoe verdienstelik soms ook, geven over 't algemeen geen juist denko
beeld van dat gedicht en bovendien vallen zij bij heel veel lezers niet
biezonder in de smack. — Ilc weet wel, dat 'n metriese en berijmde vero
taling, vooral als ie zich aan het rijmoschema houdt van het origineel,
het ideaal zou zijn. Alle mij bekende dergelijke vertalingen echter zowel
in 't binnen als in 't buitenland hebben mij 'n heilzame schrik ingeboeo
zemd zulk 'n Sisifusoarbeid te ondernemen. Op hoeveel verdiensten
al deze vertalingen ook kunnen roemen, door het rijm zijn de bewerkers
blijkbaar alien gedwongen geweest al te veel op te offeren van Dantes
fijne gevoelschakeringen, ja zelfs van z'n eigenlike gedachten en be,
doelingen. Dat 'n alleszins juiste en fraaie berijmde vertaling naar het
originele rijmoschema 'n onmogelikheid is in onze taal, zou ik niet duro
ven beweren, maar voorlopig is er, dunkt me, nog wel behoefte aan 'n,
zij het ook wat minder volmaakte, vertaling van de grootste en vero
hevenste aller dichters. Ten slotte. Waarom verschijnt deze vertaling
eerst in 'n tijdschrift? Om twee redenen. Ten eerste omdat geen enkel
ander gedicht zich zo leent om bij gedeelten gelezen te worden als de
Godd. Komedie. En ten tweede, om beter m'n voordeel te kunnen
doen met de kritiek. 'n Groot ongeluk voor heel veel boeken en geo
schriften is nu eenmaal, dat de kritiek gewoonlik te laat komt.
En hiermede heb ik, naar ik meen, alles gezegd wat ik over deze
nieuwe Komediaovertaling te zeggen had.
P. FR. CHR. KOPS. 0. F. M.
Venray, 19 Nov. 1922.
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DE HEL.
Zang 1.
Juist midden op de weg van 't menslik leven
was 'k in 'n sombre woudvallei aan 't dolen,
daar ik de goede richting had verloren. ')

1

Helaas, hoe 't was dat woud, valt zwaar te zeggen.
Zo wild en woest was het, zo dicht en donker,
dat 'k in mijn hart nog d'angsten voel herleven.

4

En zelfs de dood kan haast niet erger wezen.
Maar om van 't daar gevonden heil te spreken
zal 'k ook verhalen wat ik eerst aanschouwde.

7

Hoe ik er binnenkwam, kan 'k niet meer zeggen;
zo zeer had slaap m'n zinnen overmeesterd,
toen ik van 't rechte pad was afgeweken.

10

Maar toen 'k de voet eens heuvels was genaderd,
daar waar de donkre woudvallei 'n eind nam,
die mij van vrees zo hevig had doen siddren,

13

blikte ik omhoog en zag des heuvels schouders
reeds met de stralen Bier Planeet omhangen,
die iedereen de ware weg doet kennen. 2)

16

Toen werd de vrees allengs 'n weinig stiller,
die door mijn diepste hartebloed gewoeld had
geheel die nacht, waarin 'k zo veel verduurde.

19

Zoals 'n mens met uitgeputten adem
de zee ontworsteld en aan 't strand gekomen,
nog eenmaal omziet naar het wilde water,

22

zo keerde zich m'n geest, nog altijd vluchtend,
nog eens naar wat hij achter had gelaten,
en wat Been mens ooit levend liet ontkomen. 8)

25

1) y 1-3 Dante stelt de duur van 't menslik leven in doorsnee op 70 jaar. Hij
had dus de 35-jarige leeftijd bereikt, toen hij z'n wonderbare tocht begon. Dit was
dus in 't jaar 1300. Het donkere woud betekent de toestand van zedelike en maatschappelike verwording, waartoe Italie en de wereld vervallen waren, en waarin ook
Dante zelf verwikkeld was geworden.
2) De heuvel in )9 13 betekent volgens de meeste uitleggers het hogere leven der
deugd en genade. Volgens anderen (Van Delft enz.) zou hij de Kalvarieberg verbeelden. De stralende Planeet (de zon) is Kristus.
3) y 26 en 27. Wat Dante achter zich liet, is het donkere woud der zonde, waar
alle geestelik leven der ziel wordt gedood.

176
Dan, na 'n korte rust voor 't moede lichaam,
ging 'k weer op weg langs de verlaten helling
zodat de laagste voet steeds rustend volgde. 1)

28

En zie, vlak bij d'n aanvang van de steilte
verscheen me 'n uiterst vlugge en lichte panter, 2)
die met 'n fraai4evlekte huid bekleed was.

31

Geen ogenblik week hij uit mijn gezichtskring,
maar bleef hardnekkig mij de weg versperren,
zodat ik meer dan eens terug wou keren.

34

Het was de tijd van 't eerste morgenlichten,
de zon steeg uit de kim met al de sterren,
eens bij hem, toen de goddelike Lief de

37

voor 't eerst deez' schone werelden deed wentlen. 8)
zodat ik goede reden had te hopen
de fraai gevlekte panter t' overwinnen,

40

zowel 'om 't uur als 't lieflik jaargetijde.
Toch was m'n vrees en angst daarom niet minder
bij d' aanblik van 'n leeuw, die 'k zag verschijnen.

43

Hij dreigde daadlik op mij los te stormen,
de kop omhoog en zo van honger brullend,
dat zelfs de lucht z'n woede scheen te vrezen.

46

En een wolvin die zo was uitgemergeld,
dat zij van aller vraatzucht scheen bezeten,
en die reeds velen 't leven had verdorven,
benauwde mij zo drukkend zwaar de boezem,
door de angst die zij mij aanjoeg met haar blikken,
dat ik de heuveltop nooit dacht te halen.
Zoals de man die gaarne schatten stapelt,....
wanneer de tijd hem alles doet verliezen,
in 't droevig hart z'n lot beklaagt en jammert,
zo ging het mij door dat onrustig monster,
dat op mij aandrong en allengs deed wijken
naar 't oord, waarin de Zon zijn licht doet zwijgen. 4)

49

52

55

58

1) Het beklimmen der helling tot waar de eigenlike steilte begint of 31) was al
moeilik, zodat de dichter, terwijl hij de ene voet ophief, de andere altijd vast
op de grand hield om op te rusten.
2) Na de panter verschijnt Dante nog 'n leeuw of 45) en 'n wolvin. Of 49) Deze
drie dieren worden gewoonlik opgevat als zinnebeelden van de wellust, hoogmoed en
hebzticht, die de mens op de weg van z'n bekering trachten tegen te houden.
3) Volgens sommigen is de wereld geschapen in het jaargetij van de lente, toen
de zon in het sterrebeeld van de Ram stond.
4) Het donkere woud (der zonde).

177
Terwiji . ik nu als neerviel in de laagte,
verhief zich voor m'n ogen 'n gestalte,
die al maar zweeg alsof hij niet kon spreken.

61

Toen 'k in die wijde stilte hem aanschouwde,
riep ik met luide stem: „ontferm u mijner,
wat of ge ook zijt of schim Of menslik wezen!" 1)

64

„hens ben ik niet; ik was 't," klonk mij nu tegen,
„M'n ouders waren uit het Lombardijse
en Mantua is't vaderland van beiden.

67

Ik kwam sub Julio, 2) schoon laat, ter wereld
en leefde in Rome, toen de goede Augustus
heerste in de tijd der valse leugengoden.

70

lc Was dichter en bezong eens in mijn verzen
Anchises' vrome zoon, die Troje ontvluchtte,
toen 't trotse Ilion verzonk in vlammen.

73

Maar gij, waarom terug naar zo veel jammer?
Waarom de blijde hoogte niet beklommen,
die aanvang is en oorzaak aller vreugden?" —

76

„Zijt gij Vergilius, die bron en ader,
waaruit zo'n brede vloed van zangen stroomde,
gaf ik ten antwoord, 't hoofd vol eerbied buigend.

79

„Vergeld mij nu, o eer en licht der dichters,
de stage studie en de grote liefde,
die me uw geschriften eens doorvorsen deden.

82

Gij zijt mijn meester en bezielend voorbeeld,
Van u alleen heb ik de stijl verworven
die door z'n schoonheid mij tot aanzien voerde.

85

Aanschouw het dier dat mij tot omkeer noopte,
Wees mijn beschermer, o gevierde wijze,
want 't doet me de aadren en de polsen beven." -

88

- „tangs andre weg dient gij de voet de zetten,"
was 't antwoord van de schim, mijn tranen ziende,
„als ge uit dit woeste woud hoopt weg te komen.

91

1) Die gestalte blijkt aanstonds de Latijnse dichter Vergilius te zijn.
2) Sub Julio : onder Julius, d. i. Cajus Julius Caesar. Ofschoon Vergilius nog
tijdens Caesars leven geboren werd (70 v. Kr.) was het toch te laat om nog onder
Julius beroemd te worden. Dit werd hij pas onder het bestuur van Augustus.
3) Anchises' zoon is Aeneas. Vergilius bezong diens lotgevallen in z'n Aenelde.

178

Het ondier toch, dat u van angst doet klagen,
laat niemand ongehinderd fangs zich trekken,
maar houdt hem op en tracht hem dood te foltren.

94

En 't is van aard zo slecht en zo verworden,
dat 't in z'n vraatzucht nimmer wordt verzadigd,
en als 't gegeten heeft, steeds meer wil eten.

97

Groot is het aantal dieren waar 't mee paarde,
en 't wordt nog groter ook totdat ten laatste
de Windhond komt, dit 't met geweld zal doden.

100

Niet mesten zal hij zich met geld en goedren,
Zijn spijs zal wijsheid zijn en deugd en lief de.
Zijn y olk zal tussen beide Feltro's wonen. 1

103

Hij zal het heil van 't arme Italie worden,
waarvoor eens Turnus en de maagd Camilla,
Eurialus en Nisus bloedig sneefden. 2)

106

Van stad tot stad zal hij het ondier jagen,
tot in de hel hij 't heeft teruggeslingerd,
waaruit het d'eerste Nijd had losgelaten. 3)

109

a acht het voor uw welzijn dus het beste,
dat gij mij volgt en ik uw gids zal wezen
om u door 't land der eeuwigheid te leiden,

112

waargij 't wanhopig jammeren zult horen
der ongelukkigen uit vroeger tijden,
die te vergeefs de twede dood aanroepen. 4)

115

Ook zult ge zien die met geduld verduren
het loutrend vuur, daar zij de hoop behielden
— wanneer dan ook — de zaligheid te aanschouwen.

118

En zoudt ge ook nog ten hemel willen stijgen,
'n waard'ger ziel dan ik, moet u dan voeren,
aan wie 'k u toevertrouw, als ik moet scheiden. 5)

121

1) De verzen 102 en 105 behoren tot de moeilikste en duisterste van de gehele
Komedia. Van de verschillende verklaringen heb ik gekozen die voor de oudste
geldt, en als de Windhond aanwijst Can (dit betekent hond) Can Grande della Scala,
heer van Verona, en zoveel als keizerlik plaatsvervanger in Italie. Heel goed kan
Dante van deze hem sympathieke persoonlikheid gehoopt hebben, dat hij de universeel
keizerlike wereldheerschappij zou helpen inleiden. — Onder de beide Feltro's heeft
men dan te verstaan het stadje Feltro en 't kasteel Montefeltro, waartussen het gebied
der Heren van Verona gelegen was.
2) Camilla, Turnus, Eurialus en Nisus zijn bekende personen uit de AeneIs,
3) De Nijd is de duivel.
4) De twede dood is de dood, de vcrnietiging der ziel.
5) Deze waardiger ziel is Beatrice.

179
De Keizer toch die troont in 't hoogst der heemlen,
laat niemand aan mijn hand zijn rijk betreden,
daar ik op aard Zijn wet niet heb gehoorzaarnd. 1)
Hij heerst alom, doch daar is Hij eerst Koning.
Daar in zijn Stad, en staat zijn hoge zetel.
Gelukkig zij die Hij heeft uitverkoren!" —

124

En ik tot hem: „verhoor mijn beden, Dichter:
Om voor dit kwaad en erger mij te hoeden, 2)
o, bij die God u onbekend gebleven,

130

leid mij daarheen, waarvan gij ^hebt gesproken,
zodat ik en Sint Pieters poort mag schouwen 3)
en hen, wier lot gij mij zo somber schildert."

133

Toen ging hij voor, ik volgde 'm op zijn sc'hreden

134

127

Zang 2.

De dag stierf langzaam heen en 't avend,clonker
bevrijdde al wat daar leeft en zwoegt op aarde
van zijn vermoei'nis; ik alleen bereidde

1

mij voor, met moed de zware strijd te strijden
zo met de weg als met het mededogen,
en die 't geheugen trouw hier weer zal geven.
0 Muzen, o vernuft, schenkt mij uw bijstand!
Geheugen, wat ik zag hebt g' opgetekend,
laat hier uw edelheid zich openbaren.
„CI Dichter", ving ik aan, „die mij wil leiden,
zie of mijn kracht wel groot genoeg zal wezen
eer gij die zware tocht mij laat beginnen.
Gij zegt, dat Silvius' beroemde vader 4)

4

7

10

13

als sterfling eens naar het onsterflik leven
is afgedaald in't lichaam van deez' aarde,
Maar, als de Tegenstander aller zonde
die .gunst hem schonk, gedachtig aan de toekomst
en 't wie en 't wat, dat van hem voort moest komen,

16
5)

1) de wet van het kristendom.
2) dit kwaad : het woud der zonde ; en erger : de eeuwige verwerping.
3) Met Sint Pieters poort wordt hier 't meest waarschijnlik bedoeld : het Vagevuur.
Waarom de toegang tot 't Vagevuur St. Pieterspoort wordt genoemd, zie Vagevuur Z.
IX, 127 en Vag. Z. XXI, 54.
4) Silvius' vader : Aeneas. In het 6de boek van de Aeneas laat Vergilius hem in
de onderwereld afdalen.
5) De Tegenstander aller zonde is God. Het w i e is 't Romeinse yolk, het w a t
het Romeinse wereldrijk.

180
dan kan het ook 'n wijze niet bevreemden,
wiji hij verkoren werd -in 't Empyreum ')
tot vader van het wereldrijk van Rome,

19

het Roomse rijk — dat men de waarheid hore! —
toen reeds bestemd het heilig rijk te warden
voor de erfgenamen van de grote Petrus! 2)

22

En op die tocht, waarom gij hem verheerlikt,
vernam hij zaken die de kiem bevatten
van zijn viktorie en der Pausen glorie. 3)

25

Ten hemel steeg ook 't „Vat der uitverkiezing" 4)
am er 'n steun voor dat geloof te vinden
dat de aanvang is van 't pad ter zaligmaking.

28

Maar wie en op wat grond zou 't mij vergunnen?
Ilc ben Aeneas niet, ik ben geen Paulus.
Noch 1k, noch iemand keurt mij hiertoe waardig.

31

Daarom, liet ik mij tot die tocht bewegen,
ik vrees: het zou van mij 'n dwaasheid wezen.
Gij weet het beter dan mijn woorden 't zeggen."

34

Als 'hij die niet meer wil, wat hij eerst wilde,
en op iets nieuws bedacht, van zin verandert
en diis z'n eerste plan geheel laat varen,

37

zo stond ik peinzend bij de donkre helling
en zag inwendig of van de onderneming,
waartoe ik eerst zo haastig had besioten.

40

„Wanneer ik goed uw woorden heb begrepen,"
hernam de schim van de verheven Dichter,
„dan heeft kleinmoedigheid uw ziel bevangen.

43

Zij nu verblindt de mens maar al te dikwels,
zodat hij afziet van 'n eervol pogen
als dieren die 'n schaduwbeeld doet schrikken.
Om u van deze vrees dan te verlossen,
zeg 'k u: waarom ik kwam en wat ik hoorde,
then ik voor't eerst uw droevig lot beweende.

46

49

1) Empyreum (vuur.. of lichthemel) de hoogste der hemelen en 't eigenlik verblijf
der Godheid.
2) De erfgenamen van de grote Petrus zijn de Pausen,
3) Aeneas ondernam z'n tocht uit pieteit voor z'n vader en vernam van deze zeer
bemoedigende voorspellingen omtrent z'n toekomst. Zie Aeneis Z. VI Y 756 vlgg.).
4) 't Vat der uitverkiezing is de H. Paulus, aldus genoemd in „de Handelingen van
de Apostelen" IX 15. Over z'n tocht naar de hemel spreekt St. Paulus in het
12de hoofdstuk van z'n 2de brief aan de Korinthenaren.

181
'k Was onder hen die hopeloos verlangen, 1)
toen mij 'n vrouwe riep zo schoon en heilig,
dat ik haar bad haar wil mij te openbaren.

52

Haar ogen straalden heller dan het zonlicht
en zoet en zacht begon ze mij te zeggen
met woorden die als englenzang mij klonken:

55

0 eedle ziel van de eedle Mantuaner,
wiens naam en faam nog immer leeft op aarde
en leven zal tot in de verste tijden,

58

Mijn vriend maar niet de vriend van aardse voorspoed, 61
werd op de doodse helling zo belemmerd
omhoog te gaan, dat hem de vrees deed keren.
Na al wat 'k in de hemel van hem hoorde,
ben ik beducht, dat hij te ver reeds doolde,
en ik te laat hem ben te hulp gekomen.

64

Zo haast u dan! — en met uw gulden woorden
en al wat nodig is om hem te redden,
breng hem die hulp die ook mijn hart kan troosten.

67

'k Ben Beatrice, die u zend naar de aarde.
Ilc kom van daar, waar 'k eens hoop weer te keren.
't Is lief de die me drong, en zo doet spreken.

70

Als ik weer staan zal voor mijns Heren zetel,
zal ik u vaak bij Hem met lof gedenken." —
Toen zweeg ze en werd door mij het woord genomen:

73

„0 vrouwe, door wier deugd alleen het mensdom
in glans en luister alles overschittert,
wat door de kleinste hemel wordt omsloten, 2)

76

mij schenken uw bevelen zoveel vreugde,
dat 't snelst volvoeren mij nog traag zou schijnen;
gij hoeft me uw wens niet verder te openbaren.

79

Maar zeg mij nu waarom geen vrees u kwelde
ter hel te dalen uit die wijde hemel. 3)
waar gij zo vurig wenst terug te keren." —

82

1) „Die hopeloos verlangen" zijn de zielen der deugdzame heidenen, die volgens
Dante in de l e Kring van de heI vertoeven, waar zij noch de vreugde des hemels,
noch de pijn der hel ondervinden. Hun enige smart is hun hopeloos verlangen naar
God. Zie Hel Z. IV. — De schone en heilige vrouw is Beatrice.
2) De kleinste hemel is de maanAlemel, die de kleinste kring beschrijft. De dichter
wil dus zeggen dat Beatrice in schoonheid alles overtreft wat zich op aarde bevindt,
3) die wijde hemel is het empyreum (de lichthemel).

182
— „Daar gij 'zo vurig wenst am dit te weten,"
„zal 'k u" hernam zij, „in het kort verhalen,
waarom ik zonder vrees ben hier gekomen.

85

Slechts voor die'dingen moet de mens zich wachten,
waardoor hem enig kwaad kan overkomen;
voor de andre niet, daar zij geen vrees verdienen.

88

God heeft mij zo gemaakt in Zijn genade,
dat uw ellende mij niet kan beroeren,
en 't vuur der hel mij niet vermag te deren.

91

Daar in de hemel treurt 'n zoete Vrouwe
om 't kwaad dat ik u heet te gaan bestrijden, 1.)
en weet het harde vonnis zo te breken.

94

Tot Lucia 2) nu richtte zij haar belle:
„uw trouwe dienaar heeft uw bijstand nodig.
Ik leg zijn heil en lot dus in uw handen."

97

En Lucia, wie alle hardheid vreemd is,
rees van haar zetel op, en kwam ter plaatse,
waar ik gezeten was naast Laban's dochter. 3)

100

Zij sprak: „O Beatric', Gods ware luister,
waarom toch helpt ge niet die u zo minde,
dat hij om u de grote hoop ontvluchtte.

103

Hoort gij de kreet niet van zijn lijdensklachten?
Ziet gij de dood dan niet die met hem worstelt,
in stormen als de zee nog nooit aanschouwde?" 4)

106

— „Geen mens ter wereld idie zich ooit zo haastte
om wenst te maken of om scha te mijden,
als ik nu deed op 't horen van haar beden.

109

Tot u daal 'k van mijn hemehzetel neder,
vertrouwend op de wijsheid van uw woorden,
die u vereert en ieder die ze aanhoorde."

112

En Coen ize mij aldus had toegeproken
hief zij de glanzende ogen op, vol tranen;
waardoor ze mij nog groter spoed deed maken.

115

1) De zoete Vrouw is Maria, treurende „om het kwaad" enz. d. i. de zonde, vooro
gesteld door de drie dieren.
2) Lucia de bekende martelares van Syrakuse, is patrones voor oogziekten, en
zinnebeeld van de verlichtende genade. Ze werd door Dante op biezondere wijze
vereerd.
3) Laban's dochter is Rachel, de vrouw van de oudtestamentiese Jakob. Over de
plaats van Beatrice in de Paradijsoroos. Zie Parad. Z. 32, 7-10.

4) De dood : de zonde ; de stormen : de levenstormen.

183,
Zo kwam ik dan tot u op haar verlangen,
verloste u van het dier dat u belette
met spoed de schone heuvel te bestijgen.

118

Wat hebt ge 'dan? Waarom, waarom dat talmen ?
Waarom voelt ge nog lafheid in uw binnenst?
Waarom geen moed, geen durf tot grote laden?

121

daar immers drie gebenedijde vrouwen ')
om u bezorgd zijn in 't paleis des hemels,
en hier mijn woord u zoveel goeds verkondigt." —

124

Als bloempjes door de nachtelike koude
gesloten en verstijfd, bij 't zonne:gloren
met open kelkjes zich weer opwaarts richten,

127

zo hief zich toen mijn zwakke kracht weer opwaarts, 130
en frisse moed kwam in m'n 'hart weer stromen,
dat 'k als 'n krachtig man begon te spreken:
— „Barmhartig zij die mij ter hulpe snelde!
Maar goed ook gij die aanstonds hebt gehoorzaamd
aan 't woord van waarheid dat zij u deed Koren.

133

Want door uw woord is in mij het verlangen
naar deze tocht met u, zo sterk geworden,
dat ik m'n eerste plan weer wil volbrengen.

136

Ga dan, een enkle wil is in ons beiden.
139
Wees gij mijn Gids, wees gij mijn Heer en Meester!" —
Zo smeekt' ik hem; hij ging, en aan zijn zijde
trad ik het woeste pad in naar de diepte.

142

1) Deze drie gebenedijde vrouwen : Maria, Lucia en Beatrice beduiden alzo het
bovennatuurlik element in 't zielkundig proces van onze bekering, terwijl Vergilius
het natuurlik element verzinnebeeldt. (Maria : de voorkomende genade (gratia prae%
veniens), Lucia : de verlichtende genade (gratia illuminans), Beatrice de volmakende
genade (gratia perficiens), terwijl Vergilius het natuurlik licht der retie vertegenwoordigt).

184
ZANGEN UIT HET DAL
I.
Gluur niet zoo spottend
achter iederen boomstam uit,
moeder Natuur,
ik heb het wel gezien!
Lach niet, moeder Natuur,
achter elk struweel;
ik hoor dien tergenden schater well
Meewarig smaalt ge
op het trotsche kind,
dat nu weet,
dat nu ziet,
dat alien gehoorzamen
moeten!
Het wilde boven uw wetten staan:
een heerschende geest
boven dienende machten.
Vrij!
Het wilde zijn
anders dan die andere
duizenden zonen;
met bijzonder leed,
bijzonder geluk.
En in de diepten van zijn vreemd gemoed,
als een droom in een droom,
de verbijsterende begeerten
naar andere zonnen
in andere firmamenten,
naar andere zielen
in andere gestalten....
Moeder Natuur,
ge hebt mij laten dolen
in een grootschen waan
ver van 't gewone geluk!

185
1k zie in de rozige verten
de zilveren lijnen der wegen,
die leiden naar het geluk
der gewillige kinderen.
Maar hoe vind ik den weg naar
naar die wegen?
En kan ik nog wel willen,
en willende, kan ik nog wel
treden in de welgeleide schare
die onnadenkend dartelt
naar het bereikbare deel
van vrede en geluk?
Het trotsche kind dat Bolen ging
op de bergen,
om van de anderen verre to wezen,
komt tot U terug, moeder Natuur.
Het wil U niet zien
en zoekt U!
Het wil U niet hooren
en loopt naar uw lach!
Zie in mijn oogen
de weiflende vraag:
Zoo verzoening nog mogelijk is...
leid ook mij dan.
Dat zij mijn vernedering,
mijn boete, mijn heil!
II.
Als een wild en sterk dier
daalde ik neer
uit de onduldbare stilte
mijner vreemde droomparadijzen
op den eenzamen bergtop.
Als een wild en sterk dier!
Hoe kan het nu,
dat ik door de lieflijkheden
van het kleine leven waar
met de ziel van een vlinder?
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Met de ziel van een vlinder,
die rusteloos wankelend zoekt,
omdat hij te veel heeft gevonden.
Die op geen bloem kan dalen
omdat hij overal dalen wil,
omdat hij overal dalen kan.
Die sterven zal van nood
in de keus tusschen overvloed
en overdaad.
Als een vlinder
die hoopt op een vlaag
die blindelings
voor hem kiezen zal!

0 verre vader mijner va'deren,
ik zie je ruigen nomadenkop
wel opdoemen
in de kalmte van mijn levee!
Ik zie je laaiende oogen wel
misprijzend gluren naar mijn rust.
Denk je niet:
Joeg ik — toen ik uit de heete dalen
van het knellende Oosten
naar de koele vlakten
van het rijke Westen toog —
den storm in mijn ziel
niet zoo hoog op,
'dat zijn tumulten
honderden geslachten Lang
nog voortwoeden kunnen?
En was ik daarom koen als een stier
om in jouw mijn glorievolle kracht
te zien verminken,
omdat je glimlachen kunt
als een vrouw?
0 verre vader mijner vaderen,
wanneer ik niet meer glimlachen kan
als een vrouw,
zal jouw ziel opn'ieuw
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vonkelen in mijn oogen!
Jouw prachtige, wilde, trotsche ziel,
mijn glorie, mijn onheil!
Wacht!
IV
Dan als een wijze,
dan als een dwaas,
dan als een heilige,
dan als een heiden,
wandel ik voort
door de wildernis
der veelheid van menschen en dingen.
Mijn geest lacht om mijn hart;
mijn hart lacht om mijn geest.
Ilc zoek den weg naar het dal
soms op de toppen der bergen....
Nu ben ik een mensch
als ieder ander.
Dwazen en wijzen,
sterken en zwakken
der groote ruchtige menigten:
thans ben ik een der Uwen!
En toch tast weer een hand
naar mijn hand....
Om naar nieuwe stilte
mij heen te sleuren? ....

V.
Is dat een waan?
Of is het maar een waan
(dat dit alles een waan zou wezen?
Zie, hij leeft en lacht
als iemand die niet lachen
en leven kan!
Of waant hij enkel
niet te kunnen leven
en niet te kunnen lachen?
En lacht en leeft hij toch,
minder heftig en hoog
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dan hij begeert
— maar sterker toch
dan duizenden —
omdat hij waant
dat hij niet anders kin?
Ilc zie hem nu als een vreemde
die mij bekend voorkomtl
VI.
Doet het geen pijn
te zien hoe hij poogt weg te duiken
uit de huiveringen
van den Heiligen Geest,
hoe hij poogt zijn oogen te sluiten
voor de witschichtende vlammen
van Gods Eeuwigheden,
die hij kent en begeert
met het rustig geloof
van een man van zijn land!
Hoe hij een weinig vergeten wil
de duizelhooge, groenazuren
sterdoortrilde eindigheden
van het einderloos heelal,
dat hij extatisch bestormen wou!
Omdat hem kwelt
het raadsel van zijn wezen:
duif of arend?
Duif en arend?
Omdat hij de aarde wil kunnen verachten
na haar rijkdom te hebben beleefd,
om dan weer vrij te zien
hemelen en Hemel?!
MATH. KEMP.
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DAAMS KERSTNACHT.
Boer Golstein was 'n man van de oude stempel.
Toen ie 't strodak van z'n huis vervangen had door 'n nieuw van
pannen, stierf oie en kreeg z'n graf naast dat z'ner vrouw.
'T was vooral Daam, z'n oudste zoon, geweest die 'm deze onnodige
geldverkwisting had afgedwongen, omdat ie 'n goeie partij meende te
kunnen doen met Barbera van de hofstee in de buurt. En voor z'n
reputatie had ie gedacht dat er minstens 'n pannedak op 't woonhuis
moest zijn.
De naberlui hadden toen gemompeld, dat 't hart van de oude Golstein
gebroken was van erge verdriet over zo'n verkwisting. Hij had gevoeld
dat, nu ie hieraan toegeven moest om vree op 't erf te houden, z'n tijd
van heersen voorbij was. Met dit buigen van z'n harde kop was de
macht iovergegeven aan z'n Daam; te laat had ie 't ingezien. Van puur
verdriet ook hierover zou ie gestorven zijn.
Zo wilden de nabers.
Daam had 't alles gehoord en in 'm was plots 'n besef van schuld onto
waakt. En toen werkelik Barbera van de hof, ondanks 't pannedak,
'n ander boven hem verkoos, ging ie kniezen en voelde z'n hert vol
berouw en spijt. Temeer, daar na 't bekend worden van Barbera's
huwelik met 'n ander, de vrouwlui hun hoof den samen staken bij de
waterput, viak bij Daams huis. Hele tijden stonden ze daar te koekaken
en wezen Daam spottend met de vingers na om z'n oude liefste; en
aldoor wierd er weder opnieuw de dood van Golstein bij gehaald....
Van die stonde wilde hij de mensen ontwijken, en werd er gauw
gekald dat Daam menseschuw geworden was.
Bij Golsteins dood waren ze gedrieen achtergebleven, Daam, z'n
broer Helm en Neel hun zuster. Te samen hadden ze voortgeboerd.
Nu deden de andere het veklwerk en moest Daam voor vee en erf
zorgen en Neel helpen in de huishoud.
Maar te spoedig was ook dit veranderd als Neel, tegen beider broers
zin, trouwen ging met de paardeknecht van de halfe en reeds kort
daarop stierf. Toen was de tweede grote gebeurtenis in Daams leven
gekomen, want Neels echtgenoot eiste 't ouderlijk versterf zijner vrouw
op. Daam had nu terecht gevoeld wat 't zeggen wilde geld verkwisten
en met hernieuwd berouw en spijt ging ie erkennen dat 't onnodig geld
uitgeven,otoenometodatodak, z'n vaders dood kon zijn geweest. Als
Daam dit grotere deel van hun door zwoegen vergaarde goed en geld
moest leggen in wildvreemde handen, meende ie , dit ook niet te
zullen overstappen. Doch voor de zielerust van zusterozaliger wilde ie
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niet weigeren en wist Helm mede te bewegen om deze reden maar toe
te stemmen.
Inniger groeide sinds de verknochtheid der broeders om 't verlorene
te herwinnen. Samen zouden ze voortboeren, zuinig leven, 't aan de
mond afsparen en dan maar vergeten dat 't andere weg was.
Jaren ging 't zo goed en van geen vreemde hadden ze meer inmenging
geduld en waren daarom beiden ongetrouwd gebleven. De enige, die er
over de dorpel kwam, was nu en dan meneer Pastoor en Daams
makker uit z'n loottijd, Lowijk, wat vaker. Maar ook deze laatste
kende slechts de uiterste zelfkant van beider leven. Helm was nu
in de veertig, Daam bij de zestig en beide wisten niet of ze zich oud
of jong moesten voelen, omdat hun eenzelvig en eentonig leven steeds
eender bleef als 't was en blijven zou, onveranderd, tot een van beiden
of beide sterven zouen.
Vooral voor Daam was dit de enige gedachte, omdat ie van de wereld
buiten erf en tuin alleen wist wat Helm nu en dan traag losliet als ie
terloops iets aan de kerk hoorde. Of van wat Lowijk uitblaanderde,
als ie kwam kortavonden, van wat ie door den dag onthouden had met
langs de branden lopen.
.
Helaas had Daams grijze kop 'n te enge gedachtekring om te kunnen
weten dat ooit hun verknochtheid verstoord kon worden. Hij had er
toch ooit over gepeinsd, zich suf gepeinsd wat er gebeuren kon, indien
't waarlik ooit zover mocht komen. Want in de laatste tijden was er iets
dat hem onrustig vreemde dingen bevroeden deed. Van alles kon ie
't verwachten. Meewarig schudde ie daarom zijn kop als Helm uitbleef
van de mis, langer , dan gewoonlik, of ook al 'ns uitging met verzonnen
boodschappen. Hij had daar al op gedoeld met wijze exempelen uit
z'n boekske, maar Helm had z'n vermanend woord „vrouwekal" ge,
noemd. Doch op 't ogenblik, dat Lowijk 'n avond verteld had dat Helm
bij de schutten ging, sloeg 'n bons z'n hart of ie nu voorgoed sterven
zou en 't niet meer beleven kon of zou kunnen.
En over deze derde grote gebeurtenis, die Daam meende de laatste
in z'n leven te zijn en de ergste in hun beider eige wereld, binnen de
enge grenzen van erf en ouderlik huis, had ie z'n wollige baard haast
nat geschreid. Dat had ie niet kunnen verkroppen als zoveel ander
leed. En toen Helm die keen laat in de avond thuis kwam had ie
gevraagd, of 't dan werkelik waar kon zijn.
Uit Helms eige mond had ie spoedig gehoord wat waarheid en
reden was: In de schuttekamer was z'n ontevredenheid in z'n eenzelvig
leven geslopen. Diar had ie gezien, hoe zij, die minder hadden aan
goed en geld, zorgeloos de avondtijd verbrachten bij kaart en bier
en zotte praat. En 't was 'm als 'n openbaring voorgezegd dat 't
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onzin was zich dood te werken om geld, dat je toch niet meeneemt
in je kist. Dat zijn leven geen leven geweest was had ie ingezien en nu
wilde ie de verandering. En met 'n „of Daam dat zelf niet moest be%
kennen" was ie grommend in bed gekropen.
'T was 'n te plotse ommekeer voor Daam geweest in zoveel stijve
woorden, dat ie als 'n dutser totaal sprakeloos gestaan had. Lang
had ie blijven wakker liggen in z'n bed, er over peinzen en denken,
zonder 't goed te kunnen keuren. En weer was hem 'n kleine hoop
gebleven, dat 't verholpen kon tussen twee mensen als zij.
Doch Helms butte weigering ook de komende dagen maakte voor
goed 'n eind aan alle gezeur en hoop. Met 'n hert boordevol spijt en
kommer begreep Daam, dat broer 'n heerke wilde worden, en z'n geld
niet muf en duf zou laten worden in de commodela. Zo stond plots
de scheiding tussen hen. Ze vervreemdde Daam van weer 'n mens meer
en 't zou voor goed nu van alle mensen zijn geweest, als ie niet doorzag
dat Lowijk hem van dienst zou kunnen zijn met inkopen van 't nood%
zakelike in z'n eenmans huishoud. Voortaan wilde ie alleen ook wonen,
gans gescheiden.
„Ik zal achter huizen had ie spijtig tegen Helm gezegd, een heerke
als gij moet in de goode kamer wonen. Gij kunt ze hebben!"
Dat echter had Helm niet gemeend, en ie zag dan ook slechts koppig%
heid in broers , doen, als ie morrend en mokkend langs hem heen liep
en alleen in 't achterhuis moddelen bleef. Zo ineens kon dat niet gaan;
er viel te regelen. De oogst stond nog in 't veld, Daam had z'n geld
onder beheer en in de stal lag nog 'n varken vet te mesten, dat van
beiden was, Doch dat zou wel terecht komen. Voorloopig voelde ie zich
vrij en dat deed z'n hart groeien; en ie bedacht de dolste dingen, om
z'n vreugde uit te vieren nu ie weer mens was. Hij kon er zich niet
om bekommeren dat Daam eenzaam z'n verdriet bepeinzen bleef als
'n zonderling.
'N zonderling! —
Hiermede was nu van hem alles gezegd en vergeven wat ie deed.
„Voor ons lief Heer zowel als voor de mensen" placht Pastoorken
met 'n meewarige glimlach te zeggen, als ie over Daam te spreken
kwam. Verder zweeg ie er liefst over. Eertijds was ie er in z'n ijver
van jonge Pastoor wel eens heen geweest om Daam toch weer ter
kerke te krijgen. Maar toen had ie vast in z'n kop gevonden, dat 't niet
ging, oln de mensen. En of ie al z'n schone woorden bijeenzocht, mooie,
re dan ie ooit voor z'n sermoenen gevonden had, 't hielp 'm niets verder.
„Meneer Pastoor had Daam eerbiedig gezegd, slecht hoop ik niet dat
ik ben. Ilc bid als anderen plezier waken. Is dat niet goed?"
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„Maar vriend was 't goedig antwoord, m'n goeie Daam kunt ge Onze
Lieve Heer en mij weigeren?"
Bij die woorden hadden 'm de tranen in de ogen gestaan en met 'n
diepe zucht wist ie enkel te talen: „Ik kan niet, ik durf niet."
Zenuwachtig haalde ie uit de comodela 'n klein boekje met perkameno
ten omslag. Z'n vingeren duimelden in de vergeelde bladen en met 'n
glans van blije tevredenheid wees ie: „Hier meneer Pastoor, lees dit,
hoe de heilige Johannes Guldemont ons diep in 't herte drukt."
Pastoor had 't boekje genomen en eerst keurend naar 't titelblad
gezien. „Conste der Hemelsche Wel,sprekentheijdt" las ie mompelend
en dan overluid: „Daer en wordt gheen plaetse ghesocht — maer de
devotie ides herten. — Hieremias was in eenen modderachtighen poel
ghesteken ende nochtans heeft hij Gods gratie — ghetrouwelijck biddende verworven...."
'N hele litany namen volgde.... veel iexempelen en dan:
„Godt seght teghen dengenen die hem aenroept: — Hier ben ick —
zijdij verre van de bidtplaetse — en wilt geen plaetse soecken — want
ghijself de plaetse zijt — zijdij in u bedde — offe elders — bidt — en
daer is de Kercke."
Er was 'n lange pauze geweest eer de Pastoor deze heilige woorden
overdacht en Daam 'n antwoord van z'n lippen kreeg of te zien.
„Uw hert is 'n kerke" waren z'n weinige woorden geweest, want
over deze zijner parochianen kon ie niet ontevreden zijn. En ie vertrok
met 'n „wees gerust vriend, tot later."
Nog vaker had ie deze eenvoudige van herte bezocht en enkel als
vriend met 'm gesproken over vele dingen, maar nooit had ie willen
aandringen op 't,terokerkeokomen. Wel meer dan vroeger wees ie nao
bers en kinderen op hun zondige woorden als ze over Daam spotten en
kwaadspraken als 'over 'n slecht mens, omdat ie naar kerk noch kluis
ging.
Daam had 't vaak genoeg zelf gehoord, hoe de kinderen hem toe,
riepen „gek, gek", als ie maar even op 't erf of buiten de deur was.
Die kinderen moesten dat van de groteren hebben. In Gods naam,
't was niet anders en gelukkig wist meneer Pastoor 't wel beter. Daarom
kon 't z'n herte niet vertoornd maken. Lijdzaam kon ie idat alles dragen
als reeds zoveel ander leed; maar toch schudde ie wel 'ns 't hoofd, net
als ie deed wanneer ie Helm zag, als deze zich stond te smukken met
witte broek, sjerp en sjako der schutterij.
Wat was 't 'n verkwisting geweest die zomerdag, om St. Peter en
Paulus was 't geweest, toen ze 'm koning hadden gemaakt bij 't vogelo
schieten. 't Getier en gelal der dronken schutten had ie hier in huis ge
hoord met 't aanhoudend knallen der geweren. Want 't feest was in
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'n bongerd geweest in de buurt. Het had hem gestoord en korzelig geo
maakt, toen ie in z'n boekske te lezen zat over „de eijdelheden deser
werelt ende de dwalende broederen onder de menschenkinders." Plots
was ie toen opgeschrikt als de jonge dochters waren gekomen om 't
huis te sieren met groen en bloemen. Helm was koning en ze had.
den 'm ,,de vogel" omgehangen, droegen 'm op de schouders en dansten
met 'm dat de platensier rammelde. 'T was 'n leven geweest in de
voorkamer. Bier en sigaren waren er rondgedeeld en Helm was 'n eer
bewezen als 'n echte koning en ie had zowaar teruggesproken en be,
dankt. Alsof ie niet begreep dat alles slechts om z'n centen ging.
Lowijk was er natuurlik ook bij geweest als overal, waar ie 't voor
niks had. 'T was immers van Helm z'n weer zulke gasten en lantero
fanters rond zich te zien, meest leegloopers die van hem en de Vinceno
tius leef den.
Wat moest er toch van 'm komen?
Voor die gelegenheid had ie 'n nieuw pak gekocht, schoon 't oude
nog lang niet versleten was, zó trok de hovaardij z'n hart met gulden
koordekens. En zo was 't blijven duren, elke dag iets nieuws; alles,
behalve werken, dat niet voor zo'n heerke paste. Feesten en kermissen
aflopen in de naberdorpen. Er werd geen mei op 'n nieuwe huis gezet,
of Helm was er bij en z'n kornuiten, van wie de kromme Stoffel steeds
kwam nagehompeld en rooie Noldus vaker werd meegesleept, smooro
dronken. Op 't erf zag ie 't stel wel 'ns, als Helm de fran gman van de
zolder haalde, 't oude geweer van een hunner voorzaten, die onder
Napoleon had gediend. Diens sjako droeg Helm bij de schutten. Met
't geweer lagen ze heelder dagen achter de schuur te ketsen en te
doffen op kraaien en eksters en op 'n konijntje, dat van uit de velden
naar de kool kwam in de moeshof. 'N andere dag liepen ze te draven
naar de bijenstal, vooral in de zwermtijd, of ze gingen vissen, en stropo
pen zetten naar hazen. En laatst hadden de grote venten als kinderen
rond 'n vuurtje gezeten, waarop ze lijm kookten. Daar maakten ze lijmo
stokken mee om vogels te vangen.
'T was nu 't seizoen. Lowijk wist 't alles en verklapte 't aan Daam,
omdat ie bij Helm uit de grasie was en niet meer mee mocht. Maar
dat had ie steeds zorgvuldig verzwegen. Zo was ie sints de zomer van
scheiding een afleiding voor Daam geweest, want in de stage vereeno
zaming was anders nog meer de stroefheid op diens oude wezen geo
groeid. Die lange dagen van de zomer en vooral die korte avonden,
als ie met dat late licht niet slapen kon. Temeer daar Helm met meer
manvolk te buurten lagen op de boomen langs de gevel en liedjes zono
gen en , dan weer 'n avond niemand daar kwam en er van verre muziek
klonk. Lowijk wist van alles de uitbindel, en vertelde Daam dan van de
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groote gebeurtenissen in 't dorp of op de buitenijen, die plaats hadden
buiten zijn wereld: z'n huis en erf, de strook land en lucht, die ie van
uit z'n enig raam kon zien. Want aan deze dingen kende Daam zelf
de seizoenen van 't jaar. Nu lag daar sneeuw en moest 't whiter zijn.
Van de Allerheiligenzomer had ie 't laatste heftig woord met Helm ge,
wisseld. Hij wilt 't juist, want die dag had ie de kinderen horen roepen
naar de kroenekranen, die naar 't zuiden trokken. Ja, slachttnaand
was 't geweest, toen Helm 't vette varken niet verkopen wilde net als
hij de oogst; zijn deel, dat nog in 't veld stond voor de vogels.
„Ik wil delen," had Helm eenvoudig gezegd en zelf 't varken geslacht
met Noldus en Stoffel. En weer van Lowijk, die zelf had meegeholpen,
hoorde Daam, dat die twee Helms deel naar de schuttekamer hadden
gebracht, waar 't opgesmuld was ter eere van de Koning.
Zijn deel had Daam met Lowijk's hulp gezouten en voor 't kleingoed
was de pan die idag niet koud geweest. Lowijk had gegeten dat 't vet
langs z'n mond liep tot ie niet meer kon. En zowaar zou Daam 'm nog
iets mee naar huis gegeven hebben, net als mijnheer Pastoor z'n proef,
als ie niet meende gezien te hebben dat Lowijks zakken al vol zaten,
want er sijpelde bloed uit. Omdat 't teveel voor hem alleen was en
't antlers toch bederven zou, had ie maar niks gezegd en zou er niks
van zeggen, of ie zou later moeten horen dat meneer Pastoor z'n proef
niet gekregen had. Doch dat kon ie van Lowijk vooreerst niet denken.
Dit slachten was 't einde van al hun geboer geweest. Nu was alles
leeg, stal en schuur, geen kip meer op 't erf, zelfs geen strospier mest
meer in de vuile poel, die nu bevroren en onder sneeuw lag. Niets was
er meer dan 'n brutale mus of ver 'n kraal. Als nu Lowijk niet meer
kwam om zich de schenen te warmen, omdat ie zelf aan huis vuur noch
kachel had, zou Daam bij stonden hebben kunnen denken dat de we
reld vergaan was en ie alleen vergeten bij die ramp met alles rond om
hem in huis, en 't stuk lucht en land dat ie van uit z'n raam zag. En dan
nog de torenklok, die luiden bleef en slaan.
ZO alleen zat ie meestal, want Helm was altijd op stap met z'n
konsoorten.
Vandaag waren ze naar de slagmolen met de lijmstokken.
Op de kletstruiken moesten er veel putters zitten, zo had ook Lowijk
gewild te weten. Ie zelf was nu biechten naar de Paters, zo ie zei, juist
of ie vreemde zonden had en niet bij mijnheer Pastoor durfde. En
Daam had onwillekeurig aan de proef van z'n varkenshelft gedacht.
Met de vroege duisterte van de valavond kwam Helm thuis. Daam
hoorde gestommel voor en er werd gemompeld en gegicheld. Die veno
ten zouen wel weer bij 'm zijn en ineens schoot 'm in de gedachte wat
z'n vaderozaliger altijd placht te zeggen van zo'n soort van yolk:
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„Bij hen, die gaan vogels en vissen vangen
Men zelden spek aan de zolder ziet hangen."
Zo overluid zei ie 't, dat ze 't horen konden. Ze lachten ermee en
daarom maakte ie zich gereed met niet meer op hen te letten. Hij nam
'n spaander en net toen ie 't brandend ding uit de kachel hield om
er vlam mee naar de tuitlamp te brengen, hoorde ie ze vertrekken.
Even later werd de klink van de achterdeur gelicht. Nieuwsgierig hief
ie de brandende spaander op, of dat Helm kon zijn, maar zag Lowijks
magere lijf met 'n „goe navend" en veel kou binnenkomen. Als nu in 't
weifelend licht had ie 't nooit opgemerkt hoe mager de vent uitzag.
Net of ie thuis z'n voedsel in 'n spaaikan voorgezet kreeg.
„Goe n'avend," taalde Lowijk nog eens, omdat ie geen antwoord
had gehoord.
„Navend Lowijk" hoorde ie traag en zat alree met de warme kachel
tussen z'n magere spillebenen, of ie er gans inkruipen wou. 'N flinke
kerstblok wees ie naar de vlammen.
„'T mag wel van avond" was 't korte bescheid.
Daar ie merkte, dat ie zo niet lang aan de praat kon blijven, begon
ie maar: „Helm zag ik net vertrekken."
Daam zag op: „Waarheen?"
„Ze gaan 't stalleke bouwen" gaf Lowijk spijtig terug.
Omdat Daam keek of ie niet begreep vervolgde Lowijk: „'T stalleke
van Bethlehem in de kerk; dat er achter onder de grote luchter altijd.. .
Hij hield plotseling op, omdat ie schuiven moest met z'n stoel, die net
voor de keukekast stond.
„Vertel maar verder" beduidde Daam, terwig ie kopjes, brood en vet
van de schapraai nam.
Daar Lowijk zag dat Daam twee kopjes nam was ie gedienstig om
te helpen.
Schuif bij Lowijk en eet wat mee." 'T was voldoende om de vent z'n
benen onder tafel te doen schuiven en zich spoedig thuis te doen geo
voelen. 'T deed hem danig deugd, als ie aan 'n kop koffie slobberde,
die zo warm was, dat ie haast 't huisje van z'n ziel brandde. Zwijgend
aten ze aan 'n hump brood en 'n stuk spek de tijd vol. Dan kroop
elk weer op z'n plaats en neep Daam de lamp uit.
„Vertel nu 'ns op" brak Daam de stilte. En Lowijk, die zich behaaglik
voelde na 't goede maal van ruw voedsel, vertelde hoe Helm nu met
de koster en de andere venten 't stalleke gingen recht zetten voor
de nachtmis. Juist wist ie hoe 't gaan zou van avond, want daarvoor
had ie 't lang genoeg zelf meegedaan. Eerst de planken uit 't lijkeno
huisje in mekaar timmeren; dan uit de pastorie de grote beelden halen.
Dat waren dezelfde, die de meid van de pastoor met de processie in de
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kapelletjes had staan voor 't huis. Hij wist nog dat ie 'ns gevallen
was op 't kerkhof met St. Jozef in z'n armen. De heilige had sintsdien
'n kapotte hand en 'n stuk uit de mantel.
Pastoorke had 't zo wat verholpen met stopverf en 'n kleurke, maar
't was toch nog goed te zien....
Als ze dan klaar waren met 't stalleke gingen ze mee naar mijnheer
pastoor. De verdere avond werd verbracht met kaarten. Er kwam 'n
lekker glaasje wijn bij. Laatste keer toen hij er bij was geweest nogwel
rooie en witte „zo fijn als voor de bisschop" had Pastoorken zelf gezegd.
Met 't vorderen van de tijd werden de kaarten weggeborgen en kwa
men er allerlei vertelsels los als over de kuusch van de Deelgaard, die
drie keer tegen de kerkdeur stiet eer ie binnen mocht. En allerlei
andere kerstvertelsels van vroeger tijd. De kerels onder mekaar kenden
ze en toch werden ze herhaald waarbij ook wel eens gelogen werd.
Maar dan mijnheer Pastoor, die er zoveel echte, heilige kende uit de
grote boeken die ie bij elk vertelsel aanwees in zijn kast vol. Zo
tegen twaalf uur ging men van uit de pastorie over 't kerkhof naar de
kerk om de „grote poos" ') te luiden. Dat was 'n werk, van twaalf tot
een, 'n vol uur aan die zeilen hangen, dat je op 't laatst de handen niet
meer voelde. Dan nog de kaarsen aansteken op altaar en langs de
pilaren, dat de kerk een licht was. Lowijk wist 't alles nog zo juist
en 't speet hem tot in 't diepste van z'n hart, dat ie er vanavond voor
't eerst niet bij was. Vooral omdat ie wist dat de helpers vijf gulden
mochten verdelen en Helm zeker daaraan niet Wilde meedoen als 'n
arme mens. 'T was profijt voor de andere. Van spijt werd ie stil en
omdat Daams gedachten met al dat vertelde bezig waren werd de
verdere tiid volgezwegen.
Nu en dan kwam er nog trage 'n woord uit hun monden vallen
over vroeger tijd. Voor de rest bleef Daam peinzen en schoof Lowijk
om wat te doen z'n klompen door de lichtklad, die uit de mond der
kachel op de vloer viel.
Stil, met hun eigen gedachten, bleven ze zitten tot Lowijk aanstalten
maakte te vertrekken. Rekkend en geeuwend mompelde ie iets van
„naar de nachtmis gaan" en omdat ie wist dat er overal te buurten
was tot dan, stond ie gamy bij de deur. Met 'n goe nacht bracht Daam
hem buiten en bleef nog even op 't erf toeven.
'T was koud! 'N stuk maan stond daar hoog in de vrieslucht tussen
de heldere sterren te glanzen. 'T licht klaarde over de velden in koude
blauwheid van sneeuwkleur.
1) Volgens oud kerstgebruik werd in de Kerstnacht in vele kerken van 12 uur
middernacht tot 1 geluid. Dit noemde men de „grote poos" of „grote pauze" luiden.
Dit vrome gebruik is sints enkele jaren bijna overal afgeschaft, helaas I
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In de verte hoorde ie Lowijk over de kriepende sneeuw aftrekken. Hij
ging binnen en stak de lamp aan, om alles op te ruimen van tafel en alles
klaar te leggen voor straks. De kom met water achter de kachel om
warm te worden en dan de roos uit de commodela opdiepen. Ze lag bij
verscheidene kleinigheden, die aan z'n ouders herinnerden en ie daarom
goed bewaarde. Nu nog z'n boekske open er naast. Naar de pinkende
vlam der tuitlamp gebogen, de bril laag op z'n neus, zocht ie de pagina
voor 't kerstgebed.
'T moest nog te vroeg zijn. Hij lichtte naar de klokkekast. Eerst elf
uur. Met kneep ie de lamp uit, omdat ie nog 'n uur in 't duister kon
zitten en alles nog 'ns overdenken, wat hem dierbaar was, zoals ie elk
jaar in deze stonde gedaan had. Hij leunde z'n stoel achterover tegen
de muur.
Nu was 't stil in de idompige achterkamer, waar 'n gemengtie reuk
rondwaarde van wierook uit 't kerstblok en de walm der smeulende
pit van de tuitlamp. Maanlicht viel door 't kleine venster op de vloer
en licht uit de vuurmond der kachel. Alleen 't getik van 't uurwerk
in , de kop van de oude klokkekast en 't geknetter van 't houtvuur dat
de tijd tdeelde, die traag voortkroop, zo traag. Daam had reeds driemaal
alles overpeinsd en de dromige stemming maakte z'n hert week. Daar.
om kuchte ie 'n paar maal en bedacht plots dat ie 'n kerstleis zingen Icon.
Zachtjes en met bevende stem zong ie traag en slepend:
„Nu sijt wellecomen, Jesu lieven Heer.
„Ghi komt van also hooghe, van also veer,
„Nu sijt wellecomen uit den hooghen hemel meer
„Hier al op dit aartrijck sijt ghi gesien nooit meer.
„Kyrie eleison."
„Kyrie eleison."
De la- atste woorden herhaalde ie, omdat het tweede vers uit z'n
gedachten bleek gewandeld. Als kind reeds had ie 't gezongen en later
elke kerstavond, toen z'n ouders nog leefden en alle nabers kwamen
kortavonden tot ze naar de nachtmis gingen. Vroeger! vroeger .... En
mijmerend liepen z'n gedachten langzaam eindeloos ver verloren; tot
ie indommelde. Verschrikt was ie wakker gesprongen, toen 't uurwerk
in de klokkekast koppig veel slagen aframmelde met 'n versleten klank.
'T moest twaalf zijn. Zenuwachtig ontstak ie de lamp. Ja, 't was zo;
nog even wachten, stil; de „grote poos" moest nabij zijn. 'T hinderde
'm, dat de pinkende vlatn knetterde en de klok boos haar staag getik
niet verzachtte. Stil. 'N pijnlike wachtstond dat alleen z'n hert klopte. . .
Dan plots rees Daams vinger als van 'n wijsgerig voorzegger en....
van de kerkzijde kwam de eerste klank, ... tot twaalf toe.
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Nu kwam 't los; daar stuwden de klokken haar klanken reeds de
galmgaten uit. 'T werd 'n wilde jacht over huizen en nachtelike sneeuwo
velden eerst, dan 'n deinende regelmaat.
Daam sprong op wierp deur en kleine raam open. Dat geluid moest
z'n woon vullen, vullen met z'n zang en lied, tot 't hem zou raken
z'n hart en ziel. En aldoor groeide 't aan en golfden de klanken van
daar hoog; ze vlogen en snelden door de vrieslucht langs maan en
sterren ver en verder tot aan de verste einders. Overal kwam 't nu
los en werd de lucht gevuld met de metaalklanken, zilveren getink en
bronzen getamp, en nog bronzener gebeier van klooster, kapel en kerk
ook uit naburige parochies. Ze zongen van nabij en verre oven en
overal dat machtige veelstemmige lied in deze plechtige stonde van
Christi geboorte. De sterren zongen mede en de bijen in de korven,
aarde en hemel, gans de natuur, 't heelal, 't zong en jubelde dit
Hosanna van de Kerstnacht.
Vol ontroering knielde Daam neder bij de tuitlamp en terwijl de
verdorde roos van Jericho haar blad en bloem openlegde voor z'n
oog nam ie z'n boekske van de Conste der Hemelsche Welsprekento
heydt. In de innigste vroomheid bad z'n hart en ziel, terwijl z'n bevende
vinger langs de vergeelde bladzijde dwaalde:
„Eertijds ben ik uyt den hemel met vier omringelt onder den blixem
— trompetten ende weerlichten op den bergh Sinai nederghedaelt;
maer nu — omdat niemanden eenen grouwel van mijn geselschap en
soude hebben — siet — ick ben hier bij u lieden u heel ghelijck — ghij
siet in mij uwe natuere — ick hebbe hongher — dorst — ick weene
ghelijck ghijolieden — ick ete — ick drincke — ick slape niet anders
dan ghijolieden — ick ben uwen broeder gheheel uolieden ghelijck."
Nu hoorde ie weer dat lied der klokken en blijde jubelde ie mede:
„Christe, Kyrieleison, laet ons Bingen blij,
„Daer meed' oock onze Leysen beginnen vrij.
„Jesus is gheboeren op den Heilighen Kerstnacht
„Van een Maghet reijne, die hoogh moet zijn geacht,
„Kyrie eleison!
„Kyrie eleison 1"
Met 't klokkenlied had 't medegeschald. Dat machtige lied klonk
door, aldoor . ... En weder boog ie z'n hoofd naar 't boekske: „Dat
een ieghelijck sich in dese stonde laete voorstaen in de speloncke van
dit Goddelyck kind to wesen — dat hij raecke het beddeken ende doecx
'kens van 't kindeken — dat hij riecke den wieroock van het stalleken
— idat hij groete de herderkens die daer komen gheloopen — dat hij
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dencke d'Engelen daer tegenwoordich to zijn — dat hij aenmercke
het krijten ende traenen van het kleyn kindeken — dat hij met een
ieghhelyck spreke."
Dan legde ie de handen gevouwen op 't herte, sloot z'n ogen en
mediteerde tot 't lied der „grote poos" eindde.
FRITS SMEETS.
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DE MONNIK VAN HEISTERBACH.
'k Heb al aardsche lusten genoten,
Hun eindigheid heb ik versmaad,
En de wereld van mij gestooten,
En het sterfelijk leven gehaat.
Doch het tijdelooze begeeren,
Dat folterde rustloos mijn borst,
Was het bittere rebelleeren
Van een uitgebannen vorst.
Want wel koos ik de kemelharen
Barre pij en de straffe tucht,
Maar mijn wrok was niet te bedaren:
Mijn daad was de wanhoop der vlucht.
'k Was geen van die stoute naturen,
Die, het oog op het doel alleen,
Doorschrijden de schroeiende vuren,
Dwars door de beproeving heen.
Om simpel t' aanvaarden dit leven,
Was de eeuwigheidshonger te trotsch:
Mijn verworpenheid heeft verheven
Een aanklacht voor 't aangezicht Gods.
Met mijn zelf,geschapen verdrukking,
Haar frons op mijn norsche gelaat,
Was 'k de schaduw op de verrukking,
Die extatisch geheven staat.
Dof klonk door de blanke getijden
Mijn gebed als van een, die vloekt:
Want hij kan het mensch,zijn niet lijden,
Die zoo naar de eeuwigheid zoekt.
Droefgeestig van heimwee en wrevel
Werd ik toen geteisterd met straf:
Te dwale' als een eeuwige nevel
Naar rust in een eindelijk graf.
Gedoemd tot mijn zwervende gangen,
Gedoemd tot dit bittere lot:
Te zijn het vergeefsche verlangen,
De pijn van de menschheid naar God.
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'k Werd de ziel van hen, die zich voelen
De gekluisterden aan een rots,
In wier grimmige harten woelen
De walg en opstandige trots.
En van hen de roep om vergeten,
Die gelaafd zijn van alle lust,
Met alleen het ondoofbaar geweten,
Dat ruischt als een zee op de kust.
En de wrok van hen, die vervloeken
Dit bestaan als doelloozen pijn,
Maar die met geen voetstap gaan zoeken
Een God, die gevonden wt1 zijn.
En ik werd de schim der geslachten,
Die naar God met een vaag gevoel
Van versmaadheid en onmacht smachten
En als zij ging ik zonder doel.
In alle weemoedige zuchten,
In de stem van klagenden wind:
Ilc leefde in alle geruchten,
Eens in zondige smart bemind.
Ilc zwierf — geen plek die mij restte —
In het onherbergzaam getij
Voorbij aan de veilige nesten
Van lamplicht en mijmerij.
Met geen stem, dan alleen het steunen,
Door dolenden wind begeleid:
Ik kon enkel in schouwen kreunen
Om vergeefsche meewarigheid.
Toen een eeuw vervuld was van dwalen,
Ging mijn menscheziel, eindlijk uit
Zijn nevelen stijgend, aan 't stralen
Als door een bewasemde ruit.
0 't langzaam en heerlijk herkennen
Van een wereld, die fonkelklaar,
Geleidelijk als om to wennen,
Uit de misten werd openbaar!
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Ilc, die als een schim of een wadem
Tusschen hemel en aarde schreed,
a voelde verrukt weer, hoe d'adem
Mij warm langs de handen vergleed.
0 het blijde leed en het zingen
Van 't onstuimig ruischende bloed,
En de drift der verwonderingen:
Het ontwakend kindergemoed!
Na veel dwalen op wonde voeten,
In ootmoedige vreugd verduurd,
Heeft God m'in geduldige boete
Op weg tiaar mijn klooster gestuurd.
Toen tampte het klare verblijden
Van de zilveren kloosterbel:
In de tuinen rees mijn getijde
Als een lentedag blank en hel.
In mijn pij door de kloostergaarde,
Als een witte verwondering,
Ging ik weer als een kind der aarde,
Een gelukkige sterveling.
a heb toen mijn handen geheven,
En mijn vingers aaneengespreid:
In hun bekken glansde het leven
Als een zuivere zonnigheid.
En ik staarde naar 't leven niet minder
Vol welig diepruischende vreugd,
Als een kind, dat een mooie vlinder
Of een bloem op zijn hand verheugt.
Zoolang in de leegte verloren
Van geen tijd en geen eeuwigheid,
Werd ik weder in de verkoren
Hof der argeloozen geleid.
Na 't eindeloos waken wies onder
Het blank baldakijn van den slaap
Mijn verwelkte vleesch door een wonder
Tot de bloeiende jonkheid van knaap.
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En ik kende weer de vervoering,
Het teederohartstochtlijk gewoel,
En de zachtbewogen ontroering
En de deining van meegevoel.
Al wat in mijn ziel leek te slapen
Nooitoontloken, in wrok verstard,
Sprong met d'onverwachtheid eens knapen
Weer rijzig en sterk in mijn hart.
In mij gleed, na mijn overgave
Aan het leven in lust en pijn,
Zoo stil als een herfstvrucht, de gave
Van in God verjongd te zijn.
BERNARD VERHOEVEN.
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BIJ DE KRIBBE.
Maria zat en in haar schoot
lag het kindeke, de voetjes bloat;
't was als een bloeiende bloem zoo schoon,
Maria's kindje, Gods eenige Zoon,
een bloem, die zoo zoet en zuiver geurt,
dat gij het al van verre speurt.
Sint Jozef stond en zweeg en zag
naar 't kindje, dat zoo schoon daar lag;
dan keek hij weer Maria aan,
hij keek en liet zijn tranen gaan,
die glinsterend vielen in zijn baard,
zoo blij heeft geen geweend op aard.
Maria zat of zij niets zag,
als Jezus, die daar voor haar lag;
maar, als men naar haar schoonheid keek,
was het, of zij verborgen leek:
de heilige Geest weefde van licht
een sluier voor haar aangezicht.
Ilc kwam heel zacht en boog heel diep,
en keek of 't kindje soms niet sliep,
maar Jozef, door zijn tranen heen
zacht lachend, gaf mij moed meteen;
ik keek Maria smeekend aan,
maar zij, zij had mij al verstaan;
ik hoorde mijn hart met groot geklop
en zei nog eens mijn woordekens op,
want woordekens fijn uit een oud, dik boek,
had ik mij geleerd voor dit bezoek.

Maria nam haar kindje toen
en gaf het zacht een innigen zoen,
dan hood zij mij lachende Jezus aan,
sint Jozef kwam dicht bij mij staan.
a kuste het kindje zijn voetjes bei,
en zei iets, maar wist niet, wat of ik zei;
ik kuste zijn handjes toen, zoo teer,
geen woordeke wist ik meer, als „mijn Deer";
ik kuste zijn hoofdje toen, nog zoo klein,
kan iets in de wereld wel zoeter zijn?
maar toen zij hem tegen mijn hart aanlei,
0 't was, of mijn hart versmolt in mij;
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ik keek, toen Maria mij kijken liet,
in zijn oogjes.... meer weet ik niet, wat is geschied,
alleen, dat ik pas tot mij zelven kwam,
toen zij hem mij zacht uit de armen nam.
Ik boog, al weenend, heel diep, ten groet,
en stamelend zei ik:,, dag, kindeke zoet,
Marialief en sint Jozef, dag!"
en, even nog kijkend, hoe 't kindje daar lag,
ging ik heen — en 't was me of de aarde versch rook
van de bloem, die aan 't twijgje van Jesse ontlook;
met dat ik, voor 't laatst, nog eens omwaarts keek,
zag ik, hoe een engeltje nederstreek
op het plaatsje juist, waar ik gezeten had,
het streek en boog toen heel diep en bad;
en ik voelde, dat engeltje bidt voor mij,
en ik ging, om alles zoo blij, zoo blij.
Hebt gij dit gelezen, ga zelf dan eens zien,
als het kindje niet slaapt, zal ook u zoo geschien.
REN8 KLINKENBERGH.
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DE MAAGD EN ET KIND.
Voor m'n moeder.

....Stil lag et Kind te staren in de krib.
Reeds viel 't lichte schemer binnen et krot van 'n stal, en vaag licht,
ten de omtrekken der dingen in et bleke licht.
Als met die glanzing mee, trilde de kou — en nu en dan ritselde 'n
rilling door et harde stro; want de adem van de os kon toch niet geo
heel verwarmen. En wanneer dan weer 'n snerpende windvlaag langs
de stalwanden schuurde en vlagende flarden rumoer uit de stad overo
droeg naar hier, keek de Koningsbruid met ernstigoangstige ogen
naar et Kind dat staarde....
Vanuit de verte telkens weer aanwaaiend lawaai — en de oude man
waakte even op uit zijn droomstemming; 't was hem zo vreemd, alles
wat er gebeurde in deze nacht; 't leek alsof heel hun smartelike reis
alleen maar om deze gebeurtenis geweest was — en zij nu wel weer
konden terugkeren naar et eigen stadje....
Stram voortschrijdend door die dromenacht togen op naar 't koninko
like Kind de zoekers van de in doeken gewondene.
....Nu waren er velen binnen de stal — en dadelik aehter hen sloten
aan de velen die Been plaats binnen konden vinden, geduldig wacho
tend met gevouwen hun harde handen, en in de oude trouwe ogen
'n blinkende glans. Dicht bij de krib stonden de kinderen: twee jono
gens en 'n meisje — hun moeders waren gestorven. Zij hadden et licht
aan de hemel 't eerst gezien en de herders gewekt.
De herders, al waren zij oud, veel ouder dan de Moeder bij de krib,
wisten niet wat te zeggen. Zij waren maar gewone eenvoudige mensen
die hun , dagelikse arbeid deden op de velden zonder verwachten van
veel gebeurlikheden. En nu die Engel die hun wekt.... Daarvandaan
was et heel stil; 't luidste klonk 't zoeven van de os; die stond almaar
bij 't Kind.
Toen kwam plotseling 't meisje helemaal naar voren, met 'r handjes
op de rug; bij de Krib ging 't op de tenen staan om et Kind te kunnen
zien.
„Dag, Kindje...."
Het Kind zei niets.
„Vinoje 't niet koud zo, Kindje?"....
En nog zei 't Kind met z'n strakke ogen niets. Maar zo fel was z'n
blik dat 't meisje dacht: „Toch weet ie wel wat ik bedoel!"
En haar sterreoogen lachten en straalden op et Kind neer; en met haar
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groezelige handje streek ze voorziohtig langs Zijn zijige bloeiende
wang.
Toen de herders vertrokken waren, stond de Moeder naast haar
Kind. Ze was nog heel jong, nog 'n meisje bijna. Haar donkergroen
kleed viel tot over haar voeten in een lange strekking. Als in 'n droom
zagen haar ogen — en toen met 'n langzame beweging, 'n droom:
gebaar naim ze 't Kind in haar armen, en buigend neer haar hoofd, kuste
ze met haar stille lippen, 'n zaohte, nauw,beroerende kus op Kindjes
lippen. Haar lang blond haar viel langs haar schouders of en glansde
lichtend in de glorende schemering. Diep gloeiden haar wangen — en
de innigheid van heel 'haar ziel en lichaam trok samen in de wijde,
smartelik droeve iogen, overtogen door 'n nevel: „Mijn Jezus, mijn
kindjelief, je zal mijn grote vreugde zijn?"....
Het Kind schouwde haar aan. En na 'n krimpend smartgebaar waar,
in Maria haar hoofd over et Kind boog en et drukte aan haar warme
borst, richtte zij zich op en in majesteitelike grootheid hief ze 't Kind tot
voor haar borst en liet haar hoofd achterover nijgen, waarna zij met
geloken ogen wegzonk in de schouwing Gods bij de opdraoht van haar
Kind aan God en de mensen.
Toen et Kind weer naar zijn maagdelike Moeder Maria keek, stroom,
de 'n gloed van Zijn ogen in de hare, et was haar alsof 'n gouden
glans haar ziel binnen vloeide. En de schijn van haar geluk omwaarde
't Kind. Zodat de oude Jozef steeds verbaasder werd 'dm de wonde,
ren van zijn vroom leven.
Daarna werd et heel stil van beweging en gebaar: de dag draalde
melkbleek door et stukke dak naar binnen waar de oneindige Zwer,
vers toefden; over de velden stond hoog en wijd de boog der eeuwig,
heid, rijkend tot et oneindige. Het licht der dag viel op de roerloos
ingetogen Moeder met et Kind....
De deur ging op 'n ikiertje open, en Jozef keek er naar met wat
angst: et meisje gluurde naar binnen en toen ze zag alleen to zijn, trad
ze nader naar de heilige Maria, en izei: „Is dat Uw Kindje? Wat is et
'n lief Kindje!"
En Maria boog neer en liet et kleine meisje haar Jezuskind toen even
kussen.
GERARD KNUVELDER.
A., 20 November 1922.
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OVER RYTHMIEK EN VOORDRACHT IN DE TOONKUNST.

De groote moeilijkheid bij het analyseeren van een melodie (of geo
deelte daarvan) is het vinden van den toon, die het begin van de thesis
is. 't Spreekt vanzelf, dat door het verkeerd verdeelen van een zin in
arsis en thesis, het rythmisch karakter geheel kan veranderen. Immers
in zoo'n geval zou een zindeel, dat bewegelijk en toenemend in kracht
moet zijn, rustig en afnemend in sterkte worden en omgekeerd.
In een motief van 2 of 3 tonen is het tamelijk gemakkelijk de scheio
ding van arsis en thesis aan te geven, daar de thesis altijd op een zwaar
maatdeel begint en in een dergelijk geval in een zin maar een zwaar
maatdeel zal voorkomen. Is de zin of melodic echter uitgebreider, dan
hebben wij uit te maken of wij te doen hebben met:
a. een uitgebreide arsis en enkelvoudige thesis.
b. een enkelvoudige arsis en uitgebreide thesis.
c. een uitgebreide arsis en uitgebreide thesis.
Sommigen verdeelen een melodie zooveel mogelijk in twee aan elkaar
gelijke deelen. Dit (gaat echter alleen maar op, wanneer men te doen
heeft met tonen van gelijken tijdduur en is in sommige gevallen nog
absoluut niet juist.
Meestal blijkt het, dat 't onmogelijk is een melodie of zin in twee
aan elkaar gelijke deelen te verdeelen, vooral ook omdat de thesis op
't zware maatdeel moet beginnen en dus moet men anders te werk gaan.
Evenals in de woordkunst een woord of zin eindigen kan op een
betoonde of onbetoonde lettergreep, zoo kan ook het einde van een
muziekzin of melodie voorkomen op een zwaar of licht maatdeel. Eino
digt de zin op een zwaar maatdeel, dan noemt men dien uitgang manneo
lijk, is het einde op een halt maatdeel, dan heeft men te doen met een
vrouwelijken uitgang. Hierbij moet nog opgemerkt worden, dat het eino
digen van de melodie op een mannelijken of vrouwelijken uitgang zoo
te verstaan is, 'dat de zware of lichte tijd, waarop de laatste toon van
een melodic begint, beslist over het karakter van den uitgang. Het doet
er dus niets aan af, of die laatste toon kort of lang is en of hij als laatste
tijd een licht maatdeel heeft; het begin van den toon beslist over het
karakter van den uitgang.
Hierbij eenige voorbeelden:
etc.
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Men ziet hier, dat zoowel in A. als in B. de allerlaatste tijd op den
2e tel der `maat valt, maar, omdat in A. de laatste toon reeds begonnen
was op , den eersten tel en verder tot en met den tweeden tijd vasto
gehouden werd, terwijl in B. de laatste toon niet alleen eindigt, maar
ook begint op den tweeden tijd dat er dus ook wel degelijk verschil
bestaat tusschen deze zinnetjes.
De uitgang is van zeer veel Ilelang bij het verdeelen van een zin in
arsis en thesis.
Bij zeer eenvoudige zinnetjes bestaande uit twee tonen, waarvan de
eene arsis en de andere thesis is b.v.

is de verdeeling niet moeilijk, maar nu stuiten wij op een andere moeio
lijkheid nm. deze: dat de arsis altijd bewegelijker is en meer kracht
noodig heeft dan de thesis, die rustiger is en waarvan de kracht altijd
meer een uitvloeisel is van de kracht van de arsis.
En nu is het eigenaardig dat de laatste toon van een kleineren of
grooteren zin nooit de sterkste zijn'kan. (Dit kan alleen maar bij een bij,
zonderogewilde manier van accentueeren, het pathetisch accent , waaro
over wij nu nog niet spreken).
In bovengenoemde voorbeeldjes moet dus de arsis sterker zijn dan
de thesis.
Jets anders zou het zijn, wanneer dezelfde voorbeeldjes een vrouweo
lijken uitgang zouden hebben b.v.:
of

Hier zou de sterkste toon op den begintoon van de thesis vallen.
Men ziet dus, dat de kracht van den toon niets to doen heeft met het
karakter van arsis en thesis apart, maar voortkomt uit een combinatie
van deze twee. Als algemeene regel mag men aannemen, dat:
a. bij een vrouwelijke uitgang het hoofdaccent van een zin valt op
het laatste zware maatdeel; b.v.
■11

0-

d. bij een mannelijken uitgang het hoofdaccent van een zin valt op
het v6Orlaatste zware maatdeel: b.v.
111....■
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In voorbeeld 2, eindigt de zin op ten niannelijken uitgang (de laatste
toon begint op een zwaar maatdeel).
De scheiding tusschen arsis en thesis valt dus tusschen de 2e en 3e
toon en het hoofdaccent valt op den 3e toon.
Voorbeeld 1 kan op twee manieren opgevat worden, n:m. het kan
beschouwd worden als een zin en dan zijn de 3 eerste tonen arsis en de
rest thesis en valt het hoofdaccent op den vierden toon.
Beschouwt men het als twee zinnen, dan moet het hoofdaccent valo
len op den tweeden,

to voorbeeld I eindigt de zin op een mannelijken uitgang (de laatste
toon begint op een zwaar maatdeel).
De scheiding tusschen arsis en thesis valt dus tusschen den tweeden
en den derden toon en het hoofdaccent op den derden. Wij hebben
bier dus to doen met een enkelvoudige arsis en een uitgebreide thesis.
In voorbeeld II (eveneens mannelijke uitgang) is het hoofdaccent
op den tweeden toon, dmdat het hoofdaccent moet komen op 't vooro
laatste zware maatdeel (in dit geval den derden tijd der maat, die
zwaarder is, dan de tweede of de vierde).
In voorbeeld III kan men twee opvattingen hebben n.m.
beschouwt men deze zin, als bestaande uit twee, dan valt het hoof d.
accent op den 4en tijd der maat,
beschouwt men deze zin als een geheel, dan moet het hoof daccent
vallen op den 4en toon.
Men denke er dus wel aan, dat de laatste toon nooit het hoofd,
accent beef t, als de componist dat niet uitdrukkelijk aangeeft.
Over het verder verband tusschen hoofdaccent en arsis en thesis
in een volgend artikel meer.
Nijmegen.

WILLEM VAN KALMTHOUT.
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OVER 'N NIEUWE KERK.
Wanneer te Leveroy in 't Noord,Limburgsch dorpje van ongeveer
800 zielen deze kerk zal gebouwd zijn, heeft de Pastoor, die ze bouwde,
'n prachtig stuk parochiaal werk geleverd.
Want allereerst heeft hij 't mooglijk gemaakt: om 't zoo lang ver%
geten en verwaarloosd verbantl tusschen altaar en geloovigen te her,
stellen, door offertafel en christenvolk wezenlijk in een ruimte samen
te brengen zonder beletsel van uitzicht,benemende kolommen en af,
leidende bijkomstigheden; — en vervolgens heeft hij dit gezonde litur,
gische idee laten verwezenlijken in eigentijdsch materiaal, dus eigen,
tijdsche vormen, waardoor dit idee gemaklijker ingang vindt en ge,
maklijker wordt beleefd, omdat 't zich beter zal aanpassen bij de
twintig,eeuwsche strevingen van 't katholieke yolk.
Wanneer nu de aandacht gevraagd wordt voor deze dorpskerk, dan
geldt 't hier geenszins 'n reklame voor bouwmeester Wielders. Dan
ware 't immers veel praktischer geweest om meer imponeerend en
omvangrijker werk van hem te bespreken. 't Gaat hier echter uitslui,
tend: om wat belangstelling op te wekken voor 't moderne kerk,
bouw,beginsel, om daar wat inzicht in te geven. Om'dat in de praktijk
velen daar nog zoo eigenaardig over denken: omdat ook in menig geval,
tot schade der roomsche kerk,bouw,ontwikkeling, tusschen de bouw,
heer eenerzijds en de bouwtneester anderzijds, konflikt ontstaat: de
eerste zit te vast aan verouderde vormen, en de tweede is te levend en
te overtuigd en te bekend met 't modern bouwmateriaal om zich
bevredigd te voelen in de herhaling van gothiek of romaansch met des,
noods 'n bizaar kapiteeltje.
En omdat nu dit eenvoudige dorpskerkje zoo zuiver, dunkt me,
de moderne kerk,bouw,beginselen verwezenlijkt, en juist om z'n een,
voud en kleine proportion voor oningewijden 'n voorwerp van zeer
aanschouwelijk onderwijs is, was 't al te verleidelijk om er niet 'n
bespreking aan te wagen. Onder de invloed van deze overweging al,
leen, stond de bouwmeester me z'n teekeningen af.

0 0 D
Wat bij de platte grond terstond opvalt, is de breede en korte
oppervlakte van 26,95 M. op 22,66 M; met boven 't middenschip een
groot en allesobeheerschend gewulfsel, neergezet op vier hoekpijlers.
Daardoor is 't zicht op de offertafel, ook vanuit de smalle zijbeuken,
onbelemmerd. Deze krachtige beheersching van 'n groote ruimte, waar,
door zoo schoon de gemeenschap tusschen priester en yolk wordt
mooglijk gemaakt, kan hier makkelijk worden verkregen, door de ge,
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wapende,beton,konstruktie, van welk modern materiaal trouwens in
heel deze kerk 'n openhartig, praktisch en tevens aesthetisch gebruik
is gemaakt.
Gebroken is hier ook met de gewoonte om 't zangkoor achter in de
kerk te plaatsen: 't is vooraan rechts van 't altaar, en gelijkvloers met 't
priesterkoor aangebracht, waardoor de liturgische funktie van de kerk,
zanger is verzinnebeeld en vergemakkelijkt.
't Priesterkoor met z'n diepte van 7,50 M. is met z'n drie telkens
nauwer wordende bogen: 'n logische en geleidelijke doorzetting van
't kerkruim; 't biedt 't altaar aan: 't zuigt als 't ware de aandacht van
't kerkvolk op 't essentieele van onze eeredienst: de 'offertafel; voor,
waar 'n treffende samengang tusschen de bestemming van 't gebouw
en de vorm van 't gebouw.
Om nu 't zien naar 't voorname altaar rustig te houden, is alle licht
van achter geweerd: dat valt van weerszij alleen naar binnen. Daardoor
ontstaat tevens 'n niet onderbroken en hier tevens 'n niet gebogen
muurvlak, wat ten zeerste ten goede komt aan 'n latere harmonieerende
beschildering. Welk verrassend effekt de drie telkens nauwere koor,
bogen ook van buiten maken, toont 't tegenwoordige kerkje van
Reijmerstock, 'n werk van dezelfde bouwmeester: en 't zou jammer
zijn, wanneer deze absis,bouw gewijzigd moest worden.... omdat 't
nog nooit zoo gezien is.
De ruimte van dit betreklijk klein kerkje zal grootsch aandoen door
de gave lijnen der struktuur, terwijl 't licht in deze eerlijke ruimte
naar binnen geworpen wordt door drie ramen in noord,, zuid, en west,
gevel. Deze vensters, ieder 6.65 M. breed, hebben omraming en posten
in gewapend beton. De afwijkende vorm vindt z'n logische verklaring
in dat materiaal: tevens wordt zoodoende alle zijdelingsche druk ge,
weerd, waarmee wel rekening gehouden moest worden, als de over,
spanning in baksteen was toegepast. De gevel behoeft daarom niet
zwaar te zijn (44 c.M.), en kan toch spouw,muur zijn. Aan zoo'n
beton,raam zijn trouwens meer praktische voordeelen: 't glas in lood
kan veel beter waterdicht worden afgewerkt dan in baksteen: terwijl
't glas een groot geheel uitmaakt.

0 0 0
Men bezie nu eens de West,gevel, met z'n intieme acht venstertjes
in de tegenbouw, waardoor 't licht valt achter in de kerk: boven de
tegenbouw het breede gevel,raam: geen ornainentatie om de posten:
'outer de rust van 't even naar voren uitbloeiend metsel,vlak in geel,
grijze, ruw,gezande, miskleurige baksteen, terwijl beneden 'n plint is
aangebracht in donker,paars gesinterde steen. Achter de gevel steekt
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beschuttend 't dak omhoog met z'n echt,vaderlandsche roode pannen,
die in dit landsehap zoo mooi doen.
Wat is dit alles simpel en sober, wat is dit zuiver en eerlijk: en
daarom zoo weldadig te midden van veel architekturale drukte door
schijnvorm, ornament,manie en „zuilen,waanzin," waarin we helaas
nog zooveel moeten leven.
Bemerk ook even, links van U, de doopkapel, in proportie misschien
wat groot, maar met z'n malsche ronding zoo innig west met noord
verbindend; en met z'n vriendelijke venstertjes,reeks tevens zoo'n
aangename hoek,vulling.
De biechtstoel aan de noordgevel, links van de zij,ingang aange,
bracht, zou, van buiten bezien, wel eens te los van 't geheel kunnen
staan: z'n ruimte groeit niet uit de groote ruimte: hij staat wellicht
plomp en vierkant tegen de zijgevel. Voor 'n eerlijk bouwer, die 't
gebouw van buiten laat toonen gelijk 't van binnen is, zal de fraaie,
en tevens doelmatige aan'brenging der biechtstoelen wel altijd 'n groote
moeilijkheid zijn. Hier lijkt ze ten halve opgelost. Misschien dat de
werkelijkheid gunstiger zal aandoeil dan de teekening doet verwach,
ten. Veel beter daarentegen is deze moeilijkheid opgelost aan de
zuid,gevel; hier verbreedt , de bieehtstoel,ruimte de torenvoet, en maakt
voor 't oog 't staan van de toren veel steviger, en houdt hem ver,
bonden aan de gevel.
Van sterk bouwkundig voelen en kunnen getuigt die 28 Meter hooge
toren. Om z'n plaats te waardeeren beschouwe men de situatie; hij is
't dwingend verzamelpunt van drie straten, uitloopend op 'n eerbiedig
kerk,pleintje; hij markeert de verbinding van kerk met buiten; en
ofschoon hij 't bouwplan asymmetrisch maakt — wat eerder 'n voor,
deel is — brengt hij er de voorname en onmisbare rust in der even,
wichtigheid. Als men de bouw van den toren op 't perspectief — zoo
was hij oorspronkelijk gedacht door de bouwmeester — vergelijkt met
z'n verschijningsvorm op de teekening van west, en zuidgevel, bemerkt
men hoe na rijping 't geheel zich verzuiverd heeft. De omvang is zeer
gelukkig met 'n halve meter afgenomen, de ornamentatie in de vier
hoekrondingen is aehterwege gebleven, waardoor de milde opvaart
niet onderbroken werd; 't uitgolvende midden — 'n treffend spel op 't
sobere steenvlak, dat ons ook boeit, gelijk we zagen, aan voor, en
zijgevels — in de vier rustig gehouden muren smaakvol aangebracht,
wordt in z'n werking markant versterkt door dwars,insnijdende ven,
stertjes, waarvan 't laatste klimt vlak tot onder de wijzerplaat, wat bij
mooglijk uurwerk,herstel, 'n groot gemak is. En boven: de korte be,
schuttende spits met 't open klokken,huis.
0 D 0

214
In 't inwendige kon de bouwmeester uit finantieel bezwaar de roncl
boog niet handhaven; die gaf anders zoo'n heerlijk beschuttende over.
spanning. Doch ook bij de zacht,aangebrachte spits,boog zal 't voelen
van 'n dak boven 't hoofd behouden blijven, doordat de boog- laag
aanzet.
Men lette hier ook op de elektrische lampen o.a. aangebracht op de
plaats van 't kapiteel, dat bij deze konstruktie misplaatst want on.
logisch zou zijn, omdat 't gewapend beton uit de fundeering naar
boven gaat en geen aanzet behoeft boven de vloer.
Deze vloer wordt een groot vlak, hygienisch en naadloos, terwijl
de specifieke warmte van 't daarvoor te gebruiken materiaal gelijk
is aan die van hout.
Op enkele bizonderheden is in deze korte beschouwing gewezen,
maar, naar ik hoop, in voldoende mate; niet alleen om te beseffen, dat
hier 'n mooi stuk bouwkunstig werk geleverd kan worden; maar tevens
om ons alien te versterken in de overtuiging, dat onze tijd over vth
doende technische en aesthetische middelen beschikt om zich frisch
en overtuigd los te werken uit verouderde kerkbouNwvormen, zoodat
'n waardige weergave van 't nieuw katholiek levensinzicht kan worden
bereikt.
M. MOLENAAR, M. S. C.
Eerste Zondag v. d. Advent 3 December 1922.
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EENZAANi.
De glorieuze verrukking wijkt langzaam naar verre verten. En in de
leegte rijst op de stildroeve wemoed om de verloren geweken droom.
Als in 'n nevel over herfstlanden waar geen glorende luister der zon
wolken doorzeeft, beangst ide verlatenheid: alleen op de wereld met 'n
verslagen •droom —; hoog aan de lucht voeren de wolkestoeten haar
mee
In eindeloos verlangen strekken mijn handen, strekken in onmacht;
en mijn moe hoofd zinkt tot et roerloos staart in de duisternis; geen
hoofd en geen borst waar et zich te ruste vleien kan; nergens je ogen
waar dieper geheim van Gods almacht in lag dan in de sterren, toen
ik wegzonk in de diepten van je ziel om daar mezelf te vinden. Heb
jij me niet mezelf laten zien? Wie deed mijn bloed jagen als herfst
vlagen door najaarsdagen, onstuimig dat et rood mijn wangen kleurde?
Wie maakte mijn ziel tot de strak gespannen harp waarin alle vreugden
luidop rilden en alle smarten dieper hun nameloos leed kermden? Wie
gaf mij de macht dromen te dromen van wijdser pracht en heerlikheid
als ooit mijn leven kende? Wie leerde mij kennen de gruwzame ver.
schrikking als 'n gedoemde onder et nachtzwerk óm te zwerven over
de verscheurde wereldrotting, toen weg week alles, sints et licht van
je ogen gédoofd werd, en ik de stille beroering van je handen nooit meer
voel? ....
Hoor — de storm raast door de nacht; de nacht is 'n adembeang
stigende droom. Gods hand grijpt krampend zwaar de wereld die ver.
duistert; de donderwolken drijven tegen elkaar: hun vuur valt over de
wereld, en vlammen slaan uit 'n eenzaam huis, daar op de hei. — 0 waar
ben je, in deze nacht? Waar ben je.... en ik ben niet bij je, om jouw
hoofd te leggen tegen et mijne, om samen de duisterheid der nacht te
doorwaken.
Hoor — Gods machtige hand schudt der bomen kruinen die neer.
buigen in demoed. Waarom buigen onze hoof den nooit samen neer?
Ik ben eenzaam als 'n schipper op zee in z'n sloep. a ben zo
eenzaam.... De kring der dagen trekt over de wereld — en van de
nachten weet geen te verhalen. De dagen aanvaard ik zonder te weten
waarom. Wat is mij hun luister zonder jou; de stralende branding
van de zon verschroeit mijn ziel, nu de koebkalme rust van je ogen
week.
De bange verschrikking der dageneenzaamheid doet me verlangen
naar de nacht; en de sombere dreiging van et nachtduister stuwt mijn
begeren naar de dag.
Waar leidt et leven zonder jou?
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Jou ,gaf ik mijn droomen, dat ze je sierden als 'n prinses; je kwam,
een zonnige lente, met je ogen van wemoed glanzend, en je gelaat was
de schoonste droom mijner ziel; een droom hebben we samen beleefd;
— toen ging je hene als vreemde, en ik, ik blijf alleen.
....Nu dool ik om naar Gods oneindig vaderhart, nu smartlik ster,
ven all'erinneringen als verbloeiende dorrende bloemen....
Daar ergens wijd, aan et eind van de baan, wacht de Bruigom mijner
ziel, en wacht, en wacht, wacht mij, zoals ik wacht op jou.
Naast mij schrijdt voort met z'n dorre hand mijn kille eenzaamheid.
In mijn oren fluit der mensen schrille lach; hun dwaasheid werpt z'n
matte glansen over rauw open wonden van rood leed.
Waar vluchtte je heen dat mijn armen je niet meer vangen kunnen? . .
God helpe mij eenzame.
G. v. B.

ALBERT SERVAES 5

(TEKENING)

BIDDENDE FIGUUR 1912

ALBERT SERVAES 6

(TEKENING)

CARMELIET 1922
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ALBERT SERVAES.
De vermaardheid van Servaes is op een even eigenaardige wijze onto
staan als zijn werk zelf. Opgevoed in een kruidenierszaak te Gent, onto
vluchtte Servaes het ouderlijke huis om zich geheel te geven aan zijn
scheppingsdrang, al mocht hem dit ook lange bittere jaren van onto
beringen kosten; en toen hij zijn eerste groote werken klaar had, werd
Servaes in het eigen Vlaamsche land op heftige wijze aangevallen; pas
bij zijn overkomst naar Holland behaalden zijn vereerders de boveno
hand.
Servaes' zoo veel omstreden werk bestaat hoof dzakelijk in een geo
teekenden en een geschilderden kruisweg, waarvan de eerste plastisch
bedoeld is en de laatste aanschouwend gedacht, mitsgaders uit een geo
schilderden boerencyclus van twaalf tafereelen, waarin de groote
levensmomenten der katholieke boeren van Vlaanderen gemodelleerd
zijn naar de vier jaargetijden, zoo dat de doop bij de lente begint en
de begrafenis in den winter voltrokken wordt.Voor een goed begrip
van Servaes' beteekenis is dit van vroeger dateerend werk ongetwijfeld
onmishaar, maar, vergeleken bij de kruiswegen, niettemin van ondero
geschikt belang.
0 0 0
Naar het uiterlijk bezien, geven de doeken van Servaes gemakkelijk
een verrassenden en tegelijk banalen indruk. De — in de kruiswegen
zeer schaarsche — figuren lijken onbeholpen en ruw afgewerkt, zoo
maar vluchtig geteekend, in strijd met de meeste wetten van eene voor
ons begrip harmonische compositie; en de kleuren — dit voornamelijk
bij den boerencyclus — vertoonen vaak de hardheid of de eenvoudigo
heid van een beginneling. In verrassende tegenstelling met deze aspecten
wordt men dadelijk in de ziel getroffen, door een intense sterkte, welke
men onwillekeurig achter de bijna vormelooze gelaatsuitdrukkingen
weet of zoekt, door een geweldige plastiek, die ver over de soberheid
van de lijnen heen reikt, of door levend licht van getemperd wit of geel,
dat denken doet aan Rembrandt. En het kan lang Buren, voor de tweed
strijd in het gemoed van den toeschouwer is beslecht tusschen afkeer
en toegenegenheid; vooral wanneer men niet den persoon van den
kunstenaar kent, en aldus diens bedoelingen, en men deze moet opo
maken uit het werk, waarvan de vorm niet adaequaat is aan het noro
male waarnemingsvermogen.
0 0 0
Het is dan ook begrijpelijk dat Servaes spoedig werd aangevochten.
Het is verder heel gewoon dat er een botsing kwam tusschen hen bij
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wie een eerste ontmoeting met zijn kunst eenerzijds in afkeer en ander%
zijds in genegenheid overging, en dat die botsing in oogenblikken van
scherpte bij de aanvallers geleid heeft tot woedende oordeelvellingen als
„duivelswerk". Tot dit laatste zal zeker de opvallende disproportie heb%
ben bijgedragen tusschen de doorstralende kracht van Servaes' geest en
de voor veler vastgegroeiden kunstsmaak afstootende vormen: een
probleem dat uiteraard voor overdrijvingen en uitersten zeer vatbaar is,
voornamelijk in een periode van cultuurcrisis, zooals wij er thans
eene beleven. De bewonderaars van Servaes kunnen ook volkomen
gelijk hebben wanneer zij in hem een magistrale uitdrukking toejuichen
van een diep geestelijk leven, dat naar christelijke wedergeboorte
streeft, en daarmede toch een eenzijdig standpunt innemen ten over%
staan van wat al of niet als eeuwige kunst moet kunnen gelden.
In ieder geval staat boven deze polemiek verheven, dat Servaes een
ernstig katholiek is, wiens bedoeling niet anders is dan zijn katholici%
teit ook in zijn kunstenaarsroeping volmaakt te beleven.
0 0 ❑

De groote verdienste van Albert Servaes is m. dat hij zijn levensbe%
ginsel en zijn levensharmonie zoekt in het principieel en absoluut katho%
liek zijn, en zijn kunst niets anders laat zijn dan het eenvoudige opbloei%
en daarvan. Ons christendom heeft niet voor roeping om de menschen
vormen van kunst te brengen, maar levensinhoud, en den eenig waren
en eeuwigen; uit een ziel die aan die roeping getrouw is, groeit de groot%
ste schoonheid, al zij deze dan ook slechts in een stoffelijken vorm te
realiseeren, voor zoover daartoe natuurlijke middelen voorhanden zijn.
Daar Servaes niet denkbaar is zonder de omgeving waaruit hij is voort%
gekomen, moet men met des te meer reden een gelukkig teeken zien
in zijn even ongedwongen als onvoorwaardelijke beginselvastheid, waar
zijn Vlaamsche yolk in zekere opzichten zoo hopeloos versukkeld lijkt
in bedriegelijk vertoon en lafhartigheid, ook onder hen die voor goede
elementen doorgaan. Verblijdend is daarbij, dat, waar alle leidende ge%
dachtenstroomingen in onze cultuurwereld vastgeloopen zijn en deze in
heimwee terug naar het absolute verlangt, alleen in de leer en de kerk
Christi te vinden, hij Servaes, buiten alle geschooldheid en intellec%
tueele vorming om, alleen door de genade van het herlevend katho%
licisme, den reddenden weg opgaat, 66k in de kunst.
A. VAN DE POEL.
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EENIGE BOERENPORTRETTEN EN TWEE TEEKENINGEN
VAN SERVAES.
Voordat ik begin de waarheid te zeggen, ga ik eerst wat liegen.
a ken een schilder (ik herhaal: het is een leugen, want de man
bestaat niet), wiens werk grooten opgang maakt, en die, zonder dat
iemand het betwijfelt, als een bijzonder artiest geldt.
Toen hij nog jong was, hadden we zoo iets niet in hem gezien. Dit
zegt natuurlijk niets, want van geen enkel kind valt te voorspellen,
wat het later zal worden, en het leven loopt voor ieder langs verras,
sende paden.
Onze vriend — laten we hem Jan noemen — was een heel struische
jongen, met zware, lange beenen, groote handen en een klein hoofd.
ZOO sterk was hij, dat niemand tegen hem vechten kon; wel twee kon
hij er gelijk aan!
Stellig hadden we verwacht, dat Jan smid zou worden. Ontelbare
keeren heeft hij het ons verzekerd, dat hij nooit anders zou willen,
en herhaaldelijk zat hij ook in de smidse. Daar mocht hij den knecht
helpen, die hem heel graag zag komen, want Jan kon geweldige slagen
met den voorhamer geven, en hij was handig met dit werk. Een
geboren smid! Waren de baas en de knecht van den winkel, dan ge%
beurde het wel, dat hij voor een klant een klein karweitje alleen deed.
Maar „papa" en „mama" wisten hier niets van, en zij hadden iets
anders met hun stamhouder in het hoofd.
Jan had als jongen geen standgevoel en kende ook papa's porte%
monnaie niet; wij natuurlijk nog minder. Het gevolg hiervan was, dat
Jan op een goeden dag tot de bevinding kwam, zich te hebben ver%
gist in zijn plannen, en wij ook.
Hij moest studeeren. Dit deed hij wel niet graag en het lukte hem
ook slecht, maar het was zijn stand; hij kon natuurlijk geen smid wor%
den, want papa kon studiegeld betalen!
Al vroeg moest hij aan de piano. Dit was vervelend voor leermeester,
leerling en ouders gelijkelijk. Maar het moest toch; als man in de we%
read moest je piano kunnen spelen; je was daarmee in alle kringen
welkom! Op den duur bracht hij het zOOver, dat hij een niet te zwaar
stukje zonder fouten kon spelen; en op deze manier begonnen papa en
mama al spoedig pleizier van hun jongen te krijgen.
Maar nu doorstudeeren! Waarin? In de wiskunde? De onderwijzer
raadde het af, Jan had er geen hoofd voor. Dan dokter worden of
advocaat? Dit zou natuurlijk gaan; op een jaartje 'anger of korter
studeeren hoefde papa niet te zien. Maar wat dacht men van de teeken%
academie? Jan had blijkbaar aanleg voor kunst: wat ging het piano%
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spelen hem niet vlot af! Om de academie af te loopen was ook niet
zooveel hoofdbrekens noodig; het kwam daar meer op je vingers aan.
En was je eenmaal klaar, dan kon je altijd nog professor worden of je
weg zoeken als zelfstandig schilder of teekenaar!
Jan ging naar de academie. Het leven in de stad als student stond
hem wel aan, het les,halen minder. Moeilijke dagen maakte hij door.
Met een hoof d, dat heelemaal niet naar theorie stond, kwam hij voor
examens te staan en zakte. Somwijlen verloor hij den moed en dan
schreef hij kwade brieven naar huis. Ten slotte echter berustte hij weer
in zijn noodlot en wat opgemonterd door een welmeenenden leeraar,
zette hij zijn studie weer voort. Waarom ook opgeven? Wel zwakkere
studenten hadden het diploma gehaald! De zegenrijke instelling der aca,
demie doet niet als een barbaarsche kunstschilder uit vroegere eeuwen,
die een leerling welke hem niet aanstond, het atelier uitschopte. De
kunstschool is geduldig, en jaarlijks levert zij er dozijnen af met een
diploma, die zonder academie voor de kunst waren verloren geweest.
Jan kwam klaar! Hij kreeg lessen te geven en werkte ook zelfstandig
als kunstenaar.
Vooral legde hij zich op stillevens toe. Alles wat hij maakte, was
eigenlijk een stilleven. Ook als hij een mensch schilderde, zag hij dien
mensch altijd van buiten; hij pastte hem, naar vorm en kleur, aan bij
zijne omgeving. Dit was eenmaal zoo zijn manier van werken en men
prees die zeer. Van een goeden vriend, die zwakheden in zijn anatomie
zag, kreeg hij den raad, 'een tors van Michel Angelo zoo lang na te
teekenen, tot hij dien vorm geheel in zijn macht had. Met veel in,
spanning slaagde hij tot zekere hoogte hierin, en hij kreeg gedurig
betere „pers". Een of andere onwetende kwast maakte wel eens de
aanmerking, dat hij de ziel van de menschen vergat, maar zoo lets
was toch al te onnoozel. Een teekenaar teekent vormen, hij geeft weer
wat hij ziet. Wat van binnen in een mensch zit, gaat hem niet aan; daar
zijn dokters en geestelijken voor. Hij was geen spiritist; astrale licha,
men of andere geheimzinnigheden zag hij niet. En het publiek was het
ook met hem eens.
Jan had natuurlijk gelijk. Z•56 had hij leeren werken; het ging goed
en hij had er succes mee! Zich dwaze eischen te stellen, waarmee
misschien een of andere zonderling zijn tijd verbeuzelt — en waaraan
hij mislukt — kwam niet in hem op.
Heel zijn aard leidde er ook toe, dat hij voor dit soort excessen, als
het weergeven van abstracte dingen, bewaard bleef. Hij was zeer reeel,
zelfs ietwat nuchter van levensopvatting. Hij had het graag goed in eten
en drinken, hield niet van zuinigheid en knibbelarijen, was ook van
oordeel, dat hij niet voor zijn verdriet op de wereld was, en dat het geen
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doel had, zich zelf eenig pleizier te ontzeggen, dat hij nemen kon. Zijn
leven kostte nog al geld, en met werken had hij dit te verdienen. On,
practische dingen uithalen was dus zinloos. Dat een mensch ook een
ziel heeft, was lets, waaraan hij, vooral bij modellen, nooit dacht. Dat
was getheoriseer, waarover je met je vrienden kon praten, maar verder
beteekende het niet. Ook zijn eigen ziel ontging hem vrijwel; hoeveel
meer die van anderen! Als hij op zijn tijd alles had, 's avonds uit kon
gaan en zijn werk goed verkocht, dan bestonden er voor hem geen
tobberijen meer. Met godsdienst bemoeide hij zich weinig. In zijn jeugd
was hij katholiek; als academie,student echter kwam hij nooit in de
kerk en lachte graag mee over vroomheid en heiligheid. Later schoof
hij die dingen, zoodra iemand ze aanroerde, met een koel gebaar op zij.
Na verloop van tijd echter was hij toch weer begonnen, met nu en dan
de kerk te bezoeken. Die bekeering dankte hij aan de omstandig,
heid, dat er voor hem geld viel te verdienen met religieuse voorstel,
lingen voor kerken te maken. Deze vroomheid echter hield voor hem
altijd een bitteren bijsmaak; men was hier te lande op dit punt te klein,
7ielig, in Belgie en in Frankrijk vroeg men niet aan een schilder, voor
men hem een bestelling deed, of hij al dan niet in de kerk kwam! Wat
had het er mee uit te staan! Eenvoudig belachelijk! Kon hij geen kruis
teekenen, geen Christus,figuur of Madonna schilderen zonder in de
Mis te komen? Een kruis is een kruis; een man is een man en een vrouw
is een vrouw, hoe ze ook heeten! Schilderen is schilderen, niet theolo,
,g iseeren! Al zet iemand heel zijn catechismus op het doek, als hij de
figuren niet goed vermag te teekenen of de kleuren niet goed mengt, dan
beteekent het niets, wat hij doet!
Onze Jan van weleer, — verbeeld u: we hadden een smid van hem
verwacht! — is een beroemd man geworden, met veel gezag op kunst:
gebied. Niet, dat hij er veel over schrijft of anderszins redeneert, och
neen! Maar het feit, dat hij, mijnheer die en die, zoo werkt en zich af,
keurend uitlaat over wie anders doen, dit feit is genoeg; dit maakt stem,
ming, dit bepaalt de richting zoowel onder kunstbesprekers als kun,
stenaars.
Tegen zulk een stroom inroeien beproeft slechts een zot.
Van dit heele verhaal nu is geen letter waar. Ilc heb het zoo maar ver,
zonnen om een aanloopje te hebben voor hetgeen ik wou gaan zeggen.
Na deze inleiding kan ik eenvoudig opzetten: Servaes is anders dan
die mijnheer, anders van aanleg, anders van levensbeschouwing, anders
van kunstopvatting. Hij staat er vierkant tegenover, en is dus zoo'n
onwijze, die tegen den stroom oproeit. Dit veroorzaakt hem vele moeie,
lijkheden in zijn werk en van den kant der menschen, schrijvers en niet
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schrijvers, en van allerlei soort; en iemand, die het voor hem opneemt,
heeft het zich te getroosten, als hij ook wordt uitgescholden en harte,
lijk uitgelachen. Enfin, dat weet men in zoo'n geval van te voren!
Goede raad, om toch vooral praktisch en niet zoo zonderling te zijn,
helpt in zoo'n geval ook Been zier. Immers evenmin als die mijnheer
in zijn werk ernstig kan spreken over hetgeen er in de zielen der men,
schen omgaat — dit kan hij niet doordat hij er eenvoudig niet aan
denkt — evenmin kan een man als Servaes in zijn werk over die ernstige
dingen zwijgen en gaan praten over dingen, die hem niet interesseeren.
Servaes weet, dat hij een ziel heeft, en de vragen van zijn zieleleven
hebben hem altijd meer bezig gehouden dan de belangen van zijn
lichamelijk 'bestaan.
Hij weet, dat ook andere menschen — alien zonder uitzondering,
ook modellen, en „figuren" in het land — een ziel hebben en een leven
leiden, aan het zijne gelijksoortig, dat ze ook vragen en zoeken, zwak
zijn en naar beter verlangen.
Ook bij anderen, evenals bij zich zelf, ziet hij het zwaartepunt van
het leven niet aan den lichamelijken, maar aan den geestelijken kant.
Geestelijk lijden is erger dan corporeele pijn, geestelijke vreugde is
meer waard dan zinnelijk genot. Een mensch als touter lichaam zien,
als onderdeel van een stilleven, dit is hem onmogelijk. Hij kan niet
vergeten, dat die mensch een geest en een hart heeft, en dat in beide
iets moet omgaan. Hij werkt dan ook niet, gelijk andere schilders ge,
woonlijk doen, „naar model", den eenen dag een flesch met een sinaas,
appel, den volgenden idag een mensch namakend, een willekeurigen, on,
bekenden, abstracten „mensch", of liever een menschelijk lichaam. I-let
lichaam is voor hem in een levenden mensch niet te abstracteeren van
den mensch, en wie het doet, doet dwaas, doordat hij bij de verdeeling
het beste, de ziel, wegwerpt en het minderwaardige vasthoudt. Als hij
van iemand een portret of schets maakt, dan moet hij hem kennen, of
althans meenen te zien, wat in hem omgaat. Anders weet hij niet, wat
te zeggen.
Portretten maken alleen om de juiste gelijkenis vast te stellen, is het
werk van den fotograaf.
Portretten maken om het buitengewoon interessante van corporeele
hoedanigheden zal uit den aard der zaak wel een uiterst zeldzaam
gebeuren zijn. Iedere kin en iedere neus is niet zoo belangrijk, dat hij
waard is door de kunst vereeuwigd en in museums aan heel de wereld
vertoond te worden.
Belangstelling waard, bij bekenden en onbekenden, zijn wel de groote
levensvragen, de zieleproblemen, zooals die een levend mensch beroe,
ren, de strijd tusschen weten en willen, tusschen wenschen en kunnen.
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En een kunstenaar, die er zich niet op toelegt, paspoort,portretjes te
maken, kan toch, over het menschelijk leven sprekend, alleen zich in,
laten met en algemeene belangstelling — want kunst spreekt in het
openbaar — vragen voor het eigenlijke, het innerlijke leven van een
mensch.
Servaes heeft vele portretten gemaakt van boeren en arme vrouwen,
maar die menschen kende hij; ze waren hem lief. Hij leefde onder hen
en met hen. Nog doet hij dit. Hij gaat met hen om. Spreekt hun taal,
de taal van hun dorp. Hun leven verschilt niet veel van het zijne. De
uiterlijke omstandigheden kunnen wat anders zijn, de ontwikkeling wat
uiteenloopen, de arbeid onderscheiden zijn, in werkelijkheid is het ver,
schil toch gering; innerlijk zijn die menschen hem verwant. Wat om,
gaat in hem zelven, vindt hij terug in hen, zij het in verschillende maten;
en hun leven beschrijvend in zijn werk, openbaart hij wat omgaat in
eigen hart.
Het innerlijk leven van het eenvoudige, landelijke yolk uit zijne
omgeving beschrijven, heeft hij gedaan in de bekende, schoone serie
van het „Boerenleven"; datzelfde doet hij in de belangrijke reeks poi.,
tretten en figuurteekeningen, waarvan er eenige hier zijn gerepro,
duceerd.
Om echter die zoogenaamde „Boerenserie" en deze portretten en
teekeningen te begrijpen, dient men er ook aan te denken, dat Servaes
een ernstig Christen is, dat de vraag naar de verhouding der ziel tot
God bij iederen mensch, bij hem zelven en bij anderen, altijd voor hem
de allereerste vraag is en dat hij de beteekenis van het menschelijke
leven geheel door deze verhouding bepaald ziet. Alle goeds, alle kracht,
alle moed, alle vreugde en vrede komt voor hem van God en is voor
hem de vrucht van een oprecht leven voor God. Alle ellende vindt zijn
oorzaak in het leven buiten God.
In al die werken dus spreekt hij over den invloed van het gods,
dienstige leven. In de „Boerenserie" doet hij dit opzettelijk, in de por,
tretten minder opzettelijk," maar even sterk. In dat Vlaamsche dorp,
waar hij woont, is het yolk waarachtig godsdienstig en de godsdienst,
dat ziet hij gedurig voor oogen, beheerscht heel het leven dier men,
schen, en brengt ook iets in hun bestaan, dat zonder godsdienst niet
mogelijk was: vrede en vreugde bij armoede en leed. En hij kan niet
spreken over het leven van zijn yolk, zonder er den godsdienst bij te
noemen.
Bij de beoordeeling van zijn werk als het voornaamste, misschien
wel het eenige, beschouwen de accurate weergave van het uiterlijk van
menschen en dingen, is buiten het wezen van zijn werk omloopen.
Wie het bovennatuurlijke, waarover hij het wel heeft, niet ziet, en alleen
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naar het natuurlijke — alleen in zooverre noodig genoemd — zoekt, hij
moet zich wel vergissen, en ook alle bewondering voor dit werk over.
dreven en dwaas noemen.
De „Boerenserie" is bij aandachtige beschouwing niet moeilijk te be,
grijpen, want het godsdienstige leven, als bron van kracht en vreugde,
wordt daar telkens nadrukkelijk genoemd en op den voorgrond ge,
plaatst als de hoofdinhoud van de voorstelling. Ook bij de knielende
figuur en den Carmeliet worden we door den teekenaar zelf geholpen,
om zijne bedoeling te vinden, die wel niet anders kan zijn, dan te spree
ken over eene ziel, bezig met God.
Bij de portretten missen we zulk een waarschuwing of voorlichting.
Hij had, gelijk Toorop veelal doet, den achtergrond kunnen opvullen
met verduidelijkende symbolen; ook had hij zijnen personen iets in
de hand kunnen geven, om onze aandacht in bepaalde richting te
leiden. Dit doet hij echter ook niet.
Hij geeft die menschen weer in al hun eenvoud, in hun sobere, ernstige,
maar toch zoo schoone en verhevene waarheid, zonder eenige op,
smukking of pose.
Wie ze goed bekijkt, kan God, al wordt Hij er niet bij voorgesteld,
niet vergeten, kan die menschen niet beschouwen louter in hun natuur,
lijke leven, in hunne verhouding tot wereldsche ellenden of vreugden;
want aan zich zelve overgelaten, met hunne natuurlijke krachten alleen
staande tegenover al die verderfbrengende machten van binnen en van
buiten, kOn de mensch zoo niet zijn als hij hier wordt voorgesteld.
Als dus verlangd wordt: wijs me het bovennatuurlijke in dit werk
aan, zooals ik u in ander werk de accuraatheid van technische af,
werking zal aanwijzen, ja, dan moet ik zeggen: dit gaat niet. Dit is a
priori onmogelijk te noemen. Maar wel is het mogelijk — en dit is niet
al te moeilijk — in te zien, dat de grens van het natuurlijke hier over,
schreden wordt, d. w. z. dat de zielstoestanden hier weergegeven, al
worden er geen wonderen voor vereischt, toch niet kunnen bereikt
worden zonder de bijzondere hulp van God, welke Hij door middel van
en om wille van het oprecht godsdienstige leven aan den mensch
geeft.
leder werk is ook verklaarbaar uit zijn context, als ik het zoo noemen
mag. Hiermede bedoel ik dit: in de jaren, waarin deze portretten ont,
staan zijn, was de schilder, gelijk blijkt uit tallooze schilderstukken en
teekeningen, met heel zijn ziel bezig met het verlossingswerk van den
Heiland. Ligt het dan niet voor de hand, dat hij, het volksleven, dat hij
als innig godsdienstig kent, weergevend, ook daarin de verlossing ziet
en er blijde op wijst.
Ook al zou derhalve een andere duiding der psychologie in deze
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werken mogelijk zijn, dan wordt deze door den geestestoestand van
den schilder toch uitgesloten.
Zelfs portretten en natuurstukken kunnen in den vollen zin voort,
brengselen van echt godsdienstige, waarachtig Christelijke kunst zijn.
Dit ligt niet aan de voorstellingen: een Christus,figuur kan onchristelijk
worden voorgesteld; dat ligt aan den inhoud, aan hetgeen omtrent het
onderwerp gezegd wordt, aan de plaats, die het in het zieleleven van
den kunstenaar inneemt, aan het gevoel, waaruit het werk voortkomt.
En van zoodanige religieuse portretkunst hebben we in dit werk van
Servaes een zeer klaarblijkelijk, zeer sprekend en zelfs zeer ongemeen
hoogstaand voorbeeld.
Zijn deze portretten en teekeningen technisch zoo onvolmaakt?.Het
antwoord zal verschillend luiden naar gelang van den zin, waarin men
de woorden der vraag verstaat.
Een leeraar aan de teekenschool zal er veel over weten te vertellen,
dat echter voor ons niet van belang is.
Wij, als niet vaklieden in het teekenen, verstaan onder techniek, het
vermogen om te zeggen wat men te zeggen heeft.
Welnu in dezen laatsten zin, den eenige, die ons aangaat, is dit werk
technisch wel geslaagd en zeer goed geslaagd.
Waarom heeft Servaes die menschen uitgeteekend?
Om de families er van een aandenken te geven. Och neen, wie weet,
•
in wat werelddeel die stukken belanden.
Om aan de Hollanders, Amerikanen en Czecho,Slowaken te laten
zien, hoe de Vlaamsche boeren en boerinnen er uit zien?
Om zich te oefenen in de techniek? Zoo men wil, ja! Maar dit wil
dan zeggen, dat hij zijn best heeft gedaan, in die portretten tot uiting te
brengen wat hij in die menschen zag, wat hij het meest opmerkelijke
in hen vond. Want dit Joel wenscht hij met zijn kunst te bereiken.
Wat is dit? Hun binnenste, hun zieleleven.
En welken indruk ontving hij, blijkens de uitdrukking op deze ge,
zichten, van het zieleleven dier menschen?
Die indruk was eenigermate verschillend bij de verschillende per,
sonen. Maar toch had voor hem het innerlijke leven dier uiteenloo,
pende lieden iets gemeen. In alien zag hij — misschien bij uiterlijke min,
gemanierdheid — geestelijke beschaving, innerlijke volheid (in tegen,
stelling met de leeghoofdigheid van vele vertoonmakers) en vooral rust,
groote rust, een rust, die voortkomt uit kracht, uit zekerheid, uit hou,
vast aan hoogere en betere Bingen, dan al wat hun ontvallen kan, en
misschien in werkelijkheid ook ontviel; geen Boeddistische of Stoicijn,
sche rust, geen noodgedwongen aanvaarding van de toch onverrnijde
lijke ellende, neen een rust, die de vreugde nabij komt,,en ze zeker niet
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uitsluit. De tragiek van deze levens, te vermoeden gegeven, houdt op
tragiek te zijn, doordat al het gebeuren is opgenomen in een hooger
dan middelmatig, zelfs hooger dan menschelijk levensplan, waar ar,
moede kan samengaan met rijkdom, blindheid met zien, verdriet met
vrede en vreugde.
Om deze uitdrukking op de portretten te zien, is, gelijk van zelf
spreekt, aandachtige beschouwing noodig — beter is ze een tijd lang
voor zich te leggen of te hangen; onbeduidend werk kan daar niet
tegen; het begint gauw te vervelen. Het werk van Servaes gaat de aan,
dacht al meer en meer boeien, en het wordt gaandeweg duidelijker van
bedoeling en inhoud, totdat men klaar gaat zien, wat men aanvankelijk
niet vermoedde. -- En ten einde de levensbeschouwing, door den leven,
den 'mensch Servaes in die eveneens levende menschen waargenomen,
weer te vinden, is het misschien goed, deze portretten met ander hoog,
staand werk te vergelijken.
Leg b.v. naast dit eerste boerenportret eens het beroemde stuk van
Josef Israels; „Zoon van het oude yolk", en het groote portret van
Rembrandt, dat in het Mauritshuis te 's,Gravenhage in den hoek bij
het raam hangt.
Alle drie de werken hebben, wat den geestelijken inhoud betreft, iets
gemeen: ze geven alle drie een mensch te zien in zijne verhouding tot
de zwarigheden, die het leven brengt; in alle drie ligt strijd tusschen
de innerlijke grootheid van den mensch, en de ellende, waarin hij ge,
raken kan.
Maar wat een verschil!
Jozef Israels, de Israeliet, ziet het leven tragisch, vol miserie, en de
mensch wordt er het slachtoffer van! Hij kende mannen, beweert hij
op dit doek, die een voorkomen hadden als de oude profeten uit de
dagen der Joodsche koningen, mannen, die zich innerlijk groot en voor,
naam voelden, mannen, in wie de traditie van het uitverkoren yolk
voortleeft, en die hun leven moeten slijten in rommelwinkels en arm
zijn als bedelaars!
Het ontzaggelijk schoone portret van Rembrandt geeft ook een man
met pijnlijke bevindingen in het leven, hij is ook slachtoffer en heeft
veel te betreuren, maar is toch niet ondergegaan! Een mensch, die
kracht heeft en zich zelf respecteert kan zwakheden doen en leed te
verduren hebben, maar hij geeft zich er niet aan over, verliest den moed
niet, en blijft zich bewust van zijn waarde als mensch.
Terwijl Israels dus den klemtoon legt op het tragische, doet Rem,
brandt dit op de mannelijke fierheid en kracht daartegenover.
Servaes is katholiek, een voorrecht dat Rembrandt miste.
Rembrandt staat niet alleen in zijn techniek maar vooral ook door
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den grootschen aanleg van zijn menschelijke natuur onder de kunst,
broeders zoover buiten de gewone proporties, dat het onbillijk is,
iemand naast dezen Saul te zetten.
Voor zijn zieleleven echter vond de zoekende Calvinist niet den steun
en den ladder naar boven, die den katholieken Vlaming ten dienste
staan.
Het gevoig daarvan is, dat hoeverre de eerste ook den tweede in
het puur menschelijke overtreffe, de katholiek toch — of hij is niet
ernstig katholiek — eene verhevenheid en bovennatuurlijkheid in zijn
werk vermag te leggen, welke ook de grootste zoeker buiten de Kerk
niet kan vinden.
Servaes kent en ziet in zijne eenvoudige, katholieke omgeving, waar,
naar Rembrandt met een machteloos heimwee verzuchtte: geestelijke
gaafheid, verwinnaar,zijn in den levensstrijd, innerlijken vrede en vast,
heid en vooral opgewekten levensmoed bij al wat ook gebeure.
Wat huist in dien boer van de eerste afb. een schoone, rustige ziel,
die het leven Ain kan, die betere dingen kent dan het dagelijksch geto'b
van het grove en zware arbeidersbestaan!
Die blinde vrouw (afb. 2) treurt niet om het gemis van haar oogen;
wel voelt ze dit gemis, maar ze weet, Wie alles uit liefde geeft en ont,
houdt of ontneemt. Ze brengt haar offer, maar het offer drukt haar niet.
De blindheid maakt ook haar leven niet leeg, neen zij is niet de mindere
van wie over alle organen beschikken. Vol moed, vol kracht, vollevens,
lust, zou ze het dwaas en onverstaanbaar noemen, als iemand haar
beklaagde.
Dat is toch wel de echt Christelijke geest! Deze portretten zijn alle
vier — voor wie ze goed en herhaaldelijk bekijken — ongemeen schoon
en verheven van levensopvatting.
Wat wordt, hierbij vergeleken, de kunst in onze kerken een laag bij
den grondsch, een zinneloos en wereldsch gedoe.
Hoeveel Christussen en Maria's zou men in onze ontelbare Neder:
landsche heiligdommen op kruiswegen, schilderstukken en in beelden
vinden, die de geestelijke hoogte van dezen boer en blinde vrouw nabij
komen?
De rijpe, Christelijke levensernst, welke in de portretten, ontstaan
tusschen 1916 en 1922, tot uitdrukking kwam, vinden we ook reeds in
de houding van den biddenden werkman (afb. 5 uit het jaar 1912). Dit
is geen tooneelpose van een figuur, die een biddenden mensch voorstelt,
zooals bijvoorbeeld op de „zeven weeen" van J. Janssens in de Lieve
Vrouwe Kerk te Antwerpen (dit geldt als het toppunt van Christelijke
kunst uit het nu eindigend tijdperk) alle figuren louter tooneelfigu,
ranten zijn, waarvan geen enkele doet wat hij voorstelt te doen, maar er
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alleen de pose van aanneemt — de voorstelling stelt een voorstelling,
geen werkelijk leven voor; het is dus beeldspraak in het kwadraat. —
Neen, deze man bidt, hij is verdiept in zijn gebed, is zich niet bewust,
dat wij naar hem kijken (dat weet de Maria van Janssens heel goed!),
neemt, om goed duidelijk te maken, wat hij doet geen gewilde, welspre,
kende houding aan; peen als we een eenvoudigen man, die oprecht en
prnstig godsdienstig is, ergens achter in een kerk zien bidden, dan zit
zoo iemand er zoo bij als Servaes het bier weergeeft. Dit is de tollenaar,
een zeldzamer verschijnsel in de kerkelijke kunst dan de schoone
Farizeeers.
De laatste of b. stelt „een Carmeliet" voor, een Theresiaan, niet een
bepaalde persoon, maar den carmeliet in het algemeen, in abstracto.
Dit wil dus zeggen, dat Servaes geprobeerd heeft, in deze teekening
weer te geven, wat naar zijn oordeel de eigenaardige schoonheid, de
eigenaardige levenswaarde is van den geest in den Carmel. Hij mocht
zich hieraan wagen, want jaren lang stond hij onder leiding van een
geleerden en ijverigen Carmeliet, ging veel om met diens ordebroeders
en las veel van de schoonste werken, uit den hervormden Carmel voort,
gekomen. Bevoegden verzekeren dan ook, dat hij in dit beeld dien
geest zuiver heeft getroffen. Is dit waar, dan moet het leven der
Carmelieten gelijk onlangs Het Vlaamsche Land het beschreef zich
kenmerken door kinderlijk en vredig verkeer met God, in alien een,
voud, zonder geweldpleging aan de natuur, zonder geleerde bespie,
gelingen; dan moet de Carmeliet er zich op toeleggen den berg te
beklimmen, niet volgens een wetenschappelijk systeem der volmaakt,
heid, maar door gedurig weeraan zijn hart aan God te geven en
met zijn hart in oprechtheid en vrede Hem te zoeken. Nu zullen de
kloosterordes elkander wel niet zooveel ontloopen, dat wat de eene na,
streeft, door de andere zou veroordeeld worden; het onderscheid wordt
nog al minutieus; maar als dit beeld van Servaes „den Carmeliet" in
waarheid voorstelt, dan meen ik toch, dat hij er op bovenbeschreven
wijze den Carmelietengeest in teekent.
Voor mij komt deze teekening niet aan de eenvoudige schoonheid,
aan de diepte en aan de sterkte van uitdrukking van de eerste drie —
daaraan toch geestelijk verwante — portretten, maar toch blijft het een
waardevol stuk.
Wie zou het op den duur winnen: de beroemde mijnheer Jan, die
eigenlijk smid had moeten worden, of Servaes? De partijen staan onge,
lijk, in velerlei opzicht. Maar enfin.... Op den duur!....
TH. KWAKMAN, pr.
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VIATICUM
Nu luister, kind, wat Maria deed
Die der menschen zoet en bitter weet; —
Hoe zij in een heilige Kerstnacht
Een kranke de laatste Teerspijs bracht:
Daar lag een man op een verre hoef,
Die man was krank tot de dood en droef,
Die vroeg met zijn mond en oogen groot
Almaar om Hemelsch Brood.
En een knaap die zijn honger niet verstond
Lei zijn handen op zijn open mond;
En als hij sliep of zijn oogen sloot
Nam de jongen weer zijn fluit en floot....
Maria, die als avondster waakt
Had in haar kapel wat licht gemaakt;
Zij kwam met haar lamp naar het altaar gegaan
En stak twee gele kaarsen aan.
Zij sprak tot Sint Joseph: „ik ga met Ons Heer."
Die legde zijn bloeiende lelie neer.
En met schoone, bleeke handen nam
Maria het witte Lam.
Zij hield Het hoog aan haar rijke hart
Als dien eerste nacht toen zij moeder werd,
Zij sloeg er haar vlasblauwe mantel om dicht —
Sint Joseph droeg de bel en het licht.
Toen traden zij zonder eenig woord
Door de open tempelpoort;
De voornacht stond in voile schijn
En blonk op dak en plein.
En plots in de stilte viel tel om tel
Het glazen geluid van de altaarschel,
De huizen rilden, — een kleine knaap
Riep: „moeder!" — in zijn eerste slaap.
Een man stak zijn hoofd door de luik en vroeg:
Ons Heer ging voorbij — en wie Hem droeg?
En menschen kwamen, met kaarsen aan,
Op de drempel van hun woning staan.
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Twee vrouwen volgden tot aan de brug,
Toen kwamen ze bleek terug;
En Maria, licht als een paradijs, dacht
Aan dien eersten, verren winternacht.. . .
Een lange weg, een lichte laan
En schuin in de hemel de wintermaan;
Een toren sloeg op een verre stad,
Een beekje ruischte, een molenrad.
Zij kwamen voorbij een oud kasteel,
Toen sprong het geluk haar als licht uit de keel,
Toen zong Maria met schoone stem
Het heil van Bethlehem:
Geloofd zij mijn Heer op deez' schoone reis,
Mijn bloed werd drank en mijn vleesch werd spijs;
Geloofd zij mijn Heer in mijn schoot en lijf,
Geloofd en gedankt om zijn verblijf.
Gezegend zijn lichaam dat vleesch is van mij,
Gezegend zijn hart dat zich leschte aan mij,
Gezegend zijn lippen die dorsten naar mij,
Gezegend zijn oogen allebeil
Gedankt zij zijn naaktheid en zijn nood,
Gedankt ook zijn handen arm en bloot,
Gedankt ook zijn voeten in mijnen schoot,
Gedankt zij zijn eucharistischen dood.
a draag als een appelken U in mijn hand;
Gezegend de hemel om U en het land,
De menschen, de boomen, het licht en het al,
Gezegend de dieren in hunnen stal! —
Een lange weg, maar een smaller pad,
Een beekje ruischte, een molenrad;
Een lage hoeve, met witte wand,
Lag stil en puur aan de heuvelrand.
De maannacht blonk in een gevelruit,
Een jongen blies in een herdersfluit
En klaar aan de stilte sloeg, tel om tel,
Het glazen geluid van de altaarschel.
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„Adeste fideles,” zong krank en dof
Een stem door de blanke bloemenhof,
Een wingerd dorde aan de witte muur,
Een schaapje blaatte in de donkere schuur.
Een deur kwam open, een deur ging dicht.
En het woonhuis stond vol zonnelicht.
Maar daar lag een man en die ging dood,
Naast een jongen, die hem de oogen sloot....
Maria spreidde een altaardwaal,
En las uit een oud, geel rituaal
Met een stem, als glas zoo rein,
Het schoone, smeekende kerklatijn.
Toen nam zij de Hostie in hare hand,
En gaf ze den man op zijn ledikant;
Toen sloot hij zijn oogen, toen sloot hij zijn mond,
Toen sloot hij voor eeuwig zijn oogen en mond....
Een lange weg en een smaller pad:
Een beekje ruischte, een molenrad;
Het maanlicht doofde in een gevelruit,
Een jongen blies in een herdersfluit.
Een lichtje ging door het winterland;
De maan zonk achter den heuvelrand.
En door de nanacht klonk ver en hel,
Het glazen geluid van de altaarschel....
Tilburg.

JAC. SCHREURS, M. S. C.
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AAN DE BOSCHDREEF.
VI.
't Was 'n zoeten avond van stilte en van rust. Onder de linden hing
geur van bloesem die als bleekgele franje tusschen 't loof school. Het
huis geleek zoo vreemd verlaten en ontdaan van alle bedrijvigheid die
er steeds omheen kringde als bijengezwerm langs de honingkorf. Anne
ke dwaalde nog in den hof. Ze waren alle naar Smeelder's hoef achter de
masten, naar „aauwe Lena, die op 't uiterste lag". Zacht als dauw
voelde ze nu die rust en stilte aan. „'t Dee oe duk wel goed, zoo is
'ne keer allennig te zijn; dan kon de vrijuit zien en vrijuit prakkezeere;
geen man die oe in 't oog ha." Ze doolde rond en als van zelve werd
ze heen gevoerd naar de zodenbank tusschen vlierstruiken achter
TOntjes hofke. Joa, 't waar toen zoo'nen avond gelijk dees, zoo stil
en zoo goed: zij zou op 't huis passen en ze ha blumkes geplukt om bij
Maria's te zetten. Ineene waar Simke toen goan grommen en blaffen. Ze
waar toen zoo verscOte, ze ha gerild en gebefd want, werum da ha
ze nie gewete, moar ze ha gevuuld, gevuuld da hij op 't erf gekomme
waar. Hij kwam van tusschen 't korthout, van uit de dreef op 'r toege
treeje en ze waren getweee naar 't vlierboske gegoan. Simke ha In
eige van de ketting gerukt; maar grommen en blaffen dee ie nie meer,
toen hij 'm al moar stritselde over den kop, al moar stritselde. De
vlierblom rook toen zoo zuut en de koekoek riep van uit de masten.
Driena van de hoef zong 'n Ave.
Zoo ha ie doar op den bank gezete, zoo, 'n bietje veurover, de een
hand op de knie, me de ander ha ie den hond gestritseld. Zij ha veur
hem gestoan, daar, en ze ha blumkes van de vlierbos gerukt, al moar
van dees: scienwitte blumkes die vielen veur ze'ne vuut. Ze ha toen
hene motte goan, da wist ze gelijk goed moar ze ha nie gekonne. Geen
weurd, neee geen weurd hadde ze gezeed en toen ineene: „Anneke"
hij smiespelde zoo zacht en zoo zuut. Ze ha toen kunne screeuwe 1),
moar 't ha 'r zoo goed gedoan, ze ha 't zoo geer geheurd. En me dice
eene hand wenkte hij en vatte de blumkes uit 'r vingers. Hoe waar
't toen verders gegoan? Ze ha wa gezeed da wist ze goed, moar wa ze
gezeed ha da wist ze nie meer. 't Waar niks van anbelang, ze ha gestut
terd. En toen kwamp het: „Je bent zoo'n lief kind; dat mag ik je toch
wel zeggen niet waar?" En hij ha 't zoo smeekend gezeed.
„Ik wit nie; ik wit nie!" zoo ha ze geruupe en toen kwamp heel,
heel effekes de igedachte an vaders, oan moeders, oan Antoon, oan
meneer Pastoor.
1)

screeuwe : schreien,
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Ineene, waar toen me grot geweld 'n raam toegevalle en ze waar
zoo, zoo schrikkelijk verscOte gewest da 'r kniees befde en da ze geen
grond meer vuulde onder de vuut. Hij waar opgestoan; effekes bleef ie
doar veur 'r. „Ik kom terug Anneke, moar niet in donke y . II( kom als het
licht is," zoo ha ie gezeed.
Hij waar hene gegoan rechtop, me 't hoofd omhOg, me klinkende
vuutstap, zoo kon ze hem 't alderbest en 't alderliefst veur d'r oog hoale.
Toen was dat schrikkelijke gekomen.
Nog dienzelfden avond was het bekend geworden in het dorp: de
huzaren gingen heen en den volgenden morgen had reeds de opmarsch
plaats. Uit alle hofsteden doken de manschappen in marschtenue op,
paarden werden gezadeld, 't commando had geklonken, hard, streng,
kort. En de lange, donkere rij was weer getrokken langs den straatweg.
Op den berm tusschen anderen had ze toegezien. 't Was of de paarden
haar op 't hart trapten, of de felle schettering van de signalen haar
scheurde door de ziel. In den onafzienbaren stoet van duizende ruiters
had haar speurende blik hem gevonden en 't was 'n geluksmoment
toen zijn zoekend oog met langen, streelenden blik op haar gerust had.
De weinige woorden die ze vernomen had uit zijn mond, bleven natril,
len als edele klanken in den blanken eenvoud van haar gemoed. Ze had
zich rijk gevoeld met haar diepverborgen liefdeschat.
Simke blafte en schoot uit, toen met haastigen tred en gefronsel van
rokken iemand de dreef inkwam, de hand slierend langs 't loof van het
korthout. Anneke die nog steeds buiten ronddoolde keek eenigszins
verwonderd op.
„Ik kum 's effekes heure of ge ok bij geval eier veur ons he?"
„Gij hint toch Plieneke?"
„Joa, van 't joagershuis. Alleman kent mijn toch?" Ze tuurde diep
den hof in en wierp verstolen blikken achter de gordijnen in 't half,
duister daarbinnen. Tusschen 'r vingers draaide ze 'n ligustertakje
rond.
„Eier?" vroeg Anneke verwonderd.
„Joa, nou eier veur te bakken en te braaie, wit-te wel?"
„Joa, die hebben we, moar nie veul; zoo veur eigen gerief."
Onder luid gelach van Treeze en Fried kwamen ze van uit 't mast,
bosch, Rumold en Annemie hen terechtwijzend; Leeneke volgde met
grootvader die zwaar op haar steunde. Zoo meske hed,cle gezelskap
gehad? Waar de nie allennig?" vroeg Treeze en ze tuurde naar Plieneke.
Anna was binnen gegaan en had de lamp ontstoken; 't rossige licht
viel door de buitendeur op de stoep, beglansde de onderste twijgen van
de linden, overscheen 't zandpaadje, en toetste de uitslaande takken
van seringstruiken en walrozen in 't hofje, aan.
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Moeder ging gehaast naar binnen en ontdeed zich vlug van de kan,
ten muts die ze voorzichtig in de bedstee legde. Ze sloeg 't stof uit haar
kleeren en vertelde met eentonige stem van „aauw Lena" die den mor,
gen niet meer halen zou, en steeds onder den indruk van het sterfbed
mompelde ze hoofdschuddend: „Wa is 't me 'ne mins gaauwkes afge,
speuld en wa bin de dan me al oe proat en bestel as ge in oewen &Ids,
kist ligt, ach herm?" Herhaaldelijk wrijvend langs het been verzuchtte
ze: „'t Rimmetiek zal mijn den dod nog an doen."
Grootvader was ook ingekomen steeds gebeden prevelend. Rumold
sloot de luiken en ging naar de stal.
Treeze en Fried kwamen langzaam aangeslenterd. Treeske gaf hem
opeens 'n elleboogduw. „Kek nou, kek, zie 'k goed dan he ons Anne
gezelskap gehad."
Handenwrijvend stap voor stap met het moedwillige plan Anna
straks te plagen, stapte hij op Plieneke toe, die onder de zware linden
bijna in duister stond. „Nou nog sconder, ze he vrijhof genomen, geleuf
ik."
„Neee ik bin 't moar: Plieneke, zei ze met scherpe, hooge stem.
Friedje ging 'n pas achteruit en ze bleven 'n oogenblik alle drie zwij,
gend bijeen totdat Leeneke kwam en vroeg of ze Plieneke „erregent mee
kon gerieven."
„'k Ha geer wa eiers as ge ze te verkOpe he, da kwam ik gevrage.
Die he we zooveul nodig."
„Is 't toch?"
„Joa, nou we hebbe te bakken en te braaie waar? Op zoo'n fest as let,
ste moat, nou dan zijn 'r oarig wa mee gemuijd, moare toch nog nie
zooveel as vol flessche," lachte ze gedwongen. „'t Ging 'r zoo heel even
door 't hoofd dat 'ze er nu an toe gekomme waar en zou laate deurkijke
wa ze op 't hart had. „Nou en ge bint goed beklonken op oe fest, joa
goed!" zei ze plukkend en trekkend aan 'r ligustertakje.
„Wel da heurt 'r toch bij zou ik mene!" riep Fried en hij gooide 't
hoofd achterover, plantte de handen diep in de zakken en lachte moed,
willig hardop.
Leeneke werd opmerkzaam en trachtte hem in 't half duister te be,
spieden.
„Verbildt oe da 't oe fest is en da ge nie eenskes beklonken wurdt."
„'k Ha geer is effekes om 'n huukske willen kijke, dieen Oome Driek
is toch zoo'ne grappige. Wa zou 'k toch hebbe gelache!"
„Nou, dan kum de moar is 'ne keer bij mijn 'n eugske wage, heur!"
„Da doe 'k; da doe 'k," riep Treeze; ze maakte 'n sprongetje en sloeg
zich op de knie.
Friedje verschopte 'n steen en maakte 'n ongeduldige beweging.
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„Kum nou kijnder, pap ete, bidde en na bed!" riep moeder van
binnenuit.
„te Merrege Bossche merkt; vruug in de waai."
„He, da ik 'r ok hene kon! Wa zou 'k da toch geer doen!" riep Treeske
en ze schudde Friedje aan z'n jasmouw. Ze zag heel de markt met 't
druk verkeer en bont gewoel voor zich. „Veul pelzieriger as hier heel de
kerremis. 'k Trok m'n hemelsblaauw kleed oan en 'k zette me'ne reus,
kesmuts op."
„Bin de nou deur 't gekke Ilene?" vroeg Leeneke.
„En hoe ken ik dan wel op oe passe en oe natreeje. Zou 'k oe bij
't slip van 't scort motte vaasthaauwe; as 'n hundje?" zei Fried en hij
ging met 't hoofd op zij gewend, vlak voor haar staan.
„As ge in den „Driester" zit", kwam Pliene met haar hoog lachje.
„Ik ken goed op m'n aige passe, geleuf de gij da moar!" zei Treeze.
„Daar heurt geen vrouwvolk da niks te verhaffele he," kwam Rumold
met z'n lage stem en hij stompte de zware bout op de staldeur.
„Anneke kwam met 'n korf eieren aandragen.
„As 'k oe hiermee gerieve kan?"
„Ach kek toch!" riep ze verrast; en wa, wa bin 'k oe sculdig?" zoo
richtte ze zich tot Rumold.
„0 neee," weerde hij af. Die wasse hier gelijk op d'akkers."
„Da's veurdellig. Moar da ge bedankt zijt da witte waar?"
„De Driester? wa is 't? .... Waar is 't? .... Zeg nou wa, wa is 't?"
hield ze aan.
„Drie Koningester nou, zoo, van:
„Sterre gij mot er zoo stille nie staan,
„Gij mot mee ons mee na Betlehem goan,"
begon ie te zingen.
In Leeneke's gemoed groeiden vermoedens omtrent Friedje. As da
nou is geen zuivere koffie waar me hem?
„Kum kijnder, pap ete, bidde en na oe bed!" riep moeder nog eens
en ze rammelde met Borden en lepels.
Ze bleven nog. Plieneke stond er met 'r eierkorf. 't Is nog zoo'n
scan weerke!"
„Nou, kom te merrege am vijf uur in de roggenakker aan de heikant,"
zei Rumold.
„He da's iemans ze'ne sloap nie gunne; foei toch!" stribbelde Treeze
tegen.
„De tijd en 't weer, sta d'r toe!"
„En ik oan me'ne wasch. As 't moar nie zoo schrikkelijk heet is,"
zuchtte Annemie.
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„Ik he verdulden trek in 'n bord pap," riep Friedje.
„Zit oan?" noodde Treeze.
Annemie zette nog 'n bord bij.
Fried ging nu vlug binnen en de anderen volgden.
„Plieneke riep 'n „goei 'n avond" en schoorvoette eindelijk heen.
„'k He 't mijn nie van Plieneke," zei Leene.
Fried zag haar even van ter zij aan, hij trachtte Treeze to doen lachen
over grootvader die nabij schuifelde en ernstig knikte: „Om vijf klokke:
slag bin 'k op d'akkers."
VII.
Vroeg was het nog in 'n stralenden Augustusmorgen. Ze stonden aan
het venster van de woonkamer in teer groen schijnsel dat drong door
heel traag bewegende lindentwijgen waartusschen de zon met rozige
lichtvlekken speelde.
Moeder bekeek een voor een de stukken linnengoed die Leeneke haar
voorhield.
Anna redderde nog wat na, zette stoelen aan leant, hing water over
en bracht de gordijnen weer in neepjesplooien. Telkens als ze langs
de geopende deur ging werd ze met zonneglimpers overschenen. Haar
wangen, waren verhit, ze deed gejaagd; 't was of innerlijke onrust haar
beroerde en aandreef. Op den roggenakker, bezijden den koekamp stop.
den Rumold en Treeze. 't Blauw van z'n boezeroen kwam telkens boven
't dofgoud van de schooven uit en de rook van z'n pijp verkrinkelde er
tusschen. Treeske stutte de bossen tegeneen, waarmee ze heen en
weer solde als met stroopoppen.
„Kek, kek hier?" wees Annemie op 'n torn, en hier, dat daar," legde
ze 'n scheurtje bloot in 't linnengoed. „Da hed:de toch onder de hand
gehad zou 'k wel zeggen?"
„Nou 't is toch nie veul grOter as 'ne speldeknop. As ge zoo naauwkes
ziet!"
„Joa, moar 't zijn de spele van onzen Antoon, 't mot in den besten
stand zijn."
„'t Zijn geene clOdswonde," zei Leeneke, uit het veld geslagen en ze
legde 't appart.
Zoekend rondziende kwam grootvader binnen; hij tastte naar z'n
stoel bij den haard. „Merrege saam!" knikte hij vriendelijk.
„Kum moar, zoo grutvaders over 'n lutske bekom de 'n tas koffie,"
knikte Anna.
„En zooveul bocht in Antoon's hofke," klaagde Annemie, „ik wit
geene road, geen man he den tijd en over 'n enkel daagske dan sta ie
op den herd."
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„Hij he d'r eiges oarigheid in."
„Nou heur is hier: spaaie en reifen da ga toch nie. .."
„'t Is zoover," kwam Anneke, ze legde roggenbrood en mik op tafel,
waarover ze 'n kruis maakte.
„hoar heur is, meske," zoo had moeder zich tot haar gekeerd, „da
wil ik oe is gezeed hebbe, da we d'r nou geen vuur op loate uitgoan;
nou van den avond, zaterdag, dan ga de te biecht joa, heur is hier,
anders he 'k scon de gedacht bij meneer Pastoor is 'n weurdje d'r
over te loate vane."
De angst neep haar in 't hart. Daar, nou stond 't oogenblik
op eens groot en zwaarwichtig voor haar en ze voelde dat geen ver,
ontschuldiging was aan te brengen, geen uitweg meer in te slaan was.
„Ik goa toch merrege ten Hoogtij, dan loopen wij getweee," besliste
Leeneke.
Treeze kwam binnen moe en verhit, dauwkralen beef den nog op haar
wangen en glinsterden in 't haar. „'t Is toch geenen doen op zoo'n
menier," klaagde ze; „geen akker hier in den umweeg waar nie gelijk
vier man oan den errebeid zijn, twee pikken, een roape, een bijnde."
„Joa, da is nou zoo ze'n menier van doen, alles me eige yolk waar?
't Ga nie viug moar 't ga goed; onzen akker, nou die mag gezien," ver,
klaar de Annemie.
„Wij getweee goan te biecht van den avond." Leeneke wees met be,
teekenis naar Anna.
„Ach! Hedde d'r over den bak getrokke?" vroeg ze wijzend op Anna
die koffie inschonk voor grootvader. Met haast dronk hij; beide handen
om de kom geklemd, daarna slofte hij naar buiten den hof in en kenne,
lijk met 'n doel, streefde hij voort, langzaam en voorzichtig.
„hoar toch! Woar ga 't hene?" riep Treeze hem achterna.
Hij zag nog even achter zich om en legde met 'n knipoogje den vinger
op den mond. Hij waar toch zoo minnekes nog nie om altijd in 'ne
hoek te zitten, da waar scand; hij ha nog bieen en erreme aan 't lijf. En
in 'n vleug van moed, van wilskracht en zelfvertrouwen, die een oogen,
blik z'n vertroebeld brein kwam verhelderen, ging hij voort. Wankelend
op de graskanten, en zich met moeite staande houdend, bukte hij stoo,
tend en hortend totdat z'n vingers in 't onkruid woelden. Ha hij kon
't nog, 't gink nog, nog goed! Hij greep en trok, moest zich steunen
aan boomen en takken. 't Was van binnenuit gezien of hij vocht tegen
onzichtbare dingen, zoo hardnekkig dreef z'n wil 't machteloos lichaam
voort.
„Kek grutvaders toch, neee kek toch, wa ie nou anvangt as 'ne jong
pas de scaats onder he." Ze schaterlachte. „Kek flour'
die op 't
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„Ach berm bring 'm trug op den herd; over 'n lutske valt ie, kregt nie
'n ongeluk," waarschuwde Annemie. „Wa is toch 'n aauw mins!"
Anna ging heen om hem terug to leiden naar den haard, waar hij
knorrig en zwak tegenstrevend weer plaats nam. Ze was zuchtend weer
heengegaan naar den roggenakker, waar Rumold nog doende was. Ze
wilde die bespiedende oogen graag vermijden.
„Da sla d'r nie in de're klink" en met de handen in de zij staarde ze
Anneke hoofdschuddend na. „Wa da meske toch onder 't russel he, da
mag Lieveneer wete."
„hoar 'ne jong toch, da sprekt van eiges," meende Treeske.
„Enne jong, joa nou moar zeg de gij dan is wie? Geen man Boar ze
't oog op he 'Date valle."
„Neee, zeg 't eiges, nou?" drong Leeneke aan.
„Dan zou d'r toch wel is oit iemans in den umweeg komme," fluis
terde moeder.
„Joa, nou moare daar ruupt ze geenen ander bij," lacht Treeze luid.
„Kun de begrijpe! 'ne buitendorpsche jong da's toch klaar."
„Ach!"
„D'r komme toch oit wel is Scendelsche op 't Joagershuis en op den
hoef zie 'k duk Aaldersche en 'ne jong uit Waard 1).
„Roof Aalst.
Sceel Waldere
Krom Dommelen
Kaal Weerd.
Zoo is 't liedje toch!"
„Neee 'k he 't niks nie op buitendorpsche jong. Foei toch. Ge wit
noit nie wa ge d'r oan he!"
„Verbildt oe da ze 't zoo veer ga zuuke.... Witte gij d'r wa af?"
vroeg Leeneke de groote fluweelige oogen wijd open gespaakt.
„Da zal ze mijn zegge!" deed Treeske met 'n elleboogduw.
„He, 't zal toch nie!" kwam moeder teleurgesteld.
„'t Ken d'r ok enne zijn uit Veldhoven, zoo'ne knappe; hed,cle gij 'm
wel is oit gezien, zoo'ne flinke mansmensch en met de vingers boven
'r mond deed ze 'n beweging van knevels opstrijken.
„Neee noit nie!" hoofdschudde Leeneke in gedachten verzonken.
„hoar:
De Veldhovensche bokken,
Die komen hier slokken,
Ze hebben geen nood,
Ze hebben geen brood.
Ze steken vaders en moeders met spelden dood.
1)

Valkenswaard.
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„Zoo is 't liedje van de Veldhovers. Doar kumt vaders! Zeg moar niks
nie!” riep Treeske.
Ze schaarden zich aan de tafel, toen Rumold rood en verhit binnen
kwam, Anna 't hoofd lichtelijk gebogen, achter hem aan. „Nou, vijftien
ten honderd meer, as veurig joar!"
„Da's veul!" beweerde Annemie. Ze liet even haar mes in 't brood
rusten en zag op.
„Of 'r ok geerrebeid is," en ze keek van Treeze naar Anneke.
„We hebbe z'n best geplakt, 1) wullie."
„Da heckle en ge ziet da 't nie veur niemendal is! Joa, as ge d'r oe
knok en oe vuut moar oanzet, dan ga 't gelijk," zei Rumold.
„Wa, wa zeg de?" vroeg grootvader en de hand om de oorschelp,
slofte hij naderbij. Met een schreeuw stond hij op eens pal, vlijmende
pijn joeg hem door de leden, alsof met naalden in de murwe spieren
gestoken werd.
„Ach werum ga de toch to werk, as ge nie meer kunt. Achterna kumt
de pijn. Gij he oeuwe rust verdiend!" zei Annemie.
Met gedempte stem, de pet in de hand, bad Rumold 'n „Onzevader."
Ze aten hun brood en gingen weer aan den arbeid, ieder zijn's weegs.
Hoe meer het tegen den avond liep, hoe meer 't angstgevoel Anna
weer beheerschte.
Eindelijk was het uur daar; ze gingen op weg. Een oogenblik had ze
geaarzeld. Opstandig voelde ze zich tegen hen allen, omdat zij haar
aanzagen, wellicht met vermoedens die haar griefden en vernederden.
Met kleine pasjes trad Leeneke naast haar. Ze spraken niet, zwijgend
droegen ze hun gewaarwordingen in zich. Anna voelde zich de schul,
dige, die straks voor haar rechter werd geleid. Ze wist zich als gedwon,
gen, ze zou haar zielenood moeten uitzeggen, 't wreed verbod eerbiedi,
gen en.. .. berusten. Als ze zich dan met dat onherroepelijke had ver,
eenzelvigd zou dan met die duurgekochte rust, koele vrede neergedaald
zijn in de brandende beroering van haar gemoed?
Leeneke trad op als bemiddelaarster tusschen Anneke's plicht en
dwaling. Diep in haar binnenste, vanwaaruit een licht verklaarbare ja,
lousie gegroeid was op Anneke's veronderstelde liefde, die ze zoo koes,
terde, voelde ze 'n zwakke triomf, omdat ze Anna wellicht ontnemen
kon, wat zij nooit zou kunnen bezitten.
„Ik zal van den avond 'n rOzenhoedje veur oe bidder
Anneke antwoordde niet.
MARIE GIJSEN.

1) geplakt; gewerkt.
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OVER BOUWKUNST.
Onze kerken. 3.
Wanneer de kerk.ruimte volgens de gegevens van het vorige opstel
is opgezet, — wat met behulp van onze moderne materialen en tech.
niek mogelik is, — dan wordt ze tenminste gelijk in bouwkundige
waarde, met de hedendaagse profane ruimte: die ook verwerkelikt
wordt met behulp van alle goede, ten dienste staande middelen.
In de praktijk echter valt 't volgende vast te stellen: in 't scheppen
van 'n doelmatige ruimte wint 't de profane bouw van de kerkbouw.
En wanneer men 'n vlijtig gebruik van moderne bouwstof en techniek
wil zien toegepast, dan vindt men dit verreweg in de meeste gevallen
verwezenlikt in de profane bouw. Men vergelijke de ruimten van sta,
tions, schouwburgen, bioskopen, beurzen, vergaderzalen, enz., met die
onzer kerken. Wat 'n gewin aan doelmatigheid juist door 't gebruik
van modern materiaal, en wat 'n vooruitgang op ekonomies gebied.
Dit geeft natuurlik terstond aan 't kerkgebouw 'n minder bouwkun•
dige waarde: deze toch wordt bovenal bepaald, gelijk wij zeiden, door
de min of meer grootere doelmatigheid in de verkregen ruimte.
In de middeleeuwen kende men die minderwaardigheid in de kerk•
bouw geensins: alle wetenschap op bouwkundig gebied, alle goede
materialen, 't werd alles in dienst gesteld van de kerk: zoodat dit ge•
bouw feitelik de zuiverste weergave werd van de kunstzin en t' kunst.
verniogen dier nobele tijden en tegelijkertijd 't model werd volgens
't welk de profane bouw zich ontwikkelde. Tans echter wordt men
in de kerkbouw vaak opeens wanhopig aftijds en onprakties: men
schijnt ineens alle moderne techniese vooruitgang vergeten te zijn:
en men brengt 't tot geen krachtiger en doelmatiger ruimte.beheersing
als in de tijden, toen dit prakties onmogelik was bij gebrek aan deugde•
lik materiaal en techniese vaardigheid.
Men zegt: „de kerkelike kunst d. i. kunst in het kerkgebouw *) wil
een biezonder cachet." (zie Gildeboek Nov. 1922 blz. 119).
Maar zolang deze mis.toestand blijft bestaan, kan men proberen
aan 't kerkgebouw dit biezonder cachet te geven: 't blijft dies hopeloos
weiI. Want men verzekert 't wezenlike niet door 't aanbrengen van
iets bijkomstigs. Waar 'n doelmatige ruimte.beheersing ontbreekt, ont•
breekt de eerste voorwaarde van bouwkunst, en is dus ook van kerke•
like bouwkunst — een van haar onderdelen — geen sprake. Gelijk
*) Volgens mijn inzicht : ook de kunst van 't kerkgebouw zelf : n.l. de kerkelike
bouwkunst. J. W.
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kunst nog geen kerkelikheid is, zoo is kerkelikheid nog geen kunst: dit
moeten we nooit vergeten.
Hoe komt 't toch, dat men door verwaarlozing van 't nieuwe mate
riaal tot zo'n gebrekkige kerk,ruimte geraakt, terwijl iets dergelijks
bij de profane bouw in veel minder mate 't geval is?
Men verbindt 't Geloof te veel aan 'n bepaalde uitwendige bouw,
vorm. D'r zijn er zelfs geweest, die elke afwijking van ''t gotiek veroor,
deelden minstens als 'n afwijking van de Sensus Catholicus, en dit trach,
ten te bewijzen met de nieuwe codex. Mijn jongste roomse kerkbouw,
waarvan de plannen door 'n bevoegde kerkelike overheid zijn goed:
gekeurd, heeft 't van zelf sprekende tegendeel betoogd.
Men moet toch 'n bouwvorm niet willen gelijk maken aan 'n °river,
anderlike dogmatiese formuul, die zeer terecht en uiteraard aan geen
willekeurige verandering onderhevig mag zijn. De innige verbintenis
tussen de geloofsleer en 't woord kan men toch niet gelijk stellen
aan de verbintenis tussen die leer en 'n architektoniese vorm. Deze
laat veel grotere vrijheid toe zonder de leer te vertroebelen, en belet
nooit de toepassing van de techniese vooruitgang der tijden of de doel,
matige inrichting van 't kerkgebouw. Waarom zou er minder vrijheid
zijn voor de moderne kerkbouw om zich te ontwikkelen uit de neo:
gotiek en andere nagebootste historiese stijlen, als er was voor de
middeleeuwse gotiek om op te bloeien als vervolmaking, uit de voor,
afgaande romaanse bouw,stijl? Dat zou toch al te dwaas zijn, dat zou
'n miskenning zijn van onze grote Kerk, die alles benut voor de belijde,
nis der onveranderlike geloofswaarheid, en door eigentijdse vormen de
kinderen aller tijden weet te trekken en te boeien, met haar in wezen
onveranderlike leer.
Zeer zeker „de Kerk wil haar kunst niet gelijk gesteld zien met de
profane," zegt 't zo even aangehaalde Gildeboek:artikel. Maar zolang
de kerk,ruimte in onze tijd niet tot stand komt door 't aanwenden
van 't moderne materiaal en men steeds voortgaat te bouwen, alsof er
geen twintigste eeuw bestond met geheel biezondere techniese vond,
sten en eigen strevingen, zolang ook zal de kerkelike bouwkunst ten
achter staan bij de profane. En dat wil de Kerk toch ook niet!
Daarom is 't zo juist, wat 't zelfde artikel schrijft *) : „Als de kunste,
naar zijn persoonlik „kunnen" laat werken, als hij zich laat leiden door
godsdienstige bezieling en de kerkelike voorschriften, als hij zijn kunst
wil stellen in dienst der kerk, als hij weet profijt te trekken van hedeno
daagse techniese hulpmiddelen en van de lessen der grote mees:
*) Wel wederom uitsluitend voor beeldhouw- en schilderkunst, maar onzes inziens
ook zo juist van toepassing voor de bouwkunst.
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ters, als hij niet zoekt naar singulierigheid van inhoud en vorm, *) dan
za.l een ruim en breed veld voor zijn ontwikkeling open liggen, en de
vooruitgang der kunst zal zeker niet stilstaan."
Want dan alleen toch is de kerkelike bouwkunst niet gelijk aan, maar
heeft kans om boven de profane als kunstwaarde te staan: wat zij imo
mers krachtens haar veel verhevener bedoeling moet bereiken, en wat
zij ook bereikt lieeft in gunstige omstandigheden.
Maar toch zou 't eenzijdig zijn de bloei der kerkelike bouwkunst afo
hankelik te stellen, enkel en alleen van de bouwmeester zelf, wat noch,
tans zou geschieden, als we de zo even opgenoemde voorwaarden
niet met twee, zeer voorname, zouden aanvullen, en waarvan we de
eerste aldus zouden willen weergeven: „dan zal de vooruitgang der
bouwkunst niet stilstaan, als tevens aan 't roomse yolk wat beter
inzicht gegeven wordt in zake bouwkunst".
Wat wordt er dikwels niet onoordeelkundig gesproken over kerk,
bouw: wat is men spoedig klaar met 'n veroordeling, zonder maar
'n ogenblik te willen onderzoeken, of dat zó niet veel rationeler
is dan wat men gewoon is te zien. En wat hebben er maar weinigen
van hen, die nochtans 't yolk ook in 't schone konden en moesten
binnenleiden, de moed om dit inderdaad te doen, en om niet toe te
geven aan verkeerde bouwosmaak. Die kleine moed maakt ook de bouw,
meester ten slotte kleinmoedig: het is zwaar vechten met de grote
hoop: 't wordingsproces van zuivere kunst is van een psychologies
aangepaste omgeving ten zeerste afhankelik.
Maar van 'n twede voorwaarde is de bloei der kerkelike bouwkunst
ook ten zeerste afhankelik: n.l. de waarde van 't aan te brengen schilo
derwerk, de beelden, de meubelen: kortom alles, waardoor 't gebouw
als zodanig, in gebruik kan worden genomen voor de eredienst. Want
wansmakelikheden op dit gebied, al die „vrome afschuwelikheden"
zoals Pieter v. d. Meer dit izo kenschetsend aanduidde, ontheiligen
niet alleen de eredienst, die in 't gebouw zich voltrekt, maar kunnen
tevens in hoge mate afbreuk doen aan de bouw zelf.
Is dit niet teleurstellend voor de zuiverovoelende bouwmeester, als
hij dit lot van z'n mooiobedoeld werk moet voorzien. „De kerk mag
eisen, zegt de Gildeboekredaksie, dat ongewone voorstellingen in
extravagante vormen achterwege blijven, dat excessen in voorstelling,
inhoud en uitbeelding, die voor het merendeel der gelovigen storend
zijn, geweerd worden." Maar is 't wel raadzaam om in deze tijd van
onkristelik fabriekswerkoimport, waardoor meer en meer de ware
kunstsmaak is bedorven, als norm voor kerkelike kunst vastoteostellen:
*) Zie onze twee vorige opstellen over Bouwkunst. J. W.
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't al of niet gestoord worden van 't merendeel der gelovigen. Men zou
haast geneigd zijn te beweren, dat juist de stoornis 'n teken is van 't
kerkelik,kunstige. In alle geval: er moet nog hard gewerkt worden,
voordat 'n bouwmeester geheel veilig z'n werk kan overleveren aan de
gelovige gemeenschap.
We dienen in de kunst onze wil tot wereld,hervorming te openbaren,
is meermalen gezegd, maar dan moet 't roomse yolk eerst kultureel ho
ger staan: anders is die wil niet tot daden te brengen.
JOZ. WIELDERS.
Op St. Silvesteravond 31 Desember 1922.
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HERB OREN.
4.

Zoo stil, als in de zon een spin
in het midden van het dunne web zit,
wat om haar is gebruikte zij
slechts om de draden aan to spannen —
Zoo werd ik toen uw hand, o God,
mijn denken aan de dingen spande,
zij houden het fijne web en ik
rust in uw zonnelicht, los van alles.
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DE TOCHT MET RAFAEL.
Iv.
Bij 't oud Kasteel.

„Zie je de schemervlek onder dat donker geboomte, vroeg Rafael:
dat is 't oud kasteel."
De smalle weg voerde de diepte in langs afgemaaide zomer:velden:
en hier en daar stonden de garven nog, en 'n enkele langzame landman
bewoog er zich tusschen door.
Anselm dacht opeens aan 'tgeen er geschied was met kleine Elza, en
voelde nu pas voorgoed, hoe veel er geschreid zou worden om dit lijkje.
Zoo kwam 't, dat hij ongemerkt liep langs 'n veel,kleurig en brokkelig
mergel,muurtje, waarover zware boom:takken gegroeid waren met
groot:blaadrig loover. 't Verraste hem daarom zeer, toen hij ineens,
op 'n hooge heuvel 't oud kasteel terug,zag: breed uitgebouwd en zwaar
van sombere ernst; en op elk van z'n beide flanken stond er 'n plompe
kleine toren, haast vensterloos: en 't was geduwd tot in de heuvel,
kern toe.
Ze bleven nu staan voor 't roestig ijzer,hek in 't verweerde schans,
muurtje. Anselm kon nu zien, hoe langs terrassen aan weerszijden
'n breed pad omhoog ging tot aan de zijtrapjes van 't hard,steenen
bordes vlak voor de hoofcl,cleur. Hij verwonderde zich, toen hij be,
merkte, hoe verwaarloosd er alles uitzag: 'n kleine eike,boom verdorde
bij een der zijtrapjes: hooge graspluimen met papavers woekerden op
de terras,perken tusschen de stok,geraniums en roze,struikjes: en 't
vijver:water in 't midden was haast onzichtbaar onder de vette plomp,
bladers en 't lichtgroen plekkerig kroost. Dit was 'n troostelooze aan,
blik. Kwam 't misschien van de bewolkte laat,zomer,lucht, dat alles
zoo grauw was. Door meerdere vensters zag hij de kale wanden van
verlaten vertrekken: dof plofte van binnen 'n deur toe: en om de toppen
der hooge boomen nabij 't vensterlooze torentje zwerm'clen kraaien
met onophoudelijk krijsch:geluid.
Anselm vermoedde, dat 't hier niet goed was te wonen: dit groote
huis scheen hem 'n donker geheim te verbergen achter 't verweersel van
z'n muren. Wist Rafael daarvan? Die was heel stil geweest vandaag,
en had zich bijna niet met hem bemoeid.
Heel in de verte kwam langzaam op 'n eenzaam tuin,paadje tusschen
lang:twijgige struiken 'n man naar hen toe: hij bemerkte niet, hoe
Rafael en Anselm hem bezagen door de spigen van 't oud ijzerwerk,
want hij boog z'n hoofd zeer diep, en dacht innig na bij zich zelf. En
toen hij nabij genoeg was gekomen, ook toen bemerkte hij ze niet.
Hij droeg 'n zwart habijt, zoo kon Anselm nu zien: en 't was 'n rustig
oud man, die in 't bezit scheen van veel vreugde,volle wijsheid.
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„Dit is de abt van 't Sint,Jans,klooster, zei Rafael, 'n vriend van de
kasteelheer: benijd de priester niet, Anselm. Kom, laten we voortgaan:
als 't avond is, keeren we weer."
Ze gingen nu voorbij 't bloemrijk witte huis van de pachter; die had
ze zien staan voor de gesloten poort van 't ijzerhek en zei: „Wouen
de heeren soms binnen? Dat zal niet gaan"; zei de pachter, en trok traag
de donkere stalling in.
„De oude priester is er niet op voorbereid, zei Rafael strak voor zich
uit, het is 'n zachtaardig man, die van de zonde altijd schuw was en
zelden bekoord werd: hij behoefde ook nooit de waarheid voor anderen
te getuigen, want de anderen bekenden haar liefdevol, en beleden haar
in woord en daad; voor elke beslissing had hij 'n ruime tijd tot over.
denking; hij kon z'n dagen overzien, en hij beleefde geen voorval ori
verwacht; hij deed z'n arbeid trouw en tijdig, als 't uurwerk in de kloos
tertoren: hij kent geen diepte noch top in z'n gemoed: 't is rimpelloos
als 't watertje achter de kloostermuur. Gij moet er aan denken, Jezus,
bad Rafael, alsof hij schreide, hij is er niet goed op voorbereid."
Anselm liep zwijgend naast hem voort.
❑ ❑ ❑
Nu was zoo juist de blonde kasteel:dochter Gonda, met vlugge tred
gegaan naar de wide priester: en ze bleef staan nabij de uitgebloeide
struik jasmijn, die al reeds kleine onooglijke vruchtjes droeg.
Gonda was rein en schoon: ze was volkomen zeker van haar zelve.
„Vergeef 't me, heer abt, zoo sprak ze beslist, dat ik u 'n oogenblik
stoor."
Ze ging toen eerbiedig ter zij van de oude man: „Sinds moeder dood
is, verbloeit hier de vreugde, vader, het is 'n lange uitvaart."
„Ik heb 't bemerkt, lief kind, ik heb 't sinds lang bemerkt. Je moeder
was 'n sterke, blije vrouw."
't Meisje scheen weinig te letten op wat de man tot haar zei: ze
sprak met koele nadruk: „m'n vader draagt 'n zwaar verdriet om haar
dood, zoo dacht ik, hij is schuw en stil, en leeft in 't bijzijn van haar
herinnering 't liefst alleen op z'n donker vertrek."
„Hij teed er veel onder, lief kind: 't is erge smart, die bij weinig
woorden geschiedt en in stilte, lief kind."
„Maar ook de zonde, vader."
„De zonde, Gonda?"
„Het is 'n schrikkelijk geheim, vader: hebt ge de moed om 't te hoo
ren?"
„Wat kan 'n oud man eigenlijk nog verbazen," zei hij rustig.
„Ik hoop 't vader."

247
Ze stonden nu stil op 't boschpad: en er bewoog zich niets in de
boomen en struiken: ze waren zwaar van blad in de na,zomer.
't Meisje zag hem recht in de oogen: ze werd bleek van moed en
krachtige wil: „Kent ge Aleida, de vrouw van m'n vaders vriend Rudolf,
de vrouw met 't blauwe sleepkleed, de bloedkoralen en de zwarte haar,
vlechten: m'n veder begeert haar."
De oude man leek verdwaasd: alsof daar ineens iets vreeselijks voor,
bij gesprongen was; hij staarde 't na zonder te weten, wat of 't geweest
was: hij had ook geen besef van dit te willen weten; maar toch drong
't zich langzaam binnen z'n aandacht, omdat 't zonder merkbare ontroe,
ring, toonloos en als 'n twijfelloos feit, hem was verteld: dit was angst,
wekkend.
„Lief kind, weet je dat zeker," vroeg hij zachtjes.
„Van avond aan 't feestmaal zitten ze tegenover elkaar: uw plaats
is naast hem: zie toe, wat ge doet: ge zijt de eenigste, die redden kan."
„Weet je 't wel zeker," zoo vroeg hij maar, en ze liepen weer samen
de hof in, die vol valsch middag,licht was, met 'n enkele kreet van 'n
verveelde vogel hoog in de boom.
0 0 0
Rafael en Anseim waren al 'n heel eind van 't oud kasteel verwijderd:
'n warme bescheiden regen nevelde over de landen, en maakte de hui,
zen en heuvels klein en met paarschen schijn overtogen. 't Was nu
schoon in deze teedere vochtigheid naar 't Sint,Jans,klooster te zien.
Dit stond gebouwd op 'n hoogte tusschen boschjes van akkermaals,
hout; en met z'n kleine ronde cel,venstertjes in regelmatige rijen, met
z'n gesloten laag poortje geleek 't op 'n behoedzame, die 'n groot geluk
van stilte te bewaren heeft onder de hooge hemel, die zich met 't vele
rondom, niet bemoeit, en alles van binnen heeft, en niet goed weet,
wat nog meer te wenschen. Van onder de dichte klimop was hier en
daar nog even de wit,gekalkte muur te zien: en 'n wegje van heldere
kiezel liep er neven.
Toen zij er aankwamen, zei Rafael: „het is me hier zeer aangenaam:
het gaat hier rap van lief de als in de hemel: het is de vruchtbare,
werkzame stilte, waarin ik geboren ben: ik ken hier elke man, die er
vertoeft; ik kijk dikwijls over z'n schouder op 't groote blad, waarover
de veder gaat: ook sta ik op wacht in de duisternis, en bij de oude
choralen onder 't 'donker gewulfsel der kerk vergeet ik 't heimwee
naar de liederen des hemels. 't Zijn alien eenvoudige en zuivere men,
schen, die hier wonen: de meesten hebben de ervaringen der wereld niet
ontvangen: ze zijn van jongs of in de genade ontbloeid, en dit is altijd
meer geworden; de weinigen met wie 't anders gegaan is, bewaren
zich zeif in de koelte der verstorvenheid, en hebben herinnering en na.
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gedachte al lang afgeschud: in dappere blijdschap loopen zij in 't licht
van 't nieuwe leven. Ik geloof, Anselm, dat dit de gelukkigste lieden zijn:
en meermalen ontmoeten ze Jezus."
Het was middag: en zoo juist ging 't poortje open voor 't voorbij,
trekkende reis,volk. Dat verzamelde zich onder de lindeboom op 't
kleine binnenplein, en 't werd er gespijzigd door 'n kleine, hartelijke
gastmeester: reeds zaten er velen, vermoeid, op de houten bank.
Daar was ook Isidoor, de speelman, met z'n kalm en droomend aan,
schijn; misschien dacht hij aan Elza. „En hier, zei Rafael zacht, op de
plaats, waar 't kruis staat ingeschreven, zat er eens 'n zeer arm man:
en toen hij 't telloor ontving in z'n beide handen, zag de kleine gast,
meester in de palm der handen twee plekken als pas ontbloeide vurige
roosbloemp j es."
Naast Isidoor zat de godvruchtige Hermanus, en z'n tong was ver,
lamd: hij was 'n wijs man, en genoot van 'n groote tevredenheid, of%
schoon z'n deel aan 't leven eigenlijk maar klein was; hij verdiende 'n
karige munt met 't aanbod van kleine vrome figuurtjes; die sneed hij
achter 't kleine raampje van z'n woning uit 't hout van 'n oude appel,
boom: en hij deed z'n werk geduldig, en z'n dag werd 'n aanhoudend
sprakeloos gebed. Maar de menschen wilden z'n heiligen niet; ze leken
zoo weinig op 'tgeen ze gewoon waren; en ze bevolkten z'n breede
schouw,mantel, waar 't altijd donker was: ook stonden er op de smalle
vensterbank tusschen wat bloemlooze kleine planten. „Er zijn maar
weinigen, zei Rafael, die Hermanus begrijpen, want hij ziet diep in
't hart van Jezus. Blijf nu hier, Anselm, 't verkeer met deze goede lieden
maakt eenvoudig en rein." Hij stond haastig op, en liep onder 't poortje
de weg uit, waarlangs ze gekomen waren.
Dat was de eerste keer, dat Rafael Anselm achterliet, en deze ver,
wonderde zich, wat Rafael van zin was. 't Was hem niet aangenaam,
omdat hij zich voelde als 'n vreemde tusschen die rustende, vermoeide,
en igrootendeels oude menschen. Ook bemerkte hij nu pas, hoe zeer
hij gewend was geraakt aan 't gezelschap van Rafael. En ineens vroeg
hij zich zelf nauwkeurig af, wat of 't wel wezen zou, als nu voorgoed
't verkeer met die engel hem werd ontnomen. Want dat dit zoo niet zou
blijven, vermoedde hij wel.
Wat zou hij zeggen aan z'n moeder, als zij met haar grijze peins,00gen
hem vroeg, waar hij zoo lang was gebleven. En aan Mathias de kuiper,
de overbuur, die schijnbaar van niets anders wetend, de hoepel sloeg
om 't vat met 'n ernst, als moest er de wereld in. Maar die dacht daarbij
listig en fijntjes aan alle menschen in 't straatje: en er ging niemand
over of langs de uitgesleten steentjes van 't stoepje, of 't leepe kuipertje
had hem stilletjes bemerkt achter de bestoven horretjes van z'n werk,
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winkel. Wat zou Anselm nu eigenlijk zeggen aan de menschen, want dat
hij op reis was geweest met Rafael, dat zou wel niemand gelooven: 'n
engel is nooit zoo gemoedelijk, zouden ze hem zeggen.
Terwiji hij hierover aan 't nadenken was, begonnen daar opeens
boven de kerk in 't blauwe en scheeve torentje de klokjes te luien,
met hooge klank en in vlug en lustig beweeg. Het was 'n onzichtbaar
strooisel van blije geluiden: 'n 'dartele samenpraat van 'n hooge en lagere
stem, en 't zette de lucht opeens in feest, en als festoenen vloeide 't
golvende de verte in, of ketste stuk tegen het muurvlak.
„'t Zijn de vespers van Sint,Jans:Onthoofding," verklaarde de gast
heer, het is voor ons groot feest."
En er kwam 'n oud man onder 't poortje naar binnen. „Dat is de oude
priester van deze morgen," dacht Anselm. En de kleine gastheer boog
zeer diep, en al 't reisvolk stond eerbiedig op: het was nu tijd om weer
weg te gaan. En ook Anselm ging heen, ofschoon hij niet wist waar
naar toe. „God zegene de reis," zei de gastheer, en sloot 't poortje.
Anselm is toen maar achter de speelman Isidoor voortgeloopen, en 't
duurde niet lang, of hij ontmoette Rafael: waarover hij zeer verheugd
was: en onderweg vertelde Rafael, dat hij de oude priester over Sint
Jan had gesproken: de man had 't verhaal wel duidelijk verstaan, zei
Rafael, maar de verhaler had hij niet kunnen zien: wat ook niet noo
dig is.
0 0 0
Op die dag brak laat in de middag de zon even door: ze wierp 'n
vreemde gele schijn over de wereld: toen is 't westen langzaam uiteerp
gevloeid: alleen 'n zware paarsche wolk, die boven, aan z'n gekartelde
rand, van heet koper was, leek neergezakt breed op de kim: daarin
zonk groot de zon en stierf er.
En de uren van 'n allerzachtste voornacht waren toen aangekomen:
en hoog in de lucht dreef 'n gelijkmoedige maan, die haar lichtende
waakstonden eenzaam verpeinsde boven de wereld: in de nachtkoelte
huiverden blaren zoo nu en dan: en wanneer Rafael 'n oogenblik zweeg
in 't droef verhaal van de begeerlijke kasteel:heer, hoorden ze 'n on%
zichtbaar beekwatertje, dat met klokkende keelgeluidjes de donkerte
inspoelde.
„En de oude priester?" vroeg Anselm. „'t Is mooglijk, dat hij 't hem
zegt, 't is mooglijk," zei Rafael.
De luiken waren al voor de vensters van 't witte pachters%huis: ze
hoorden van binnen 'n oude,vrouwe%stem, die langzaam vOOr,bad. En
boven hun hoofden donkertle omhoog in de maanschijn 't oud kasteel,
veel grooter nu: want al 't kleine en 't bizondere ging op de vlakte
der gevels verloren in 't duister: alleen de uiterste omlijningen, in de
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nachtnevel verdikt en uitgevloeid en toch bij elkaar gehouden, stegen
bij spits of dak, of idonkerden uitgerekt de verte in. Alle boomen waren
nu duister saamgekropen: en alle looverhoofden ineen op onzichtbare
scam. En daarboven bloeide de statige licht%roos der maan: ze voelde
zich schoon en hoog boven de wereld: en geheel de lucht was vol van
haar teedere lichten'de wasems.
Ze zagen de vensters boven 't bordes in heldere schijn: en 't geluid
van aangenaam%pratende menschen drong tot hen door: dit was iets
heel bizonders in de nacht%stilte.
„Het is daar 'n feestelijke tafel, vertelde Rafael, in malsche sneden
ligt 't wildbraad op 't wit geschotelte: er flitst flonker van staal langs de
donkere wand van eikenhout: de gloed der veelvuldige kaarsen op de
koperen luster brandt in 't borst%juweel van Aleida: de bloedkoralen
zijn als geronnen droppels van donker bloed: ze schertst met de kas%
teelheer, en haar stem is 'n dartel liedje: en de onnoozele Rudolf roemt
in z'n hart de bevallige zeden van z'n vrouw Aleida, en hij weet 't
niet, hij weet 't niet. Er is getinkel van zilver en kristallijn%werk: haas%
tige walmen en sterke geur van specerijen: en geruischloos is de be%
drijvigheid der naarstige dienaren: 'n slanke jongen vult uit 'n glan%
zende schenk%kan de groote bokalen. En in 't hart van de kasteelheer
bloeit de begeerte naar de schoone Aleida: 'n donkere nachtbloem is
Aleida, en haar geur is langzaam venijn."
Hoog in de breede kasteel%gevel brandde zwak licht achter 'n een%
zaam ruitje: „daar waakt Gonda, er wordt daar veel geleden, Anselm;
want zij weet van nacht, dat er drie ontrouw zijn: haar vader, Aleida
met de bloedkoralen, en de oude priester, die bang is weggeslopen naar
z'n klooster. Er gebeurt veel droefs in de wereld, Anselm, en 't ergste
is wel de zonde to zien, waar ze niet werd verwacht."
Ze liepen zwijgend naast elkander onder de koele maan4iemel: ze
dachten beiden aan 'tgeen er geschied was, en 't bracht Anselm 'n
vreemde ontroering aan; 'n zachte spijt ontwaarde hij alsof er iets
schoons was verloren gegaan, en hij wist wel, dat hij 't niet zou her%
vinden.
Zoo gingen ze lange tijd over de eenzame nacht%weg. Toen sprak
Rafael 't eerst: hij begon 't groot verhaal van Sint Jans vermoording,
waarom dit geschied was: hij had dit verhaal, zoo weten we, ook aan
de oude priester verteld. „'t Was 'n kalm hoofd op 'de schotel: er was
geen trek van vrees op 't sterke aanschijn. Ilc zei tot de priester: er
zijn maar weinigen zoo moedig als Jan. Hij moest 't me zachtjes toe%
geven."
Sittard.

M. MOLENAAR, M. S. C.
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ZAN GSCHOONHEID.
. . . . Gij zult met blijdschap de waters uit de bronnen
des Zaligmakers scheppen . . . .
Nu Dr. Moller ons in zijn inleiding de zuivere geestelijke schoonheid
in haar bovenzinnelijk wezen en heel haar zinnelijke waarneming zoo
heerlijk heeft uitgebeeld en gesproken heeft over kunst in het algemeen,
is het niet van belang ontbloot deze schoonheid in de zangkunst aan
een nadere beschouwing te onderwerpen.
0 0 0

De tijd van het verfoeilijke cerebralisme, hetwelk bij vele moderne
Duitsche componisten uit de school van Richard Wagner, hoogtij vier%
de en ver over zijn grenzen de geesten had verward, geraakt gelukkig
gaandeweg op den achtergrond. Althans bij onze roomsche Neder%
landsche toondichters begint meer en meer de muziek te klinken, wel%
ker tonen het eerst door Cesar Franck werden aangeslagen: de muziek
der mediteerende schoonheid. Onze moderne muziek is niet meer
bovenal de uiting van technische volmaaktheid, ze is een streven naar
de wedergave van essentieele gewaarwordingen, de mystieke gedachte
in schoonheid van vorm. Dat maakt een werk tot een uiting van den
kunstenaar, den van God begenadigde.
In deze uiting is het den zanger dan ook des te lichter te schou%
wen in de ziel van den kunstenaar en komt het aan op de studie en
de beoefening der menschelijke stem. De menschelijke stem is echter
wel het mooiste door God geschapen instrument, maar ook het moei%
lijkste.
Veel leiders, welke dit organisch instrument cultiveeren, tasten dan
ook maar al te vaak mis, omdat men zoekt in die richting, waarin het
materialisme hell vindt. Ademhaling%techniek, vocalen, mond% en
woordvorming worden uiterst verzorgd, maar met het innerlijke, de
ziel, wordt geen rekening gehouden. Het zich uitleven des zangersvisie
wordt niet kunstzinnig behandeld, vandaar de herhaalde ongunstige cri%
tiek over solisten wat betreft expressieve vermogens, dictie enz. waaruit
de bloote nuchterheid spreekt. En nochtans, is het eerste noodzakelijk,
het laatste is voornamer en van de hoogste beteekenis.
Niet naar buiten uit, naar binnen moet worden voortgearbeid. Dit
moge velen vreemd klinken, doch de ontvangen indrukken van de na%
tuur in al haar rijke schakeeringen, het leven, dus God moet worden
benaderd. Daarom kan een ongeloovige geen goed zangpaedagoog zijn.
Is de ziel eenmaal gevoed met de klankindrukken der haar omringende
schoonheid, als vanzelf zal ze zich uitzingen en jubelen in heerlijke
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stijgende rythmische deining uit dankbaarheid en liefde. .... Gij zult
met blijdschap de waters uit de bronnen des Zaligmakers scheppen.. ..
En dan wil ieder musicus (vakmannen noemen ze zich zoo gaarne,
alsof deze muziek een yak ware) tevens zangleeraar zijn! — Velen ge,
roepen, weinigen uitverkoren, is hier van toepassing.

0 0 0
Meer nog dan dichter, beeldhouwer of schilder moet de zanger zich
plaatsen als middelaar tusschen schoonheid d. i. God en de menschen,
omdat zijn schoonheidsuiting DE D1REKTE ontroering van ziel tot ziel
teweeg brengt, waar anderer kunst slechts bij waarneming van nadere
beschouwing dit gevoel,opwekt. De zanger heeft daarom des te meer
een heilige roeping te vervullen, welke vooraf moet zijn voorbereid om
op het juiste oogenblik die schoonheid te kunnen vertolken. Die voor,
bereiding moet bestaan in langdurige overpeinzing van het geschreven
woord en meditatie der bovenzinnelijke zielegesteldheid. Eerst dan kan
zijn zangkunst harmonieeren met de innerlijke schoonheidswaarneming.
Eerst dan is zingen, genieten.
LEO PRINS.
Amsterdam, op het hoogfeest van Kerstmis 1922.
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DANTE'S GODDELIKE KOMEDIE.
DE HEL.
Zang 3.
„DOOR mu GAAT MEN DE STAD DER DROEFHEID BINNEN,

1

DOOR MIJ GAAT MEN IN ' T EEUWIG-DUREND LIJDEN,
DOOR MU GAAT MEN TOT DE VERLOREN ZIELEN.
GERECHTIGHEID BEWOOG M ' N HOGE MAKER :

4

MIJ GAF HET AANSCHIJN ' T GODD ' LIK ALVERMOGEN,
DE HOOGSTE WIJSHEID, MAAR OOK DE EERSTE LIEFDE.
VOOR MIJ BESTONDEN GEEN GESCHAPEN DINGEN

7

DAN DE EEUWIGE, 1) MAAR OOK IK ZELF DUUR EEUWIG,
LAAT ALLE HOOP GU, DIE HIER INTREEDT, VAREN !"

In zwarte letters zag ik deze woorden
als opschrift boven aan 'n poort geschreven:
waarom ik zei: „Hard is hun zin mij, Meester."

10

En hij tot mij als man van ondervinding:
„Hier voegt het iedre twijfel te onderdrukken,
hier voegt het alle lafheid te doen sterven.

13

We zijn gekomen op de plaats waar 'k zeide,
dat gij de lijdensvolkren zult aanschouwen,
die 't hoogste geestesgoed verloren hebben." 2)

16

En toen zijn hand de mijne had genomen
bracht hij met blij gelaat, dat mij versterkte,
mij binnen in de wereld der geheimen. 3)

19

En daar: al zuchten, klachten, luide gillen,
weergalmend door de luchten zonder sterren,
zodat ik aanstonds al begon te schreien.

22

Verscheiden talen, gruwbre samenspraken,
en lijdenswoorden, wilde woede,kreten
en stemmen, schel en schor, geluid van handen,

25

verwekten 'n geraas dat rondom wervelt,
voor eeuwig in die luchten eeuwig donker,
als 't nand, wanneer de wervelwinden razen.

28

1) n.l. de engelen en de hemelen.
2) Het hoogste goed des geestes is God, door de zaligmakende aanschouwing eens het
loon der hemelingen.
3) ..... „de wereld der geheimen": de plaats waar de dichters nu staan is 'n brede
zoom of straat rondom de helse afgrond. Het is de z.g. Voor-H el. Hier worden gestraft ten
eerste: de engelen die bij de opstand van Lucifer onzijdig bleven; ten tweede: zij die eens
in de wereld noch goed noch kwaad waren. Natuurlik blijft deze wel schitterende en zin-rijke
dichterverbeelding geheel voor rekening van Dante.
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En ik het hoofd omsingeld van verwarring,
vroeg hem: „Wat is dat wat ik hoor, o Meester?
En wat voor y olk schijnt zo door leed vernietigd?"

31

En hij tot mij: „Dit leven van ellende
is 't droeve deel van alien die op aarde
eens leefden zonder eer en zonder schande.

34

Vermengd zijn zij met die rampzaalge koren
van englen, die wel niet opstandig waren,
maar ook niet trouw aan God, onzijdig bleven.

37

De Hemel werpt hen uit om rein te blijven;
De Hel 1) neemt hen niet op om de verdoemden
zelfs niet de minste roem op hen te geven.

40

En ik: „Wat zware last toch N het, Meester,
die hen zo jammerlik en luid doet klagen?"
En hij: „Dat zal ik u in 't kort verklaren.

43

Voor dezen is geen hoop nog eens te sterven, 2)
en zo verachtlik is hun donker leven,
dat ze ieder ander lot benijdbaar achten.

46

De wereld houdt hun naam niet meer in ere.
Genade en Recht te saam heeft hen verstoten. 3)
Geen woord van hen; maar zie en spoed u verder!"

49

En ik, oplettend ikijkend, zag 'n vaandel,
dat draaiend zich zo haastig voorwaarts spoedde,
alsof het alle rust scheen te verachten.

52

Daar achter kwam, naar 'k zag, 'n sleep van volkren,
zo eindloos lang, dat nooit, naar mijn gedachte,
zovelen door de dood verslagen waren.

55

Omdat ik enigen van hen herkend had,
keek ik nog scherper toe, en zag degene,
die eens uit zwakheid afstand deed van 't hoogste. 4)

58

En plots begreep ik nu en wist ik zeker,
dat dit de drom was van die laffe zielen,
aan God en aan diens vijanden mishagend.

61

1) De eigenlike Helle-diepte.
2) n.l. de tweede dood of algehele vernietiging.
3) Genade en Recht (de Hemel en de Hel).
4) De meeste uitleggers menen dat bier de schim bedoeld wordt van Paus Celestinus de
Vijfde (Pietro Morone) die in Julie 1294 tot Paus gekozen, na 5 maanden de Pauselike
waardigheid („het hoogste") weer neerlegde. Hij werd opgevolgd door Paus Bonifacius de
Achtste, die Dante als z'n grootste vijand beschouwde !
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Deez' trage geesten, die nooit waarlik leefden,
ze liepen naakt en werden zwaar gestoken
door muggen en door wespen, die daar gonsden.

64

Het bloed sprong door die steken uit hun wangen
en viel, vermengd met tranen, aan hun voeten.
waar 't opgezogen werd door vuile wormen.

67

En toen ik verder nog m'n blik liet weiden,
zag 'k bij 'n grote stroom ') weer andre schimmen
en vroeg nu: „Sta mij toe te weten, Meester,

70

wie deze schimmen zijn en naar wat wetten
ze blijkbaar zo naar de overtocht verlangen,
als 'k bij dit vale licht kan onderscheiden.

73

En hij tot mij: „Verklaard wordt u dit alles,
als we aanstonds, bij d'n Acheron gekomen,
wat rusten zullen op z'n droeven oever."

76

Van schaamte sloeg ik de ogen haastig neder;
en vrezend door mijn spreken hem te ontstemmen,
heb ik tot aan de stroom geen woord gesproken.

79

En zie, daar kwam 'n boot van de overzijde,
waarin 'n oude man met witte haren, 2)
die riep: „Wee u, vermaledijde zielen!

82

Voedt toch geen hoop de hemel ooit te aanschouwen! 85
Ilc kom u halen naar d'n andren oever,
naar vuur en ijs en eeuwge duisternissen.
En gij daar, die 't geluk nog hebt te leven,
ga heen van dezen, die reeds zijn gestorven!" —
Maar ziende, dat ik zijn bevel niet volgde,

88

riep hij: „tangs andre wegen, andre havens
91
komt ge eens op 't strand; hier komt ge nimmer over,
U zal 'n lichter vaartuig moeten dragen. 3)
M'n Gids zei toen: „Wees niet verbolgen, Charon!
Men wil het zo daar, waar men kan volbrengen
al wat men wil; en nu geen vragen verder!"

94

1) Zoals straks zal blijken is dit de Acheron, de 1 e grote Hel-rivier.
2) Charon, de veerman uit de onderwereld der Klassigken.
3) Deze woorden van Charon zijn tamelik duister. MA. zinspeelt hij hier op Dantes tocht
naar 't Vagevuur. Die „andere weg" is de zee ; die „andere havens" de Tibermonding. Nog
lichter boot dan die van Charon zelf zal de zielen overbrengen, 'n boot n.1. bestuurd door
'n engel wiens uitgespreide vleugelen tot zeil dienen. Zie Vagev. Z. II 319 16 vlgg. Volgens
anderen spreekt Charon hier van de overgang van de Acheron. Z'n woorden zijn dan bittere spot.
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Toen werden stil de ruig:behaarde wangen
van de oude veerman op het doodse water,
die vlammekringen had rondom z'n ogen.

97

Maar gindse geesten, naakt en mat en moede,
veranderden van kleur en klappertandden,
zodra ze Charon's barse woorden hoorden.

100

Ze vloekten God, hun vader en hun moeder,
heel 't mensdom, tijd en plaats van hun geboorte,
hun voorgeslacht en hun nakomelingen.

103

Dan trokken ze alien ander luid gejammer
in dichte drommen naar d'n bozen oever,
die alien eenmaal wacht die God verachten.

106

En duivel Charon met z'n brandende ogen,
'n teken gevend, drijft hen allen samen
en met z'n roeispaan slaat hij al die dralen.

109

Gelijk bij herfst 'de blaren nederdwarlen„
't een na het ander, totdat alle twijgen
hun loverdracht aan de aarde wedergeven,

112

zo stort hier 't schuldbeladen kroost van Adam
zich een voor een, van de oever op het teken,
als vogelen getrokken door de lokroep.

115

Zo gaan ze dan het donkre water over
en eer zij nog aan de overzijde landen,
verdringen hier zich weder nieuwe scharen.

118

„M'n zoon," zei mij de vriendelike Meester,
„uit alle landen komen hier te samen,
die in Gods gramschap uit het leven scheiden.

121

Ze maken spoed om de overzij te halen,
daar Gods rechtvaardigheid zo sterk hen prikkelt,
dat zelfs hun vrees verandert in verlangen.

124

Nooit steekt 'n brave ziel van dezen oever;
en dus toont Charon zich op u verbolgen;
ge kunt nu weten wat z'n woord betekent."

127

Hij zweeg en plots begon de donkre vlakte
zo sterk te beven, dat ik van ontzetting
nu nog het koude zweet mij uit voel breken.

130
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'N storm stak op uit 't rijk van rouw en tranen,
doorbliksemd overal van bloedrood lichten,
dat mij geheel van elk gevoel beroofde:

133

En ik viel neer, als door de slaap vermeesterd.

136

Zang 4.1

De diepe slaap werd in mijn hoofd gebroken
door zware donderslag, zodat ik trilde
als wie men met geweld doet wakkerschrikken.

1

En 't oog, door rust gesterkt liet ik weer rond gaan,
'k stond recht, met vaste blik rondom mij schouwend,
om 't oord, waar 'k nu verwijlde, goed te kennen.

4

En waarheid is het, aan d'n oever stond ik
van 't smarterijke dal der hellediepte,
waar 't eindloos jammrend wee ligt opgestapeld.

7

Het was zo diep en donker en vol nevel,
dat ik vergeefs de bodem zocht te peilen
en er geen enkel ding kon onderscheiden.

10

„Nu laat ons dalen in de blinde wereld",
verbrak, doodsbleek van kleur, de Dichter 't zwijgen,
„Ik zal er de eerste zijn, en gij de tweede."

13

Maar ik, die zijn verbleken wel bespeurd had,
vroeg hem: „Zal ik dan gaan, als gij beangst zijt,
die steeds mij in m'n weiflen wist te sterken?"

16

En hij tot mij: „De weedom van die volken,
in d' afgrond hier, deed mijn gelaat verbleken,
van medelij, door u voor vrees gehouden.

19

Wij gaan; de lange weg noopt ons tot Wen!"
Zo ging hij voor, zo voerde hij mij binnen
in de eerste Kring die rond d'n afgrond cirkelt. 1)

22

1) Zoals bekend is, stelt Dante de Hel voor als 'n ontzaglik grote, cirkelvormige ruimte
die naar het middelpunt van de aarde steeds nauwer toeloopt. De omwanding van deze
afgrond bestaat uit 8 afdelingen of naar-de-diepte-afhellende omgangen. De 9de afdeling is
de bodem van de Hel, en die bodem loopt ook nog of naar het eigenlike middelpunt van
de aarde, waar zich Lucifer bevindt. In de 1 e kring van de Hel bevinden zich de zielen van
ongedoopte kinderen en deugdzame heidenen. Hun enige straf is de z.g. straf van schade
d. w. z. nooit zullen ze God zien, naar wie ze van nature toch verlangen. Deze mening van
Dante in z'n geheel is niet in overeenstemming met het algemeen gevoelen van de kath,
godgeleerden. Dante moet dat algemeen gevoelen zeker gekend hebben. Het schijnt me dan
ook toe, dat hij hier slechts 'n dichterlike voorstelling heeft willen geven waarin de eigenlike
straf voor de erfzonde bestaat en wel in abstrakto beschouwd.
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Daar was, zover m'n oor kon onderscheiden,
geen weegeklaag, maar klonken niets dan zuchten,
die de eeuwige lucht in zachte trilling hielden.

25

En dat kwam voort uit droefheid zonder pijnen,
die hier geleden werd door dichte scharen
van kindren en van vrouwen en van mannen.

28

„Ge vraagt niet," sprak tot mij de goede Meester,
„wat geesten dat het zijn, die hier vertoeven?
'k wil, voor ge verder gaat, u dat doen weten.

31

Ze hebben niet gezondigd; maar toch baatten
hun deugden niet, daar zij het doopsel misten,
dat poort is van 't Geloof, door u beleden.

34

Doordat ze voor het Kristendom dus leefden,
aanbaden zij ook God niet als 't behoorde.
En ach, ik zelf behoor tot deze geesten.

37

Om dit gemis en niet om andre zonden
zijn wij verloren, maar ons enig lijden
is zonder hoop te Leven in verlangen."

40

Groot leed beving m'n hart bij deze woorden ,
nu 'k wist, wat eedle geesten in deez' Limbus ')
geen pijn, maar ook geen ware blijdschap kenden.
„0 zeg mij, Heer, o zeg mij toch, mijn Meester,"
hief ik weer aan, om sterker mij te voelen
in dat geloof, de dwaling steeds verwinnend, —
„is ooit om eigen deugd of die van andren
hier iemand uitgegaan en dan gezaligd?"
En hij die mijn verholen vraag doorschouwde,
hernam: „Ik was nog pas in deze Voorhof 2)
toen ik 'n machtig Heerser neer zag dalen,
het hoofd gekroond met 't teken der viktorie.
Hij nam de ziel van de eerste Vader mede,
van Abel, Adam's zoon, en die van Noach,
en Mozes die de Wet gaf en haar volgde.

43

Aartsvader Abraham en koning David
en Isrel met diens vader en diens zonen, 3)
en Rachel ook, voor wie hij zo lang zwoegde.

46

49

52

55

58

1) Dante identificeert z'n 1 e Helle-kring met de z.g. Limbus of Voorgeborgte der Hel uit
de H. Schrift. Zoals we dadelik zullen horen, bevonden zich in deze l e kring ook eens de
heilige oudvaders en andere vrome zielen uit het Oude Verbond.
2) Deze Voorhof : de Limbus. 3) Isrel is Jakob ; diens vader, IzaRk.
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Veel andren nog heeft Hij met hen gezaligd.
Maar voOr die tijd, mijn zoon, gij moet dit weten,
is nooit 'n menseziel verlost geworden."

61

We hidden, wig hij sprak, nooit op met lopen,
al dieper trokken wij het woud steeds binnen,
het woud, zeg ik, van niet to tellen schimmen.

64

Niet lang nog liep ons pad hier naar beneden,
toen 'k plotseling 'n helder vuur ontwaarde,
dat in 'n halve kring de nacht bestraalde.

67

Nog taamlik ver zag ik de lichtgloed schittren,
maar niet zo ver, of 'k kon reeds onderscheiden
dat wijd vermaarde lieden daar verbleven.

70

„0 gij vereerder aller kunst en kennis,
wie zijn het die zo'n hoge eer genieten,
dat zij aldus van de andren zijn gescheiden?"

73

En hij tot mij: „De glorie hunner namen,
die boven nog uw leven blijft doorklinken,
heeft van de Hemel hun deez' gunst verworven.

76

Inmiddels werd door mij 'n stem vernomen:,
„Wilt eren nu de hoogverheven Dichter;
z'n schim, keert weer, die straks ons had verlaten."

79

En toen de stem vergaan was in de stilte,
zag 'k vier verheven schimmen tot ons komen;
noch droef, noch blijde waren hunne trekken.

82

Snel nam de goede Meester 't woord en zeide:
„Zie op naar hem, die 't zwaard draagt in z'n handen,
en de andre drie vooruitgaat als 'n koning.

85

Dat is Homeros, opperste aller zangers,
dan volgt Horatius, de hekehdichter,
als derde, Ovidius, en 't laatst Lucanus 1)

88

Daar zij met mij d'n eretitel voeren, 2)
waarvan zo juist die ene stem gewaagde,
doen zij mij eer en wel doen zij hier mede."

91

9 Homeros draagt het zwaard als Zanger der grote heldedichten, en vooral als koning en
aanvoerder aller dichters. Lucanus (38-65 n. Kr.) is bekend om z'n onvoltooid gebleven
epies gedicht de Pharsalia, waarin de burgeroorlog tussen Caesar en Pompejus bezongen wordt.
2) n.1. van „hoogverheven dichter."
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Zo zag ik dan de schone school vergaderd
rondom de Meester van de schoonste zangen, 1)
die boven d'andren zweeft gelijk 'n arend.

94

'N wijle hebben zij te saam gesproken,
toen kwamen zij tot mij met hoofse groete;
glimlachend zag m'n Meester naar die hulde.

97

En nog veel groter eer werd mij geschonken,
daar zij me als makker in hun kring ontvingen
en ik de zesde was in zoveet wijsheid.

100

Zo kwamen wij het licht voortdurend nader,
besprekend dingen, die 't nu past te zwijgen,
zoals het daar betaamde er van te spreken.

103

We stonden nu nabij 'n grootse slot,bouw,
die zeven maal omringd door hoge muren,
rondom beschermd was door 'n helder water.

106

Daar schreden w' over als op vaste bodem;
door zeven poorten ging ik met die wijzen,
tot we op 'n frisse groene weide kwamen. 2)

109

De lieden daar met ogen stil en ernstig
en grote waardigheid in heel hun houding,
ze spraken weinig en met zachte stemmen.

112

We kozen ons 'n plaats langs een der zijden
'n open ruimte, licht en hoog gelegen,
zodat wij alien overschouwen konden.

115

Recht over ons daar op de groene vlakte,
zijn mij de grote geesten nu gewezen,
die 'k mij gelukkig acht aanschouwd te hebben.

118

Ilc zag Elektra met haar stoet van helden,
waar 'k Hektor bij herkende en ook Aeneas
en Caesar met z'n zwaard en valken,ogen.

121

a zag Kamilla en Pentesilea
aan d'andre zijden, 'k zag ook Vorst Latinus
gezeten naast Lavinia, z'n dochter.

124

1) d. i. van de epiese helde-poezie.
2) Dit slot betekent het paleis van de Roem. Met de zeven hoge muren en poorten
bedoelt de Dichter waarschijnlik de 7 z.g. vrije kunsten en wetenschappen of 't M. E. Trivium
en Quadrivium.
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'K zag Brutus die Tarquinius verjaagde,
Lukretia, Julia, Martia en Kornelia;
en Saladijn, geheel alleen ter zijde. 1)

127

Toen ik m'n blikken nog wat hoger richtte,
zag ik de grote Meester aller wijzen 2)
gezeten in de kring der filozofen.

130

Elk brengt hem eer, elk toont hem zijn bewondring:
Daar zag ik Sokrates zowel als Plato,
die 't dichtst van alien bij de Meester stonden.

133

'k Zag Demokriet, 'die alles 't toeval wijtte,
Diogenes, Anaxagoor en Thales,
Empedokles en Herakliet en Zeno;

136

en Dioskorides, de plantenacenner;
Daar zag ik Tullius, Orfeus en Linus
en Seneka, de zedekunde:schriiver.

139

Meetkunstenaar Euklides, Ptolomeus,
Hipparates, Galieen en Avicenna,
Averroes, de grote Kommentator. 3)

142

Niet alle namen kan ik hier vermelden,
daar mij de rijke stof zo dwingt tot Wen,
dat vaak bij 't feit de woorden achterblijven.

145

1) Behalve Saladijn (de beroemde Egyptiese Sultan 1169-1193) hebben de bovengenoemde
mannen en vrouwen op een of andere wijze meegewerkt tot de grootheid van Troje en Rome.
Zo was Elektra de moeder van Dardano, Trojes stichter; Hektor Trojes grootste verdediger.
Aeneas de grondlegger van 't Romeinse rijk ; Caesar het prototype van de Romeinse keizers;
Pentesil6a, de koningin der Amazonen, kwam de Trojanen to hulp tegen de Grieken. Voor
Kamilla zie Z. I, 106. Latinus, koning der Aborigenes gaf z'n dochter Lavinia aan Aeneas
tot vrouw. Brutus (Lucius, Julius) bevrijdde Rome van de tyrannie van Tarquinius Superbus.
Lukretia, Julia, Martia en Kornelia zijn Romeinse vrouwen die door hun deugden de eer en
grootheid van het rijk verhoogden. Waarom Saladijn hier genoemd wordt is niet heel duidelik.
Misschien als de enige waardige vertegenwoordiger van het Oosten ?
2) Aristoteles.
3) De hier met name genoemde personen zijn grotendeels wijsgeren geweest. Sokrates en
Plato waren met Aristoteles de beroemdste wijsgeren van het oude Griekenland. DemOkritus
filosoof uit Abdêra (5 de eeuw v. Kr.) beschouwde als oorsprong van de wereld het blinde
toeval. Diogenes uit Sinope was de voorloper der cynici. Anaxdgoras uit Claxomenae de
leermeester van Perikles en Euripides. Thales van Milete gold als een der zeven grote
Wijzen der wereld ; Empêdokles uit Agrigente is de vader van de leer der vier elementen ;
Heraklitus, de man die altijd en om alles weende, zou men de filosoof van het pessimisme
kunnen noemen ; Zeno is de voorloper der Sofisten. Dioskorides was 'n geneesheer en beroemd natuur-vorser ; Tullius (Markus, Tullius, Cicero) is de beroemde Romeinse Konsul
en groot-redenaar; Orfeus en Linus zijn twee wijsgerige dichters. Seneka was de leermeester
van Nero. Euklides is 'n beroemd meetkundige en wiskunstenaar; Ptolomêus (sterrekundige
en aardrijkskundige) is de grondlegger van het Ptolomêiese wereldstelsel waarnaar de architektoniese bouw van de Godd. Komedie is gekonstrueerd. HippOkrates, Galiênus waren
vermaarde geneesheren evenals de Arabier Avicenna. Averroes is de grote Arabiese geleerde,
die Arisroteles vertaalde en van z'n werken 'n beroemde verklaring schreef.
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Van 't zestal blijven nog wij beiden over;
langs andre weg voert mij de wijze Leidsman
van uit deez' kalme lucht naar die der stormen,
en 'k kom waar niets meer is dat licht kan geven.

148

151

CHR. KOPS, O. F. M.
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ANTWOORD AAN EEN JONGEN PRIESTER.
voor....
Gij dankt mij, Priester, in uw brief
voor 't woord, dat ik Uw wijdingsdag
tot U gericht heb .... ja, ik wist
uw fijne ziel zou 't welkom zijn....
Mijn lieve vriend, de groote luister
en 't overweldigend geluk
van 't eigen ziels,gebeuren stond
mij helder weer dien dag voor oogen....
niets kon mij daarom zoeter zijn,
dan 't stil met u te overschouwen....
De grootheid der nabije wijding
had u — 't is niet te veel gezegd —
reeds dagen lang benauwd, niet waar?
Gij waart als zooveel blanke bloemen,
die haren zuiv'ren kelk ontvouwen
bij 't lichten van den vroegen morgen...
— ik heb het vroeger u verklaard —
Die lieve bloemen zien de zon
in 't stil gelaat, en smeeken'd staan
zij, wachtend op zijn zachten kus....
zoo ook halt gij uw ziel ontsloten,
om Jezus' zonnelach te drinken....
en Jezus zag dat hijgend smachten,
het was Hem bovenmate lief ....
Maar wijl gij diep besefte, dat
Uw ziels,Beminde God was, en
oneindig groot, onsmetbaar heilig,
onzegbaar schoon, begon uw rein
gelaat van vreeze te verbleeken....
en zoo in smachten en in angst
hebt gij dien grooten dag verbeid....
Toen gij bij 't vroege teeken werd
gewekt, was reeds de slaap uit de oogen —
hoe kon het anders? — zeide niet
de Bruid van 't Hooglied, „dat zij sliep,
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maar dat haar harte wakend was?"
Och Jezus mocht van u wel zeggen
— zoo deed het Hooglied's bruidegom —
„wat zijt gij schoon, mijn liefste, en
uw oogen als van blanke duiven"....
en gij: „ik ben een bloem van Saron,
ik ben een lelie van de dalen,
Gij Fracht mij in het huffs des wijns,
en Uw banier op mij is liefde"....
'k Heb u gezien in 't Heiligdom,
de grijze kathedraal Sint Jan....
als hare lijnen stond uw ziel
omhoog, en door haar hooge ramen
viel helder licht op uw gelaat....
„0 zie, de winter is voorbij,
de regen is voor goed geweken,
de bloemen ziet men op het land,
de zangtijd is voor u gekomen."
a heb voorzichtig u bespied,
uw blik viel eensklaps in den mijnen,
en zwijgend hebben wij verstaan....
Toen gij laagt uitgestrekt ter aarde,
machtloos, allerdiepst vernederd,
heb ik den Geest gesmeekt, dat Hij
u hoog in 't Priesterschap zou richten,
want in uw deemoed waart gij 't waardig . . . .
Reeds vroeger hadt gij mij gevraagd,
ik zou aanwezig zijn, om na
den Bisschop mee den Geest to geven
in rei met al de andre priesters....
en then gij onder mijne handen
schreedt.... stil.... liet ik zachtkens z' op u drukken....
Ilc weet niet, Priester, wat het meest
van al de schoone plechtigheden
u heeft geroerd.. .. het is zoo zinrijk
het een zoowel als 't ander .... 't woord
des Bisschops, als een Vader, die
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zijn kindren maant, dat ge offren moet
en zeegnen, Gods yolk leiden, doopen,
atom de leer des Heeren preeken....
— dus moet gij rein van zeden zijn
altijd, aan wijsheid rijk des hemels....
— ofwel 't omhangen met uw kleed,
de stool op uwe borst gekruist,
— een kruisweg is het priester,leven —
't kazuifel, 't eerekleed, en beeld
der lief de, die toch hooger staat
dan al de deugden.... daarom draagt
gij 't elken dag als opper,kleed
en rust er eenmaal mee in 't graf ....
Weer heb ik u geknield gezien,
ik zag zalf in uw handen druipen,
met linnen werden ze omwonden ....
nu zult gij vaak die handen strekken,
steeds zal genade neder,vloeien....
Daar is zooveel aan u geschied....
de macht om Jezus bloed te offren,
Zijn lichaam als een spijs te deelen....
de macht, om schaapkens weer te vinden
en op uw schouders, ziels,verheugd,
naar eenen schaapstal heen te dragen....
„De bloemen ziet men op het land,
de wingerds bloeien, geven geur,
sta op, mijn liefste nu.... en kom"
„Mijn Beminde is aan mij, en ik
aan Hem, Die tusschen lelies weidt"... .
Met huiver hadt ge u straks omhangen,
gij dorst uw oog niet op te slaan....
nu klonk om u de zang van vreugde:
„mijn vriend, aan mijn geheim vertrouwd". .
Het was een lange stoet, die bruiden,
op alien rustte Bruigoms lack....
Zij knielden saam voor Jezus' Moeder,
Haar handen brachten Jezus dank....
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Toen hebben zij zich stil ontkleed,
— maar 't priester.hart houdt blijvend feest —
en zwijgend heb ik u gesproken,
en zwijgend hebt gij mij verstaan....
en toen ik nog van verre schouwde,
laagt gij in de armen uwer moeder,
luid om elkanders vreugde weenend....
LAMBERT BIJNEN, pr.

Juni 1922.
(De meeste aanhalingen zijn uit het Hooglied.)

VOOR HEM, WIENS 00G BENS SCHOUWDE
Voor hem, Wiens oog Bens schouwde
den alzaal'genden schijn van Uw licht,
0 mijn God,
Is het leven der wereld, in veelkleurigen schijn,
bitt're spot.
En het hunk'rend verlangen naar 't volle licht
deint mee
Op den stillen cadans of wilden vloed
zijner levenszee.
RINNOVATA.
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KATHOLIEKE LITERATUUR IN DUITSCHLAND.
Het werk der duitsche katholieken aan de opbloei eener nationale
literatuur, die een waarachtige en levensware kunst moet zijn, en
daarenboven een gave en voldragen vrucht aan de gewijde boom van
het christelijk geloof, is ten alien tijde onderhevig geweest aan eenige
bepaald ongunstige voorwaarden.
Vooreerst is de gansche duitsche cultuur niet alleen niet katholiek
maar zelfs niet eens christelijk. De nationale literatuur op het einde
der 18de eeuw, was enkel ontgroeid aan de bodem van het humanisme,
dat als leer, zielloos en leeg, volslagen in strijd was met de leerstellingen
van het christendom. Haar repraesentanten waren trouwens niet eens
voluit en regelrecht protestant. Klopstock en ook Gellert waren nog
overtuigde en diepovoelende protestanten, maar Lessing, Herder en
Goethe en Schiller hadden reeds lang zich geestelijk ontworsteld aan
de christelijke levensopvatting en moraliteit. Hunne kille intellectueele
afdwalingen hadden den zachten schijn van religieuze ootmoed en
verteedering in hun hart gedoofd. Ze deden het protestantisme wel
' eenige concessies, maar uit hun geestesosfeer hadden ze, schijnbaar
voor altijd, alle dogma's en leerstellingen gebannen: hun denkwijze was
zuiver geprononceerdohumanistisch. En deze nationale literatuur, die
ons in de scholen als „klassiek" wordt opgediscnt, bloeide gestadig op
in deze onreine en troebele sfeer en draagt onuitwischbaar haar keno
teeken.
Er was geen gave harmonische eenheid, die het levenswerk dezer
dichters: zoo verschillend van aanleg en geaardheid, samenbond. Vano
daar dat door de duitsche literatuur van dezen tijd een zucht vaart
der h.umanistische vrijgeesterij: een onvruchtbare hunkering naar een
moreele en intellectueele autonomie: naar een zekere eenzijdige levenso
houding, welke zich openbaarde in een drang naar het artistiek geniale,
naar een verfijnd aesthetisch genieten— naar een zich uitleven in
broododronkene losbandigheid. Dat is echter het onverzoenlijk tegeno
deel der hooge christelijke levenshouding!
Uit dit schrijnend contrast in levenssfeer ontstond voor alle diepo
geloovige en vrotne katholieken, die den drang in zich voelden stuwen:
om literair werk te leveren, een bijna onoverkomelijke moeilijkheid.
Want ze hadden hun ontwikkeling in kunst en literatuur grootendeels
in de klassiekohumanistischoheidensche school genoten, minstens wat
de vorm betreft, maar haar geest en richting mochten ze niet adopo
teeren. De overtuiging kwam in hen omhoog, dat voorzichtigheid,
terughoudendheid en of weer hier meer dan ooit geboden was: maar
ze gingen daarin te ver! Door hun al te groote omzichtigheid toch yen
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loren ze hun frissche, opene natuurlijkheid, die alle menschelijke moo
tieven en stoffen een eigen relief en karakter Beef t. Ze vermeden en
ontweken alles, wat hun te aardsch, te vieeschelijk, te zondig toescheen;
ze vergaten, dat ook schuld en boete, duivelschheid en Godsohaat in
deze wereld aanwezig zijn en thuishoren in een volledig wereldbeeld,
hetgeen de kunst zich tot taak stelt te scheppen.
De christelijke Middenoeeuwen waren op dit punt veel onbevangener,
vrijer, volonatuurlijker, ruimgeestiger en weidscher. Het literaire werk
dezer christelijke en katholieke „Bieder*meier", die een woedend verzet
ontketenden tegen deze moderne olympieers, droeg vandaar het stigma
eener zekere ascetische weekhartigheid, eener wereldovluchtende angst:
valligheid, eener preutsche kleinzeerigheid. Het is bijna een lieve tamo
me kostschoolpoezie: geen zuivere en volkomen omvatting van gansch
het voile leven met al zijn lichto en schaduwzijden. In later jaren viel er
zelfs een sterkopaedagogische strekking waar te nemen in de werken
der duitsche katholieken. Allereerste vereischte was het volgens hen,
dat de literatuur „goed" en braaf was en van een opvoedende strekking
en vooral geschikt als ontspanningslectuur voor de jeugd en het gezin.
Een aantal erbarmelijke familieo en kleuteroblaadjes 'zwaaiden met stein
len euvelmoed den scepter over de katholiek lectuur en daarmee ook
over de productie. Dat was in Bien tijd, toen de Jesuit Spillman zijn
serie braafosentimenfeele romans schreef en Friedrich Wilhelm Weber,
de Westphaalsche geneesheer met zijn epos Dreizehnlinden zich aan
het hoofd stelde der katholieke literatuur en er een klein aantal der:
gelijke vrome, stichtelijke en leerzame boekskes verschenen, die voor
de kunst en het leven bovenal slechts van matig belang waren.
Deze toestand werkte uiterst nadeelig in op de tijdgenooten en hield
ten nauwste verband met een onmiskenbare inferioriteit in hun ontwiko
keling. De katholieken gingen prat op hun rijkdom aan geestelijke waaro
den. Ze vonden het niet eens urgent, noch belangrijk met omzichtigo
heid hun Borst te lesschen aan de bronaar der nationale literatuur en
kunst ter wille eener hoogere en breedere en veeloomvattende onto
wikkeling, uit al te groote angst ook haar minder goede bestanddeelen
in zich op te nemen. Ze dachten in hunne kalme zelfgenoegzaamheid,
dat ze zelf ook wel veel goeds en waardevols bezften. Dat was een
noodlottige misvatting en had een cultureele ondervoeding der duitscikatholieken ten gevolge.
Hetgeen Brill, Weber en Hell als geestelijk voedsel aanrechtten, was
ontoereikend en vaak den mond getergd. En hetgeen de staatsschool,
het gymnasium hen van de zoogenaamde duitscheoklassiekeoliteratuur
vootzetten was eveneens allerobedroevend weinig! De gevolgen van de
achterstalligheid der duitsche katholieken kwamen tot uiting in gansch
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het openbare geestesoleven der natie. Het moreele en intellectueele
aanzien en de invloed der katholieken op het geheele intellectueele en
cultureele leven der duitsche natie was heelemaal niet in evenredigheid
met de uitgroei hunner politieke en oeconomische beteekenis. Zoo
bleef het tot het jaar 1900.
Er kwam echter voor goed leven en beweging in de katholieke lite,
ratuur, toen na een vinnige pamfletten,schermutseling de literatuur,
strijd losbarstte. In het brandpunt der geheele beweging stond „Hoch:
land" van Karl Muth, de schrijver der opmerkelijke brochures: „Steht
die katholische Belletristik auf der Iiiihe der Zeit?" en „Die litterari,
schen Aufgaben der deutschen katholiken." Dit tijdschrift, welks eerste
nummer verscheen in October 1900, wees op twee hoogst merkwaardige
dingen. Vooreerst dat er onder de katholieken van Duitschland sterke
persoonlijkheden zijn, die in een levendig contact staan met het ontwik,
kelingsleven hunner natie en hun godsdienstige overtuiging met hun
aspiraties en strevingen op cultureel gebied volkomen in overeenstem,
ming weten te brengen.
Voorts: dat er aan werkelijk,scheppende geesten in het katholieke
Duitschland niet zoo'n nijpend gebrek is, als wel scheen in den tijd
der gemoedelijke familieblaadjes. In ieder geval was er alom een drang
merkbaar naar de universaliteit van het volle menschelijke en artistieke
leven: men koesterde een felle afkeer van het vroeger.bewierookte
beginsel der paedagogische werking, van het standpunt der vrome tee,
merige strekkings,literatuur. In Hochland traden sterke en volboren
dichters op den voorgrond als de voortreffelijke romanschrijfster
Enrica von Handel Mazetti, die in haar levenswerk wijding en gevoel,
mannelijkheid en verteedering te handhaven wist en wier historische
romans uit den tijd der contraoreformatie een eervolle plaats innemen
onder de klassieke scheppingen der duitsche literatuur.
Zij durfde de synthese te stellen tusschen het leven en het christen,
dom en hield daarbij rekening met de realiteit. Geleidelijk aan schaar,
den zich nagenoeg alle literaire krachten van het katholieke duitsch,
land om het bloeiende tijdschrift Hochland en de merkwaardige groep
van hedendaagsche dichters; met schrijvers als Leo Weismantel, Peter
DOrfier, de vroegtgestorven dichter Reinhard Johannes Sorge en de
Hochland,criticus Franz Herwig, die ook als dichter zeer belangrijk is,
vormde nagenoeg de geheele meewerkersstaf van Hochland!
De literatuurstrijd werd echter voornamelijk gevoerd om deze car,
dinale kwestie: of het eerste gezichtspunt der scheppende literatuur
de kunst zelf is of dat vooral overwegingen van moreelen en op,
voedenden aard beslissend moeten zijn. Natuurlijk gaat het hier
niet om het program l'art pour l'art, maar om de kunst als de dienaar en
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de drager van het Godsrijk. Maar de vraag restte nu, of het artistiek
aanvoelen en beleven en een aesthetische ontroering den dichter tot
uitbeelden en scheppen prikkelen moet, of wel dat het een eerste en
eenigste vereischte is, dat het literaire werk goed en braaf en correct
is en van een opvoedende strekking.
Op deze vraag zouden wij nu het antwoord wel niet meer schuldig
blijven, maar toen waren de inzichten en begrippen daaromtrent zeer
uiteenloopend. Het blijft een onloochenbare verdienste van Karl Muth
in die troebelheid en verwarring klaarheid en evenwicht te hebben
terug gebracht door het verstandelijk betoog van zijn strijdschriften,
maar nog meer door het positieve en productieve werk, dat hij en zijn
epigonen in Hochland presteerden. Heden nog is Hochland het kristal,
lisatie,punt van literatuur en kunst in het katholieke Duitschland, en
zijn werkzaamheid is daardoor zoo verdienstelijk en beteekenisvol
en vruchtbaar, dat het geen eenzijdig letterkundig tijdschrift is, maar
leidend en voorlichtend optreedt op de meest uiteenliggende gebieden
van kennis en kunst.
Vele andere periodieken, welke naast hem tot voile ontluiking kwa,
men, waren niet bepaald levenskrachtig. In „Der Gral", dat opgericht
werd tijdens de literatuurstrijd, moest naar streng gezichtspunt uit,
sluitend katholieke literatuur en poezie opbloeien. Wat het in al die
jaren tot stand bracht, is niet de vervulling geweest van zoo'n weidsch
en verstrekkend program en na velerlei mutaties in leiding en uitgeverij
schijnt het zich nu vastgezet te hebben aan den Rijn. Niettegenstaande
de huidige bekwame hoofdredacteur, Pater Friedrich Muckermann S. J.
met zijn eigen bondige stijl een nieuwe toon aan het tijdschrift gaf,
en zijn aanvankelijke stroeve en strijdbare houding opvallend tem,
perde, is het hem niet gelukt een waarachtig middelpunt van alle
scheppende talenten te worden. Toch duet het uiterst hoopvol aan, in
meewerkers van „Der Gral" als Herwig, Roselieb, Weismantel, hoe uit,
eenloopend zij overigens zijn van aanleg, geesteshouding en uitings,
wijze, schrijvers vereenigd te zien, die bezield van een driftige levens,
lust en een krachtige levenswil, hun gevoelen en gedachten en heel de
bewogenheid van hun tijd verklanken in een aangrijpend,schoone en
zuivere vorm!
Een hoogst.belangwekkend tijdschrift was „Ueber den Wassern"
onder de leiding van den scherpzinnigen, maar wel wat kribbebijterigen
literatuur,keurder Pater Dr. Expeditus Schmidt, 0. F. M. In de eerste
jaren scheen het zelfs door zijn stoere houding en bezonnene vooruit,
strevendheid alle neven,periodieken te overvleugelen. Maar toen de
latere mederedacteur Dr. Eckardt door zijn baloorige bewondering
van SchOnherr en Verhaeren vele trouwe meewerkers om zich heen
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verbitterde, begon het allengs te verkwijnen aan een ongeneeselijke vero
dorring en bloedarmoede: om ten slotte ten offer te vallen aan finano
tieele moeilijkheden met den uitgever. Ook „Gottesminne" waarin naar
blindoeenzijdig en onevenwichtig standpunt alleen religieuze poezie
en literatuur werd gepubliceerd, geleid door den BeuroneroBenedictijn
Ausgar P011man, rustte in de persoon van haren leider op een te
zwakke en wankelen grondslag. Noch als scheppend dichter, noch als
richtingogevend criticus reikte Pater P011mann 0. S. B. uit boven de
gemiddelde doorsneekrachten van „Der Gral" en de zeer middelmatige
talenten, welke Leo Tepe van Heemstede, die zelf dichter was van
zeldzaam talent, in zijn „Dichterstimmen" naarstig om zich heen ver.
zamelde.
Het waren al strevingen, die werkelijk niet van belang ontbloot
waren, maar het schoone einddoel werd op geen terrein bereikt.
Er vie! hier ook geen machtig streven naar het geheel te bespeuren, geo
lijk dat met Hochland het geval was! De kleinere tijdschriften staarden
zich blind op ettelijke detailonderwerpen en verdedigden bepaalde theoo
retische beginselen heel klaar en kritisch soms, maar productief kunnen
in den waren en eigenlijken zin des woords kwam hoegenaamd nergens
tot uiting. Eerder versnipperden en verspilden ze hunne krachten aan
het werk voor zulke details. Ook de bewegelijkheid en de frissche aco
tualiteit was in hun werken ver te zoeken. Men was zijn eigen tijd,
zijn vraagstukken en zijn belangen, zijn technische uiting en levenso
stijl altijd eenige jaren ten achter. Hochland ging daarentegen aan het
tegenovergestelde euvel mank. Het bleek een te fijne speurneus te beo
zitten voor het nieuwe en het actueele en het fatale gevolg was, dat
het vreemdsoortige en het nieuwe, het modieuse, niet altijd en overal
naar behooren becritiseerd en hun waarde en beteekenis getoetst werd
aan de leer en de levensbeschouwing der katholieke kerk!
Een taak, die voorzeker in den drang en den strijd van het oogenblik
niet immer zeer makkelijk te volbrengen is.
De gemiddelde gesteldheid van het Duitsche katholieke geestesoleven,
gelijk die in de pers en in de politieke en cultureele organisaties tot
openbaring wordt gebracht, heeft echter voorloopig bij de oplossing van
die eigenlijke taak nog met enkele zeer ernstige hindernissen te kamo
pen. Men heeft te veel de nadruk gelegd op de ontwikkeling en de ge
lijkheid der katholieken op politiek en staatkundig gebied en ook gansch
het publicistischeoliteraire leven van uit dit smalle particularistisch
standpunt beschouwd! Men gewaagt van „onze pers", „onze literatuur"
en men bedoelt als de drager van dit bezit niet de katholieke geloofso
en geestesogemeenschap, maar de partij of de door bijzondere politieke
en oeconomische belangen vereenigde groep. Kortom: de synthese ligt
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minder in iets geestelijks, dan wel in een politiek en oeconomisch doel.
Daarom zullen ook de middelen minder in het rijk der wereldbeschou,
wing, als in de politieke strijdsfeer liggen! Maar al hetgeen daaruit
voortkomt, is niet enkel als ideeele richting maar ook als eindresultaat
vanuit artistiek oogpunt volslagen waardeloos. Men rekende dus in
die kringen, die vooral op politiek terrein uitnemend georienteerd zijn,
tot de „katholieke literatuur" ieder krantewartikel en elk populair,
schrijven. Men geeft den roemrijken titel van „katholiek literator" klak,
keloos aan iederen brekebeen van een journalist, aan verzewmakers
en romannetjes,knoeiers. De feuilletons in de duitsche dagbladen zijn
vol van deze onpassende uitbreiding van het begrip: „katholieke litera,
tuur" op een gebied, dat heel ergens anders ligt en met waarachtige
kunst maar weinig te maken heeft. Omtrent de eigenlijke en verhevene
taak der literatuur bestaat in deze kringen ontstellend weinig begrip:
om niet te zeggen een verbluffend wanbegrip.
We zijn vervolgens ook niet ver van de veronderstelling, dat het lite,
raire werk der duitsche katholieken veel te veel bezien wordt van uit
het gezichtspunt der confessioneele pariteit! Men houdt pijnlijk,nauw,
keurig boek over het aantal katholieke auteurs en stelt eindelooze
statistieken op, om met de publicisten van anderen huize te kunnen con,
curreeren. Men leent zijn aandacht meer aan de quantiteit dan aan de
qualiteit.
Daarenboven beschouwt men alle werk aan de katholieke litera,
tuur als een edel ambacht, een beroep. Wie schrijft en katholiek is,
meent ook het volste recht te hebben op de dadelijke steun en bij,
stand zijner geloofsgenooten, het komt er niet op aan, of hij een pu,
blicist van hoog gehalte is of een erbarmelijke dilletant. Een aantal
middelmatige talenten heffen een erbarmelijk weegeroep aan en schro%
men niet in hun verbijsterende verwatenheid het katholiek publiek
en niet minder de uitgevers te verwijten, dat men niets doet voor de
schrijvende en dichtende geloofsgenooten, maar ze vergeten meestal
te vragen of zij door hun gewrochten wel aanspraak mogen maken op
die aandacht en ondersteuning. De katholieke literatuur kan immers
geen liefdegesticht zijn voor menschen zonder eenige roeping. Integen,
deel, de uitgevers, de tijdschriften en dagbladen, de boekhandelaren en
lezers,kringen zouden een Gode,welgevallig werk verrichten, indien zij
onverschrokken, zonder schroom alle middelmatigheid ineens opred,
derden. Want zoo wellicht, kon er een weg geeffend worden voor een
werkelijke gestadige opvaart.
Vat dus eenerzijds de luchthartige doorsnee,kracht deze taak te ge,
makkelijk en te oppervlakkig op, van den anderen kant stelt een kring
van uitgelezen dichters en critici het doel veel te hoog: zeg maar voor,
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loopig,onbereikbaar. Zij willen een radicale, positieve, diepgaande chris%
telijke kunst scheppen in een wereld, die geheel ontkerstend is!
Literatuur en kunst moeten in het licht des geloofs een heerlijke
koningsbaan worden, waarlangs de zielen, verlost en geadeld door het
geloof, kunnen optrekken naar God.
Alle problemen van kunst en gedachte moeten in zekeren zin „sub
specie aeternitatis" bezien worden. Men verwijst dan met kennelijke
voorkeur naar de vrome ras,echte Midden,Eeuwen, waar dat alles vol,
komen zoo geweest is en naar de romantiek, die na de verlichting door
het rationalistisch humanisme, de intellectueele menschheid weer in het
geloof hereenigd had. Laatstgenoemde bewering echter, waarin vooral
de naarstige werkers aan de opbloei eener neo,romantiek een hechte
steungrond meenen te bezitten, is echter een grove historische mis,
vatting. De romantiek is bovenal in hare literaire scheppingen niet in
algeheele uniformiteit gedragen door het geloof; heel andere, zelfs ne,
gatieve, elementen werken er aan mee. Ook haar taak en zending is
niet volledig en klaar begrepen en in 't oog gehouden: evenzoo is het
onmogelijk hier te wijzen op noemenswaardige prestaties en vruchten
in voornoemden zin. Zeker hebben eenige denkers der „Romantiek" ge,
deelten van hun taak zuiver begrepen en afzonderlijke brokken van
het program geformuleerd: maar nergens is het doel ook slechts bij
benadering bereikt. In de Midden,Eeuwen waren de literatuur en de
kunst de rijkdom en de edele volbloeiing der christelijke samenleving
en daardoor natuurlijk ook christelijk, onwillekeurig, van zelf!
Want geheel het midden,eeuwsche leven was van zijn eerste oor,
sprong christelijk opgevoed en ontwikkeld. Er is geen cultuur en gees,
tesaeven onder tde europeesche volkeren van de Midden,Eeuwen, dat
niet in zich het stigma droeg van het Christendom. leder voelde in zich
de schoone roeping door zijn werk en voorbeeld het geloof s, en ziele,
leven vruchtbaar te maken en te verrijken. Een geheele stad hielp mee
aan de bouw hunner godshuizen, die met hun ranke torens hoog in 't
luchtruim spitsten: een symphonic van schoonheid en geloof; de beeld,
houwers drukten hun vromen zin uit in de heiligen,figuren, die zij met
ware pieteit kapten uit het kostelijk marmer en graniet; de schilders
kleurden de sierlijke boogvensters der rijzige kathedralen met taferee,
len van onaardsche heerlijkheid; de dichters deden in hun werken
de wonderheden der onzienlijke wereld glanzen voor de oogen hunner
even,menschen . . . .
Thans echter zijn cultuur en geestes,leven allesbehalve christelijk
meer: daarom kan ook de litteratuur niet op stel en sprong, 'door pro,
gramma's gekerstend worden. Een eerste vereischte toch zou zijn: dat
te voren het volksleven, het maatschappelijk, en overige ontwikkelings,
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leven volledig verchristelijkt werd. Doch hiernaar te streven met stand,
vastigheid en overleg is niet de taak van den kunstenaar, maar van de
werkers op cultureel gebied, inzonder van hen, wien het domein der
volksopvoeding werd toegewezen.
Terwijl tdus de machtige al,beheerschende invloed van het christen,
dom op het duitsche beschavingsleven vrijwel heeft afgedaan, wordt
het ons tevens pijnlijk klaar, dat ook in andere kringen der gemeen,
schap, in wien het Christendom werkelijk diep,geworteld was, toch
geheel buiten de cultuur staan en geen innige belangstelling koesteren
in het geestes,leven der natie, maar in afgesloten coterietjes zich beha,
gelijk op hun gemak voelen. Het was echter niet die ascetische isolatie
of wereldsche afgestorvenheid — geen wegvlucht uit de door en door
rotte samenleving uit barnende Godsliefde en ongebroken hemelver,
langen, zooals die de oude woestijnvaders uit de vierde tot de zesde
eeuw drong, om de wereld te verlaten en de eenzaamheid in te trek,
ken, om in stille afzondering en zelfinkeer te arbeiden aan zelf%volma,
king; het was een verfoeilijke traagheid en lakschheid, welke door Jezus
in het evangelie reeds gegispt werd in de gelijkenis van den „luien
knecht" en het „begraven talent". Hoe kan een kerstening van de cul,
tuur opbloeien uit een groep van zelfingenomen menschen, die in 't
geheel niet deelnemen aan het cultuurstreven der natie? Daarom is
de huidige scheppende literatuur der duitsche katholieken — een ver,
schijnsel, dat ook wij, kalmhoofdige Nederlanders niet met phari,
zeeische onverschilligheid voorbij mogen gaan — nog bij Lange niet in
staat, om een radicale en volslagen christianiseering van de cultuur
en de kunst teweeg te brengen. Daarom had men ook niet in zoo een
apodictische taal, brallend van hoogdravendheid, een program moeten
opstellen, dat practisch toch onuitvoerbaar scheen.
Doch langs twee wegen zal men toch te werk moeten gaan! Voor,
eerst dient alle toeleg en aandacht geconcentreerd aan de verbreeding
en de verdieping van kennis en ontwikkeling in het katholieke yolk.
Hierbij doelen we niet op een verdieping van godsdienst,inzicht, welke
al het andere moet voorafgaan: van de uitsluitende orientatie van het
denken en het leven naar de onvergankelijke en onveranderlijke Waar,
heid! Deze plicht heeft de Kerk op zich genomen en wij beschouwen
dat alles a priori als „Het Eene Noodige".
Wat wij met ontwikkeling en beschaving bedoelen: is een volledige
ontsluiting van onze zin en ziel voor het frissche en blijde geestes,
leven in al zijn verrassende verschei'denheid, vooral ook in kunst en
literatuur. De katholieken moesten vast aaneensluiten bij de sterk,
stuwende stroom van heel het beschavingsleven, zonder schuchterheid
of angst voor de gevaren, die natuurlijk met velerlei middelen dienen
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bestreden to worden. De giftige en verderfelijke bestanddeelen eener
onchristelijke beschaving moeten niet door laffe vlueht en afsluiting
vermeden worden, maar positief onschadelijk gemaakt worden door
een intens christelijk geestesoleven. De echtogeloovige katholieken wo,
nen niet in stille verlatenheid op een eiland, maar staan ook midden
in den wielenden stroom van hun nationaal beschavingsoleven. Daarom
halen isoleering en defensieve tegenstand niets uit! Wie een kind is
van den modernen tijd, kan toch kwalijk doen, alsof hij nog in de
MiddenoEeuwen leeft.
Met benijdenswaardige doordachtheid en stelselmatigheid wordt
echter in het katholieke Duitschland reeds gearbeid aan een degelijke
literaire cultuur! Vooreerst in de tallooze organisaties als de „Presseo
verein" en de „Karl Barromeiisverein" wier taak het is het aanschafo
fen en het uitleenen van goede boeken en de oprichting van volkso
bibliotheken. De „Biicherwelt" is het orgaan van laatstgenoemde vero
eeniging en heeft reeds zeer verdienstelijk werk gedaan. Hun pionierso
arbeid is daarom zoo belangrijk, omdat niet enkel het hooge doel
simpelweg werd aangeduid, maar ook met de weinige voorhanden
middelen reeds zooveel goeds en schoons bereikt werd. Zoo wij eenige
critiek zouden willen uitoefenen in opbouwenden zin, dan lijkt het ons:
dat het hier vooralsnog ontbreekt aan 'een gedegen herziening en hero
nieuwing der boekenovoorraden in de volksbibliotheken! De bestuurdeo
ren vergeten niet, dat, zoo zij hunne geloofsgenooten willen opwekken
tot lezen, het katholieke boek, hetwelk zij hen voorleggen als geesteso
spijze, eerst en vooral appetytelijk moet zijn en een bijzondere aano
trekkingskracht en charme moet uitoefenen. De tallooze bestaande or;
ganisaties zouden ook in het belang van hun eigen streven, zeer verdieno
stelijk kunnen medewerken aan deze belangrijke plichten.
Van grooter belangrijkheid, dan al dit voorbereidende, opvoedende
en critische werk is toch het scheppende werk zelf. Zonder aanstelleo
rige overdrijving en bij alle omzichtige terughoudendheid kunnen toch
een aantal rijkobegaafde dichters en schrijvers opgesomd worden, die
niet enkel door het katholieke publiek, maar ook bij de literatuuro
kenners van andere huize hogelijk gewaardeerd en bewonderd woro
den. Want bij de waardebepaling van de qualiteit, moet men niet uit
het oog verliezen, dat trouwens heden ten dage niet alleen niet onder
de katholieke duitschers, maar ook in de literaturen van andere volkeo
ren heel weinig groote en sterke persoonlijkheden gevonden worden.
We beleven zoowel in de literatuur als in de kunst een tijdperk van
tweede en derde qualiteit.
Van alle katholieke auteurs in de duitschosprekende landen beschouw
ik Hermann Bahr als de meest belangrijke figuur, niet zoozeer om zijn
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dichterlijke scheppingskracht, maar om zijn innig verband met de cul,
tuur van zijn tiScl. Zijn leven, zoowel voor als na zijn bekeering, zou.
den we het symbool kunnen noemen van den duitschen geestesgroei;
Aristocraat naar den geest en naar het bloed staat hij in geest en ont,
wikkeling ver uit boven zijn tijdgenooten. Jammer is dat hij to veel
literator blijft en zelden waarachtig dichter wordt in de edelste en ruim,
ste beteekenis. Hij is een fijngeestig en veelzijdig kunstenaar, maar
door zijn gewrongenheid en gewildheid van taal en beelding is hij
slechts voor bepaalde kringen begrijpelijk en genietbaar. Zijn veelsoor,
tig werk sprankelt van geest en geestigheid, van lichte ironie en goed,
moedigen spot, maar niet minder soms van levenslust en getuigensdurf.
Wanneer ge voor 't eerst een boek van hem in handen neemt, staat
ge verbluft over die wonderlijke mengeling van diep geloof en we,
reldschheid, over idien grilligen stortvloed van woordspelingen, apho,
rismen, satyren en koddig,onverwachte zinswendingen, waarvan — 't
zij erkend — de charme u dikwijls ontgaat.
Boeiend blijft hij echter altoos en daarin dringt zich onwillekeurig
de vergelijking op met G. K. Chesterton, wiens werk ook van een flon,
kerende speelschheid en toch diepen ernst is, hoewel Bahr diens scherp,
heid van inzicht en dictie, zijn voile beknoptheid en gedrongen,
heid vaak mist! Daarbij komt, dat er heel wat menschen zijn, die hem
om zijn lenigheid en bewegelijkheid van geest en zijn schalksche dar,
telheid vaak niet „au serieux" kunnen nemen, hetgeen toch zeer ten
onrechte is. Minder zijn drama's en zijn romans, welke didactisch van
aard zijn; dan zijn pittige, kernige essays, waarin de fel,observeereride
Bahr met een rustige zekerheid en een raakheid van definitie zijn
meening bepaalt over de merkwaardigste wereldgebeurtenissen, ge,
tuigen van de hevige ernst en de oprechtheid van zijn godsdienstige
overtuiging.
Opvallend verwant met Bahr in veelzijdigheid, bewegelijkheid en ge,
schooldheid aan inzicht is Franz Blei, eveneeens een Oostenrijker. Het
beste is hij in zijn essays, die in hun onevenwichtigheid wet vreemd aan,
doen, maar waarin men een gay er vorm en een bezonkenheld van ge,
voel kan waarnemen. Zijn oeuvre is niet diep geworteld in de katho,
lieke traditie en niet geschikt als lectuur voor katholieke volksbiblio,
theken, ja zelfs niet in alles, zonder voorbehoud, aannemelijk!
In hoogheid en algemeenheid van ontwikkeling evenaart hen Her.
mann Hefele, een fijnzinnig essayist en novellist. Ook hij is niet popu,
lair, niet in alles „correct", maar ongetwijfeld een wonderlijke bloem
aan de boom der katholieke literatuur. Hetzelfde geldt van Joseph
Bernhart een zeer begaafd en suggestief schrijver. Beiden toonen een
beeld van gespletenheid in godsdienst en wezen. Geest en temperament
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hebben hen op gansch eigen wegen gevoerd. Eertijds overtuigde voor,
standers van het modernisme, zijn ze ten deele vervreemd van het
katholicisme; ten minste voorloopig, maar ze behooren door hunne
capaciteiten en voorname kunstzin tot de talentrijkste letterkundigen.
Want het vele schoone en goede, dat zij ons alreeds schonken, en waar,
in ik een hunkering te bespeuren meen naar orde, harmonie en levens,
eenheid, houden een rijke belofte in voor de toekomst en was stellig
niet mogelijk geweest zonder hun katholieke geesteshouding en levens,
opvatting. Wellicht zijn zij geroepen voor de tegendeelen met de andere
zij de te verzoenen.
Wij noemden opzettelijk deze critische intellectueele autoriteiten het
eerst: niet om daardoor hun absolute voorrang en hooge ongenaakbaar,
heid aan te geven, maar omdat zij als met onverbrekelijke banden ge,
hecht zijn aan geheel de cultuur van hun tijd en hun yolk. De belang,
stelling van het heele letterlievende Duitschland gaat uit naar de beide
priester,dichters den Zwaab Peter DOrfler en den Zwitser Heinrich
Federer. Zij hebben onze blikken onweerstaanbaar getrokken naar hun
schoon land: met zijn majesteitelijke bergen en koele valleien: met zijn
verschillendheid van volkeren en stammen in belangen en karakters en
zeden. En hetgeen ieder van hen, naar gelang van zijn temperament
en eigenaard — ik voor mij prefereer den blijmoedigen Zwitser
boven den zwaarmoedigen Zwaab — vanuit zijn volksliefde en zijn
merkwaardige kijk op landaard en gebruiken heeft gebeeld, is van groo,
ter kunstwaarde dan gewone genoegelijke locale poesie en huiselijke
vertellingen.
Federer, de gepassioneerde historicus, heeft trouwens eenige kos,
telijke voorvallen uit de italiaansche geschiedenis vertolkt. DOrfler
schiep in „Die Neue GOtter" een monumentale roman uit den tijd der
christelijke oudheid, spelend in Klein,Azie en Griekenland en uitbeel,
dend de felle bewogenheid in die tijden en de verwoede godsdienst,on,
eenigheden, die aan de orde van den dag waren om ten slotte te toonen,
hoe de christelijke Waarheid in die choas van vervolging en wufte
zeden,ontaarding zegevierend doorbreekt.
Bijna uitsluitend op het gebied van den historischen roman blijft de
gevierde oostenrijksche Enrica von Handel Mazzetti, wier stoffen haast
alien ontleend zijn aan den tijd der contra,reformatie in de Habsburg,
sche erflanden en die men gerust mag rekenen tot de voortreffelijkste
hedendaagsche romanschrijfsters. Maar zij is vooral &Ar groot en on,
navolgbaar, waar zij in de geschiedenis haar stoffen vindt. Tegenover
moderne stoffen, hetgeen haar cyclus Rita's Briefe treffend demon,
streert, faalt meestal haar artistiek kunnen. Daarentegen zijn ook de
historische tafereelen, welke zij ontwerpt des te levendiger en te flon,
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kerender. Haar volkomen:eigene, zelfzekere taal en stijl, soms ietwat
te archaistisch, heeft zelfs school gemaakt, misschien meer dan wen,
schelijk was.
Een ongelooflijk,jeugdige en onvolgroeide publiciste Juliana von
Stockhausen schrijft historische romans in den trant van Handel Maz,
zetti, maar overtreft haar niet in psychologische diepgang, in de mees,
terlijke karakteriseering der figuren en den strakken,hechten bouw van
haar levenswerk. Voorloopig is ze, totdat uit haar verdere ontwikkeling
gebleken zal zijn, dat zij werkelijk een romanciere is, een onderhou,
dend vertelster. Wij noemden haar niet om haar groote waardij, maar
als stavend bewijs van de onmiskenbaar,diepen invloed van Handel
Mazzetti.
Een sterk talent is Leo Weismantel, een temperamentvol, hartstoch,
telijke, hevige mensch! Alles wat bij schrijft, staat in laaien gloed! Het
doet overstelpend aan en wekt de indruk van een buitengewone nervo,
siteit en innerlijke onrust. Het is soms wild,onbeheerscht, ongeordend
en vaag, maar altijd intens, oorspronkelijk en diep; 'de levensdrang
berst er naar alle kanten uit. Zijn eerste roman „Mari Madlen" is een
teuggelooze, brandende phantasie uit de ruige berglanden van den
RhOn: hemel en hel trekken onbesuisd tegen elkaar te velde. Een
mystiek:aangelegd yolk, fel en furieus van aard, vermaard om zijn gril,
lige sagen en legenden, speelt daarin een groote rol. Taal en techniek
zijn hypermodern en missen den schoonen evenmaat. Zijn onbegrij,
pelijke zucht naar de weergave van sagen en volksvertellingen,
welke hij klakkeloos inlascht in den loop van het . verhaal, maken
zijn werk dikwijls afstootelijk en ongenietbaar. Het is u geheel on,
mogelijk den inhoud van zijn romans na te vertellen. Zijn jongste
roman „Das Unheilige Haus" is reeds veel rijper, evenwichtiger en
voldragener. Hier is het uitgelaten gevoel en de verwilderde verbeelding
verstild; het is een werk geworden van verheven, wijde rust en groote
ontroering, waarvan de lezing kan geven, uren van verrassend genot.
Weismantel heeft ook als dramaturg reeds eenige bekendheid ver,
worven. Bewonderend aanhanger van het expressionisme heeft hij zich
het eerst in zijn drama's geheel aan diens invloed ontworsteld en zijn
Totentanz 1921: een directe en visionnaire weergave van de sinistere
werkzaamheid van den dood onder het menschdom in diens verschil,
lende levensphasen, is literair voortreffelijk en daarenboven van een
groote innerlijke spanning en bewogenheid. Bijna gelijktijdig schreef
hij een volkstuk „Das Spiel vom Blute Licifer" als openluchtspel voor
de bewoners der Rhtin, waarvan het gegeven eveneens ontleend werd
aan den legendenrijken RhOn en dat de eeuwen,oude begeerte naar
1) Verlag KOsel & Pustet, Kempten Bayern.
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rijkdom in moderne uitbeelding ons openbaart, welke hier verzinne,
beeld is door het goud: Lucifers bloed. Zelf heeft de schrijver zijn be,
doeling toegelicht met een bespreking in „Der Gral" ') waaruit we deze
merkwaardige zinsnede, die we als motto zouden kunnen plaatsen bo,
y en het werk, hier citeeren „Wehe denen, die das Blut Lucifers: das
Gold hither schatzen als die Kraft des eigenen von Gott uns geschenk,
ten Leibes — das soil das Spiel euch sagen."
De dichter is een harde en onvermoeide, maar niet altijd even be,
zonnen en stelselmatige werker.; hij is bezield van een gloeiende drang
tot scheppen en geeft leiding en voorlichting op het gebied der yolks,
kunst en der volksontwikkeling.
De meest moderne problemen behandelen ook de jongste romans
van Ilse von Stach: „Wehe dem, der keine Heimat hat" en „Der Fackel,
trager" van den Westphaler Roselieb. Van beiden kan men zeggen,
dat de behandelde stoffen hoogst belangwekkend en merkwaardig zijn,
maar dat hun dichterlijke voorstelling niet overal het schematische en
schetsmatige voluit overwint.
Er rest nog een enkel woord te spreken over de lyriek! Het ontstel,
lend,vele, dat op dit gebied geproduceerd wordt, staat in het teeken
van een verregaande middelmatigheid en een vrome zoetelijkheid. De
belangrijkste figuur is wel Ernst Thrasolt, de stifle peinzer, wiens zan,
gerige gedichten verrukken door hun zachte innigheid van gevoel en
klare zegging. Jammer is, dat zijn visie zoo begrensd is en zijn figuren
spelen in een zelfde geestessfeer, waardoor zijn werk vaak monotoon
wordt en onbezield, hoewel ge altijd weer fragmenten vindt, die schoon
zijn van vorm en inhoud en ontroerend van goddelijke verteedering.
Want Thrasolt is op z'n best, wanneer hij zoo simpelweg, maar met
diepe vertrouwelijkheid, zich te zingen izet over God en Maria en de
wondere wereld der heiligen en uitverkorenen.
Christoph Flaskamp, de antagonist van Karl Muth en de krachtige
voorvechter der Romantiek, vergastte de iduitschers op een kostelijke
vertaling van Guido Gezelle's rijkste gedichten. De vroegere Hoch,
land,criticus Konrad Weisz is zeer modern, fel,origineel in zijn uiting
en techniek en beschikt over een machtige taal,rijkdom. Zijn van pre,
cieusheid en gezwollenheid met geheel gezuiverde gedichten zijn zwaar
van gang en moeilijk verstaanbaar; maar diep van inhoud en van een
bekorende welwillendheid.
Franz Johannes Weinrich, de vage pantheistische symbolist van
„Himmlisches Manifest" tracht onvermoeid naar een nieuwe 'evens,
stijl, naar een soort geestelijke en moreele tucht, waaraan hij een stevig
houvast .heeft in dezen wankelmoedigen en ongewissen tijd. Ver,
1) Der:GralMecember 1921 t. a. p. 112.
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knocht volgeling van Osborn, V. C. Habicht, Hasenclever en Franz
Werfel, die hij door nog grooter overladenheid en duisterheid te over,
troeven trachtte, bevredigden zijn eerste verzen geenszins om hun
vaagheid en voosheid aan gedachten en inhoud. Maar de oorlog, welke
hij strijdend meemaakte — hij draagt een verschrompelde hand —
bracht een weldadige ommekeer te weeg in zijn geesteshouding en
denkwereld. Die troebelheid, welke hem een tweede natuur geworden
was, verkeerde allengs in hem tot een rustige klaarheid. En zijn laatste
verzenbundel: „Mit dir ertdnze ich den nachsten Stern" bezit reeds
vele goede gedachten, die van groote waarde zijn voor een juist in,
zicht in de huidige duitsche lyriek. Er klinkt uit deze sierlijke verzen
een blijde dartelheid en een stille opgetogenheid, welke weldadig af,
steekt tegen den strakken ernst en de diepe weemoed van den
Zwaab Weisz.
We hebben hier een wel,onvolledig, maar zoo trouw mogelijk beeld
trachten op te hangen van de hedendaagsche Roomsch,duitsche lite,
ratuur. Het is voorzeker nog geen voile vervulling, we kunnen niet
wijzen op een rijke verscheidenheid van talenten, die van onschatbare
waarde zijn voor het katholieke Duitschland. Maar we meenen toch
hier en daar een begin te bespeuren, dat schoon en rijk aan beloften is
en naar verhouding aequivalent aan hetgeen in onzen tijd op het gebied
der scheppende literatuur wordt tot standgebracht.
Breda.

HEIN HOEBEN.
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REFLEXEN.
I. Open over ons uwe goedige oogen, Vader, en wees ons nabij
als een zeer geliefde geur, goed om te ademen; als de reuk van rijp fruit
in de tuinen van Limburg. Waak over ons uit de hooge paleizen van Uw
avond en laat de stilzwijgende ruimten vervuld zijn van Uwe aan,
wezigheid.
Als wij opzien naar de sterren, geef onze oogen te ontwaren de glan,
zingen van Uw glorierijk Wezen en onze ooren de verre echo's te
ervaren van Uw almachtige voeten.
II. Spreid Uwe lieve aandacht uit over steden en dorpen, zedig ge,
zeten onder de groene looverhuiven van den grooten zomer,
op de oevers van den schoonen stroom; en zegen wie daar wonen
en wandelen de witte wegen naar een zeker doel.
Laat Uw dauw over ons geboren worden, weinig lager dan Uw het,
lige sterren en laat Uw avondwind voor elk de bode zijn van een
goed bericht.
III. Luister met ons naar het verhaal van een oud man, 's avonds,
op het dorpsplein: zijn stem klinkt als uit een gouden diepte; soms
is zij als de roep van een vogel uit een schoon droomoord; soms als de
stem van een waakhond in de nachtstilte.
Luisterend leunen wij in het kleine toren,venster. De lucht is koel en
de sterren zijn schoon; tot laat in den avond luisteren wij naar zijne
stem.
IV. Zijn woorden hebben den geur van lieve herinneringen en den
kiank van schoone verwachtingen.
Af en toe, in een verholen hoekje van den avond, klinkt schielijk en
schoon de lach van een klein meisje. Blankend in eene nis staat de heel,
tenis der zuivere Maria: een lichtje wankelt heen en weer in den avond,
wind.
V. Groet de kranke Lia aan haar venster met Uwe hand en den
eenzamen tolman in zijn huis bij de rivier. Luister aan het lage raam als
de kinderen met U praten in hun Broom en troost de schamele moeder,
die wachtend aan den gevel van haar woning staat. Roep den verloren
zoon uit de taveerne, Vader, want de appelronde maan loert reeds hei,
melijk door het loof en blinkt oranjegeel op den laten landweg.
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VI. Dit is het uur dat men de wormen hoort knagen in het hout.
Open over ons Uwe oogen, Vader en verzamel ons in de palm van Uw
hand.
Wij vragen niet: maak ons ontoegankelijk voor de bekoring, maar bid:
den U: dat zij ons niet beschame. — Wij smeeken niet: dat de twijfel
aan ons voorbijga; maar, dat hij geen steunpunt vinde in onzen geest
en niet een nacht met ons verzamele onder een dak. — Amen.
(Wordt voortgezet)

JAC. SCHREURS, M. S. C.
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TOE VOGELKEN
Toe, vogelken, zing mij een lied . . . . liedeken
van 's hemel's heerlijkheen.. . .
Ach . . . . 't Leven bergt zoo weinig geneugt,
We kennen zoo zelden „hoogheilige vreugd"
hierbeneen.
En als ik je refine stemmetje hoor,
en als je rank trippen mij sterk bekoor',
dan gaat mijn liefde zoo heel naar je uit,
dat ik van weelde mijn oogen sluit. . . .
dan neem je me mee
naar de eindelooze zee
van lucht en ether en licht . . . .
. . . . en innere vrede verklaart mijn gezicht. . . .
RTNNOVATA.
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DE DAAD.
Broeder! Wil houwen uit uw dag een beeld van schoonheid:
Ongevormd, en U gegeven als een rijk marmer,blok behoeft hij de
vorm die uw Daad zal zijn.
Dat aan de,n,avond het vlak van uw dag in schone evenmaat ver.
deeld sta.
Laten uw ogen van ziel tot ziel zeggen zachte klanken van liefde:
liefde nimmer te breken, liefde nimmer voldane.
De harten die gij beroerdet met gedempte stem zullen stil trillend
resoneeren: misschien wel lang nadat uw stem en stap uit de huizen
verklonk . . . .
Terwijl gij een hart aanraakt, raakt gij alle harten.
Laat, diep in de schacht van uw hart, God met rustige zekere hand
luien de bel van uw liefde. Dat klare Godstonen schalmen, voort,
durend, uit de galmgaten van uw twee ogen.
Wil zijn een stille psalmist, tussen de bedelaars arm en veracht aan
de wegkant.
Laat alleen uw hart zijn een tabernakel dat God draagt, en uw ogen
twee stille kaarse,vlammen. Voor enkelen die dolen, dorstig zoekend,
over de dorre wegen van dit leven, zullen uw ogen wellicht mogen zijn
het wonder dat onder de mensen gezocht werd: refleksen van de Eeu,
wigheid.
Draag het geluid van uw hart voorzichtig door het leven, want de
verrukking van het geluk en haar overbrenging verdragen geen luide
stem en geen brede drukke gebaren.
Wil uw hart, op de witte vanen van uw vooruitgestoken handen, stil
onder de mensen dragen.
Misschien zullen er zijn die met mis,prijzende verachtende blik langs
U gaan. 0, dit is heel zeker!
Misschien zullen er zijn die naar uw hart grijpen om met wilde harde
handen dat „narrehart!" uiteen te rukken.
Misschien zullen er zijn die om U lachen, enkel lachen: schouder,
ophalend meelijdend lachen, en dan zwijgend voorbijgaan. De mensen
zijn zo wreed in hun starre onbreekbaarheid.
Misschien zullen zij uw hart nemen en het terug,smijten in uw ont,
steld gezicht:
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ge zult staan aan de,n,avond met lege handen die niets terug,ont•
vingen,
aan het plaveisel en de kammen der straten zal kleven het rijke
bloed van uw guile hart,
bestolen staande in het dravende drukke tumult der koude eenzame
straten, zal een traan wellen in uw goede ogen: men rijdt over uw
bloed, de wielen der voorbij,snellende auto's nemen het mee en wente:
len het tot vuil der wegen,
en van hen, die een dag ge nast U wist en die ge schonk en schonk
dronken en bedwelmd en gulzig van geluk AI dat ge in U droeg, —
o, dit is van al het allerwreedste! — van hen zullen in de opstandige
werveling van mensen en geluiden uw zoekende ogen nimmer mis,
schien iets weervinden,
tenzij een harde bittere schelle hoon,lach — Schrik niet!
Vlucht niet weg, als een vermoeide schuwe straathond na een afge,
draafde dag naar het donker portiek waar hij de nacht:stilte kerft met
het gejank van zijn honger — zijn lichaampje doorschokt van rillerige
bevinkjes. —
Keer U niet in verbittering of van die „vastenavond,maskerade", die
„kreupele" lichtdragers uwer avondstraten, van zoveler verarmde en
gebarsten ogen: in de vermoeide dans der straten en haar valse licht
zijn hun ontstelde beangstigde ogen — die de duisternis schuwden en
de stilten, die de duisternis wilden scheuren met het licht hunner hail,
den en de stilten met de geluiden hunner mond — verarmd en gebar,
sten: de mensen zijn niet wreed, maar arm, verarmd.
Bedwing de opstandige bonzing van uw hart
en wring uw hand, die zich balde tot vuist, open tot een zegening.
0, niet de daad wijdt daad tot vruchtbaarheid: alleen: haar sentensie.
En deze raakt aan alle harten.
Een ver en onbekend hart mag er misschien van openbloeien.
HENRI BRUNING.
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ROEPING.
I. De zoeker.
Ik ben zoo arm, mijn God! 0 hoort Ge 't niet,
Hoe ik mijn handen wild te bloeden sla
Op de gesloten poort der eeuwigheid?
En ziet Ge niet, hoe 'k in den leednacht sta
Te schreien als een klein, bang kind?
Deez' hand, die nu zoo pijn doet, was toen nog gezond,
Toen Gij mij riept om leed te dragen....
En Gij nog wachtte, of ik niet zou vragen
Om meer nog, nu Uw Stem, mijn God, mij vond....
Maar o! — mijn oogen zagen zoo lang de zon
En mijn mond wist niets, idan speelsche weeldewoorden,
En toen mijn lange nachtentocht begon,
Hoorde ik Uw Groote Stem, maar wist niet, wat ik hoorde...
Ik heb Uw Woord onthouden, niet verstaan....
Uw „Eeuwigheid". — Toen ben ik heengegaan
Den nacht in, met mijn leed alleen.
En nu ik bang bij U om toegang vraag —
Niet om dit leed te nemen, want ik draag
Het, nu pas wetend, in zijn stille pracht —
Nu wilde ik enkel bidden om wat kracht
Tot groot zijn, want ik ben zoo heel, heel klein geweest.
II. Het Land der Zon.

....Hebt Gij dat z(56 gewild?
Dat 'k in mijn wilde handen, vroom verstild,
Dit zongoud gansch alleen moet door den leednacht dragen?
En zullen ze allen, bleek en moe, mij om een vonkje vragen,
En 't laten lichten voor zich, op hun smalle hand —
Een stille ster van hoop naar komend zomerland? —
Dan kan ik blij U voor mijn leven danken,
En heel stil heengaan met de zielekranken
Naar 't Zonland achter 't morgenrood! —
JOS. VERJANS.
Sittard, feest van Sint Maarten, 11 November 1922.
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MALLE GEVALLEN.
3. Van buiten zo, van binnen anders.
De Hollandse brievebussen, ja, dat is me iets. Die dingen brengen je
min of meer in de war, als je er 'n brief of 'n drukwerkje in moet doen.
Er moeten in dat ding twee verschillende afdelingen zijn, een voor
brieven, en een voor drukwerk. Van binnen zijn die twee afdelingen ook
volkomen in orde. Als de postbeambte de inhoud moet lichten, ziet ie
onmiddellijk de bovenste voor brieven, en de onderste voor drukwerk.
Maar hoe ziet nu die brievebus er van buiten uit? Waarom is dat
ding nu niet opgebouwd volgens z'n inwendige bedoeling? dus duidelik
twee afdelingen. Nee, dat hebben ze biezonder mooi willen maken.
Netjes de zaak in drie gelijke delen verdeeld, in drieen is immers zo'n
mooie verhouding, en dan nog 'n mooie kop er boven op. En dan ergens,
helemaal buiten die verdeling om, want dat kon niet anders, de twee
sleuven aangebracht, waarlangs je je poststukken kwijt kunt raken.
Kan et nu dwazer? Op den duur hebben de meesten wel de handig,
heid gekregen, om die sleuven gauw te kunnen vinden, maar de boel
is erop ingericht om je in de war te brengen. Van buiten is 't opzette,
lik heel anders ingericht als van binnen, en dat, om et mooi te maken,
En vergeet nu niet, wat de invloed is van zo'n les in schoonheid, die
alle uren van de dag, op alle plaatsen van et land gegeven wordt. T'is
een van de vele gevallen, waarin de lelikheid ons met langzame maar
altijddurende macht wordt ingedrongen.
Overal vinden we dat mooie beginsel „van buiten zo, van binnen
anders."
Bekijk 'ns goed de onderbouw van vele woonhuizen en andere ge,
bouwen. De onderbouw heeft z'n afzonderlike taak, de stevige onder,
steun te zijn, die 't hele bouwwerk dragen zal. Die eigen taak geeft dus
'n eigen karakter aan dat bouwdeel, en dat eigen karakter moet nood,
zakelik in 'n eigen uiterlike vorm zich openbaren. Dat is toch zo
eenvoudig natuurlik, dat niemand in redelikheid eraan kan twijfelen.
Maar zie nu eens, hoe dat karakter zich openbaart in zoveel bouw,
sels van de 19e en 20e eeuw.
Bij vele is hoegenaamd niets te zien; dat komt zo maar uit de grond
omhoog, en t'is overal van de bodem tot aan et dak volstrekt etzelfde.
Heeft die bouw geen onderstel? natuurlik wel, maar dat hoef je niet
te zien; et staat er, en daar mee uit. Andere laten wel wat zien; dat
wil zeggen, ze vertonen van onderen wat anders dan 'n eind hoger.
De bouwers hebben zo wel gehoord bij overlevering, dat et aan de be,
nedenkant 'n beetje anders moet wezen. Maar waarom, daar hebben
ze niets van gesnapt, en dan krijg je de gekste dingen. Door hardstene
platen (daar praat ik nu verder niet over), of door 'n naar voren uit,
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springend muurdeel, of door anders gekleurde of anders gevormde,
of anders gemetselde stenen, krijgen we wat anders tot zekere hoogte
dan aan et bovengedeelte. Als je dat nu even bekijkt, merk je dat die
andere vorm niet de uiting is van 'n ander karakter. Dat is niet de
onderbouw, b.v. tot op de hoogte van de benedenvloer, waar dus 't
eigenlike binnenhuis begint. Nee, dat is zo maar luk rack op de tast
anders gemaakt, b.v. tot 'n eind boven de vloerhoogte.
Wat betekent dat nu? Waarom is nu dat muurwerk anders gemaakt
dan et grootste deel van de muur er boven. De enige reden die ze kun,
nen aangeven is; ja dat hoort zo; et staat aardig. Geen flauw besef, dat
wat anders spreekt, ook iets anders zeggen moet, dat et van binnen
ook wat anders wezen moet, als et van buiten zich anders toont. Nee,
van buiten en van binnen hebben voor die kunstemakers niets met
elkaar te maken.
Onlangs heb ik 'n drietal nieuw,gebouwde huizen gezien met 'n
allerfraaiste dakbedekking. Luister maar eens. Die bouwer wilde geen
lure (en waarschijnlik onnodige) bekapping hebben met 'n schuin op,
lopend dak, waaronder zolder, enz. Heel juist kan dat wezen. Maar 't
enige wat ie wist, is, dat ie 'n plat dak wou maken. Maar hij begreep
alweer niet, dat zo'n plat dak 'n andere stand op de gevels vertoont
als 'n schuin dak. Bij 'n schuine bekapping had ie al meermalen gezien,
zo'n mooie nog al ver uitstekende daklijst. Jongens, dat staat aardig,
dacht ie alweer; dat doe ik nu ook bij m'n platte dak. En nu krijgen we
de allerzonderlingste vertoning, dat et platte dak 'n heel eind buiten
uitsteekt. Waarvoor? Waarom? 'T staat aardig.
Och man, is et dan niet in je hoofd doorgedrongen, dat bij de schuine
bekapping, dat uitstekende deel, de dakgoot draagt? en dat opzettelik
die dakgoot buiten de muur is gebracht, omdat et dakwater allemaal
in de goot terecht komt, en die dus niet binnen de muur van 't huis
hoort te zijn, met et rampzalig gevolg dat gootlekken binnenshuis,
lekken warden? En dus dat die uitwendige vorm 'z'n inwendige reden
van bestaan heeft. Maar hoe kan nu bij mogelikheid die uitstekende ge,
schiedenis aan dat platte dak z'n reden van bestaan hebben? Er is niets
binnen wat aan dat buiten beantwoordt. Van buiten zo, van binnen
anders. En nu staat dat helemaal niet „aardig". We krijgen de indruk,
dat de bouwer tot aan de dakgoot gekomen is, en niet verder kon, of
helemaal vergeten heeft 'n dak er op te zetten.
Zo dikwels sta je voor 'n bouwwerk, en je kunt op geen stukken na
raden, wat die buitenvorm nu van binnen achter zich heeft. Dat komt,
omdat zo vele bouwers niet van binnen uit ontwerpen, maar van buiten
af. Ze vragen niet, wat moet ik voor 'n gebouw zetten, wat is z'n be,
stemming, dus welke ruimteverdeling moet ik hebben, om dan van
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daaruit hun hele bouw en hun uitwendige gevel samen te stellen, die
zuiver aan de binnenbedoeling beantwoordt. Bij hun bepaalt niet et
inwendig wezenskarakter van't gebouw, de uitwendige gevelvorm,
maar allebei staan op hun zelf, onafhankelik van elkaar. Ze beginnen
'n aardige gevel te tekenen. Op gelijke afstanden worden er gaten in,
gemaakt, en dan worden die gaten bestemd voor ramen en deuren.
Zo'n gevel is geschikt voor elk gebruik; je kunt er 'n lagere school
achter maken, of 'n fabriek, of 'n seminarie, of 'n postkantoor, of 'n
kazerne. Die gevel past overal aan; tekenpapier is geduldig, en et met,
selwerk ook. Alle mogelike verrassingen krijg je daarbinnen. Achter
et ene raam zit 'n klaslokaal, achter et andere 'n gang, van buiten is 't
volmaakt gelijk, met presies dezelfde penanten ertussen. Wat komt
et er ook op aan, of daar nu 'n gang achter is, of 'n klas, en of achter
drie ramen drie kamers zijn, of een grote zaal. Alles past, je hebt geen
zorgen, je verdeelt ales zoals voor de gro'otte nodig is, en klaar ben je.
Buitengewoon gemakkelik.
Ga maar kijken bijna in alle steden, ook naar vele nieuwe grote bouw,
werken (gelukkig lang niet alle). Van buiten een, van binnen ver,
schillend; geen van die alien openbaart z'n inwendigheid; dus geen van
die alien heeft karakter, geen enkele van die bouwsels is 'n bouwwerk.
Uit datzelfde schoonheidsgevoel komen ook die eindeloze bouwblok,
ken, in de grote steden vooral, waar dikwels alleen et getal straatdeuren
verraadt, hoeveel woningen er van binnen zijn.
Nog iets moois, t'allernieuwste, want et moet nog gebouwd worden.
In Brugge zullen ze 'n watertoren gaan bouwen. Nu zijn de meeste
watertorens afgrijselike monsters, dat is 'n bekend feit. Daar in Brugge
zullen ze't beter doen. Mooie watertoren zal et wezen, uit moderne
bouwstoffen. De toren wordt gebouwd van gewapend beton. Best
materiaal. Maar o jammer, de bouwmeester weet blijkbaar geen raad
met dat materiaal. „Hoe maak ik daar nu iets moois van?" Wacht,
hij heeft et. Die betonne toren krijgt 'n heel fraaie mantel van bakstene
muren in middeleeuwse Brugse stiji en dan komt er 'n mooie spits
boven op, zo dat ie presies lijkt op 'n middeleeuwse toren. Wat voor
'n toren? Doet er niet toe, 'n toren is 'n toren, en 'n middeleeuwse toren
is 'n mooie toren.
Dat krijgen we nu in ons mooie Brugge. Ze kunnen niet anders dan
zotte aapje spelen van de middeleeuwse meesters. Van buiten zo, van
binnen anders; dat lijkt hun het bouwbeginsel in de 19e en 20e eeuw. En
dat komt alleen, omdat ze bouwen willen in 'n bepaalde stijl, dus in 'n
bepaalde uitwendige verschijningsvorm. Aileen zij die et karakter van
de bouw verstaan, alleen zij kunnen ons weer schone bouwkunst geven.
HENK EVERTS.
St. Adelaart 2 Januarie 1923.
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AAN DE BOSCHDREEF

VIII
Schemer daalde langzaam, vervaagde eindelijk 't luchtblauw en dekte
sluiering voor 't verschiet. Stilte heerschte nu en legde zachte be.
schermhand, veilig over de landouwen. Zwaar en donker geleken in
die ijlte de boomgroepen, en zwart lijnden de heggekoppen daar.
tusschen. Er dreef luwe geur van vele bloemen boven 't hofje. Van uit
't dorp kwam 't geklepel van de avondklok, rustig, zacht en vredig,
of moede hand het zeel bewoog.
Rumold had de werk.drift van z'n schouders laten glijden, rekte de
leden en haalde diep adem. Hij bracht 'n stoel buiten, die hij met den
leuningkop aan de muur plaatste waartegen hij 't hoofd steunde. Met
't vervagen van het licht verweekte, verzachte immer zijn stemming,
dan kwam de grond van zijn hart Moot en dankbare gevoelens ver•
hieven zich als de licht opstijgende nevelen van zijn land.
Het was hem zoo'n groot genot, rustend in 't avonduur z'n pup daar
te rooken, zich dan te verdiepen in de staat van zijn akkers en zijn
kamp. Dan ging heel de lente en den voorzomer aan hem voorbij;
de gewichtige stonden van den zaaitijd die z'n hoop gevoed en zijn
uitzicht verblijd had. Dan doken zijn gedachten diep order, waar 't
zaad te smeulen en te kiemen had gelegen. Hij zag weer de wazige
teerheid van het nauw uitkomend groen als een ragfijn weefsel ge•
spreid ver, ver over den akker, waar dan zijn hart over hing met angst
en beven voor de ruwe elementen die in een vorstnacht, in een stort•
regen alles vernielen konden. Groote voldoening deed z'n trots stijgen
in 't bewustzijn, dat zijn bezit zich langzaam, doch steeds meer int.
breidde. Daar, op die plek had een hut gestaan, de woning van zijn
grootvader. Nu stond er de boerderij die zijn vader had doen bouwen.
Jaren, en jaren toch had hij gespaard en karig geleefd; op zijn kleeren,
op 't weinige zakgeld dat hij zich gunde had hij uitgezuinigd en be.
snoeid om enkele guldens over te leggen tot den aankoop van land,
of van een stuk vee. Hij had gewerkt en gezwoegd van den vroegen
morgen tot 't duister.
In dat uur, verweekte de strakke droefheid in z'n trekken en milder
uitdrukking spreidde zich over zijn wezen. Dezen laatsten tijd echter
rees de gedachte aan den toekomst.... Antoon? Zijn roeping was
't boerenwerk vreemd. 0, hij keurde zijn keuze goed, dat was zeker;
maar hij had „op de meskes 't vertrouw gehad," vooral op Treeze,
zoo'n scon, sterk deurske as 'n wolk en die, die dorst smalen op 't
boerenwerk. En as ie de gedacht an Fried ha, gink 't mis.
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Annemie had zijn mokken daaromtrent wel opgemerkt; hij had
'n enkele maal 'n hartig woordje daaromtrent losgelaten. Eenvoudig
weg had ze hem toen de raad gegeven: bij Fried 't dan „moar is te
sproak te bringen". Wel, de boerderij kwam toch te lest oan de meskes,
dus kreeg hij ook z'n part.
Valsche schaamte, 'n zekeren trots om 't onderwerp dat hem zoo
na aan 't hart ging, niet open te leggen voor de spotblikken van Fried,
hadden hem steeds weerhouden.
Hij herkende al zijn voetstap, hoorde 't lustig fluitdeuntje, zag z'n
schaduw aandonkeren over de zwak door de maan belichtte dreef
en weldra stond hij voor hem: handen in de zakken, hoedje zwierig,
sigaar in den mond. Wel aarzelde hij nog. De pijp uitkloppend tegen
de stoelsport, wendde hij 't hoofd en wachtte op een groet.
„Ha 'n avend! Da's nog is 'n weerke! zou de van bekwikkele, waar?"
Hij draaide zich op zijn hie! om en keek rond.
„Vat 'n stoel en zet oe, noodde Rumold met gewilde vriendelijkheid.
In z'n oogen lag nog verdwazing van den drank en de pret van den
vorigen avond. Hij schudde zich als wilde hij iets kwijt raken dat hem
hinderde en dat toch steeds aan hem kleven bleef.
Rumold keek in z'n pijp en blies er in.
„ik ha van zoo de gedacht," kwam hij onhandig „da gij," hij blies
nog eens.... „as nou ,ons Treeze toch oe wijf mot wurde, da winkelke
d'r moar oan gaf en den grond ingink 1); 't boerenwerk is oe toch
nie vremd want oe vader zoaliger ....
„Nou moar heur is hier." Hij was gaan zitten en steunde de ellebogen
op de knieen, hoofd in de hand en keek naar z'n verlakte schoen
punten. Z'n gemoed kwam dadelijk in opstand tegen 't koel berede
neerde voorstel. 't Was hem of er iets tusschen Rumolds woorden was,
waarvoor hij op zijn hoede moest zijn. Niet toegeven, beginselvast
blijven, prentte hij zich in en z'n luchtigen aard had spoedig 'n uitwegje
gevonden.
„Co, waar mot 'k nou hene!" Hij stampte met den voet op den grond.
„Ge zoudt me gaauwkes van d'akkers gejage hebbe as de spaai d'r
langes gink in plaats d'r in." Z'n mond trok in 'n grimas.
Rumold zag hem zijdelings aan. „loch veul wa sconder zoo'nen erre
beid as snoerkes te verkOpe en in 't jagershuis oewen tijd te ver,
prutsen," kwam hij langzaam.
,,Zin is keus waar?" He ik den aard op d'akkers? Neee." Vreemd
was Fried die toon van ernst, „diee zwoare proat." Als de een of ander
hem daarmee te na kwam, wist hij er zich dadelijk met 'n luchtig
woord en 'n speelsch gebaar aan te ontwringen.
9 den grond ingaan : boerenarbeid verrichten.
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„Joa, nou joa, 'k geleuf 't goed da gij geer he da wullie zoo gezeed
in oew vuutstap treeje, zoo umtrent zou meneer Pastoor zegge, moare
neee," weerde hij met 'n armzwaai af; „ik ken m'n eige nie vastbijnde
as'ne koei oan 't zeel, dan sla 'k achteruit. 1k wit eiges, nie, moare, 'k he
veuls te veul meziek in me'ne kop. Neee." Hij was opgestaan, lichtte
den arm naar een lindentwijg waarvan hij bladeren aftrok en verwierp.
Neee heur de. Wel, „nen Boer die he nou altijd sjegrijn. Nou joa, altijd
hangt 'm wa boven den kop: As 't nie regent dan verdreugt 't, as 't wel
regent dan verzuipt 't, als 't hard waait dan ga den boel uit mekoare
en.... ach as den hemel valt dan hebbe we allegaar 'n blauw muts op
den kop. Ik zet 'r veul wa liever 'n locht liedje op en 'ne frisschen
borrel. ....Wil den hoer toch ok nog wel is aan ruike, nou! Hou 'm
in 't vezier!"
Rumold had onder die uiteenzetting van Friedje's zienswijze de ge,
waarwordingen zoo als 'n dier met hebben wanneer het tegen den
draad in, over het yacht gestreken wordt.
Spijt gevoelde hij, zich te hebben geuit en buiten zich zelf te zijn
gegaan. Meziek zat hem in den kop, meziek. Hij besefte wel dat zijn
gedachte geen deel kon hebben aan de zegening van zijn arbeid die
hij zelf zoo grootsch aanvoelde. Norsche uitdrukking spreidde zich
weer over zijn wezen. Hij wist Fried nu mijlen ver van zich af; hij wilde
nu ook geen toenadering meer. Hij was opgestaan en zag niet meer
naar hem om. In zijn afgebakende levenskring voelde hij zich op zijn
plaats, wist hij zich veilig.
Met een gillachje kwam Treeze om den muurhoek kijken. Toen zij
beide omzagen, trok ze zich schielijk terug, waagde dan weer een oog
en vertoonde zich in haar donkerblauw kleed waarvoor ze een koket
wit schortje vol borduursel had aangepast. Het haar had ze opgepoft
en langs de slapen gelegd.
Z'n scherp oog flitste even over haar voorkomen; het was 'n blik,
die haar lach deed besterven. Wrang proefde hij dien lach als ijdele
vreugde; hij zag er iets opstandigs in en tegelijk een afwijking niet
alleen van hem als den boerenvader maar heel z'n met zooveel liefde
gekweekte en gegroeide illusie zag hij met dat borduursel en die Gp,
gepofte haren, wijken. Zoo stonden zij een oogenblik tegenover elkaar.
Treeze wilde er toch overheen met 'n lach. Ze kon de diepte van
z'n teleurstelling ook niet pijlen, waarin ze hem neergeslagen had met
haar onnoozele opschik.
„Nou, sta 't me nie scon?" Ze trok 't borduursel wat uit elkaar. „Hier,
da heurt zoo, zoo'n plooienbuilke." Ze neep de plooien in 't fatsoen.
„Teresia!" deed Fried in dwaze, overdreven bewondering enkele pas,
sen achteruit gaande.
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„Neal" kwam Annemie hoofdschuddend, „da's oewen dracht nie."
Ons Annek zou 't staan."
„Nou nog 'n masker veur dan bin de 'n vastelavondzutje!" riep
Leeneke.
Rumold hoorde hen niet meer, doelloos was hij den akker langs ge,
gaan, totdat hij genaderd was aan een vak, dicht bebouwd met win,
tererwten. Hij stond ,er bij stil en overschouwde het. Vier jaar, nog geen
vier jaar geleden was dat mastbosch, met arme 'zandgrond, dat Bosch,
stuk had hij gekocht van Snoerkens. In vriezende winterdagen had hij
de boomen gekapt; duizenden slagen per dag. Hij was aangevangen bij
't schemeren, tot 't duister had hij doorgewerkt. Zijn handen waren ver,
eeld geworden en harder dan 't hout dat hij kapte. Wortelstronken had
hij uitgewroet; met dubbel spit den uitgemergelden grond omgelegd en
slooten had hij gegraven voor goede afwatering. 't Eerste jaar lupien
gezaaid en onder gespaaid, 't jaar daarna haver, die armelijk en mager
was, maar dan 'n voile mestlaag gelegd; die had 't gedaan en nu stond
ie voor 'n weelderig erwtenland, hoog, hoog in waarde. Hij hoorde
Treeze's lach en die van Friedje als spotklanken over z'n arbeidsveld
klinken. Hij deed nog een omgang langs zijn bouwland. De atmosfeer
was zoo koel en de maneschijn sterker, fel stond 't blauw,witte licht
tegen 't fluweelig duister. Hij zag de ineengedrongen figuur van Leeneke
gedoken tegen de huismuur, onbewegelijk. Fried en Treeze dwaaiden
tusschen de smalle akkerpaadjes; hun schaduwen lengden en kortten
zich bij het omgaan van de hoeken. Treeze galmde 'n lange kreet van
verwondering uit, toen ze in Antoons hofje langs de zodenbank kwam:
„Ha ons Anneke he d'r eige verstOke en.... zit te daar allennig? Ze
keek diep in de vlierstruiken.
„HO" Fried kraakte de takken uiteen.
Aan Fried's arm was ze weer heen gedrenteld en plagend zong ze hard
en luidop:
De Veldhovensche bokken,
Die komme hier slokken;
Ze hebben geen nood
Ze hebben geen brood.
Ze steken vaders en moeders met spelden dood."
Van al de liedjes die Treeze uitgalmde voelde Anneke niet de be,
doeling, dus sloeg ze er weinig acht op. Ze „waar toch veul, veul ver,
locht," doordat ze dien avond onder de hoede van Leeneke eindelijk
hare zonden in zieleangst had blootgelegd. Op haar schuchter, droeve
belijdenis had de Priester haar geraden dat ze om kracht moest bidden,
steeds maar bidden om te vergeten; dat dan de gedachte aan hem
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wel langzaam slijten zou. Ze bad veel en dikwijls om kracht, maar
vergeten kon ze toch nog niet.
IX
De dag van Antoon's komst was daar. Zonnig was de morgen; koele
wind bracht speling in 't geboomte en in 't korthout, legde schubgolfjes
met lichtgevonkel op den rug van den Dommel, deed ijle pluiswolkjes
over 't helder luchtblauw zweven en wiegde bloemen op hun stengelen.
Met bevende handen redderde moeder in 't woonvertrek na, wat door
Treeze en Anna reeds geschikt was. Leeneke had 't Zondags kleed aan
en ze haastte zich voort, aan een stuk linnengoed dat straks nog gereed
moest zijn. Treeze deed jachterig; 't voorvoelen dat ze steeds maar
weg had gelachen: 't voorgevoel dat Antoon niet met haar keuze
omtrent Fried kon instemmen, sprong nu in 'r gedachte en deed haar
vreezen voor z'n komst. Zij, wier geestelijke belangen zoo diep beneden
de lichamelijke lagen, ze zocht in haar bewegingen kracht om weg
te duwen waar ze overheen wilde.
Anna was op den akker, ze plukte boonen voor het middagmaal.
„Ze ha nou me Antoon da grOte, da erge nie te sproak te bringe," meen,
de ze, dat was haar een verlichting, dat stemde haar kalm en ze was
verheugd dat ze nu van ganscher hart verlangde naar hem. Onverstoor,
baar ging Rumold zijn 'gang; hij zette moes uit, in de hoop op regen,
maar de slappen jonge planten vielen met den kop ter aarde. Telkens
zag ie naar omhoog; regen was niet te verwachten en de wind droogde
den grond; maar toch hopen en „'t vertrouw hebben."
'n Warm verlangen doorging Annemie; telkens, ter sluiks, met 'n
gezocht doel ging ze even naar buiten en keek, handen boven de oogen,
de laan af tusschen de olmenrist van den straatweg. Ze kon er nie
teugenin moar nou, nou zou zij geer da alleman veur 'n lutske eweg
waren. Roe ze 't ok op de're mins en op 'r deurskes ha, nou ha ze geer
de'ren Antoon zoo gansch, heelegansch veur d'r eige.
Grootvader zag telkens vragend den een na den ander aan, die hem
langs ging. De onrust van Annemie en 't jachten van Treeze deed hem
duizelen. 't Kwamp weer; 't kwamp weer: rod en zwert. 't Was hem nu
of 'n ijzeren band om het hoofd lag. Er naderde lets, lets dat hij geen
naam zou weten te geven: jets ontzettends. Joa da kwamp, hij draaide
z'n eigen geen rad veur den uitkijk. „Heere bewaar me?!" zuchtte hij
met gevouwen handen en wentelend en schietend kwam het uit alle
hoeken op hem toe, met de ijsselijkste verschrikkingen. Hij bukte, om
't te ontgaan, hij klampte zich aan den stoel, hij wankelde.
„Grutvaders toch 1" schoot Treeze toe.
Hij kreunde, weerde met de handen jets af en kermend en smeekend
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begon hij „Onze Vaders" te bidden. „Nat waar ie bang gewest moar
nou ha den dodsangst hem in de knook."
„O! Da van Lieveneer toch verlossing kwamp, want 't waar of ie de
hel ingink me da gemartel. Hij liep achteruit met kleine slijferpasjes
als om iets te ontloopen.
Rumold druppelde koud water op zijn hoof d.
Annemie droeg azijn aan.
„Nou is 't over; joa joa, nou bin de weer die ge zijn mot; zoo, zoo,"
kwam Rumold en hij duwde hem zacht neer op den stoel.
Leeneke bad met stille stem en gesloten oogen een „Wees gegroet."
Versuft, de blik zonder uitdrukking, verwezen, zat hij te staroogen,
onbeweeglijk.
Annemie keek ter sluiks even op de klok. De uren kropen, meende ze.
„Ha!" kwam Treeze die nog buiten op den uitkijk stond. „Ik zie, ik
zie wa gij nie ziet!" en ze wenkte hen met de hand.
Met overhaasting ging moeder de kamer uit een eind de dreef in.
Leeneke volgde haar. Rumold bleef bij grootvader.
„Kek, nou is ze 't rimmetiek ineene kwijt!" lachte Trees.
Annemie keek weer diep tusschen de olmenristen tot aan 't eind van
den weg waar het dorp grijs, met wat rossig pannendak onder zware
boomgroepeering lag.
„Ach, neee, geen man te zien, niemand nie, niks nie!" deed Annemie
teleurgesteld. „Me alles en altijd gekke. Gij, gij mot is 'ne keer tegestOt
hebbe, dan verleer de oe lache."
„'t Is ze'nen tijd toch nie, waar?" kwam Anneke.
„Ik zie, ik zie wa gij nie ziet!" zong Leeneke. „In de vert, daar, zoo,
veer as gij nie zien kunt: Friedje me Plieneke!" wees ze.
„Waar? Waar? Wa zeide?" Haar speelsche blik werd donker, haar
lach vertrok tot een grijns. Een niet doorleefde gewaarwording ont,
waakte in haar: onbegrijpelijke onrust met 'n beschamend gevoel dat
haar drift ophitste.
Haar oog peilde en zocht. Ze schudde Leeneke eindelijk den arm.
„Zeg dan waar! Waar?"
„'t Was maar 'ne gek!" zei Leene en ze haalde de schouders op.
't Was gekheid; maar de enkele woorden, ze angelden haar in 't hart
en ontstaken ijverzucht, en legden de kiem tot achterdocht en wan,
trouwen. Na die half uit gekheid ,half met moedwil geuite woorden
van Leeneke ontstonden vermoedens omtrent Pliene die haar kwelden
en tergden. Ze zocht, ze speurde in Frieds handelingen, overwoog zijn
woorden, maar in haar opvlammende drift woelde ze alles wat naar
gegevens zweemde dooreen. Ze kon er niet geregeld over denken en
ze stampte met den voet op den grond. Toen zocht ze naar de scherpste
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gezegden om hem te treffen; ze zou 't hem „veur de vuut gooien. Joa,
zie de, Pliene die noit nie op de Boschdreef waar gewest, wa kwamp
ze d'r lest doen me 'n niemendalleke? Ze waar 'n herrebergmeske joa,
nou die ware d'r duk urn 't mansvolk te lokvinke, ha ze wel van heure
zegge. Met 'r gedachte drong ze in 't jagershuis: uren lank waar Fried
daar en Pliene schonk borreltjes en stond hem vriendelijk te spraak.
Fried waar 'ne knappe mins. Den ersten moal as ze toch Oome Driek
zag, zou ze 't te proat bringe, moar nie da ie d'r erg in ha. Zij zou
wete wa d'r van waar. Ze liet d'r eige geen rad veur 't oog draaie,
door geen man en 't alderminst door Friedje.
Anneke was nabij gekomen; ze had Leeneke's woorden gehoord en
sloeg Treeze gade; de groote vreemde oogen vragend en vorschend
naar beide zusters. Ach, hoe kon Leeneke zoO'n dinger zegge, als 'r
toch waarheid in stak, wa zou 't alderscrikkelijkst zijn veur Treeze;
't waar nie over te komme.
„Neee da zal nie, da kan toch nie; meug de nie zegge, meug de gij
nie geleuve!"
1k zal 'r geen vuur op uit loate goan, da belOf 'k oe."
„Hid is 'ne lochte, 'ne pelzierige," zei Annemie in 't voorbijgaan en
ze trok de schouders op.
„As ie van den avond op den herd kwamp, ze zou 't hem onder 't
nuske wrijve, wacht moar as ie van den avond kwamp. Als ie Pliene
wilde boven haar, kon ie 'r vatte. Het woelde en bruischte in haar en
't hart sloeg zoo heftig dat 'r adem een oogenblik terug bleef. Ze liep
achter de stal om, zonder te weten met welk doel. Haar wangen waren
dieprood en haar oogen flikkerden. Ze nam stukken nat goed uit een
waschkorf en ze zong van „'t Kusterke." Bij elke versregel sloeg ze
hard 't linnen uit dat 't klapte. Dan hing ze 't over den stekeiheg, maar
ze klopte meer dan ze ophing en haar zang had 'n vreemde klank.
MARIE GIJSEN
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DE STEMMEN DER MENSEN
De stemmen der mensen
om mij
zijn nu
als carillonoklokken op marktdag
veel en verscheiden
en toch
een lied.
Wat joelen die stemmen
zoo ver oover mij
(als speelende mussen)
ben ik dan niet
in hun midden?
a ben als de bediende
in den winkel
die speelt
achter den toonbank
met een klein meisje.

DIE GEBOREN WERD
Die geboren werd
toen er geen bed was
voor die Hem baarde —
voor Hem
hadden de mensen
geen muren
ter beschutting gebouwd —
Die in koude
en houterig stroo
lag
als 'n schooierskind:
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Toen het Licht
voor 't laatst
brak uit zijn oogen
als 'n bliksemflits ,
heeft Hij voor ons
opengeslagen
de poorten
aller Heemelen.

ALS HET KINDJE
Als het kindje
dat van den man
in de donkere sfraat
het lekkers niet neemt
(nee, ik mag niet van Vader) —
Zoo God, heb ik
de verleiding der weereld
in de oogen gezien
en weerstaan.
En toen het kindje thuiskwam
heeft Moeder
het ooverladen met lekkers:
zee:
ik o ben onderweg.
ROB. DE WILT
Kerstmis 1922
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SINT GEERTRUID
VI
Wat Geertruid ondervond, nadat ze pas bekeerd was. *)
'n Wonderbare tweevoudigheid was 't opeens geworden: zij en Jezus.
Vroeger was dat obi( zoo wel 'ns geweest, maar nooit zoo duidelijk.
Hij bleef toch altijd meer 'n uitspraak dan 'n zichtbaarheid: en alleen
zoo lang als 't woord duurde — en dat was doorgaans maar kort -gevoelde zij, dat Hij bij haar vertoefde. Hij beheerschte haar niet: zij
verloor Hem spoedig: en wat zij waarnam met haar zinnen, vond ze
veel wezelijker dan Hem.
Maar na die Maandag,avond was 't veel anders. Wel zag ze Hem
niet zoo duidelijk als in die lichte voornacht, maar 's morgens als ze
to Commune ging, bemerkte ze toch veel meer dan de hostie, of schoon
Hij zich niet helderder vertoonde dan als 'n mensch in de eerste
schemer. En voortdurend wist ze Hem bij zich, al zag ze Hem dan
ook niet.
Er lag nu 'n groote vreugde verbreid over haar ziel; en 't kwam haar
wel vreemd voor, hoe zij 'n maand geleden bijvoorbeeld, zoo trooste,
loos op haar koud celletje gezeten had. Wat was dat nu heel anders.
Wat voelde 't leven haar nu licht aan: ofschoon elk voorval veel meer
beteekenis had, en er eigelijk niets kleins meer bestond, want achter
alles was God. Zij zag alles in God. Zij beleefde in die dagen de eerste
bevrijding uit de schijn: en leerde de aanvang der heilige wijsheid.
Deze wordt aan zeer weinigen maar gegeven; zij ontbloeit langzaam,
en 't liefst in zuivere ootmoedigheid. Door haar aanschouwde ze nu
de gevolgen in hun onuitspreeklijk,zoete afhankelijkheid der allereerste
oorzaak, en hoe de voorbij,trekkende stoet van kleine en groote
gebeurtenissen in haar zelf, en buiten haar, en in heel de wereld, de
geruischlooze ontplooiingen zijn van de stille, doel,bewuste, sterk,
gespannen en toch weer spelende kracht van God. Wanneer deze
wijsheid aan de ziel wordt gegeven, herkent zij van vreugde haar zelve
niet, want zij voelt, dat nu pas de verzadiging geschiedt, waarvoor zij
geschapen is, en die zij tot nu toe altijd ontbeerde. Zij schudt daarom
haar diepste gedachten van vroeger als waardeloos bedenksel van
zich af: ze voelt zich mateloos gelukkig in deze rijke ruimte.
't Was 'n vreemde vreugde: ze maakte in 't geheel niet spraakzaam:
en Geertruid was maar bang, dat de anderen iets zouden bemerken,
van 'tgeen in haar geschiedde: ze vond 't 'n kostbaar geheim tusschen
Jezus en haar; ze mocht er voorloopig niets van vertellen, ook aan de
goede Mechtild niet.
*) Men kan in „Heraut" II 2 eenige gegevens vinden.
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Ze 'moest nu dikwijls bij haar zelve zeggen: „Wat is er nog veel in
m'n hart, dat Z'n aller,zuiverste oogen beleedigen moet; en eigelijk
gezegd: is m'n heele inwendige wezen zoo in wanorde en in onregel,
tnaat, dat 't geen voegzame plaats biedt aan m'n lieve Bezel." Want
hoe meer de ziel Jezus gewaar wordt, hoe meer 'zij ook 't aantal en
de boosaardigheid van haar zonden ervaart. Vroeger had dit zondig
aanschijn, ofschoon 't lang zoo duidelijk niet was, haar dikwijls moede,
loos gemaakt; nu gaf 't haar n' blijde lust om Hem nog inniger te
beyatten, scherper te zien, en vrijer te genieten.
Ze was zelfs zoo stoutmoedig om te beproeven, of ze dit niet kon
bereiken op 't aanstaande feest van Maria,Boodschap. Want 'n groot
ziels,geluk brengt altijd weer grootere wenschen aan: de ziel in haar
vreugde is verzadigd en onverzadigbaar.
Jezus echter was ongeduldiger dan Geertruid — wat zijn die eerste
dagen vol van liefderijke verrassingen! — Hij wachtte dit feest niet
af. En op de vigilie van die dag, toen 't kapittel wegens de Zondag
onmidlijk na de Metten geschiedde, heeft Hij zich plotseling voor de
tweede maal geopenbaard: nu echter inniger, doordringender: en met
zoo'n onverwachte gemeenschaplijkheid, en met zoo'n guile en her,
haaide gaven van zichzelf, dat 't boven de zin en boven 't denken geheel
uitging: en er werd geen woord bij gesproken. Als zij na negen jaar
dit overdenken zal om 't neer te schrijven: zal zij er de taal niet
toe vinden: ze zegt alleen maar: „geef, Schenker van alle gaven, dat ik
U 't offer van jubel brenge op 't altaar van m'n hart: opdat ik van
U verkrijge — want zoo is m'n groot verlangen — dat al uw uit,
verkoornen en dat ik zelf meermaals ervaren moge, uw zoete ver,
eeniging en uw vereenigende zoetheid, die mij voor dat gezegend uur
geheel onbekend was."
Toen nu dit bizonder bezoek van Jezus was voorbijgegaan, beyond
ze inderdaad, dat zij Hem veel beter kende: en 't verklaarde zien
van Z'n beminnelijkheid bracht haar 'n grooter liefde aan.
Dit was voor haar van zeer groote waarde: want zij bewaarde in
haar hart toch nog altijd 'n stille vrees voor Z'n strengheid — ze zag
immers zooveel van binnen, wat niet goed was — en dadrom vermeed
ze feitelijk, wat Hem onaangenaam kon zijn: nu echter ging ze dit doen
uit Touter genegenheid, wat veel beter was. Want 't mooiste bruidelijk
tooisel is toch wel de liefde: en is zij niet tot sterker daden vaardig
dan de vrees?
❑

❑

❑1

De lente 'werd nu veel inniger door haar gevierd: de zuivering der
ziel had zich in zekere mate meegedeeld aan haar zinnen: deze ver,
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zamelden scherper en nauwkeuriger de schoone indrukken, terwiji zij
zelf, geleid langs den schijn naar de glanzende geheimen der stille
geschapenheden, verrukt bemerkte, dat zij er God ontmoette.
't Was nu tusschen Paschen en Hemelvaart: en op een van die witte
morgens, waarmee dit verrijzenis,getijde vol zon en alleluja, zoo menig,
maal de heilige dag begint. Nog voor de Primen was zij naar de binnen,
plaats gegaan: zij wist, dat 't daar schoon was. Zij zette zich neer
nabij de vijver, waar zachtjes de beek in vloeide, die helder was:
groepjes lindeboomen droegen 'n teeder lichtgroen gebladerte: ook
vlogen er vogels: en ier klapte 'n duif op naar de nok van 't kloosterdak.
Maar bovenal was haar de rust van deze plek aangenaam, want zij
voelde izich met haar vreemde herinneringen aan wonderbare voor,
vallen, 't veiligste in de stilte.
Haar ziel ontroerde zich sterk: ze vroeg zich zelf af, of zij 't zelf
wel was, die dit alles genoot: ze raakte er mee verlegen: ze droeg te
zwaar geluk, en durfde hare eenzame weelde niet langer aan. Als er
nu 'ns 'n vertrouwvol vriend bij haar kwam, vol liefde, geschikt en
onderhoudend om haar, de eenzatne, te troosten. Toen sprak daar
opeens weer de stem van Jezus in de diepte van haar ziel: Hij zou
dat wel willen doen. Maar Hij stelde voorwaarden: ze moest de stroo,
ming van Z'n genade in 'n voortdurende en verschuldigde dankbaar,
held tot Hem heenvoeren, trouw als 't beekwater, dat immer verder
vloeit: ze moest groeien als de boomen 'door haar toeleg op deugd:
ze moest 'n duif zijn met vrije vlerk, hoog boven de aarde, en in opvaart
naar 't hemelsche, en met haar zinnen verwijderd van 't gewoel der
uiterlijkheden. Want dan kon Hij blijven in haar hart: dan werd
dit Hem lief boven alle beminlijkheid.
Heel die dag bleef de stem van de lente,morgen nazingen in haar
ziel, en toen ze 's avonds voor haar smalle slaapstee neerboog tot
'n laatst gebed, herinnerde zij zich ineens 't groote woord van 't
Evangelie: „Indien iemand Mij bemint, zal hij Mijn woord onder,
houden, en m'n Vader zal hem beminnen, en tot hem zullen We komen,
en verblijf bij hem nemen." (Joan. 14. 23.) „En mijn hart van slijk,
vertelt ze, voelde van binnen de komst van uw tegenwoordigheid."

VII
Hoe we ons in Geertruid niet moeten vergissen.
Op de sterkste oogenblikken van geestelijk besef wordt gevoeld, dat
dit ten slotte de tragiek is van ons leven: deelgenoot te zijn aan 'n
onzegbaar,schoone werkelijkheid, en 't niet schijnen te weten: van
*) Zie „Heraut" II 3.
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binnen allerrijkst te zijn, en toch onnoozel op bedeltocht langs onze
vijf zinnen. We zijn te klein en zwak voor de groote en zware wereld
van onzichtbaarheden: we belijden de yolk waarheid liever met de
mond dan met de daad, en voelen ons beter thuis in 't rijk der lichamen
dan in 't rijk der zielen.
We mogen in deze tragiek niet berusten: al zien we niet, we moeten
doen alsof we zien: 't onzichtbare in 't zichtbare verwerken: van ons
geloof meer dan 'n wetenschap maken, maar stralend inzicht, zwaar
besef, dat dringt tot daad en belijdenis: ons brengen op de grens van
't zichtbare, in ootmoed afwachtend, of God zal roepen om verder te
gaan: terwijl we hopen, dat zeer zeker eons — bij onze blije uitvaart
en in de ijle ruimte van onze zielozonderolichaam — wij zullen ervaren,
hoe heerlijk we zijn en 't rondom ons heerlijk is: plotselinge beleving
van ons wonderbaar kindschap Gods als 'n eeuwige verrassing en
vreugde. Intusschen, laten we de onzichtbare Vader, Zoon en Geest
beminnen, en de liefde sterk maken door berouw, en met eerbied aan:
vaarden de stoffelijke teekenen en omhulselen, waarin dat groote
onzichtbare toeft in ons midden.
Want de Godoschouwers en Godovoelers zullen maar weinig zijn
onder ons: ze zijn onze helden: en de held is uitteraard zeer zeldzaam.
Benijden we ze niet al te spoedig, al kwelt ons de tragiek van ons
onvolkomen leven: de held wordt als held behandeld: God schouwen
en God voelen is zaligheid voorzeker, maar ook verschrikkelijkheid.
Want al bereikt de schouwing op aarde nimmer de duidelijkheid van
't hemelsche „van aanschijnototoaanschijn", en al benadeelt 't voelen
van God, zelfs in de hevigste brand van 't mystiek huwelijk, geheel
uit de verte de bewuste, twijfellooze diepe allerboeiendste deelname
aan Gods wezpn, gelijk dat in de hemel geschiedt: — nochtans beleeft
de aardsche Godoschouwer en Godovoeler zoo'n stijgingen van vreugde
met zoo'n allerdiepste dalingen in zondeobesef en onwaardigheid, en
stelt z'n Godsoontvanklijkheid zoo'n zware eischen aan z'n bedorven
menschlijkheid, dat enkel de felste beheerscher van zich zelf, en de
onverschrokkenste ontevredene met zich zelf, dit volhoudt en aan,
durft: de menschoheld bij uitnemendheid.
In 't onzichtbare Rijk Gods en in de meedeelingen van Gods Wezen
bestaat geen dilettantisme: God laat zich voelen noch schouwen uit
dartelheid, en de mensch bij wie 't geschiedt, maakt er geen luxe van.
Maar wie 't te beurt valt, kent rust noch duur voor Hij op God gelijkt:
en in de meeste gevallen krijgt hij daarbij nog de zware maatschap,
lijke zending: in ons alley geestelijke donkerte van onwetendheid
en middelmatigheid 'n hel lichtpunt te zijn door leering en voorbeeld.
Godoschouwen en Godovoelen maken 't leven volstrekt niet lichter:
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en niemand heeft zoozeer verlangd om ontbonden te wezen, als die
God waarnam: hij is de drager van 'n geweldig heimwee naar 't onzicht,
baar gewest: hij is 'n vreemdeling op onze aarde: hij is de smartelijke
ondervinder van 'tgeen 'n lotgenoot, de vrome Thomas van Kempen,
zoo menschkundig weergaf: „Hoe geestelijker de mensch wil zijn, hoe
bitterder hem wordt 't tegenwoordige leven: want beter voelt hij en
klaarder ziet hij de gebreken van 's menschen bedorvenheid. Want
eten, drinken, waken, slapen, rusten, werken, en onderhevig te zijn
aan alle overige natuurlijke noodzakelijkheden: dat is voorwaar 'n
groote ellende en droefheid voor de godvruchtige mensch, die zoo
gaarne los en vrij van alle zonden wil zijn." (Navolging I, 22.)
❑ ❑ ❑

't Is zoo'n miskenning van onze Geertruid, als we dit zouden ver,
geten. En toch is daar gevaar voor: misdeelden als we zelf zijn, valt
onze aandacht voornaamlijk op de lichtkant van haar bevoorrechting:
ze lijkt ons 'n Zondags,kind: ze zweeft op Gods ademtocht: ze wordt
vertroeteld door de genade. Is zij nog mensch met haar Gods,vreugde:
raakt ze de aarde nog wel?
Zeer zeker: laat 't zoo geweest zijn in de eerste dagen. Dat is de
barmhartige taktiek van Jezus, die elke ziels,overgave in de aanvang
beloont met onuitspreeklijke blijdschap. De chronologische volgorde
van Calvarie na Thabor is in zooverre niet historisch, dat ze 'zich
herhaált in elke ziel bij de aanvang van haar volledige weg,schenking.
Taktiek van zielkundige waarde: die door vreugde den mensch aan
God bevestigt — boeit er wel iets zoo stevig als geluk! — om hem
veilig daarna te !outeren in smart: zonder vrees voor afval.
Zoo was dan ook Geertruid in de aanvang van 't nieuwe God,
schouwende en God,voelende leven op 'n dagenlang bruidsfeest met
haar stralende Jezus. Maar na de gouden verbazingen, de teedere
samenspraken in de geurende nachten der geestelijke eenzaamheid,
na de weerzijdsche voorkomendheid en spraaklooze omstrengeling:
toen kwamen de groote uren der reflexie. Wat werd alles ineens
onnoozel: buiten Jezus; als 't niet zoo onnoemlijk pijnlijk was er
midden in te verkeeren, kon ze wel schaterlachen om de tzwaarwichtige
onbeduidendheid. Wat was dat ook angstig, torser te zijn van die
ontzettende tegenstelling: God en haar zelf, 't gloeiende volmaakte
zijn en 't donkere niets: en 't niet kunnen ontvluchten: weerbarstig
getuige, hoe die uitersten elkander raakten als twee tot een, als hitte
en vocht. Ze dook onder in haar zelf, in haar zonden, in haar ver,
zuimen; en Hij achterhaalde haar, ze had Hem gevoeld in haar, ze
mocht Hem zien. Was dit niet weerzinwekkend van innigheid? Maar
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Hij is sterker dan zij: ze moest wet berusten: maar met gloeiende
woorden 'zal ze toch haar minwaardigheid betuigen: ze moet wet: als
ze zweeg, dan had ze de schijn 't te willen aanvaarden als iets wat
haar toekwam.
Hoor, hoe ze getuigt, op een van die uren der heldhaftige nagedachte:
„0 mocht ik duizendmalen, mocht ik geheel 'n zee, veranderd in 'n
vloed van bloed, uitstorten over m'n hoofd om aldus zuiver te stroo,
men het riool van m'n uiterste nietswaardigheid, dat Gij, eindpunt
van onvatbare waardigheid, tot woning hebt gekozen.
Of mocht 't me gegeven zijn, terstond m'n hart uit m'n lichaam te
rukken, en 't in stukken, te beproeven op gloeiende kolen, om zuiver
gegloeid van z'n besmetting, zoo niet 'n waardig, nochtans 'n niet zoo
onwaardig verblijf U aan te bieden."
Wordt niet de twintig,eeuwsche litteraire mensch in ons opstandig?
Is dit nu wet zuiver gevoeld? Want 't is zoo zwaar en ruw geluid:
't lijkt ons zoo overdreven: zoo zeggen we in ons zelf misschien.
En toch is dit de zuiverste weergaaf van 'n mensch: maar ze
ontroert ons niet misschien: er zit 'n vreemde klank aan: omdat 't
zielsmoment van die mensch ons onbekend is: zondelooze en alter,
nobelste wanhoop van n' menscheziel in de onnoembare weelden van
haar geestelijke voorrechten: verzet van ootmoed tegen Gods wonder,
bare meedeelzaamheid.
Dit zijn groot,menschelijke gemoeds,bewegingen: alleen de levens,
held verdraagt er de hoogte en diepte van. Wat zijn we toch valschelijk
geneigd om 't binnenste van de heilige mensch ons voor te stellen als
'n windloos en rimpelloos vlak: alsof van te voren al reeds niet vast
stond, dat er iets geweldigs geschieden moet, als eenmaal de storm
der zeven Geest,gaven is losgebroken, en als de beroering Gods slaat
in de menscheziel. Dan dringt pas in die ziel 't voile Leven binnen met
z'n verschriklijke tegenstellingen, en verruklijke oplossingen. Wat
wonder, als we zoo'n God,schouwer en God,voeler dikwijls zoo slecht
verstaan: z'n woord draagt mysterien achter zich aan: de Gods,ervaring
heeft 'n eigen lyriek: met 'n opvaart van vreugde, met 'n diepgang van
smart en kwelling, buiten ons gezicht en bereik: want geboren uit de
vereeniging van God en menscheziel, draagt ze de wezens,kenmerken
van haar tweevoudig ontstaan,beginsel, weelde van Touter volmaakte
Zijn en smartelijk bewust,zijn van eigen min,waardigheid.

❑ ❑ ❑
Dit bewustzijn van eigen min,waardigheid wordt bovendien alter,
scherpst ondergaan. Dat is ook noodig: als 'n verweermiddel tegen de
zelfvoldoening, die in de hoogste spiritualiteit heel maklijk kan
opkomen.
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Dit deemoedig besef van eigen onwaarde behoeft volstrekt geen
hoofdzonde als motief: de kuische Geertruid van Helfta heeft 'n even
verbijsterende beschaamdheid als de overspelige Margriet van Cortona.
't Feit alleen, dat wegens zwakheid en onoplettendheid 't leven buiten
de schouwing en voeling, zoo weinig overeenstemt met de bevoorrech,
ting, is allerpijnlijkst, en vernedert buiten mate. Deze afwijking blijft
gestadig in de gedachten: ze omdonkert de herinnering aan de Gods,
ervaring: en des te zwarter, naarmate de ervaring buitengewoner was.
Het zou eigelijk voor de mensch, die met Gods uitstortingen en
verschijningen, zoo verlegen is, 'n zekere voldoening zijn, als deze
meedeelzaamheid afnam, tegelijk als de afwijking uit natuurlijke broos,
herd toenam. Maar dit geschiedt geenszins, waardoor 't pijnlijke van
't geval aanmerklijk verscherpt.
Zoo bekent ons Geertruid, hoe zij, na de voelbare komst van Zijn
tegenwoordigheid, toch met haar geest afdwaalde van haar inwendige
Gast, en vermaak zocht in 't verganklijke. Dat duurde wel wren, dagen,
misschien wel weken — ze zat immers zoo vast met haar zinnen aan
de schoone schijn —, en toch teruggekeerd in haar hart, beyond ze
immer, dat Hij nooit, zelfs niet een oogwenk, Zich aan haar had ont,
trokken: behalve een keer, toen de afwijking uit broosheid geschiedde
meer uit lichte boosheid, en zij zich al te zeer had afgegeven met 'n
wereldsch gesprek. „Uw zoete nederigheid en de bewonderenswaar,
dige goedheid van uw bewonderenswaardige liefde zag toen m'n ver,
derflijke dwaasheid, waardoor ik niet eens bemerkte zoo'n groote schat
verloren te hebben. Want ik herinner mij niet, er om bedroefd te zijn
geweest, zelfs niet 'n klein verlangen gehad te hebben, hem terug te
winnen. En ik sta nu verwonderd over de waanzin, die toen m'n geest
bevangen hield."
't Meisje Geertruid is door de aankomst van God 'n sterke vrouw
geworden: schijnbaar 't leven ontvlucht achter 't levenloos klooster,
venster zal ze nu pas ontwaren, wat of 't leven is: ze zal de dingen
zien in de waarachtigheid: de doorbraak van 't onzichtbare in 't zicht,
baar verschijnsel vergroot hun breedte, hoogte en diepte: de liefde
verbreidt zich buiten grens en verschiet: hoe of dit vrouwe,hart 't
geweld van z'n ontroeringen zal kunnen verdragen, is Gods eerwaar,
dig geheim, aan Wie 't immer lief is geweest in 't zwakke Z'n grootheid
te openbaren.
M. MOLENAAR, M. S. C.
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HEYNRICK'S ROEPING
(± 1170)
Er impete daz' erste ris in tiutescher zungen,
di von sit este ersprungen,
von den die bluomen kimen
di si die spaehe Cm nimen
der meisterlichen fiinde.
Godfr. von Strasburg.
Von Veldich der wise man
Der rechter rime alrerst began.
Rudolf van Ems.

I
Landvrouwe Agnes laat de handen in den schoot rusten, het borduur,
raam vergeten, al blijven haar vingers ook spelen met den rozerooden
draad, dien ze juist van een der klossen heeft gewonden. Waardig
zit ze daar in den donkeren zetel met het Loonsche blazoen kleurig in
zijn hooge rugleuning. Haar strak, mat,groen gewaad heeft geen andere
versiering, dan den gulden sleutelgordel om de heupplooien, den raggen
gouddraadzoom om den hats, rond uitgesneden op het fijn,geplooide
lijnwaad van het hoogsluitend onderkleed. Zoo is ze in houding en
kleeding geheel de verouderende vrouw, al schijnt de zacht blozige
blankheid van haar gelaat nog blanker juist door het wit der linnen
kap, sluitend onder de kin. Deels wordt dit wit bedekt door den hoof d,
doek, groen en soepel als het kleed en omsloten door een ring van
smaragden gevat in goudfiligraan, de zeer bescheiden gravinnekroon.
Ze draagt die sinds haar huwelijk met Lodewijk I van Loon. Sinds meer
dan twintig jaren dus.
Toch heeft ze iets jeugdigs, ondanks de moederlijkheid zelfs,
die aan haar oogen thans weer een droomige innigheid Beef t,
teeder en zorgelijk, terwiji ze ziet naar den jongen man, links van
haar neergezeten aan de open zaalzijde van den zeshoekigen toren,
erker. Door de ondoorzichtige glasschubben in het looden maaswerk
der zes diepe boogvenstertjes, in elk vlak van den zeshoek een, schijnt
de middaggloed der Septemberzon, groen doorzweemd, langs het
glinsterig bloemwerk op haar strak gespannen witzijden borduurdoek.
Ze ziet den weerschijn op zijn handen en over de limning van zijn
gebogenheid en van zijn half afgewend verstild gelaat.
Hij draagt het zwarte habijt der Benedictijner novicen, maar zijn
blond haar golft zwierig op de wijde schouderkap. In heel zijn
houding en wenn is een lenige losheid, een onbevangen veerkracht,
die de strenge plooien van het kloosterkleed niet kunnen verhelen.
Te jong voor priester, to oud voor puer oblatus, lijkt hij eerder een
schildknaap, haast den ridderslag waard, die, uit grillige kortswijl,

318
zich in monnikspij heeft gestoken. Maar zijn gezicht staat er te
ernstig voor, zijn blauwe blik is te somber.
Het boek ligt open op zijn knieen. Glanzig overkleurt het miniatuur
om de aanvangsletter heel die breede perkamentbladen met de regel,
matige, zwaarzwart geteekende letters. Zoo droomverloren schouwt
hij in het onbestemde, als weet hij zelf niet van zijn onverhoeds
zwijgen midden onder het lezen.
„Heynrick", wekt de gravin hem schroomend, „is er iets dat je
kwelt?"
Verschrikt wendt de jonge man den blik naar haar, en richt zich
dan langzaam op uit zijn verzonkenheid.
„'t Is waar, ik moet doorlezen.... Vergeef me mijn verstrooidheid,
edele vrouwe."
Maar voelend dat hij angstvallig een antwoord op haar vraag ont,
wijkt, schudt ze zacht het hoof d.
„Mag ik vragen, of Jocundus' vita van ons beider heilige patroon
en heere u boeit?" poogt hij een nieuw vorschen van haar te voorkomen.
Zonder den bekommerden blik van hem of te wenden, leunt ze zich
dieper en rustiger in haar zetel, als schikt ze zich tot een langdurig
en zeer kalm gesprek.
„Wat hierop te zeggen, mijn vriend? Al zou ik je wel de redenen
kunnen uiteenzetten. waarom deze ware geschiedenis van Sint Servaas'
leven me niet zoo boeit als ik hoopte."
Heynrick durft in zijn half begrijpen niet nader vragen, maar ziet
haar aan, zoo trouw en treurig, dat ze meer en meer medelijden
voelt met zijn bedruktheid. Gaat het niet rechtstreeks, dan maar langs
een omweg zijn vertrouwen winnen.
„Vooral", hervat ze, „bejammer ik het, deze stichtende daden en
wonderen van onzen heilige niet te hooren in de taal, die we zelf
spreken en dus het best verstaan."
„Maar het latijn is u immers eigen."
„Vergeet niet, dat het meer dan een kwart eeuw geleden is, sinds
Agnes van Reineck de oude letteren leerde bij de stiftvrouwen van
Nonnenwerth. Er ontgaat me, helaas, de beteekenis van menig woord
en menige wending. En dan, ik denk niet aan me zelf alleen. Waarom
is die schoone troostende legende, lectio bij de kloostermaaltijden en
in uw scola, alleen voor enkele begunstigden, en niet voor de velen,
die er toch naar snakken altijd weer en altijd meer te hooren over
den vereerden Beschermer der Christenheid? Zie enkel maar onze
goede hoorigen van Spalbeke, die toch elk jaar opnieuw vol vertrouwen
een dagreis te voet pelgrimeeren om Sint Servaas' stad en kerk en
kiste te bezoeken."
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Heynrick knikt instemmend, afwezig toch, dan weer zelf bemerkend
geen zin of woord te vinden om den loop van het gesprek voort te
zetten. Hij tuurt neer in het boek, en voelt zich meer en meer verward,
nu hij gewaar wordt heelemaal niet te weten wat hij het laatst gelezen
heeft.
Daar, eensklaps, slaat hij den zwaren goudleerband dicht, en heft
zich op met een schok, het boek achteloos neerschuivend op zijn
zitbankje.
„Het wil niet vandaag," stoot hij uit, dadelijk verbijsterd zijn lands:
vrouwe aanziende, zonder de hoofsche verontschuldiging te vinden,
die hij haar toch verplicht is.
„Dat hoorde ik terstond aan je stem, Heynrick."
„Was ik stil te Tricht gebleven.... Maar ik vind geen rust meer
in de scola, nergens rust," voegt hij er dof aan toe, het gelaat naar
de verlaten zomercloorklaarde burchtzaal wendend, beschaamd om
zijn bekentenis.
„Eerst had je toch wel rust overal, mag ik meenen."
„Eerst? Toen ik bij u kwam op Loon? Och, toen was ik een kind
van twaalf jaar; ik werd veertien en zestien, en had aldoor nog aan
mijn droom alleen genoeg. Nu word ik negentien, en het is anders;
alles is anders."
„Waardoor dan toch, lieve zoon van mij?"
„0 ja, ja — ik weet het. Een moeder' bent u den wees. U dank
ik alles. Levenslarig zal ik u danken."
„Liever dan dank, wat vertmouwen, Heynrick."
„Verwijt me geen gebrek aan vertrouwen, moeder." Zoo schuchter
streelend spreekt hij dien naam uit, dat haar de oogen vol tranen
schieten. Als Heynrick het ziet, buigt hij de knie naast haar zetel, de
hand, die ze hem reikt, innig in zijn beide groote jongenshanden
grijpend.
„Het zal me pijn en moeite kosten," prevelt hij, „maar nu moet
en wil ik niet anders meer. Alles u opbiechten. Dat u (zich mijn vreemde
gedragingen van nu en zeker erger nog van de toekomst, zult verklaren.
Dit ben ik uw moederlijke liefde schuldig. Maar o, help me toch,
vergeef me toch vooruit." Hij is neergezonken en heeft als een schreiend
kind het gezicht in haar schoot verborgen. Haar streelende hand blijft
op zijn hoofd.
.,Niemand zal ons storen, Heynrick, we zijn alleen," bemoedigt ze.
„De graaf met Geraert en Hendrik zijn den abt van Sint Truyen
bezoeken. En Agnes, dat weet je, — vOOr het volgend voorjaar komt
ze niet terug van de Maeseycker stiftschool.... Zeg me vrijuit wat je
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op het hart hebt. Zoo het je verlichten kan en ik misschien troost of
raad mag weten."
„Troost of raad, moeder? Ja, ik ben er van overtuigd: ware het
in uw macht, u zou Veldeke, het nederige leen van Loon, wel om,
tooveren in een rijk en machtig graafschap, en dezen armen scholier
aan uw voeten, in een roemruchtig ridder, uw eenige dochter waard."
„Mijn dochter?" Ontsteld schokt de landsvrouwe rechter.
„Dat is het, moeder. Ilc heb Agnes lief. Uw naamgenoot. Uw even,
beeld. Neen, schrik niet zoo. Ze zal het zonder uw inwilliging nooit
van me hooren, het door Been blik van me weten.... Ilc houd van
Agnes, van toen we als kinderen hier in uw erker en buiten in uw
geurigen kruidentuin samen speelden. Och, het was zoo iets heel heiligs
in me ,een bevend,teere vereering, dan reeds. En dat groeide in me,
groeide met me mee, dieper en inniger, steeds, pijn en wonne tegelijk.
Mijn eenig leven."
„En ik, die geloofde dat je me eindelijk over je priesterroeping
ging spreken!"
„Helaas niet! Ook de goede Tric'hter kanunniken, mijn eerwaardige
leermeesters, zien izoo'n uitverkorene Gods in me, en vinden het van,
zelfsprekend, dat ik blijf in de abdij levenslang. U ziet het, ze kleedden
me alvast in de novicenpij.... „Het komt, het kan niet uitblijven",
zeggen ze. U hoopt het voor me, dat weet ik vanaf den morgen toen
heer Lodewijk me naar de l scola bracht. En stellig zou het behalve
gelukkig, ook heel verstandig zijn, wanneer de jorigste der twee laatste
telgen van een verarmd adelgeslacht weilige schutse zocht bij Gods
altaar. Zeker, ik doe alles wat de Groot,Proost en de dekenen en de
gebroederen mij opleggen, aan able tucht me willig onderwerpend. Om
misschen me zelf te overwinnen. Maar ik heb Agnes lief, en kan
niet anders."
„Is het mijn schuld, Heynrick? Had ik de mogelijkheid moeten voor,
zien, eer ik je opnam in dit huffs, mijn kind met mijn kinderen? Maar
een knaap van twaalf jaar kon toch niet alleen op het vereenzaamd Vel,
deke blijven. Jan van Wilderen, jullie voogd, nam je broer Arnold
mee, en ik bad hem den liefsten speelgenoot van mijn drietal pan mij
toe te vertrouwen. Zoo groeiden Agnes en jij samen op, even oud,
door onzen huiskapelaan uit de eendere boeken onderwezen, tot de
scholen je levensloop scheidden."
In heimwee ziet ze het verleden terug. Hoe menigmaal heeft ze zich
niet in stilte om hun ontluikende schoonheid verheugd, wanneer ze
hen daar zoo ernstig over het perkament zag gebogen te linker en
rechter zijde van den ouden monnik, hun leeraar, streng en stug in zijn
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dorre wijsheid. Geen van haar eigen twee wilde jongens, geleek zoo
de tweelingbroer van haar lieftallig blond maagdeke, als de blond,
lokkige Heynrick, met zooveel zon en droom in de diepe oogen.
„Mijn lieve pleegmoeder dank ik alles", herhaalt Heynrick nadruk,
kelijk, ter geruststelling van haar zelfverwijt en van zijn eigen
lichte gegriefdheid er om. „Daarom durf ik u ook nog om een laatsten
raad vragen. Wat moet ik doen? Zeg het me"....
Hij is opgestaan, en wacht deemoedig, de oogen neer, den mond
smartelijk vertrokken, als een die zijn vonnis gaat hooren.
Sprakeloos ziet de landsvrouwe zonder zien langs hem 'heen, en
ziet hem toch, een man geworden, en naast hem Agnes, geen kind
meer. Wel heerlijk zouden ze samen voegen, edel en rijkbegaafd hij,
vroom en gevoelig zij, beiden schoon als een Meimorgen. Maar ach,
dat berooide Veldeke. En ach, de eerzucht van Lodewijk van Loon.
En Mar plicht als Lodewijks gravinne en als Agnes' moeder. Zeker,
glorieuser toekomst is voor hun lieve dochter weggelegd dan Veldeke,
het arme.... Loon en Reineck mogen zich stellen naast Kleef en Lim,
burg, wier dochters huwen met zonen van Thuringen, van Brabant
en Gelre. Waarom geen hertogskroon voor Agnes? Otto van Witsel,
bach staat bij den graaf van Loon in hoog aanzien, en zonder beduidenis
was het niet, dat hij haar en Agnes zoo hoofsch naderde op het laatste
Mektornooi te Keulen, h ijdie Barbarossa's gunsteling is en genoemd
wordt als opyolger van Hendrik den Trotschen en van Hendrik den
Leeuw in het thans heerlooze Beieren. „Dat waren nooit ridders op
Veldeke, dat waren dolende ciroomers", heet het onder de overige
Loonsche edelen. En deze jongste der laatsten, deze Heynrick? Ze
heeft hem altijd als toekomstig priester gezien, wars van alle woest
knapenbedrijf, van jacht en wapenspel als hij was, een waarachtig
geroepene. Geleerd kapittelheer te Tricht, roemrijk wijsgeer aan de
scola monasterii, zeker toekomstig scolasticus, wanneer hij niet ooit
tot Groot,Proost zou worden gekozen. En kan het eigenlijk andeis?
Och, weifeling en tweespalt van zoo'n jong mannenhart. Aan Mar hem
te leiden naar zijn ware bestemmilig. En dus vooral zorgen, dat die
twee elkaar niet meer zien voor Agnes' bruiloft. Maar toch in geen
geval hem overlaten aan ziin lot. Dat verdraagt haar hart niet!
„Uw zwijgen zegt me alles, moeder", prevelt Heynrick, haar aan,
ziende met zijn bedroefden kinderblik, toch glimlachend. „Ik dwaas,
die, zonder het zelf te weten, nog hopen durf de. Maar waarheen met
me, waarheen?"
„Blijf in de scola, Heynrick. Zet de studien voort en den proeftijd."
„Zonder roeping?"

322
„Laat ons bidden, dat de roeping werkelijk nog komen mag. Daar
zal alle overwinning zijn en alle rust voor je."
„Zelfs bidden kan ik niet meer."
„Woven in het heiligdom van je schutspatroon, en niet kunnen bid,
den? Zal ik Sint Servaas dan eerst bidden jou weer bidden te leeren?"
„En ondertusschen laten u en hij me vergaan van ellende!"
„Neen, neen — genoeg nu! Dit is geen mannentaal meer." Opeens
slaat de gravin daar een krachtige toon aan, heerschend hem terecht
wijzend, daar ze schrok van zijn bittere klacht. „Were het van je af,
Heynrick. Ilc waarschuw je. Want wat je z(5•5 doet inzinken, kan niet
goed zijn en naar Gods wil. Kun je waarlijk vooreerst niet bidden
zooals het betaamt, zoek dan een arbeid, die tegelijk bidden is."
„Waal-, voor een dwaalgeest als de mijne, ik vraag het u, een arbeid
die bidden is?"
„0, was ik jou, hoe zou ik 't weten!"
„Zeg het me toch."
„Dian" Ze wijst naar het boek op den schemel.
„Dat is de Vita Sancti Servatii", weifelt hij, niet begrijpend.
„Juist, dat is het leven van je patroon en heere Sint Servaas. Dat
zijn die allerschoonste en ware historian en mirakelen van zijn zegen,
rijk bestaan. En duizenden van je evennaasten, die er naar snakken, te
hooren wat daar geschreven staat, en het nooit verstaan kunnen. Geef
er al je kunde en geestkracht aan, om deze Vita in onze eigen lands,
taal over te zetten, Gode en Sint Servaas ter eere en heel ons Dietsche
yolk ten zegen. Laat dit je gebed zijn."
„Mag ik u bekennen, dat mijn oude vriend kanunnik Hessel, 'die ten
onzent de kosterijen pleegt, me meer dan eens zei: „Heynrick, vaardig
als je bent met taal en veder, schrijf me toch de Vita Sancti Servatii
over in het Dietsth. Die van Tricht hooren er nooit genoeg van naar
hun zin."
„Welnu, die goede oude broeder Hessel en ik, zijn het dus al bizonder
eens.... Wat heb je hem geantwoord?"
„Dat heiligenlegenden nu eenmaal latijn zijn"....
„Met je welmeenen, een laf antwoord van een jongen man aan een
ouden. Vooruitstreven voegt de jeugd. En meestal is het de ouderdom,
die tegenhoudt. Hier dus andersom."
Bestraffend dreigt ze hem met den vinger, maar om haar nog boozer
te maken, voegt hij er lachend aan toe:
„En dat de priesters er nu eenmaal zijn, om er het yolk uit te ver,
teilen, wat het kan verstaan."
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„En als jij, Heynrick van Veldeke, er nu eens eenmaal was, om het
leven van je heilige in het Dietsch te dichten?"
„Te dichten? Dat is iets anders dan vertalen. Dichten? En Dietsch?"
Oplevend ziet hij haar aan. „U meent dus ook dat het mogelijk is?"
„Als dichten is hartetaal spreken, dan moet ieder dichter immers
het best kunnen zingen in zijn moederspraak."
Een lichte blos blijft op Heynrick's gelaat. Verlegen denkt hij aan
zijn diepste geheim, de dietsche liedekens van minne, in zijn slapelooze
nachten gerijmd, die hij weer en over lag te prevelen, opgeheven in
een stille verrukking, straks weer neerslaande tot weenenden weemoed,
inniger steeds, alsof ze hem zijn Lief de aldoor dieper laten doorleven.
„Dietsch dichten?" Het kost hem moeite zijn gedachten terug te
roepen van deze zonderbare ervaringen. „Ach, vrouw gravinne, al wie
geletterd is, zou ons uitlachen. Dietsch noemen ze plat en boersch."
„Wat nood, als je zelf het dietsch edel en welluidend vindt."
„Wanneer ik het hoor van minnelijker vrouwen lippen."
„Waarom zou ons Dietsch ook eigenlijk minder waard zijn, dan de
spraak van Normandie, Champagne, Picardie, of welke landstreek
ook van het land der alom gevierde troubadours? Dit mengsel van
barbaaarsch en galloromeinsch, dat reeds verbasterd latijn was. Ons
Dietsch is tenminste zuiver zichzelf en zeker niet minder rijk aan
woord en klank, dan de taal waarin Marie de France haar lijzen dicht
en haar trouwe Chrestien de Troyes de romans van den Keltischen
koning en zijn ridders."
„Gelukkig de man, die wijzer vrouwen raad mag volgen. Maar hoe
meent u, moeder, dat ik zou kunnen voor u en Sint Servaas, wat Chres,
tien de Troyes kan voor Marie de France en de ridders der Tafel,
ronde?"
„Zelfs meer dan Chrestien kan Heynrick! Chrestien zingt de taal
na van meester Wace en van den Normandischen ridder, die voor den
slag bij Hastings zich te paard voor het Fransche leger stelde en den
zang van Ronceval aanhief. Heynrick gaat zingen in een taal, door
niemand hem voorgezongen."
„Dan alleen door de zoete stem van Agnes van Reineck en Agnes
van Loon", prevelt Heynrick, maar als verstomd ze hem niet, gaat
ze voort:
„Je kunt! Ilc zie en hoor en voel, dat je kunt. Geloof me. Je streelt
de woorden met je stem wanneer je voorleest, en ze wellen mild
op uit je hart wanneer je spreekt.. Alles is: te beginnen zonder
schroom en zonder uitstel."
„En mislukt het?"
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„Dan hoef je nooit je zelf te verwijten, het niet beproefd te hebben."
„En gelukt het?"
Met oogen schitterend van verwachting ziet hij haar aan. En ze
heeft het op de lippen, hem te zeggen: „Dan kom je 't hier het eerst
voorlezen." Maar aarzelt. Zij, die hem had willen voorstellen voor,
loopig hun huis te vermijden, wanneer Agnes zal zijn weergekeerd.
Als het voorjaar wordt, eer hij gereed komt met zoo omvangrijk werk?
En Agnes hier naast haar. En hij met zoo zoeten zang, en ,dien teederen
weemoed in blik en stem.... Maar ach, waarom nu in overdreven
angstvalligheid los te laten, wat ze zoo moeielijk bijna gewonnen heeft?
„coed", geeft ze toe, al stetcle hij haar rechtstreeks de vraag, die zij
toch enkel maar voelde, „je mag komen en het hier voorlezen. Maar
begin zonder uitstel, en werk. Bid dit werk."
„Ook zonder uitstel en talmen zal het werk maanden van me vergen.
De uren er toe 'zullen me schaars zijn toegemeten in dezen novicentijd.
En zingen moeten de Dietsche rijmen, die niemand ooit vond, zingen
en bidden."
„Heerlijk!" roept de landsvrouwe, opgetogen ziende hoe in Heynrick
de bezieling ontwaakt, die zijn oogen een dieper gloed, zijn gebaar
weer leven geeft. „Gods genade stroomt je toe, alleen reeds bij je
voornemen."
„Maar als 't voorbij is. Het werk af. Als ik het u voorgelezen heb?"
Zijn moedeloosheid dreigt het weer te winnen.
„Dan heeft ons Dietsche yolk iets lief en goed voor eeuwen."
„En ik zelf sta met nog leeger handen dan nu."
„Je dwingt als een verwend kind, almaar om belooning," vervijt
de gravin hem licht geergerd. „Kun je je7elf dan niet vergeten?"
„Ik kan Agnes niet vergeten."
„Dan zal het je loon zijn, dat je vergeten kunt en zult weten."
.,Wat weten?"
„Je ware roeping."
„En toch priester worden? Is dit dan ten slotte toch het eenige
wat u voor me hoopt? Kende u toch m'n angst er voor! Versta dit:
alles van Agnes is me lief ,00k de smart die ik lijd om haar."
„Stil, bid ik je! Daarover geen woord meer." Haar strengheid over,
heerscht hem opnieuw. „Vanaf dezen stond, ga je me toonen wie je zijt
en wat je kunt, Heynrick."
„Ach, moeder, wat doet u met een zoon zoo weerbarstig? En toch
verlang ik niets liever dan uw gehoorzame dienaar te zijn. Oorlof dus,
edele vrouwe. Laat me gaan, om uw wensch te volbrengen." Heynrick
heeft de knie gebogen en haar hand gekust ten afscheid.
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Nu legt ze hem met zinrijk gebaar het donker glanzend boek aan
het hart, dat hij in zijn verwarring zou vergeten op den schemel.
Verwonderd ziet hij haar aan, schudt dan het hoofd am zijn eigen
verstrooidheid en prevelt:
helpe mich daartoe
Die heilige predichere,
Mich armen sonder,
Dat ich dit moete volbringen
Ter eere Gods sonderlinghen,
wendt zich dan haastig af, verlangend naar den rit door de stilte der
Loonsche dennenbosschen, het klare dal van Tricht tegemoet.
MARIE KOENEN

(Slot volgt)

META.
Je bent gekomen in zonnegloed —
Met het goud van de zon verward in je haren;
En je oogen waren als twee sterren,
Die opgaan over een nieuw land
We voelden beiden de goedheid van het nieuwe leven.
Je bent gekomen in zonnegloed
Met den brand van den zomer gevangen in je blijde kleed.
Het was een witte dag in Juli
De hemel stond hoog
En op de velden van Limburg rijpte de oogst....
Toen ben je gekomen in zonnegloed —
En hebt het blazoen van je naam in mijn leven geslagen....
Sittard

JOS. VERJANS
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II
Cantate Domino canticum novum;
Cantate Domino omnis terra!

Geen ware kunst buiten de allesbeheerschende Godsgedachte is de
stelregel, die men voornamelijk bij de zangkunst dient voor oogen te
houden. lmmers, de natuurbeschouwing alleen leidt tot verheerlijking
van de stof, tot zelfvergoding en eigendunk, alle vijandinnen der ware
kunstbeoefening, terwifi de ware interne schoonheidswaarneming in
zichzelf gemeenschap heeft met den Gever dier groote gave en uiting
zoekt in devotie en bescheidenheid vooral. En deze laatste onontbeer,
lijke eigenschap wordt bij het zingen te zelden aangewend. Is ze
onbewust, des te zuiverder de harmonie, des te heerlijker de vertolking
der bovenzinnelijke zielegesteldheid en des te inniger en wonderlijker
de uitwerking op het schoonheidsgevoel van het auditorium. ledere
uiting van bewustheid in menschelijk opzicht is geen kunst, zeker niet
in de schoonheid der zangkunst. Te vaak hebben we het wa argenomen,
dat de brallende eigendunkelijkheid slechts is de vertolking van onver,
mogen, van gemis aan geestelijk essentieel voelen, van blindheid bij
het schouwen in den glans der stralende schoonheid.
God is liefde en de bovenzinnelijke liefde leidt naar kunst in eenvoud des harten.
❑ ❑ ❑
Is de eenvoud in de voordrachtswijze bij den zang dan een eerste
eisch, een tweede even gewichtige is de 'blijmoedigheid, welke voort,
vloeit uit innerlijken vrede, in de gemeenschap Gods.
Het door onze oostelijke naburen opgedrongen ver,abstracte Ger,
manisme doofde onze charme en leidde vroegere toondichters, ook
die van kerkmuziek tot de aanwending van loomzwaar rythme en
neerslachtige gebondenheid, wat niet roomsch is of was. Wij hebben
dan ook aan het professorale cerebralisme der Regensburgsche en
Hallersche opvattingen nooit kunnen gelooven, omdat de Hollandsche
geest gelukkig niet vertroebeld is met de ideeen van het Protestantsch
karakter. Vele, ook Hollandsche componisten zijn echter tot in den
treure hieraan gehecht gebleven. Eerst van den laatsten tijd dateert de
opleving, wint de aangegeven gedachte van Diepenbrock z. g. meer en
meer veld en vindt men bij onze Nederlandsche Roomsche musici
ook de neiging naar de richting, die reeds lang door de jong,Fransche
School was aangegeven. Hun heerlijke oorspronkelijke frischheid en
weldadige melodisChe leiiigheid druischen dan ook lijnrecht in tegen
de uitgedroogde begrippen van de Kerkmuziek der Duitsche nabloeiers.
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Voor ons is het als nieuw voedsel op een smeulend, zeurend vuur, dat
thans vonkt, vlamt, kronkelt en oplaait in stijgenden gloed, is het als
gejuich eener wachtens,moee ziel, geplaatst in voile heerlijkheid, jube,
lend in vibreerende spontaniteit van geestelijke verrukking. Namen als
Diepenbrock, Loots, Hub. Cuypers, Winnubst en Heydt zijn als blijde
klanken in de sfeer der Hollandsch, Kerkelijk,muzikale herleving en
al mogen sommige buiten dezen in droogstoppelige betweterij hun
arbeid als „modern" bestempelen in den zin van ongeoorloofd, is
deze richting nochtans niet anders dan de voortzetting der waarachtige
Palestrina,idee ons reeds in de 16e eetiw aangegeven, bezien in het
licht der hedendaagsche muzikale evolutie.
„Lof 'en heerlijkheid zijn voor Zijn aanschijn, heiligheid en luister in
Zijn heiligdom. Ps. Zingt den Heer een nieuw gezang; zingt den Heer,
Gij, gansche aarde!
❑

❑ ❑

Voor den zanger zijn de eischen voor de vertolking dezer idee echter
diirom des te hooger en moeilijker, omdat gebroken wordt met de
sleur van vroegere systematisch aangebrachte dorheid, waardoor de
religieuse ispontaniteit getemperd en gedood werd tot schade van de
alles beheerschende Katholieke blijmoedigheid.
De liter regeert! De aarde juiche!
❑

❑ ❑

Voor de verdere physiologische vorming van den zanger zijn noodig
naast de reeds genoemde eigenschappen: muzikale onderlegging en een
algemeene intellectueele ontwikkeling, voornamelijk de wetenschap
van woorcL en tekstverklaring.
Muzikale onderlegging is noodig am de juiste aandoeningen te kun
nen overbrengen, weike de tonen moeten wekken. De zanger moet in
zich weten den kunstenaar, die alle aandoeningen van de ontvangen
indrukken der hem omringende schoonheid, op de juiste waarde weet
te sc'hatten en te doorvoelen, dus gevoelsmensch zijn. De van nature
aangeiegde gevoelsmensch is vroeg ontvankelijk en moet Tangs rustigen
paedagogischen weg worden gecultiveerd, met vermijding van alle
ziekelijk,sentimenteele opvattingen. In een gezond lichaam leeft een
gezonde natuur en de onbedorven natuur is niet gevoelsziek, maar
heerscht in stille gehoorzaamheid aan de schepping, met voile krachtige
eerlijkheid. Een zanger, levend in de schaduwen der bergen, ver van
alle wereldsche ziekelijke neigingen, waarin alles zoo ongekunsteld, zoo
echt en zoo natuurlijk,menschelijk is ontwikkeld, bezit immer die
imponeerende en eigenaardige charme, welker kleurrijk gevoel zoo veel
belangstelling gaande maakt en vasthoudt.
❑

❑ ❑
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Het intellect bij de zangkunst is er om onze gevoelens te beheerschen
en te beteugelen. Ook iedere uiting in spontaniteit en enthousiasme
mag niet onbeheerscht zijn en niet teugelloos, om banaliteit in de
voordracht te voorkomen.
Daarom is de ademhaling bij het zingen een voorname essentieele
functie. Een goede technische adembeheersching maakt de stembanden
als een gewillig instrument niet alleen, maar leidt ook tot -een lang
gebruik daarvan. Een ongeoefende ademhaling bij het zingen heeft
reeds menigen zanger vroeg zijn stem doen verliezen. Vooraf moet de
zanger in zijn gedachten den toon reeds verwerken wat betreft de
aanwending van kleur en intensiteit om daarna met een technische
gemakkelijkheid deze te kunnen voortbrengen.

0 0 0
Sedert de beroemde Nederlandsche School heeft men het muzikaal
intellect elders gezocht en spelen de Conservatoria in Nederland geen
eigenlijke rol, ofschoon onze tegenwoordige leeraren voornamelijk die
van particuliere muziekonderwijs,inrichtingen niet achter staan bij
die onzer oostelijke naburen, het land van „Musikakademiker oder
nicht akademiker". Bij ons doet men het wel zonder deze klanklooze
titels onze kunstzin staat desondanks tamelijk thooger dan die der
geboren Pruisen met Berlijn als Duitschmuziekcentrum. Te betreuren
is het daarom, dat vooraanstaande kunstenaars hier te lande een Hoh
landsch minderwaardigheidsddee blijven provoceeren door steeds bui
tenlanders te importeeren. In zekere kringen gelooft men dienten
gevolge onvoorwaardelijk daaraan met het gevolg dat sours beste
Nederlandsche zangers of voor goed voor ons verloren Of ten minste
van ons vervreemd geraken door in Duitschland hun studies te vol,
tooien om verder daar heil te zoeken.
Desniettemin wordt er in Nederland zeer goed en zeer veel aan
kundig zangonderricht gedaan, getuige onze Nederlandsche solisten,
welke hier hun onderricht genoten en ver buiten onze grenzen een
goede naam hebben, terwijl ook het dilettantisme bij ons bloeit in den
gunstigsten zin des woords.
Dank zij de ingeslagen richting van het muzikaal genie onzer Hoh
landsche hedendaagsche toondichters, in wie meer en meer de „mode
muziek" gaat verbleeken, zijn de eeuwen overbrugd, welke onze vroe
gere beroemde Hollandsche Meesters van ons scheidden.
Amsterdam.

LEO PRINS.
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VAN STOF EN GUST IN DE KOSMISCHE SCHOONHEID.
Vervolg op blz. 160.
„En het Leven was het Licht der Menschen";
Ook ons problem van 't schoon krijgt hier een lichtencUlare oplos
sing zoo we er het leven midden4n plaatsen en 't er middenin blijven
zien; hoe essentieel de beteekenis van het leven is voor het inzicht
van 't schoon, mag 'n enkel trekje illustreeren; want is het niet 'n
ondervindelijk gegeven, dat bij het schatgraven in het doode verleden,
het in ons jubelt en juicht telkens als we iets van het 'even zelf
opstooten; schoonheid, kunst verliezen dan als woorden hun kracht
van expressie en maken plaats voor de magische klank van het begrips
woord: 't „Leven".
Het leven is binnen en buiten ons iets van 'n spontane herkenning;
want oordeelen is niets anders als 'n in ons levende waarheid doen
schijnen op 'n zich voordoend gegeven en daarin het naar die waarheid
levende schiften en scheiden van het naar die waarheid doode."
Bij den kunstenaar is het leven als 'n waterstroom; breed en rustig
zal het een vol beeld spiegelen van den hoogen hemel, wild en woelig
in-gebroken accenten het hemellicht doen uiteenschieten.
En in dien zin is 't kunstwerk de strikte graadmeter van het inner:
lijke leven van den kunstenaar, tegelijkertijd dat het oordeel over zijn
werk index bij den aanschouwer wordt van diens eigen levenspeil.
Vergeten we hier echter niet, dat tusschen de twee zelfkanten van
's menschen leven, zijn geneigdheid tot het goede en ook tot het kwade
er de jammerlijkkreede middenstof is. lets anders nog is dat het
vereenzelvigen binnen de levensovertuiging van het aesthetische inzicht
met de moraal, die een is voor alle menschen, zou kunnen verleiden
tot het opleggen van eenzelfde eene inzicht bij het schoon.
Eerst wie hier alle zielen wil herleiden tot eene norm, tot eene
wettisch ingeperkte potentie, zou met recht en rede 'n objectiviteit
in het schoon als alleen volstaand kunnen stellen. Maar het levende
heeft zooveel aspecten, dat juist de verscheidenheid zoowel van den
kant van het subject als van het object tot in het oneindige opgevoerd,
weer beeld is van de oneindigheid in het Eene wezen van den
Schepper.
0 0 0
Vat we als leven spontaan herkennen, altijd dan voor zoover we
hetzelf in ons dragen, hebben we getracht te analyseeren door onze
eigen ziel te beluisteren en na te gaan wanner 'de vonk oversloeg,
die ons het schoon openbaarde; en we zagen dat schoonheidsvreugde
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onze rythmisch,aangelegde ziel dan komt vervullen wanneer ooze visie,
bewust of onbewust, twee groote levenselementen aanboort, twee
betrekkingen blootlegt, wier balanceeren ons als ademen voor de ziel
is, als de weelde van een verstilde bewogenheid, als de vitale geneugte
van arsis en thesis.
Deze dubbele levens, of wezensfactor is eenerzijds de gedachte,
inhoud van al het zijnde, die elk denkgegeven onderscheiden maakt
en uit elkaar plaatst en anderzijds de geneigdheid van al het zijnde,
'n verborgen sympathie gelijk, zich te verbroederen als twee kennelijk,
onderscheiden wezensvormen binnen 'n hierarchisch,hooger derde,zijn,
in dit uit,elkaar en tot,elkaar komen voelen we duidelijk de harteklop
van al wat leeft en is; er komt in tot uiting wat er aan statische en
dynamische geeigendheid verborgen ligt op den bodem van al het
zijnde en dat zich zelf daar waar het leven heeft opgehouden in
analoge wijs voortzet.
De Schepping is het rijk van analogieen, juist omwille en ook krach:
tens de harmonie van stof en geest. Hoe vaag en verwijderd als
afstraling deze mengeling van statische en dynamische geeigendheid
mag zijn, begrijpelijk wordt het niettemin dat onze eigen ziel met haar
geestelae,levens symptomen van denken en willen er zin en duiding
aan geven mag, zooals ook ons leven eerst verklaard is in het leven
van God zelf. „Quod primum est in genere...." kan alleen antwoorden
over hetgeen in het genus op de tweede en derde plaats komt.
In God — qui lucem inhabitat inaccessibilem — onze zieleblik
omhoog te slaan en in Gods zoo verborgen Leven te schouwen, is ons
niet mogelijk tenzij we ons stellen onder het Licht der Openbaring,
waarin het Hem behaagde Zich aan ons te doen kennen.
Vooraf blijft ons evenwel uit de natuurlijke kennis die we van
Gods Wezen ons kunnen vormen, een conclusie te trekken, waarmee
het goed recht onzer uiteenzetting van het schoon klaarblijkelijk wordt
tegenover het vaak herhaalde: eenheid in de veelheid als schoonheids:
definitie. Krachtens Gods oneindige volmaaktheid moet zijn Wezen
natuurnoodzakelijk enkelvoudig en Een zijn; en waar dus de veelheid

gebannen is zou volgens bedoelde definitie het schoon 't ook wezen,
tenminste in de onmiddellijke aanschouwing van Gods essentie.
Om toch eenigermate dan onze menschelijke inzichten te doen door,
dringen, op te heffen tot het Ongeziene, wat het Leven in God is en
hoe dit noodzakelijkerwijs de hoogste graad van Leven zal zijn, geeft
St. Thomas als de formeele grond van alle leven aan dat het spontaan
zich beweegt en zich opvoert tot volle ontplooiing en dat het leven
binnen 'zekere vorm of concept van leven volmaakter is naarmate
het minder van buitenaf nader,bepaald of voltooid wordt, maar dit

331
uit zich zelf doet of is; een vorm of concept van leven of zijn, waar
enkel van buitenaf 'n nadere bepaling aan bijgebracht kan, is het
bloot,stoffelijke bestaan omdat wijziging van de een plaats heeft door
materieele toevoeging van de ander en de verrijking van de een
geschiedt ten koste van den ander; ,de vorm van leven, waar die nadere
bepaaldheid meer of geheel en al uit zichzelve voortkomt is de intel,
lectueele levensvorm; de hoogere volmaaktheid van het denkend,levend
wezen schuilt in het kunnen opnemen van andere vormen, die daarmee
niet hun werkelijk en wezenlijk bestaan buiten het denksubject ver,
liezen en ook niet op stoffelijke wijze zich vereenigen maar langs den
weg van voorstelling of denkbeeld binnenkomen; het denkend,levende
kan daardoor juist 'n onbeperkt groot aantal vormen in zichzelf
opnemen. Hiermee b'lijft echter nog ons menschelijk denkleven afhan,
kelijk van 'n nadere bepaling, zij het dan ook onstoffelijk, van buitenaf
komend.
Waar God als allervolkomenste Volmaaktheid geen nadere bepaling
of vervolmaking noch van buiten noch van binnen kan hebben, moet
God volmaakt,denkend 'zijn, zelfs in dien zin dat zijn denken geen
handeling of in werking zijn meer is voortkomend uit zijn Wezen,
zooals bij den mensch voortkomend uit de rede, en dus dit Wezen
nader vervolmakend, zooals het bij den mensch de rede nader ver,
volmaakt, maar in God de diepste grond, de substantie, de natuur zelve
van , dit Wezen moet zijn. We spreken dan ook in God niet van
denken maar van kennen.
Daar komt nu bij dat wij uit de openbaring het hooge weten ont,
vingen van de voortkomst uit den Vader van den Zoon, en van den
H. Geest uit den Vader en den Zoon; een voortkomst echter ad intra,
dus geen deeling of verveelvuldiging to weeg brengend in de eene
substantie van Gods natuur, maar toch voortkomst met reeel,onder,
scheiden termen, den Vader en den Zoon en den H. Geest, een enkel
Wezen tot drie keer als Goddelijke Persoon heilig geprezen.
De voortkomst als zoodanig wijst op een immanent in-werking-zijn
der goddelijke natuur; welke vorm van in,werking,zijn der Actus
purus dit moet wezen, wordt afgeleid uit het openbaringsgegeven
dat Gods „Woord" ook „des Vaders Eengeborene" geheeten is —
„uit den mond des Allerhoogsten voortgekomen"; hetgeen dan wijst
op de substantieele kenakt in God, in Wien, tzooals we zagen, het
kennen zijn diepste natuur is.
In ons menschelijk kennen is het denkproces dan eerst ten einde,
wanneer het van buiten,gekomene denkgegeven innerlijk uitgedrukt
kan worden in een of denkbeeld, dat zijn natuurlijke uitweg zoekt
in het woord van onze lippen, dus een emanatie vindt. In God is het
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substantieele kennen om zoo te zeggen gemeenschappelijk aan de
Persoon van den Vader, als van den Zoon en als van den H. Geest —
maar enkelvoudig tevens en een als de eene natuur in God, en daarom
is er geen voortkomen van 'n consubstantieel Woord in het kennen
van ieder der Goddelijke Personen, doch alleen in die Persoon, waar
dit Goddelijk kennen als 'n denkact is van onuitsprekelijke vrucht,
baarheid, onderscheid in zich dragend van een Voortgekomene en een
Princiep van voortkomst; dit vruchtbarende in het kennen van den
Vader heet de theologie met het oog op het Woord als term: dicere
of zeggen. Ruusbroec heeft van deze vruchtbaarheid 'n verdere lezing
aldus gegeven: „Die (goddelike) nature is vruchtbaer, vaderlicheyt en
„Vader. In der vruchtbare nature is die Vader in den Sone en die
„Sone in den Vader. Mer in den Vader is die Sone soenlic en onghe,
„boren alse een inblivende vrocht sijnre nature. En daer hout haer
„die nature vaderlic altoes te ghebaerne; en soenlic sonder onderlaet
„gheborene te werdene; maer in die gheboirte es die Sone een ander
„Persoen ewich uitgaende ute den Vader."

0 0 0
Naast de voortkomst of de geboorte van Gods Zoon, toont de open,
baring ons ook de voortkomst der ongeschapen Lief de — de H. Geest.
Zij het dan van dit hoogheilig Mysterie een verre schemering en
bleeke schijn, we treffen binnen het geschapene een gelijke parallel
tusschen 's menschen kennen en begeervermogen, tusschen de beide
betrekkingen weer in functie van het schoon, het onderscheiden zijn
als wezen van al het andere en het gemeenschapsstreven met al het
andere de kring van 'n samenvattend,geheel te sluiten in steeds rijkere
en hoogere zijnsvormen.
In den levenden mensch volgt het willen het kennen; want eerst
wat als voorstelling ons denken vervult, kan voorwerp van verlangen
worden. Maar zoo om ken-object te worden het buiten ons staande
eerst als „kenbeeld" door den spiegel onzer functionneerende ken,
vermogens gekaatst moet worden, zoo zal het voorwerp van ons ver,
langen dienen te stempelen in het princiep van den wil een proportie,
een ingeneigdheid, 'n graad van geeigendheid in den wil om naar dit
voorwerp van zijn verlangen te reiken, zal die wil in bepaaldheid
gestuurd zich voelen eerder naar dit goed dan naar elk ander te
streven. Is dus de wil uiteraard 'n vermogen dat, zijn objekt als
term buiten zich heeft, toch heeft ook weer dit objekt iets van zich
zelf in den wil gebracht. Liefhebben moeten we alle menschen, maar
de „zoete drang" in de lief de voelen we alleen voor menschen die we
goed kennen.

333
En zoo kan en mag de t'heologie in God gelijicelijk:consubstantief een
persoonlijke Wijsheid en Lief de stellen; de voortkomst van Gods
Woord verstaan als innerlijke term, inblijvend en toch als Persoon
ofiderscheiden in Gods kennen dat Gods substantie is, en evenzoo de
voortkomst als innerlijke term, van de impuls in de liefde v, in den
Vader voor den Zoon en van den Zoon voor den Vader, inblijvend
en toch als Persoon onderscheiden in Gods willen dat eveneens Gods
substantie is.
❑ ❑ ❑

'n Ingaande beschouwing van dit Goddelijk Levensmysterie was
hier geboden, zoowel om het leven op iederen trap van het zijnde
de schoone glimp van Goddelijk maaksel dieperstralend bij te zetten,
als om tevens de oneindig wijde en diepe kloof die schepsel en Schepper
scheiden scherper_te onderschrijven.
Beide motieven blijven gelden voor hetgeen we verder denken te
ontwikkelen in het rythme.
JAC. v. d. MEY

(Wordt voortgezet)

HERBOREN
5
Gelijk zich in de bergen wel
een brag spant over eenen afgrond,
gij gaat er over heen en weer,
maar peilloos diep blijft steeds de afstand —
Zoo raakt het vergelijkend beeld
wat zichtbaar is en wat onzichtbaar,
de geest gaat heen en weer, maar mee
ziet hij hoe peilloos is de afstand.
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REFLEXEN
VII. Onder looverranken was ik en door de bleeke stilte des
uchtends ging ik stil en zonder Joel. Over Uw groene tuinen stond wijd
en schoon het stilzwijgende licht. Onzichtbaar toen klonk klein en
rein een zwak levenslied.... Of het mijn hart was of Uw leeuwerik;
ik weet het niet! — Doch Gij weet alles en bij U kan geen twijfel
bestaan, want alles is in U eenvoudig, zooals 't is en verborgenheden
zijn er niet in U en geen tweevoudige aanschouwing in Uw eenvoudig
Wezen.
VIII. Vader, dat ik Uw Wezen kennen mocht als het gelaat mijner
moeder, met die groote, ootmoedige oogen: elk trekje, elk fijn rim,
peltje, iedere teere goedheid; dat ik in U staren kan als in 't hart
eener bloem! Maar nog zijn mijne oogen gesluierd voor Uwe onuit,
sprekelijke teederheden en duizelen mijne gedachten boven de peil,
looze diepten Uws Wezens.
IX. Alles wat ik ben is het Uwe, en al wat ik heb, is gave van
Uwe hand. Alles wat ik U wedergeef legdet Gij weg in de schatkamer
mijns harten. Langs de vensters mijner gedachten zag ik U schielijk
heen en wedergaan en door de kier mijner droomen aanschouwde ik
vaak Uwe schitterende handen, schikkend hare schoone geschenken.
X. Uwe bedoeling is rein als de versche sneeuw op het plein;
zij is klaar en doorzichtig als de beek achter het huis mijns vaders.
De irissen spiegelen in haar zuiver bad, de anemonen op hare oevers
en de wolken en de hemel. Alom ontwaar ik de verrassingen Uwer
goedgunstigheid, en er is niets van 't mij omringende — hetzij op de
aarde of in den hemel — of ik aanvaard het als een luidsprekende
getuige van Uwe Blijdschap. Ja, mijn schaduw is mij lief, want hij
verraadt mij het altoos mij omgevende licht Uws Aanschijns.
XI. Wandelend in Uw Licht, zal ik het mij inwendige licht ge,
denken en U in alle gebeurtenissen speurende, vergeet ik Uwe inwoning
in mij niet. U aanbiddend in alle dingen, zal ik meest U vereeren in
mijzelve en mijn leven tot een offer van lofprijzing maken, dat wierookt
uit mijnen m'ond.
XII. Een toren sloeg aan een kleine stad en terwiji ik een bloem
plukte in den tuin hoorde ik in de straat de stem van een man, die
sprak, hol in de stilte. Want daar was traagskens van onder Uw
gouden avondhemel een wankele wagen komen gewandeld — een
wit paardje ervoor — en die stond stil bij de brug. Wezenloos onder
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de donkere huif zat een bleeke vrouw. „Waarheen?" vroeg haar de
'brugman. „Dahin!" — deed haar hand — en terwijl de wagen verder
trok hoorde ik klagelijk van onder de houten huif het ref rein van een
lied, dat ik 't eerst hoorde in een kleine stadje aan den Rijn, maar dat
mij nooit zoo droef deed zijn als deze avond, Vader.
XIII. De avondklokken luiden in een verren tuin en de leeuwerik,
ken vallen uit den vochtigen hemel. Een vrouw staat orider een scha,
duwrijken boom; zij 'houdt een doek voor haar oogen; een ver,
guide torenspits blinkt aan den hemel. Vader, vermeerder ons geloof
in de schoonheid des levens — en verruim onze uitzichten op de
poorten van Uw gelukkig Woonhuis.
XIV. Talloos als de sterren des hemels zijn Uwe ontfermingen en
veel Uwe blijdschappen als de bloemen des velds. In hartelijken een,
voud neigt Gij U neder; een nederig hoofd neemt Gij gaarne tot rust,
plaats voor Uwe hand.
Met woorden veel wordt gij niet gediend, o Vader, maar een dank,
baar hart is U een eeuwige lofspraak. Roepen zal ik U en Uw naam,
belijden de profundis, opdat ik U glorie moge geven in excelsis. —
XV. Onstuimig en schoon is de verblijdenis van Uw lente gekomen
over het kleine woonoord; alle hoven en overhangen hagen zijn uit,
gebroken tot een feest van blank gebloemte. Onze boomgaard staat
vol witte patriarchen; alle wijze profeten zijn weer op aarde verschenen
en 'de menschen zien naar hen met schoone oogen, en klappen in
hunne handen.
XVI. Boven mij de blauwe oneindigheid en in mij de huiver Uwer
aanwezigheid.... een seconde. En 't was of een witte hand plots naar
mijn hart greep.
Was dat het geluk dat zich meester maakt van mij? ....
Langs den rand der kim voer langzaam een boot met de laatste
reflex van de zon in den top van zijn zeil, en onder Uwe voeten ont,
waakten de eerste sterren.
XVII. In wild verlangen grepen mijn handen naar het Onbereikb are,
een schoone kreet schoot op uit 't dal mijner ziel; als een doode vogel
viel mijn onmacht voor Uwe voeten. Zachtkens ruischten Uwe einde,
looze ruimten. 1k dank U ook voor Uw weemoedige avonden, Vader.
XVIII. Ilc heb U lief en aanbid U, schoone Vader. Als ik wandel
in de aldoordringende glanzingen Uwer alwetende oogen, of, over,
lommerd door Uwe wimpers, neerzit op 'den dorpel van het oude
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landhuis. Ilc heb U lief in den man die voorbijgaat en in de schoone
droomen van veld en hemel, in de namelooze stilte tusschen hen
beiden.
Maar ook heb ik U lief, heilige Vader, als de hemelen kraken onder
Uw almac'htige voeten en de luchten weergalmen van Uwe orakelen.
Als Gij de wereld schudt in de palm van Uw hand en de zeeen
zieden in den buik der aarde.
XIX. Als Uwe genade zichtbaar ware, zichtbaar als het fijne
licht, dat alles schoon doet zijn en schitteren — hoe zou ik
mij verblijden in den dag die goud en blauw is, in het bloemige loof,
in den zang van den vogel en in U, heerlijke God.
XX. Een looverig laantje met daarboven Uwe zacht brandende
hemelen en als lager sterren een paar verlichte vensters. En in het
diepzinnige zwijgen van Uw glorierijke avond ergens een fluitdeuntje,
vol weemoedigen eenvoud, als druppelen waters. En in mij dit hart zoo
bewogen en genegen om alles zoo lief to hebben.
XXI. Onophoudelijk nog glimlachen de heuvelen van Uw voorbij
gang en met schoone oogen staan de menschen in de poort van het
landhuis, hun blinkende handen wijzen naar de bergen: Oculi mei
defecerunt in Salutare tuum.
(Wordt voortgezet)

JAC. SCHREURS, M. S. C.
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IN S' LEVENS MEI!
„'n Mooie avond, heer graaf", en de vertrouwelijkheid tusschen
hooggeborene en ondergeschikte klonk erin door.
Verstrooid draaide Theo van Eversen even het hoofd naar den
ouden tuinman. Dan ritsten z'n vingers opnieuw langs een prunistak
— z'n oogen volgden de bloesems, die gelijk rose vlinders langs hem
vladderden — juist als de bloeiende wenschen naar grootsche toe,
komst, die dwarrelden door z'n ziel. En hij vergat een wederwoord.
„'t Avondrood belooft voor morgen gouden bergen", vervolgde de
oude, zich z'n poetische uitdrukking onbewust.
Dan.... daar Theo droomerig bleef zwijgen — legde hij de spade
weer op z'n schouder en ging met 'n groet door het hek, het smalle
laantje in naar huis.
Ook van Eversen liep nu dien kant uit — het hoofd gebogen onder
den afmattenden last zijner verlangens.
De neerhangende, licht groenende lari'kstwijgen streken over z'n
donkere haren als waren het troostend strelende moederhanden. Het
losse Meiwindje koosde z'n gepijnigd hoofd als kussen van frissche
lippen.
Aan het eind van 't pad — daar waar het wegeltje grensde aan het
erf van boer Wielens — bleef hij staan.
Uit de wit,bebloemde doornhaag klonk de weeke slag van den
nachtegaal — steeg omhoog in de amberkleurige wolken met den
geur van het bloeisel als avondgebed en wierookdampen.
Boven het water in den sloot zoemden de muggen. Eenige bloempjes
gleden omlaag — bleven op het water drijven en deden het kringelen
als groote kevers.
In den tuin zong eensklaps een mollig,warme stem het „Priere d'une
Vierge." 't Oude afflict schoone lied scheen z4•5 geheel in dit milieu
to passen, dat niet de minste verwondering zich afteekende op Theo's
luisterend opgeheven gelaat.
En alles rond hem —de gloeiende luchten — de Meiweelde en de
zang — alles smolt saam met het laaiend zielsverlangen — riep slechts
een woord — „toekomst!"
Hij trok een dagblad uit z'n binnenzak — las nog eens den oproep
om een rechtskundig adviseur, door een der grootste Katholiek,sociale
instellingen in den lande.
„Mijnheer de Droomer!"
Die uitroep, gepaard met een komisch diepe buiging en rinkelenden
lach brak het lied of en het hoofd der zangeres gluurde even boven
de haag uit.
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„Koningin onder de bloemen des velds'.', groette hij z'n vroegere
speelgenoote terug.
„Vindt je „Roodkapje" niet makkelijker en meer passend?" en 't
onderwijzeresje — Wielens jongste dochter — wees naar 't goud:blonde
haar, dat in gloed wedijverde met den koperkleurigen hemel.
Als knaap, in z'n booze buien, had Theo haar steeds „rood" geheeten
en guitig herinnerde ze hem daaraan.
„'k Wou dat ik jou altijd opgeruimd en geestig humeur had", ontviel
't hem ineens, vol bewondering voor haar zonnigheid. En nerveus
greep hij in de bloesems, zoodat de doornen z'n handen openreten.
„'n Heel gemakkelijk en goedkoop middel ervoor aan de hand doen?"
vroeg 't schuingebogen kopje.
Ze zag z'n ernst tot somberheid verdiepen en: „Er is slechts een
beetje wilskracht noodig om tevreden, dus.... vroolijk te zijn."
Haar zoo juist prettig schitterende, intelligente oogen werden nu
even diemeinzend als die van den jongen man. Bemoedigend knikte
ze hem toe.
„Altijd „koekoek", een zang!" schamperde hij. Je moest eens in
mijn plaats zijn -- graag hard willen werken — je gemaakte studies
ook anderen tot nut doen zijn. En dan gedoemd tot zoo'n "Leegloopers,
leventje, door.... nu ja, laat ons zeggen door conventie," aarzelde hij.
„Z•56!!! Is het in strijd met de conventie in jou kring om als rechts:
geleerde op te treden? Ik — dom ding — ik dacht nog wel dat juist
zoo'n loopbaan een poort was naar Kamers en Ministeries. Eerlijk
gezegd heb ik me al dikwijls afgevraagd, hoe jij toch hier zoo'n
nutteloos leventje kunt leiden. 1k vergeleek je soms bij 'n egel, die
z'n winterslaap houdt", besloot ze vrijuit -- hem zoekende wakker te
schudden door haar opzettelijken spot.
Fen schaamteblos kroop op onder Theo's glanzende Karen -- en
als iom zich te rechtvaardigen voor haar, die door noeste vlijt ver was
uitgewassen boven haar milieu, berstte hij uit:
„Je weet drommels goed, dat het m'n moeder is, die me hier op
„Everstein" als 't ware gevangen houdt. Dat het haar angst is om ook
haar tweeden zoon te zien heengaan, die me in dit nest opsluit.
Ongelukkigerwijze deug ik niet voor visschen, jagen en econoompje
spelen, of hoe ze dien boerenrommel hier maar believen te noemen."
Ja — Mien kende maar al te wel de zelfzucht, dwaze trots en
conservatieve begrippen der douairiere.
Eerst werd Ernst, die verleden jaar voor goed als missionaris was
heengegaan — nu Theo door haar van iederen nuttigen werkkring
afgehouden. Hun levensgeluk werd geofferd aan haar verouderde idee,
dat blauw Hoed geen arbeid past.
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't Onderwijzeresje begreep ook Theo — wist z'n arbeidskracht en
lust en hoe z'n overdreven liefde tot die moeder hem steeds weer de
handen 'bond.
In de ikleine geboorteplaats zelf vooraanstaande in den nog luttelen
kring van sociale werkers, besefte ze hoeveel krachten er overal elders
nog in de Roomsche gelederen ontbraken, die toch zoo noo gemist
konden worden. Juist in hem zag ze een der beste verloren gaan voor
de heilige Roomsche zaak.
Even keek ze hem vast in de oogen — dan zeide ze met zachten
nadruk: „Je bidt toch óók dagelijks — Gods wil gesehiede op aarde
als in den hemel."
Z'n verwonderde blik vroeg naderen uitleg.
„Ik hedoel — we moeten toch op de eerste plaats lien te weten
wat God van ons verlangt. En dadrna de menschen — zelfs onze
ouders! En voor hetgeen God van ons wil, daarvoor geeft Hij ons
talent en vaak ook lust."
„Met andere woorden — God wenscht dat ik in versnelden pas de
rechterlijke loopbaan opren, inplaats van moeders ouardom door m'n
hier,zijn te veraangenamen, en...."
„En eigen heste jaren te verkniezen in dit gehucht, waar geen
arbeidsveld is voor jou -- je levensgeluk te verkoopen voor afgedankte
hegrippen — en de schoone Roomsche zaak een eerste klas werkkracht
te ontstelen!"
Mien merkte dat haar woorden indrongen in z'n ziel door de wolk op
z'n voorhoofd, die bij haar eerste scherpe uitvallen een heftige don:
derhui voorspelde.
Doch haar laatste argument moest ze uitspreken, wilde ze doel
bereiken. Want ook zij had die annonce gelezen — had toen óók
aan hem gedacht, die door kunde en stand daarvoor geknipt scheen.
't Was een genoegen voor haar, dat haar krachtige laatste woorden
als een 'heftige voorjaarswind die wolken wegvaagden en alleen slechts
'n groot begeeren in z'n open oogen bleef.
„Je hebt nogal een hoogen dunk van m'n kunnen, Roodkapje!"
„Oh! ik zou je wakker willen schudden! Jou niet alleen! Maar allen —
alien!" 'deed ze ineens heftig verontwaardigd, zoodat de lokken om haar
hoofd dansten met de gonzende muggen en den geurenden meidoorn.
„Als jullie toch eens begreep hoeveel ploegen er nog noodig zijn
voor den akker der Katholiekesociale actie en...."
„En zeker evenveel ploegers?"
„Natuurlijk.... en jij zult er een van worden! Lach maar niet om
m'n profetie -- in je hart weet je dat je moet — dat je er voor
geroepen bent. En als je 'n man bent, zal je die stem volgen — ineens
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den knoop doorhakken, die je hier gebonden houdt. Zou je het om
minderwaardige redenen niet doen.... ik zou je er om verachten!"
't Enthousiaste meisje bedacht niet, dat de verachting van 't onder,
wijzeresje wellicht niets beteekende in de oogen van graaf Van Eversen
tot Everstein en nogeens:
„Ja, werkelijk — ik zou je erom verachten."
't Ontlokte hem even een glimlach, maar als hij huistoeging, voelde
hij meer dan ooit hoe 't werkzaam buurtje hem thans met recht
als 'n nietsnutter beschouwde.
Niet alleen vermorste hij eigen sterke jonge kraehten — maar ook
het goede recht dat anderen op de hem door God geschonken talenten
hadden.
En daartegen wogen al de dwaze argumenten zijner moeder niet op
— noch stamboom of vooroordeelen.
0 0 0
't Verlangen van den laatsten tijd wies dien nacht krachtig aan tot
een vast besluit om zoo gauw mogelijk met dit leven te breken, dat hij
voortsleurde als 'n oudmodisch, hem niet passend gewaad.
Een plaats zou hij zich verwerven in de Maatschappij — de plaats
waarop hij door kennis en geboorte recht had.
„Goeden morgen, moeder."
Mevrouw van Eversen lag op de satijnen kussens in haar wipstoeltje.
Loom wierp ze van daar kleine brokies brood naar de zwanen en
eenden op den vijver, waaraan het terras aan daze zijde grensde.
„Morgen Theo. Toe reik me die broodschaal nog Bens even aan."
Terwig hij die van de ontbijttafel nam, kwam weer de vrees van
niet te durven zeggen, wat hij zoo vast besloten had. Hoe kon hij
den vrede dier kalme, ook met haar zilveren haren nog altijd gracieus,
schoone moeder zoo wreed verstoren.
Peinzend ging hij aan de balustrade staan toekijken op het spel
der her, en derwaarts opvangende dieren.
„Ja werkelijk.... ik zou je erom verachten."
Had dezelfde geestdriftige stem van gisteren weer gesproken? Z•56
duidelijk hoorde hij 't ineens, als waren de woorden hem door 'n
scheepstrompet over het water toegegalmd.
Energiek — met een ruk keerde hij zich om, zoodat mevrouw opkeek.
„Jongen, wat zie je bleek — ben je niet wel?"
De immer matte, vermoeid klinkende stem waarin groote teederheid
zweefde, pijnigde hem nu ten zeerste. Zou hij niet beter nog wat wach,
ten — eerst uitzien naar zoo'n schitterende positie? Dan zou 't voor
haar wellicht minder zwaar te dragen zijn.
En besluiteloos tolde hij op zijn hielen rond als een weerhaan,
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„Ais je 'n man zijt zal je die stem volgen — ineens den knoop
doorhakken". Hij besefte dat 't meisje gelijk had — zoo'n knoop
moest terstond, zonder dralen worden doorgesneden.
„Moedertje, ik heb grootsche plannen en ga morgen op reis."
„Toth niet voor lang, he? Wat moet ik alleen zoo eenzaam? Jij
bent m'n eenigste vreugde hier", dwong ze zacht, met ontstemming
merkbaar in haar stem.
„Ik ga wel voor zaken, doch ga met me mee. We vereenigen dan
aangename met het nuttige — maken er een uitstapje van."
„Zaken? Voor zaken op reis?" vroeg ze opwippende,
„Ja. Nu om alles te regelen en wellicht.... spoedig voor goed."
't Groote woord was eruit — bruusk door zijn opwinding. Een gil
was 't eenigste antwoord. Mevrouw lag met open oogen als versteend
— en Theo stond verstijfd door haar angstkreet.
„Zou je het om minderwaardige redenen niet doen...." Eensklaps
zag hij al het egoisme dier zilvergelokte vrouw, die voor alles toch
moeder moest zijn — 't beste voor haar kind moest wenschen. „Wat
moet ik alleen zoo eenzaam?".... die zin sprak als boekdeelen.
Roodkapje tusschen de witte Meiweelde stond weer voor hem in
't avontigloren. De vraag rees in hem op, of ook zij 'eens als moeder
vol zelfzucht die vraag het eerst zou stellen aan haar kind — het
daardoor zou willen dwingen tot haar zin.
In ontkenning schudde hij krachtig z'n hoofd — 't gal hem den
moed nu door te tasten.
„Moedertje ik kan niet anders geloof me, ik zei het u reeds meer.
Het leven hier maakt me ziek van verveling en verlangen naar mijn
werk — ginds op het open en braakliggende veld, waar de arbeiders
uitkijken naar een leider — waar het zaad ligt te wachten op den
zaaier ofwel, waar de handen ontbreken om den oogst in te halen."
Hij stond naast den wipstoel — geestdrift lichtte op z'n gelaat als
de zon op den intens blauwen vijver achter hem.
Mevrouw voelde dat 't nu ernst werd — dat 'n overwinning niet
gemakkelijk zou zijn.
'n stout
Een laatsten troef uitspelende snikte ze eensklaps luid
kind gelijk, dat door smartlooze tranen meelij wekt.
Gelijk sneeuw:water het frissche groen, zóo bekoelde het z'n ver,
voering. Begrijpend trad hij terug en trok een stoel bij de ontbijttafel.
Door haar tranen heen las zij den onwil in z'n trekken en tusschen
de snikken hikte ze:
„Hoe kunnen mijn kinderen zoo'n dwepers zijn?"
Er kwam geen antwoord van de overzij — storm moet uitrazen,
totdat de luchten zuiver worden.
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De huilkrampen bedaarden eindelijk en een tien minuten hoorde
men niets dan 't gesnater van eenden en zwanen.
„Je zal niet op reis gaan — je zal me hier niet alleen laten — je zal
geen klerkje gaan spelen — wat je niet noodig hebt — wat je niet past!
En als je 't wel deed izou je mij erdoor vermoorden — weet dat well"
De schelle dissonanten zwierden weg over z'n hoofd en over 't
water als 't krijschen van een stormvogel.
„Udelheid der ijdelheden — dit alles was ijdelheid. Alleen God
dienen.... „en 't was of 't rossig kopje hem van verre bemoedigend
tegenlachte — hem de rust hergaf.
„Moeller, daar mijn vaak geuite wenschen, mijn aldus nutteloos
jong leven niet schijnen mee te tellen in uw berekening, zoo vraag ik
u tenminste Gods wil in mij niet langer tegen te werken. a ben er
werkelijk van. overtuigd, dat..,."
„Gods wil? Nu nog meer fraais! Ken je Gods gebod nog .wel, dat je
leert je ouders te gehoorzamen?"
Ze wond zich al meer op — trilde over heel het lichaam, zoodat de
stoel met schokken op: en neervloog.
„God wil eerst zelf gehoorzaamd zijn — óók door de ouders", en hij
reikte haar minzaam een kop thee. Doch zij stiet het woest terug:
„Dat vraag ik je niet — dat kan 'n bediende me ook geven! Maar
kinderlijke lief de en volgzaamheid!"
Haar boezem joeg al sneller en ze woelde in het satijn der kussens,
zoodat 't ook hem benauwde.
„'t Is beter later dit gesprek te hervatten. Als Christin — bij rustig
nadenken zal u inzien dat u in dezen ongelijk heeft."
En waardig groetend ging hij naar binnen.
Conservatieve aristocrate als ze was, zag de oude douairiere nooit
haar ongelijk in tegenover haar zoon. Tot haar dood bleef ze mokken
over zijn heengaan, dat nu spoedig volgde.

0 0 0
't Was twee jaar later. Teruggekeerd van een vergadering leunde
Theo in z'n bureau:stoel, z'n hoofd reeds weer vol plannen voor
den avond en voor morgen.
„Je schijnt tegenwoordig alle gezelligheid te vluchten. Je hebt 't wel
druk, maar een clubavond in de week moet je er heusch van nemens.
Een mensch heeft ontspanning noodig."
„Ik haat nu eenmaal dat kroeg, en soosgeloop. Doch als 't je con
venieert kom ik om zes uur graag bij jullie tafelen. 'n Uurtje bij je
aardig vrouwtje thuis vind ik heel wat gezelliger en rustiger."
„Je weet dat je immer welkom ben, vrind. Maar je ben toch de
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grootste contradictie die er onder de zon is. Je zoekt altijd en overal
degelijke ouderwetsche huiselijkheid, behalve.... in je eigen huis."
„voor zoo'n heerlijk ouderwetsch tehuis zijn er volgens mijn meening
minstens twee noodig en ik ben maar alleen", lachte Van Eversen
,
weemoedig.
„'t Is toch minstens je eigen schuld als je je zoo eenzaam gevoelt",
zei z'n vriend wrevelig, want honderden wenken in die richting hadden
niet gebaat .
„Zeg dat niet te gauw! a heb de vrouwen leeren kennen. Wie barer
zou zich gelukkig gevoelen met 'n man, wiens tijd altijd in beslag
wordt genomen door vergaderingen, reizen en ander sociaal werk,
zoodat er voor haar maar 'n enkel uurtje overbleef."
Z'n stem was schor van 't lang ingehouden verlangen naar het —
volgens zijn meening — hem voor altijd ontzegde huiselijke geluk.
„Dwaas 'die je bent! Met jou positie kun je aan iederen arm meer
brave meisjes krijgen dan er boeken staan in gindsche kast. En er is
er slechts een noodig voor je geluk!"
„Een zou zich geheel moeten geven voor mij. — Doch j?, vergeet —
als vele mannen — dat die dan took kon vergen, dat ik me wederkeerig
geheel voor haar geef. Dat is mij 'n onmogeli jkheid! En zeg, dat 't
eerst goed ging — dat ze tevreden was met m'n vrije oogenblikken —
zou een onzer kennisjes op den duur altijd blijmoedig kunnen geven,
zonder meer dan dat terug te verlangen? Ken jij zoo iemand in onzen
kring — noem 'ze eens?" daagde hij uit.
„Ja, er zullen er wel zijn — maar om ze te vinden onder al die
weeldepopjes om ons been, trok z'n vriend terug. Enfin, ik zal 't
vrouwke eens vragen, die zal je vanavond beter kunnen inlichten."
Doch ook „vrouwke" wist er geen raad op. Want al stelde Van
Eversen geen hooge eischen wat stamboom, schoonheid of rijkdom
betrof — er waren werkelijk zoo weinig jonge dames te vinden in hun
kring, die beantwoordden aan den wensch van degelijkheid en vroom:
heid en ontwikkeling — en die tevens zoo sociaal voelden, dat ze den
noesten Roomschen werker konden begrijpen — hem zouden steunen.
0 0 0
't Was weer een zonnige Meimorgen als Theo na de heilige Mis
van acht door een der buitenwijken rende om nog op tijd aanwezig
te zijn , op een gewichtige bestuursvergadering. Hij holde voorbij een
schoolgebouw — zag even terzijde de speelplaats op en bemerkte een
heel bekende gestalte in lichten stofmantel, die of en aan liep tusschen
de stoeiende, spelende meisjes.
Als aan den grond genageld bleef hij staan.
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„Sla den bal Jeanne!" hoorde hij en wist nu dat hij zich niet vergiste.
Besluiteloos draalde hij even.. Kijk dat haar — net 'n glinsterende
goud,gepoederde pruik. Zou ze hem niet zien?
De oude torenklok kaatste de zware voile negen weg — de oude
galmgaten uit. Als mokerslagen overdreunden ze de joelende kinder,
stemmen.
IJlings spoedde Theo zich verder — 't hoofd vol vreemde gewaar,
wording, die hem heel den morgen niet meer verliet — hem verstrooid
deed zijn op 't gewichtigste moment.
Was het door dit weerzien? Was het wellicht verlangen naar een
herinnering aan den geboortegrond, dat hem voortdreef — hem snel
de bijeenkomst deed schorsen?
Den terugweg nam hij weer door diezelfde straat — stil nu zonder
al die kindervreugde.
Hij wandelde voor het schoolgebouw en 't bevreemde hem daar,
binnen geen stemgegons te hooren. Zou ze reeds naar huis zijn?
Dan belde hij en eenige oogenblikken later kwam Mien Wielen
hem op den breeden gang tegemoet.
„Graaf Van Eversen?" deed ze licht verwonderd — z'n kaartje nog
in de hand — als vroeg ze wat hem hier tot haar voerde.
„Wat ben je complimenteus geworden, Mien. a had nooit kunnen
denken, dat de stadslucht zOO'n invloed op m'n vroeger buurtje kon
hebben. Ik wist trouwens niet dat je hier was — 'k dacht je nog altijd
goed geborgen in 't ouderlijk huis."
„Alsof ik hier niet veilig ben", lachte Mien nu ongedwongen.
Hij wist opeens dat hij 'n stommiteit gezegd had — dat zOO'n meisje
overal goed en veilig was — dat ze zelfs geheel paste midden in het
Katholieke leven der hoofdstad.
„Je hebt nu zeker les, doch wanneer kunnen we eens praten over
Everstein en 't mooie Drenthe?" en z'n oogen gloeiden verlangensvol.
„'s Avonds kan iii zeker niet — ik weet hoe je tijd nu in beslag
genomen is Theo. Bepaal dus zelf wanneer."
Hij hoorde haar waardeering — wist nu dat ze hem gevolgd was in
z'n carriere. En eensklaps droomde hij haar terug boven de wit,
bloemige haag in Wielens tuin.
„Denk je nog wel eens aan je voorspelling? Heb ik aan je verwach,
ting beantwoord, zoodat je mij niet meer hoeft te verachten?"
„Complimentjesvisscher!" dreigde ze.,, Zeg liever wanneer 't je con,
venieert. Ilc zal me dan in 's hemelsnaam wel moeten schikken, want
ik heb óók 'n heele boel te beredderen."
Den volgenden Woensdagmiddag wandelden beiden langs het 1J.
De krijschstemmen der schippers, noch het af, en aanrollen van karren
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de heiden en venen
en rijtuigen stoorden hen niet. Ze leefden weer
rond Everstein, waar ook nu weer de veldbloemen met hun bonte
kleedjes pronkten als onbedorven kinderen.
Alle vrije uren waren voortaan voor elkaar. Ze gingen op in elkaars
welbesteed arbeidzaam leven — elkaar aanmoedigend en troostend
in 't vaak z(3•5 moeilijke vooruitstreven van jonge, vurige krachten.
Op een Woensdag wachtte Theo echter tevergeefs op z'n vriendin.
Op 't kantoor terug vond hij haar briefje — kort, maar duidelijk:
Beste Theo,
Er wordt gesproken over — en verkeerde uitleg gegeven aan ons
veelvuldig samenzijn. Vooral voor jou zou zulks tenzeerste hinderlijk
worden. Laat ons daarom een offertje brengen en onze gezamentlijke
Mien Wielink.
wandelingen staken. Met vele groeten
Er steeg nog meer bewondering voor 't edelmoedig kind in hem
op. Ze telde zichzelf nooit mee -- lette ook hier slechts op de gevolgen
die de laster voor hem kon hebben.
Hij voelde wat haar fijn zieltje door zOL'n vunse aantijging moest
lijden en opeens werd hij zich ten voile bewust wat hij zou missen
als hij aan haar brief gehoor gaf.
Zij was de eenigste vrouw, die met hem den steilen weg zou kunnen
gaan in algeheele offering voor de goede zaak — zonder morren en
zelfzuchtig bekibbelen van zijn tijd.
Wat woog verder stamboom en standsverschil — een voor hem beter
passende gravin Eversen zou hij nergens vinden.
M'n dapper, onbaatzuchtig Meiske,
Ja zoo wil ik je noemen, altijd! Totdat het spoedig in „Vrouwke"
zal veranderen, want ik twijfel niet of ook jij zal 't aldus wenschen.
Bewijs me dat, door morgenmiddag op 't zelfde uur naar ons rustig
plekje to komen — ik zal dan een uurtje voor jou uitbreken.
Daarna zal al het roet van den laster mijn reinste niet meer kunnen
schaden en al het nijdig gekef van futlooze jufferhondjes zal niet
Je Theo
meer ons geluk kunnen verhinderen.
't Was een vreed gestileerd huwelijksaanzoek. Het tikje eigendunk
deed Mien lachen — doch ze mocht hem graag zoo.
En ze kwam — verlegen, schuchter onderwijzeresje, als Bens —
dien eersten morgen voor de klas.
Maar haar aangeboren tact en gratie waarborgde hem, dat ze weldra
met eere de plaats zou vervullen, die zijn titel en vlijt haar verschafte.
MARIE KOOPMANS
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DE GEBOORTE VAN GOD
In de mateloze stilte scheurt et licht open langs de hemelflanken;
engelen dalen neer in witstralende klederen, en de juichende jubel van
hun stemmen schalt over de aarde. De God der wereld, de glorieuze
Prins van et licht, roemvoorspeld Bevechter van duivel en flood is ge,
boren uit et lichaam van 'n Maagd. En de radeloze wereld bevangt 'n
krampende angst: hoe te dragen de heiligste man en de heiligste vrouw!
De Joden hebben hun winkels hel verlicht.
In de straten onder et licht der witte lampen lopen kerels en meiden
hun parodie op de liefde te kirren; in de huizen der rijken komt er
damast bij te pas. Drie kerels zwieren zat als de dobbelaars die morgen
Zijn kleed zullen verdobbelen. 'n Meisje leest Les Fleurs du mal, alleen
op haar slaapkamer.
In 'n portiek aan de straat krimpt 'n jongevrouw in wanhoop samen,
en kreunt als 'n gewond dier; et stilglanzende maanbleke grachtwater
laat et lijk van 'n vermoorde in z'n koele diepten zinken....
In de woestijn peinst 'n enkele eenzame over et komende, et voor,
spelde . . . .
0 God, koel en klaar drijft de scherf van de maan aan de hemelzee;
et sterrenspel tinkelt hoog. En blauw, diep blauw donkerend de lucht.
Aan de rivierkant staat hij met z'n verwelkte ziel: et laatste greintje
geloof aan et Leven werd hem geroofd; daadloos stond ie toe te zien.. . .
Hij glimlacht wat, hij glimlacht over de mensen uit wier ogen de rode
gloed der zinnenbrand opschijnt, wanhoopswezens die zich laten gaan
op de stormvaart hunner zinnen, opstaan in wankelende gebaren tegen
et heilige in zich, grimmen, en aanranden als 'n panter z'n buit. Dan
worstelt et heilige zich los, heerst, en staart ver weg in dromen....
De levensverzadigde glimlacht erom: straks keren de rollen onder 'n
smartelijke gil, en de eeuwige komedie wordt herspeeld.... tot in et
oneindige.... Koel stroomt et water voorbij, voorbij....
Maar de Mens is geboren, de grote heerlike Mens.
We weten: dat Hij de Redder zal zijn: Hij zal ons aller Redder zijn.
We zullen Hem kronen tot Koning, in onze zielen, in onze huizen, op
de hoeken der straten, Hem en Zijn Moeder, op alle pleinen. Kerken
zullen wij bouwen die rijzen omhoog in triomf dat Hij kwam, onze
Redder.
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We gaan over de landweg naar de kerk. De peppels kreunen langs
de weg, als gekken slaande met hun zwarte takkennaaktheid. De hori:
zonnen staan ros.
Alle klokken der stad luien; nu luien alle klokken van et land, alle
klokken van de wereld.
Jezus is gekomen; we weten et allemaal, hier en in Amerika en
Australia. D'r zijn er die 't niet geloven.
Wij weten et, en we zijn aangekomen uit andere steden in onze eigen
stad om de geboorte te vieren van de Koning der volken. Alle treinen
waren vol mensen die naar huffs gingen. Hadden ze allemaal de wens
van 'n goed vriend meegekregen: in de krib geluk en vrede te gaan
zoeken? 'n Grote vreugde rijst in ons op, komt alien mee: Venite
adoremus!
Ze zullen onze kleine Koning kruisigen? Ze hebben et voorspeld, Hij
zelf heeft et gewild. Laat ons nu echter de vreugde vieren van zijn
komst in onze steden, in onze harten. Laat ons vreugdig zijn: Dies est
laetitiae; de dag is't van de vreugde.
Mijn broeders en zusters, knielt neer bij de krib waar 'n Kind ligt en
schreit, staren we lang en vreugdig naar de jonggeborene, de nederige
God, die kwam voor en door ons lijden; telken dage nog kruisigen we
z'n tere leden door onze zonden. Laat ons trachten nu alles te vergeten
wat is gebeurd, en met blijmoedig vertrouwen de toekomst in te gaan.
En we bidden de Koning dat hij de bliksem van zijn toorn sla in de
knoestige eik onzer zondigheid. Wij zijn van goede wil nu alien!
1922

GERARD KNUVELDER
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'N HAAGSCHE PRIJSVRAAG VOOR 'N KERK.
In 't „Bouwkundig Weekblad" van 27 Januari j.1. wordt de uitslag
meegedeeld van 'n interessante prijsvraag: 'n ontwerp van 'n kerk met
kostersAy-oning voor de Gereformeerde Gemeente te den Haag.
Van de 69 inzendingen zijn er twee bekroonde plannen, die in beeld
worden gebracht: 't ontwerp van J. P. Logemann lste prijs, en van
H. Sutterland 2de prijs.
Merkwaardig zijn die twee teekeningen als bouwkunst nu juist niet:
maar wel merkwaardig is: hetgeen J. W. naar aanleiding van deze
Haagsche prijsvraag neerschrijft.
„Vroeger was het bouwen van een kerk, zoo zegt hij, een daad,
steunende op een gemeenschappelijk geestelijk ideaal. De kerk was
de stofgeworden geest, de aanschouwelijke bovetizinlijkheid en de
bouwmeester was het uitverkorene middel, waardoor het wonder van
den kerkbouw tot stand kwam. Zijn ziel was de vruchtbare bodem,
waarin het zaad van de innerlijke waarde van de gemeenschappelijke
gedachte gelegd werd en waaruit het kerkplan als een schoone, sterke
bloem opbloeide. De kerk is het symbool van het collectivisme, de
bouwkunstige expressie van gedachteweenheid.
Nu wordt het bouwen van een kerk aanvaard zooals een opdracht
tot het bouwen van een landhuis, van een winkel, een woninggroep
of een brug aanvaard wordt. De gelijkgestemdheid is weg en heeft zich
opgelost in een ontelbaar aantal subjectivistische levensbeschouwingen.
Daardoor is het vraagstuk van een kerk te bouwen teruggebracht tot
de beslotenheid van een subjectieve daad, zonder die universeele be
teekenis, wake vroeger op het kleinste kerkje het stempel van momen,
taliteit drukte. Het bouwen van een kerk beteekent nu de constructie
van een vergader,ruimte, meer niet, en men voert van begin of aan
zijn plan tot een mislukking, wanneer men, in herinnering van wat
vroeger een kerk was met de toen geldende middelen (toren, groote
dakvlakken, enz. enz.) nu zielig poogt de kerk,idee te benaderen.
Met de traditioneele middelen kunnen wij geen kerken meer bouwen,
en kunnen voor ons geen kerken meer gebouwd worden."
'n Prachtig bewijs voor 't geen J. W. beweert, is zeer zeker de
uitkomst van de Haagsche prijsvraag: „69 ontwerpen met 69 ver,
schillende oplossingen — zelfs in de allereerste aanzetten — en met 69
totaal verschillende pogingen tot vormgeving, waarbij dan tenslotte
nog niet een „kerk", zijn wel een veeg teeken voor de innerlijke waar,
deering der ontwerpers voor de bouwkunstige idee van een kerk."
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't Is wel de moeite waard, om bij deze regels wat kommentaar te
geven. Allereerst moet worden gezegd, dat ze ons geenszins verrassen.
Want de gemeenschaplijke gedachte, 't gemeenschaplijk geestlijk
ideaal, is door 't protestantisme zelf vrijwel kapot geslagen: en dat,
uit de daardoor ontstane individueele geloofsbelijdenissen en de sub,
jectieve verklaringen en belevingen der eerie Waarheid, noodzaaklijk
'n individueele kerkbouwkunst, zonder gemeenschaplijk beginsel en
algemeen aangevoelde overtuiging, moet worden geboren, is 'n zeer
natuurlijk verloop: kunst volgt nu eenmaal 't leven.
Intusschen is 't van apologetische waarde, ook deze gevolgen der
protestantsche afdwaling onder de oogen te zien, en te hooren beken,
nen door 'n andersdenkende zelf.
Wat echter noodzaaklijk geschiedt in de protestantsche kerkbouw,
zou echter praktisch kunnen geschieden in de katholieke.
Want al is bij ons 't gemeenschaplijk geestlijk ideaal door de
Geest der Waarheid, die in onze Kerk werkzaam is, in veiligheid, en
gewaarborgd tegen alle persoonlijk inzicht, ja zelfs in z'n hoogste
verschijning — als gemeenschap der heiligen — vastgelegd in 'n onder,
anderlijke geloofstelling, nochtans 't verlies van 'n praktisch besef dezer
katholieke werkelijkheid zou ook onze kerkbouw gelijk kunnen maken
aan de protestantsche.
De groote voorwaarde derhalve, wier vervulling 't kerkgebouw maakt
tot 't „symbool van het collectivisme", tot „de bouwkunstige expressie
van gedachten,eenheid", is deze:
dat yolk en bouwmeester de katholieke werkelijkheid beleven, hoe
alien vrijgekocht zijn door een Verlosser, Wiens offer, leer en Sacra,
menten de afzonderlijkheden bijeen brengt tot een lichaam, waarvan
Hij 't hoofd is. Wanneer deze werkelijke gemeenschap zich oplost in
eenlingen, die hun innige saamhoorigheid niet meer beseffen, kan er
van 'n monumentale kerkbouw geen sprake zijn. Niets is trouwens
zoo zuiver gemeenschapskunst als de bouwkunst.
Meer dan iooit is dit katholiek besef noodzaaklijk. De vooruitgang
van bouwtechniek en materiaal begint ons langzaam maar zeker te
bevrijden van romaansche en gothieke sleur,bouw, wat een geluk is
voor kunst en samenleving. Maar daarmee gaat ook verdwijnen
'n algemeen aanvaarde bouwstijl, die ons tot nu toe vrijwel de
illuzie gaf, dat onze kerken, evenals in de groote romaansche en
gothieke tijden, opbloeiden uit onze eendrachtige geloofs,beleving, en
die derhalve de kwestie van 't katholiek saamhoorigheids,besef minder
scherp deed stellen in de kerk,bouw. Nu echter, vrij geworden in de
keus van z'n bouwvormen, komt 't er zeer ernstig op aan voor de
bouwmeester, om zich door de gemeenschaps,gedachte te laten be:
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invloeden, en zich door deze tot begrijplijker, zuiverder en sterker
bouw:vermogen te laten opvoeren. Daardoor wordt z'n vrijheid niet
gebonden, maar geleid. 't Roomsche yolk echter, door eendrachtig
beleven der katholieke eenheid, moet 't hem mogelijk maken, dat hij
als weleer 't „uitverkoren middel wordt, waardoor het wonder van
den kerkbouw tot stand komt."
Dat door 't ontbreken van 't gemeenschaplijk geestlijk ideaal de
bouw van 'n kerk aanvaard wordt „zooals een opdracht tot het bouwen
van een landhuis, van een winkel, een woninggroep of een brug aan,
vaard wordt", is geen noodzaaklijk gevolg. Want al wordt door dit
ontbreken 't vraagstuk van 'n kerk te bouwen „teruggebracht tot de
beslotenheid van een subjectieve daad", zonder universeele beteekenis:
nochtans ook dan nog staat 't kerkgebouw om z'n doeleinden in waarde
ver boven welke prof aan,bouw ook: en kan aldus tevens tot hoogere
bezieling de bouwmeester opvoeren.
Misschien zal zich dit bij de opdracht van 'n protestantsch kerk,
gebouw minder laten gevoelen: 'n Roomsche kerk echter, met haar
offertafel en tabernakel veredelt immer de opdracht: ofwel de bouw:
meester moet in plaats van ontvankelijk kunstenaar 'n prozaisch zaken,
man zijn geworden, wat natuurlijk in deze zeldzaam sterk financiee:
rende tijden geen onmooglijkheid is.
Zeer waar echter is 't, dat men van 't begin of aan z'n plan tot
'n mislukking voert: „wanneer men, in herinnering van wat vroeger een
kerk was met de toen geldende middelen (toren, groote dakvlakken,
enz. enz.) nu zielig poogt de kerk,idee te benaderen."
Zeer zeker gaat dit op voor de protestant, want de idee der kerk
als de bouwkundige expressie van gedachten,eenheid, is in de pluri,
formiteit der protestantsche belijdenis natuurlijk 'n onmooglijkheid.
Men kan dan wel de traditioneele middelen van vroeger aanwenden,
maar de bezielende gedachte ontbreekt, en dat wreekt zich in de
bouw.
Is feitelijk 't zelfde niet geschied bij ons in 't neo,romaansch en 't
neo,gothiek? Overname der verschijningsvormen, waarin de vroegere
kerk,idee zich openbaarde, maar zonder dat dezelfde geestelijke grond
aanwezig is — besef der geloofs,gemeenschaplijkheid — waaruit die
kerk,idee vroeger was opgegroeid.
Maar zelfs zoo we nu wederom in yolk en bouwmeester de beleving
terug kregen van wat ons katholieken zoo innig tot een maakt, zoodat
dezelfde kerk,idee bestaan kon als in de roemrijke sterke tijden der
middeleeuwen: dan nog zou 't 'n mislukking worden om deze idee
te willen weergeven met de traditioneele middelen. Want niet alleen
als verwezenlijking van de collectieve geloofszin, als daad van 'n ge,
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meenschap, wordt de kerk in haar verschijnings,vormen bepaald: die
geven haar ongetwijfeld 't monumentaal karakter; maar haar prak,
tische ruimte,verdeeling zal afhangen van de eeredienst, gelijk deze
door 't eigentijdsch geslacht wordt aangevoeld en beoefend.
'n Ruimte,verdeeling, die zou beantwoorden aan de liturgische ver,
langens van deze tijden, zou met de traditioneele middelen moeilijk
verkrijgbaar zijn. Wij begeeren de deelname aan 't offer bijvb., en
wenschen daarbij geen belemmernis noch voor 't gehoor noch voor 't
gezicht: dat eischt terstond 'n wegnemen van de traditioneele rij kolom,
men: n' plattegrond, die meer breed dan lang is, 'n priesterkoor zonder
storende vensters achter de offertafel, enz., allemaal afwijkingen voor,
zeker van de traditie.
Maar daarom is 't zoo volkomen juist, wat J. W. daarna opmerkt:
„Met de traditioneele middelen kunnen wij geen kerken meer bouwen,
en kunnen voor ons geen kerken meer gebouwd worden." 1)
Dit alleen is jammer, dat niet iedere bouwmeester en bouwheer
daarvan overtuigd zijn, ja zelfs daarvan te overtuigen zijn: ofschoon
ook hier, langzaam maar zeker, 't nieuwe inzicht 't wint op 't oude.
M. MOLENAAR, M. S. C.

1) Nota van J. W.: „Tenzij men met zijn wereldbeschouwing nog zoo vast zit
in de middeleeuwen, dat men er in levenden lijve zoo zou kunnen terugkeeren. Ik
denk bijv. aan het kerkje te Oosterhout (bedoeld is de Abdij%kerk. M. M.) van den
Benedictijner monnik Paul Bellot."
Ik vind dit voorbeeld niet gelukkig : al is deze Benedictijnsche bouw nog niet
geheel vrij van de ondoordachtzaamheden en ondoelmatigheden eener vorige bouw%
periode, nochtans is er op merkwaardige wijs gebroken met deze traditie o. a. in de
gewelf%konstructie en de aanwending van de baksteen. Berlage denkt over deze bouw
'n beetje anders dan J. W.
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DANTE'S GODDELIKE KOMEDIE
DE HEL
Zang 5
Zo daalde ik uit d'n eerste Helle,eirkel
of naar de tweede, minder ruimte omsluitend
maar des te groter smart, die luid doet jammren.

1

Hier staat Minos 1), afgrijslik knarsetandend;
hij onderzoekt de schuld bij 't binnenkomen,
veroordeelt en verwijst met staartomwinding. 2)

4

'k Zeg: als de ziel, ter kwader uur geboren,
daar vOer hem treedt, belijdt zij al haar sdhulden,
maar hij, de grote kenner aller zonden,

7

ziet, welke plaats der Hel die ziel reeds toekomt;
en hij omwindt zich met de staart zo dikwels,
als hij haar, Kringen, naar omlaag wil storten.

10

En altijd staan daar voOr hem vele zielen,
en de een na de ander gaan zij op ten oordeel;
ze spreken, horen, en zijn neergeslingerd.

13

„0 gij die komt naar 't huis van zoveel smarten",
riep luid Minos mij toe, toen hij me ontwaarde,
en 't vreeslik vonnissen 'n wijle staakte,

16

„Zie hoe gij intreedt, wie ge u durft vertrouwen:
Laat door 'geen breden ingang u misleiden!"
Maar toen m'n Gids tot hem: „Waartoe dat krijten?

19

Verhinder niet zijn vast bepaalde reistocht!
Men wil het zo, daar waar men kan volbrengen
al wat men wil; en dus Been vragen verder!" 8)

22

Maar nu beginnen ook de jammertonen
tot mij te stijgen; nu ben ik gekomen,
waar veel geween mij slaat met grote smarte:

25

'k Kwam in 'n plaats, waar alle licht verstomde,
die loeit gelijk de zee bij stormgebulder,
als wind en tegenwind haar golven beuken.

28

1) Minos, de bekende Koning van Kreta. Om zijn strenge rechtvaardigheid later een der
rechters in de onderwereld. Vgl. Aen. Z. IV, 432 vggl. Minos wordt hier voorgesteld als
duivel.
2) Door het aantal omwindingen met z'n staart geeft Minos aan in de hoeveelste Kring
'n ziel gestraft moet worden.
3) Vergilius gebruikt hier dezelfde woorden als in Z. III, 95.

DANTE
UIT DE DISPUTA VAN RAFAEL
(MOLKENBOER. DANTE
UITGAVE ROMEN & zn.)

BEATRICE
NAAR 'N FRESKO VAN ANDREA DI BONAINTO
(MOLKENBOER, DANTE
UITOAVE ROMEN & zn )

VERKLARING VAN DE HEL:
A. Het donker woud.
B. Jeruzalem.
C. De rivier Acheron v(56r het Voorgeborchte.
D. De rivier Styx viVir de stad van Dis.
E. De rivier Flegeton.
F. De put der reuzen.
G. Het middelpunt der aarde, Cocitus
en plaats van Lucifer.
H. Doorgang in 't andere halfrond.
De 9 Hellekringen :

Zonden uit zwakheid :
I. Voorgeborchte met tragen en ongedoopten.
II. Wellustigen.
III. Gulzigen.
IV. Gierigaards en Verkwisters.
V. Toornigen en Nijdigaards.
VI. Ketters.
Zonden uit boosheid :
a. Geweld :
in 3 afdelingen :
f 1. tegen anderen.
VII. 2. tegen zichzelf.
I 3. tegen God of natuur.
b. Bedrog :
in 10 gruwelbalgen :
Verleiders.
1 2. Vleiers.
3. Simonieten.
4. Tovenaars.
Bedriegers.
VIII • 5'
6. Huichelaars.
7. Dieven.
8. Valse raadgevers.
Twistzaaiers.
1. Vervalsers.
110.
c. Verraad :
in 4 afdelingen :
1. KaIna.
IX.

1

2. Antenora.
3. Tolomea.
4 Giudecca met Lucifer.

DE HEL
(MOLKENBOER, DANTE
UITGAVE ROMEN & Zn.)

VERKLARING VAN HET PARADIJS
EN HET HEELAL.
Middenin
Aarde.
Water.
Lucht.
Vuur (vuurhemel).
I. Maanhemel — Engelen.
II. Merkurius — Aartsengelen.
III. Venus — Vorstendommen.
IV. Zon — Machten
V. Mars — Krachten
VI. Jupiter — Heerschappijen.
VII. Saturnus — Tronen.
VIII. Sterrenhemel — Cherubijnen.
IV. Kristalhemel of Primum Mobile
— Serafijnen.
Vaste Hemel of Empyreum.
Roos der zaligen.
Engelenkoren.
De Godheid.

HET HEELAL
(MOLKENBOER, DANTE
IlITGAVE ROMEN & zn.)
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De helse orkaan wiens razen nimmer afneemt,
sleurt in z'n woeste vaart de geesten mede
en zweept ze wentlend voort in eeuwge foltring.

31

Wanneer ze aldus de rand van d'afgrond naad'ren
rijst daar geschreeuw, geschrei en droevig klagen;
daar vloeken zij het godd'lik Alvermogen.

34

En 'k hoorde, dat tot zulke martelingen
veroordeeld zijn de vleselike zondaars,
die boven hun verstand hun driften stelden. 1)

37

Zoals de spreeuwen op hun vleuglen drijven
in 't koud getij, bij brede en dichte zwermen,
zo drijft ook deze storm de boze geesten

40

nu hier, dan daar; nu boven, dan beneden;
en nooit bemoedigt hen het zoet vertrouwen
'k zeg niet op rust, maar zelfs op minder pijnen.

43

Zoals de kraniks 2) gaan, hun klaaglied zingend
en in de lucht 'n lange lijn beschrijvend,
zo zag ik naadren onder luid gejammer

46

veel schimmen op de stormwind voortgedragen;
ik vroeg daarom: „Wie zijn die lieden, Meester,
die hier de zwarte lucht zo gruwzaam geselt?" —

49

„De voorste van de schaar wier lotgevallen
gij wenst te weten", luidde nu zijn antwoord,
„was eenmaal keizerin van vele volkren.

52

Zozeer gaf zij zich aan de wellust over,
dat zij de lust bij wet geoorloofd maakte,
om aan de smaad, waarin zij viel, te ontkomen.

55

Het is Semiramis van wie wij lezen,
dat zij de vrouw en moeder was van Ninus,
en 't land bezat, dat nu des,Sultans rijk is. 3)

58

De tweede is zij die zich uit liefde doodde,
haar trouw verbrak aan de asse van Sicheus. 4)
Dan volgt Kleopatra, van wellust brandend. 5)

61

1) In deze tweede Kring worden alleen bestraft de zonden van natuurlike wellust.
2) Kaniks : Kraanvogels.
3) Semiramis, de fabelachtige koningin van Assyrie en Babylon die bloedschande pleegde
met haar zoon Ninus, de Tweede. Met 't rijk van de sultan is Babylon bedoeld.
4) Die „tweede" is Dido, Koningin van Karthago. Zij doodde zich uit liefde tot Aeneas
ofschoon ze als weduwe van Sicheus deze eeuwige trouw beloofd had. Vgl. Aen. IV.
5) Kleopatra, Koningin van Egypte en berucht om haar losbandig leven.
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'k Zag Helena door wie zo'n reeks van jaren
in Teed verging; en 'k zag de 'grote Achilles,
die tot z'n einde nit Heide heeft gestreden. 1)

64

'k Zag Paris, Tristan; en met name noemend
wees hij mij met de vinger meer dan duizend,
die Liefde eens uit ons leven deed verscheiden.

67

Toen ik mijn Meester zo had horen noemen
die vrouwen en die krijgers uit 't verleden,
stond ik van medelijden als verslagen.

70

Dan hief ik aan: „O, Dichter, gaarne zou ik
eens spreken met die twee die samen voortgaan
en op de wind zo licht to zweven sc'hijnen." 3)

73

En hij: „Zie toe, wanneer ze dichter bij zijn;
en, vraag hen zelf dan bij de grote liefde
die hen geleidt; en zij, ze zullen komen."

76

Zodra de wind ze ons nader had gedreven,
verhief 'k m'n stem: „O gij, gekwelde zielen,
komt met ons spreken, zo geen Ander 1 ) 't weigert."

79

Als duiven — door verlangen opgeroepen
naar 't zoete nest de wijide lucht doorvliegen
met open vleugels, als door min gedragen,

82

zo vloden beiden uit de schaar van Dido,
en kwamen tot ons door de boze luchten. —
Zo dringend was mijn liefdevolle bede.

85

„Co menslik wezen, liefdevol en teder,
dat in deez' Helle,nacht ons komt bezoeken,
ons die de wereld eens met bloed bevlekten,

88

was ons de Koning van 't heelal goedgunstig,
we zouden Hem voor u om vrede vragen,
dewijl gij deernis toont met onze ellende.

91

1) Helena, de oorzaak van de Grieks-Trojaanse oorlog die 10 jaar duurde; Achilles, de
bekende Griekse krijgsheld, die altijd vocht uit genegenheid voor allerlei mannen en vrouwen.
2) Paris, 'n Trojaan, die Helena schaakte ; Tristan, bekend om z'n liefdeverhouding tot
Isolde, de gemalin van Mark, Koning van Cornwallis.
3) Dit tweetal is Francesca da Polenta (gewoonlik Francesca da Rimini genoemd) en haar
geliefde Paolo Malatesta. Deze was 'n broer van haar man Joan Malatesta. Aanstonds zal
Francesca Dante het verhaal doen van hun zondige en ongelukkige liefde.
4) Die Andere is God. In de Hel wordt de naam van God nooit genoemd, behalve eenmaal n.l. Hel. Z. XXV, 3.
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Al wat gij wenst te horen en te spreken,
dat zullen wij aanhoren en u zeggen,
zolang het stormgeloei, als nu, blijft zwijgen.

94
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Gelegen is het oord waar 'k ben geboren,
aan 't strand der zee, waarheen de Po zich voortspoedt,
om rust te vinden met zijn stroomgenoten. 1)
100
De Liefde, ras 'n edel hart ontvlammend,
ontvlamde ook deze voor mijn heerlik lichaam,
mij zo ontrukt, dat 'k nog de smaad voel branden. 2)
103
De Liefde, steeds om wederliefde vragend,
deed mij in hem zo'n welbehagen vinden,
dat, als gij ziet, zij nog niet van mij scheidde.
106
De Liefde was 't die tot een dood ons voerde:
Kaina 8) wacht die ons het leven roofde."
Dit zijn de woorden die zij tot ons richtten.
109
Toen ik die arme zielen dus aanhoorde,
boog ik het hoof d, en hield het diep gebogen
tot mij de Dichter vroeg: „Waar peinst gij over?"
112
„Helaas", zeide ik, hem weder antwoord gevend,
„wat lieflike gedachten, wat verlangen
bewoog hen toch tot deze droeve schrede?"....
115
Weer wendde ik mij tot beiden en ik zeide:
„Franciska, de aanblik van uw martelingen
doen mij van smart en mededogen schreien.
118
Maar zeg mij toch: ten tijd der zoete zuchten
waaraan en hoe liet u de Liefde kennen
uw weiflende begeerten en verlangens?"
En zij tot mij: „Daar is geen groter lijden,
dan aan het uur der vreugd terug te denken
in 't uur der smart; dit weet ook hij, uw Meester. 4)

121

Maar voelt ge in u zo vurig een verlangen
te kennen d'eerste wortel onzer liefde,
dan zal ik doen als hij, die spreekt in tranen.

124

1) Franciska was geboren te Ravenna. 2) z'n bij-rivieren.
2) Zij en haar minnaar werden bij 'n geheim liefdesonderhoud door de beledigde echtgenoot
gedood.
3) Kaina is de vierde of onderste afdeling van de negende en laatste Helle-kring. Daar
worden gestraft de verraders van vrienden, verwanten en van het vaderland. Kaina beet deze
afdeling naar de eerste broedermoorder : Ken.
4) Misschien 'n zinspeling op 'n dergelijk gezegde uit de werken van Vergilius Aen. H, 3.
„Infandum Regina, jubes renovare dolorem" : Gij dwingt mij, Koningin, de onuitsprekelike
smart te hernieuwen."
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We lazen op 'n dag voor ons genoegen
van Lanceloot 1), hoe hem de liefde omstrikte;
we waren saam alleen en zonder argwaan.

127

De lezing van het boek deed meerdre malen
ons de oogen heffen en van aanschijn kleuren;
maar een plaats was 't, die ons heeft ioverwonnen.

130

Want toen we lazen, hoe 't begeerde lachje
werd weggekust door zulk 'n vurig minnaar,
bedekte hij, die nooit mij wordt ontnomen,

133

al bevend mij de mond met zoete kussen....
'n Koppelaar was 't boek, maar ook z'n dichter:
Niet verder hebben wij die dag gelezen."

136

Terwij1 nog de ene geest dit tot ons zeide,
brak de ander uit in zulk wanhopig snikken,
dat ik van smart bezwijmde als ging ik sterven;

139

en 'k stortte neer gelijk 'n dode neerstort.

142

Zang 6.

Als weder openging mijn geest, gesloten
door 't medelijden met de twee verwanten,
dat mij geheel door droefenis verwarde,

1

aanschouwde ik nieuwe plagen en geplaagden
rondom mij, waar ik mij ook henen wendde,
waar ik mij keerde, en waar 'k mijn ogen richtte.

4

'k Ben in de derde Kring nu van de regen
die eeuwige en vervloekte en koude en zware,
in regel en in eigenschap nooit anders.

7

'n Grove hagel, sneeuw en 'drassig water
valt stromend neer door de altijd duistre luchten;
afsehuwlik stinkt de bodem die dat opneemt.

10

En Cerberus 1), 'n ondier, wreed, wanstaltig,
bast met drie muilen, zoals 'honden bassen,
de schimmen aan die daar in 't slijk zich wentlen.

13

1) Lanceloot, de bekende M.E. minnaar van koning Arthur's vrouw : Ginevra.
2) Cerberus de bekende Hel-hond uit de mythologie, hier door Dante verpersoonlikt als
'n duivel. Met z'n driedubbele muil is hij tevens het zinnebeeld van de gulzigheid, de zonde
die in de 3de Helle-kring wordt gestraft.
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Rood zijn z'n oogen, zwart z'n baard en tanig,
plomp is z'n buik en scherp geklauwd z'n handen;
hij grijpt de geesten aan en scheurt ze in stukken.

16

Wild huilen doet de regen hen als honden
de ellendigen, die her en der zich wentlen
om de ene zij met de andre te beschutten.

19

En Cerberus „de grate Draak", ons ziende,
spert wijd z'n muilen open, toont z'n tanden
en heeft geen lid dat niet van woede siddert.

22

M'n Leidsman opende z'n beide handen,
nam aarde en wierp die toen met voile vuisten
het vraatziek monster in de gierge kelen.

25

Gelijk 'n hond, die razend blaft van honger,
verstomt, als hij de tanden zet in 't voedsel,
en slechts bezorgd is om het te verslinden,

28

zo zwegen nu de afschuwelike kelen
van duivel Cerberus, zo vreeslik blaffend
dat de ongelukkigen naar doofheid snakken.

31

Wij liepen op die schimmen, die de stortvloed
daar neersloeg, en vertraden met de voeten
hun schijnbeeld op 'n menslik lichaam lijkend.1)

34

Ze lagen uitgestrekt ter aarde, Allen;
behalve een die oprees om te zitten,
zodra hij zag, hoe wij voorbij hem kwamen.

37

„0 gij die wordt geleid door dezen Afgrond
therken mij", riep hij uit, „als 't in uw macht is:
gij waart, eer ik gestorven was, geboren,"

40

En ik tot hem: „De smart die gij moet lijden
verdringt misschien uw beeld uit mijn geheugen,
zodat 't mij lijkt of ik u nooit aanschouwde.

43

Maar zeg mij wie gij zijt, die werdt verwezen
tot zulk 'n ,droevig oord en zulke straffen,
dat — zijn er zwaarder — geen zo aaklig schijnen."

46

En hij tot mij: „Uw stad, die overvol is
van afgunst, dat de zak haast dreigt te bersten,
was eens mijn woon in 't zonne4ichte leven.

49

1) In Vagevuur Z XXV, 88 vlgg. zal gezegd worden hoe deze schijn% of schimlichamen
ontstaan,
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Gij, burgers, gaaft mij eens de naam van Ciacco 1);
om 't kwaad der gulzigheid, die vloekbre zonde,
verkwijn ik, zo gij ziet, in deze regen.

52

En 'k ben hier niet alleen in deze droefheid,
want, alien treft ons met gelijke straffen
gelijke schuld." — Geen woord sprak hij nog verder.

55

Ilc zei tot hem: „Uw deerlik lijden, Ciacco,
ontroert mij zo, dat ik zou kunnen schreien.
Maar zeg mij, zo gij 't weet, waartoe nog komen

58

61
de burgers van de droef:verdeelde stede;
of daar nog een rechtvaardig wordt bevonden;
waa. rom haar zulk 'n tweedracht heeft besprongen?" 2)
En hij tot mij: „Na lange strijd en twisten
komt men tot bloed en zal met hoon en schande
de Woud,partij 'haar weerpartij verjagen.

64

Maar't is bepaald, dat de eerste weer zal vallen
eer driemaal 't jaar voleindt, en d'andre rijzen
door de arm van hem, die nu reeds loert en konkelt.

67

Hoog zal zij lange tijd het hoofd verheffen;
zwaar drukken hare hand de tegenstander,
hoe deze ook klaagt en jammert om z'n schande. 3)

70

Rechtvaardig zijn daar twee 4); maar wie begrijpt hen! — 73
Hoogmoed en nifd en hebzucht zijn de vonken,
die in de harten 't helse vuur ontstaken."
1) Ciacco (spreek uit : TsjAkko: Jakob) 'n befaamd lekkerbek en tafel-held uit de Florentijnse grote wereld ; 'Ciacco beteekende in 't Florentijns ook slemper. Uit Ciacco's aanspreking „burgers" blijkt dat de schim Vergilius ook aanziet voor 'n Florentijn.
2) Dante stelt hier drie vragen : Op de eerste wordt geantwoord Y 64-67 ; op de tweede
en derde y 73-75.
3) van y 64—p 69 profeteert Ciacco de rampen die Florence zullen treffen vanaf het
midden ongeveer van 1300 tot 1302 en wel door allerlei hevige familietwisten en staatkundige woelingen. De „Woud-partij" waarvan hij spreekt is meer bekend als de partij van „de
Witten", wier tegenstanders „de Zwarten" heetten. De Witten (onder aanvoering van de
familie der Cerchi's) waren grotendeels Gibellijnen ; de Zwarten (onder leiding der Donati's
grotendeels Welfen. Dante behoorde in deze jaren tot de partij der Witten, ofschoon hij
toen al 'n heel onaf hankelik standpunt innam. De eerste definitieve verjaging van de Zwarten
had plaats in Mei 1 301 Of 65—p 66). In April 1302 kwamen de Zwarten weer aan 't bestuur
en werden de Witten verjaagd of verbannen. Tot de verbannenen behoorde o. a. de varier
van Petrarca en Dante zelf. — Met degene, die nu al „loert en konkelt" zinspeelt Dante
waarschijnlik op Paus Bonifacius de Achtste, die biezonder veel belang stelde in de inwendige aangelegenheden van Florence. Zo stuurde hij in 1302 Karel van Valois, broer van de
Koning van Frankrijk (hetzij voor de leus, hetzij in ernst) als vredestichter naar Florence.
Maar deze zonderlinge vredestichter zette in de stall alles overhoop en bracht dadelik de
Zwarten weer op het kussen. — Het einde van de heerschappij der Zwarten heeft Dante
niet gezien, omdat hij nooit meer in Florence is teruggekomen.
4) Wie Dante met deze twee rechtvaardigen presies bedoelt is niet bekend.
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Hier eindigde z'n jammervolle rede.
Maar ik tot hem: „Wil verder m'onderrichten,
en geef nog meer van 't licht van uwe woorden.

76

Tegghiaio, Farinata, grote mannen,
Arrigo, Mosca, Jakob Rusticucci
en de and'ren, die iets goe'ds te stichten zochten, 1)

79

zeg mij, waar zijn ze en laat ze mij herkennen;
want groot is mijn verlangen om te weten
of hemelvreugd of helleqp ijn hun 'deel is."

82

En ihij toen weer: „Ze zijn bij zwarter zielen;
'n ander kwaad wierp dieper hen in d'afgrond,
daalt gij zo diep dan kunt gij hen aanschouwen.

85

Maar als ge weerkomt in de zoete wereld,
maak, bid ik u, dat zij mij weer gedenken,
Meer zeg ik niet, meer geef ik niet ten antwoord."

88

Z'n ogen, rechtvooruit, trok hij nu zijwaarts,
zag me even aan en boog het hoofd voorover:
en met z'n hoofd zonk hij naast de andre blinden. 2)

91

„Hij staat niet weder op," sprak mijn Geleider
dan bij de klank der engeler)Aazuinen,
wanneer hun strenge Rechter gaat verschijnen.

94

Dan zullen alien weer hun grafkuil zoeken,
zich weer bekleden met hun menslik lichaam
en horen wat hun eeuwig na zal dondren." 3)

97

Diis gingen wij door 't walgelike mengsel
van schimmen en van regen, langzaam verder,
en spraken even van 't toekomstig leven.

100

Zo vroeg ik: „Meester, zullen de lze pijnen
eerst, na het grote vonnis, zwaarder worden
of minder zwaar of even pijnlik blijven?"

103

En hij tot mij: „Denk aan uw wijsbegeerte,
die iets meer vatbaar noemt voor vreugde en lijden,
naarmate het volmaakter is van wezen.

106

1) De bier genoemde grote Florentijnen worden later nog eens vermeld in de Hel behalve
Arrigo. Het goede en grote waar zij naar streefden zal wel voornamelik gelegen hebben op staatkundig en maatschappelik terrein. Tegghiaio, spreek uit : Tekjajo ; Rusticucci : Roestikoetsji.
2) Dante noemt deze schimmen „blinden" omdat ze geen oog hadden voor het geestelike,
en alleen liefde voor het stoffelike.
3) n.l. het vonnis van hun eeuwige verwerping.
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Al zal dus deze sc'haar verdoemde geesten
in ware zin nooit tot volmaaktheid komen,
verwacht zij toch, 'dân meer to zijn dan heden. ')

109

We gingen langs de zoom der Kring nu verder,
bespraken veel, wat ik niet zal herhalen,
en kwamen aan de plaats, waar men omlaag daalt.

112

Daar vonden wij de grote vijand: Pluto. 2)
CHR. KOPS

11 De wijsgerige stelling in f 107 en vgl. is van Aristoteles. Het menselik wezen is
dan eerst volmaakt, als lichaam en ziel verenigd zijn. De voldoemden wacht dus na hun
verrijzenis (in betrekkelike zin vgl. f 110) groter volkomenheid, maar dan ook groter lijden ,
J? 111 heeft hier een onmiskenbaar sarkasties akcent.
2) Pluto (in de mythologie eigenlik Plutus) : de god van het geld. Hier is hij 'n duivel en
bewaarder van de toegang tot de vierde Kring, waar de geldzuchtigen gestraft worden.
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„RERUM OMNIUM PERTURBATIONEM" EN DE KATHOLIEKE
SCHRIJVERS
In het jaar des Heeren 1622, op terugreis van de Fransche hoof dstad
naar Annecy in Savooie, stierf te Lyon op 28 December, de hoog,
vereerde en veel beminde bisschop van Geneve, Francois de Sales; hij
had den leeftijd bereikt van vijf en vijftig jaar. De H. Kerk, die den
sterfdag der heiligen viers als den dag hunner geboorte tot het eeuwig
leven, heeft de herdenking van den dood van Sint Franciscus op
29 Januari gesteld. Zoo viel de derde eeuwviering van zijn overlijden
in de laatste dagen van de eerste maand van dit jaar; en zoo verscheen
in die dagen ter bevestiging en vermeerdering van ons geloof, tot
versterking van hoop en vertrouwen, tot opwekking onzer lief de en
prikkeling van onzen ijver, de tweede Encycliek van onzen H. Vader,
die in haar aanhef „Rerum omnium perturbationem — de algemeene
ontreddering" verband zoekt met den zoo merkwaardigen eersten
Omzendbrief van Kerstmis en om haar inhoud als een voortzetting
daarvan beschouwd mag worden.
De geheele maatschappij verkeert in een toestand van ontreddering.
Wie blind was en niet zag, moest het hooren en voelen. De wanorde
dreigt de wereld tot een chaos te maken: maar zonder Geest die daar,
boven zweeft, bereid om weer orde en harmonie en schoonheid te
scheppen. Of dan niemand redden wil? Velen zijn ze, die willen en
trachten. Staande om het zieke lichaam, hebben ze in haast maande,
lijksche consulten de verschijnselen overwogen en besproken. Doch
oppervlakkige beschouwing legt geen diepe kwalen bloot: en uitwen,
dige middelen zijn niet in staat om inwendig te genezen. De lucht is
verpest, maar de lijken zijn zielen. Om de atmosfeer te zuiveren,
moeten geestelijke wonden verpleegd worden met geestelijke middelen.
Daartoe heeft niemand kunde en macht, bevoegdheid en zending, dan
aan wie Christus zijn zielen gaf, zijn leer, zijn wet en zijn genade,
middelen, zijn Bruid die Roomsche Kerk heet, en door Paus, Bisschop,
pen en Priesters zijn werk te voltooien kreeg: redden wat verloren is
en vrede brengen in en onder de menschen. De Paus heeft aan de
zieke wereld gezegd: Gij hebt opgehouden te erkennen, door Wien gij
zijt geworden; en na Christus te hebben verstooten, zijt ge heidensch
als tevoren. De oude ziektekiemen der begeerlijkheid hebben u de
ontbinding nabij gebracht: wiji gij tegelijk geneesheer en geneesmid,
delen in Christus hebt verworpen. Wereld, gij zijt wereldsch geworden
door zucht naar rijkdom en genot, door hoovaardij des levens, door
miskenning en verwaarloozing der eeuwige goederen. Luister naar
de stem, die nu roept gelijk vroeger, toen met eigen mond, nu door de
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eene, heilige, katholieke en apostolische Kerk: „Komt alien tot Mij,
die vermoeid en belast zijt, en a zal u verkwikken. Neemt mijn juk
op u en leert van Mij, omdat 11( zachtmoedig en nederig van harte
ben, en gij zult rust vinden voor uwe zielen." (Matth. XI, 28-29.)
Ziedaar in korte samenvatting de verheven inhoud van het eerste
Pauselijk schrijven. De groote Roomsche zielendokter zet nu voort,
wat Hij is begonnen. In zijn tweeden Omzendbrief geen beschrijving
van aard en proces der teisterende ziekte, die als de afschuwelijke
kanker voortwoekerend in allerlei vertakkingen, de edelste organen van
mensch en maatschappij aangreep en verwoestte. Christelijke geest
en christelijke volmaaktheid wordt geleerd en aangeprezen in een voor
onzen tijd meest passend en meest aantrekkelijk model. We worden
verwezen naar een allergeschiktsten leermeester van volmaakte deugd
voor alle rangen en standen. Aan alwie door woord of geschrift wil
bijdragen tot redding van alien, — van wie Roomsch zijn, opdat zij het
meer worden, van wie zich buiten den waren schaapstal bevinden,
opdat zij hem molten vinden en binnentreden, — wordt voor oogen
gesteld in heldere lijnen het toonbeeld van den voor dezen tijd meest
gewenschten apostel. Tot verbetering van den ontredderden toestand
der gansche maatschappij, zal de derde eeuwviering van den dood
van den heiligen en zachtmoedigen Franciscus van Sales niet weinig
vermogen: als de geloovigen leeren kennen zijn persoon, zijn leven
en zijn werken: als de priesters zich van zijn leer en van zijn geest
volkomen doordringen: als alle katholieke schrijvers zich aan hem
spiegelen, om voor de uitbreiding en den inwendigen groei van Christus'
Kerk, den goeden strijd te strijden gelijk hij.
Voor deze laatsten, voor „de katholieke mannen, welke dagbladen
en andere geschriften uitgeven, en daarin de christelijke leer toelichten,
verspreiden en verdedigen", brengt de Encycliek een waarlijk blijde
boodschap, die zooveel te meer welkom is, wijl God in Zijne Voor,
zienigheid heeft gewild, dat de H. Vader, die ze verkondigt, een wereld,
vermaard geleerde is, wien het stellig diep in de ziel getroffen heeft,
dat God hem dit had voorbehouden. „Daar het nu door geen enkel
openlijk en plechtig document van den Apostolischen Stoel is vast,
gesteld, dat Salesius aan voornoemde katholieke schrijvers tot patroon
is gegeven, maken wij van deze heugelijke gelegenheid gebruik om
met zekere kennis der feiten en na rijpe overweging, krachtens Ons
Apostolisch gezag, door dezen Omzendbrief den heiligen Franciscus
van Sales, bisschop van Geneve en kerkleeraar, aan hen allen tot hemel,
schen beschermer te schenken, hem als zoodanig te bevestigen of te
verklaren, terwijl niets, wat ook, hiertegen zal kunnen worden aan,
gevoerd."
❑ ❑ ❑
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Wie heeft niet, als hij zelf schrijver was, bij het lezen en overwegen
van die woorden, een gewaarwording en een indruk gehad, alsof zijn
studeervertrek wijding ontving en in een heiligdom werd herschapen?
alsof zijn schrijftafel een altaar werd aan God en Sint Franciscus?
alsof zijn werk voortaan het volbrengen van een zending werd en het
vervullen van een roeping? alsof in zijn eigen zielediepte iets was ge,
wijzigd: omdat daar kwam het levendig besef van armoe aan begrippen,
aan godsdienstige kennis, van armoe die nog grooter is, aan christe,
lijke deugden, aan liefde, vooral aan liefde voor God, voor Christus,
voor Zijn en onze Kerk, voor al de menschen? Wie droomde niet een
wijle van noodzakelijke verheffing en verdieping van eigen leven? van
worden en groeien in den geest en naar het voorbeeld van Franciscus?
Wie voelde niet het verlangen in zich ontwaken om als Godgewijde
werker den hem geschonken heiligen Patroon te trachten te volgen;
zonder hoop hem te evenaren, maar vast besloten, al is het ook met
trager schreden, in zijn richting te wandelen? Wie dacht zich niet dezen
Beschermer als een Voorspreker, tot wien hij voortaan richten zou
de bede van zijn geest en hart om licht dat straalt en warmt, de bede
voor zijn onrustig gemoed om zachtheid aan grootheid en sterkte te
paren, de bede voor zijn onzeker leven, opdat het vast de Kerk zou
dienen en God en Christus verheerlijken? — Zoo zijn we begeerig
geworden naar wenken en lessen van twee groote leermeesters, van
menschelijk en van heilig gezag: van Pius om Franciscus te leeren,
van Franciscus om door zijn invloed beter te worden.
Met veel gezag, wijst allereerst de H. Vader en geleerde Paus op
het voorbeeld van den heiligen Kerkleeraar Franciscus, voor wat de
persoonlijke vorming en ontwikkeling aangaat. Eisch is het, voor wie
door zijn igeschriften de Kerk dienen wil, „de katholieke leer met alien
ijver te bestudeeren, en daarin naar vermogen onderlegd te zijn." Het
voorbeeld is hier merkwaardig. Na schitterende voorbereidende studies
in zijn geboorteiand, eerst te La Roche, later te Annecy, volgde Fran,
ciscus aan de beroemde Universiteiten van Parijs en Padua gedurende
tien jaren de lessen in letteren en wijsbegeerte, in burgerlijk en kerke,
lijk recht. Zijn adeliijke vader bestemde hem voor de wereld, waar hij
om zijn hooge gaven kon rekenen op een aanzienlijk ambt, eervol
voor het geslacht, waaruit hij was gesproten. De student rechtvaardigde
volkomen die verwachtingen en keerde terug van Padua na een schit,
terende promotie. Maar zoowel te Padua als te Parijs, had hij zich
met nog meer liefde en meer inspanning toegelegd op de gewijde
wetenschappen, dan op de profane. „Veel dingen", zoo getuigt hij van
zichzelf, „leerde ik om mijn vader, de theologie om mijzelven te
believen".
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Wij, geemancipeerde katholieken van Nederland, zijn slechts ten
halve geemancipeerd. De lagere school, het uitgebreid lager onderwijs,
het middelbaar en het voorbereidend hooger onderwijs zijn vrij en zijn
niet vrij. Daar klagen allen over, die nog voor wat ceders oogen
hebben, dan voor economic en staatssubsidie. Wie meent van katho,
lieke zijde een, al is het dan ook bescheiden, plaats onder de intellect
tueelen in te nemen: moet ijveren voor meer vrijheid en gelegenheid
om in en door de school gewijde kennis te verwerven, en, zoolang
zulks niet is verkregen, voor aanvullend onderwijs, dat gelijke ontwik,
keling mogelijk maakt in het Roomsche en in het menschelijke. Doch
dit dient er bijgevoegd, dat wie te oud is voor scholier, zich door zelf,
studie moet bekwamen en zoo de geleden schade herstellen. Nooit
hektben onze priesters beweerd, dat wat zij van den preekstoel aan
alien verkondigen, voor eenieder voldoende is. En vooral wie in het
leven zoo staat en gaat, dat hem in den strijd van hierbeneden onder
de 'eiders en aanvoerders een plaats is aangewezen, moet meer kennis
bezitten dan wie slechts te volgen heeft. Wie katholiek schrijver wil
heeten, volstaat niet met naast de gave des geloofs nog talent tot
schrijven te bezitten; maar dit moet dat, en dat moet dit doordringen.
Een katholiek geschrift vraagt eigen bodem en eigen klimaat om zich
te ontwikkelen. Het mag een boom of struik dan wezen of zelfs een
halm: wortel, stengel, stam, takken, bladeren, bloemen en vruchten
hebben sap, vorm, kleur, al wat ze bezitten, met zon erin, en dauw
erop, en het vette der aarde eronder: alles gelijk het heeft geen ander.
Een katholiek geschrift is geen heidensch product met het kruis op
den rug, en engelen op het kaftje. Dat is het evenmin, als een Roomsche
Kerk een leege tempel is met het verlossingsteeken en den haan van
Petrus op den toren. Katholiek is een geschrift, wanneer het God heeft
van binnen, een altaar en tabernakel van Christus, een schaar van
engelen en heiligen, en alle geloofswaarheden in levende beelden; —
wanneer niet de tijdrekening alleen, maar wat erin leeft, duidelijk vet.,
raadt, dat Christus is geboren; wanneer wie gelooft en leest, zich
voelt in eigen atmosfeer, en God dankt voor de blijde ervaring, dat
zijn beschouwing van wereld en leven ook die is van anderen.
Franciscus van Sales had te Parijs en Padua ruim beschikt over zijn
tien jaren, om van Godgeleerdheid, Schriftuur en Vaders een grondige
studie te maken, waarvan zijn geschriften uit dien tijd voldoende get
tuigen. Maar bisschop van Geneve, te midden van drukke bezigheden
en zware zorgen, besteedde hij aan de gewijde wetenschappen nog
dagelijks twee uren. Wie zou meenen steeds van zijn overvloe ld te
kunnen geven, en den lust zou missen meer katholieke waarheid in zich
op te nemen, zou zich zelven bedriegen. De schade ware groot voor
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hemzelf en voor anderen. Het voorbeeld van dezen Kerkleeraar zij
hem tot prikkel. En ook dit moge hij in zijn geheugen bewaren, en
overwegen in zijn hart. Heeft opgehouden de waarheid te beminnen,
wie ze niet meer begeert: of is er nog liefde, dan ging veel van haar
kracht en vurigheid verloren, en is ze aan 't kwijnen gegaan. En wie
van God gaven en een zending ontving om anderen te dienen, is dubbel
v erplicht zichzelven te verrijken; wig hij anderen onthoudt, wat hij
zichzelf niet Bunt.

0 0 0
Door het geschreven woord de Kerk te dienen, 'haar God, haar
Christus en haar kostbare zielen is een verheven taak, die men door
zending of roeping ontvangt. Zijn niet geroepen, wie in hoofd en hart
geen christelijke wereld dragen. Hoe zouden ze werpen naar buiten,
wat ze niet hebben van binnen, — hoe omscheppen in beelden van
klanken wat ze niet hebben in zielebeelden? Wie dan wel geroepen
2 ijn? Niet alien, die het meenen: veel minder, die het wenschen. Ook
is er geen keurdienst voor deze recruten; noch magister voor deze
novicen. Hier moet een persoonlijke raadgever beslissen: dan blijft
den 1-: etrokkene veel Iced bespaard van teleurstelling en mislukking,
die, zoo hij ongeschikt en ongeroepen, zich waagde aan wat zijn krach,
ten te boven gaat, zijn bitter aandeel zouden wezen. Doch jammer
genoeg velen zijn geroepen en weinig uitverkoren: wijl er zijn die
kunnen en niet durven.
Het gebeurt zoo vaak op elk gebied, dat het den mensch aan daden
ontbreekt, waar hij niet mist het kunnen; of zijn daden zijn half
en hij kan veel meer. Niet dat hij altijd wil veinzen of huichelen: wie
wil een duivel schijnen, als hij een engel is? Maar in den tweestrijd
van vreezen en willen, is soms het willen te zwak, wijl het geen
durven is. „De waarheid niet vertroebelen, en haar niet, uit vrees den
tegenstander voor het hoofd te stooten, verzwakken of verheimelijken":
dat zegt Pius XI tot geloofsverspreiders en ,verdedigers; en dat moe,
ten alien hooren die, zonder te preeken of te apologiseeren, aan het
schrijven een deel van hun krachten en hun Leven besteden.
Het is haast ongelooflijk wat al dwaze, liberale, Godloochenende
beginselen wij, katholieken, soms hebben gehuldigd op letterkundig
gebied. Al wat werd gebazeld, hebben we nagebazeld: overgenomen
alle kunsttheorieen van gisteren en eergisteren, alsof de kunst en kunst,
genieting met geloof noch zeden te maken had, en niet elke kunst,
theorie uit een wereldbeschouwing was opgegroeid, soms heidensch,
soms monistisch, nu met eeredienst van vleesch en zinnen, dan met
vergoding van het menschdom of van het kleine domme „ik". Hebben

366
we niet als vaststaand aangenomen en mee verkondigd, dat de schoon,
heid met waarheid en zedelijke behoorlijkheid alle gemeenschap miste:
dat de kunst zich hield daarbuiten en daarboven, en vrij en onafhanke,
lijk in eigen sfeer regeerde? Dachten we niet en zeiden we niet, dat
leugenachtige gedachten, dierlijke gevoelens, lage begeerten en schande,
lijke daden even schoon waren als engelenvisioenen, zoo ze in reine
klanken vertolkt werden? We hadden gemeend onszelven alle bevoegd,
heid tot onpartijdige critiek te moeten ontzeggen, indien we ons
oordeel niet hadden vrij gemaakt van alien benevelenden invloed van
geloofs, en moraal,beginselen. We eischten een innige waarheidsver,
houding tusschen vorm en inhoud, maar vreesden klein te zijn, als we
ons om de waarheid en gepastheid van den inhoud bekommerden. We
waren even liberaal als de ergste liberalen, om godsdienst en Gods
rechten buiten de kunst te houden. We merkten niet eens, dat de niet,
confessioneelen de consequentie trokken van hun niet,confessioneele
belijdenis, en dat ze hadden kunnen spotten met onze confessioneele
niet,belijdenis.
Hebben we niet, met en na zooveel anderen, de kunst om de kunst
verdedigd, en elke tendens beschouwd als uit den booze? Terwiji we
toch wisten door verstand en openbaring, dat de wereld geen chaos is,
ook niet de wereld van onze vermogens: en dat God, de scheppende
dichter van hemel en aarde, het al dat straalt en zingt met kleuren en
met klanken, voor zijn lof uit het niet heeft getrokken. Heeft soms
de strekking, Gods kunstwerken bedorven? Of hadden de drie jonge,
lingen alle gevoel voor schoonheid verloren, toen zij God zagen in
Zijne schepping, en in den brandenden vuuroven alles wat geschapen
is opriepen om den Heer te zingen? „Gezegend zijt Gij, Heer, God
onzer vaderen in den heiligen tempel uwer heerlijkheid.. .. Gezegend
zijt Gij in het uitspansel des hemels.... Zegent, alle werken des
Heeren, den Heer: zegent, engelen, menschen, alle wateren; zegent, zon
en maan, sterren, alle regen en dauw; zegent, nachten en dagen, licht
en duisternis, bliksems en wolken, bergen en heuvelen, alle gewassen
op aarde; waterbronnen, zeeen, rivieren, zeegedrochten en al wat
wemelt in het water, alle vogelen des hemels, alle wilde en tamme
dieren; zegent, kinderen der menschen, priesters, geesten en zielen,
heiligen en bedrukten van harte.... Of was er nooit kunst bij onze
kerkvaders en kerkleeraren en kerkelijke schrijvers, bij zooveel gewijde
redenaren in alle deelen der wereld? Of valt er in alle werken van
Sint Franciscus niets te prijzen als werkelijke kunst, omdat hem nooit
een woord kwam uit den mond of vloeide uit de pen, dat niet tot
strekking had de eer van God en het heil der zielen te bevorderen, —
omdat hij de schoonheid en de kunst aan de waarheid en de behoor,
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lijkheid dienstbaar maakte? Als we eens zagen met heiligenoogen de
gansche wereld, de levende en de levenlooze, de stoffelijke en de
onstoffelijke in het goud der Goddelijke Zon: dan bood een uur meer
schoonheid te genieten dan nu tien eeuwen. En, zoo we Joannes gel000
ven in zijn Boek der Openbaringen, is er op aarde geen jaspis en geen
safier, geen smaragd en geen topaas genoeg voor den muur alleen der
hemelstad; elk der poorten is een pare!, en het stadsplein, wordt
gezegd, is van zuiver goud als van doorzichtig glas. Er is noch zon noch
maan. De heerlijkheid Gods is de verlichting, en het Lam. (Hfdst. XII)
We hebben erger gedaan, dan de waarheid „vertroebeld, verzwakt
of verheimelijkt." Uit mond en hart is grove onwaarheid voortgekomen.
Diep doordenkend over de fout, moeten we zelfs belijden, dat tegen
het eerste en grootste gebod door ons werd gezondigd.. .. maar in
onwetendheid en niet uitdrukkelijk. Had men het ons gezegd, we waren
geschrokken; nu we het beseffen, huiveren we nog. We hadden niet
opgehouden te gelooven wat Christus sprak: „Niemand kan twee
heeren dienen — want hij zal of den eersten haten en den tweede
beminnen of den eersten aanhangen en den tweeden verachten. Gij
kunt God niet dienen en den mammon." (Matth. VI 24) Maar kunst
was toch de mammon niet!
❑ ❑ ❑
Den H. Franciscus, beschermer voortaan en toonbeeld der katholieke
schrijvers, zal niemand de gaven der kunst betwisten: verbeelding zoo
eigen en zoo machtig, gemoed zoo teer ontvankelijk, zoo rein en fijn,
hart zoo sterk en zoo zacht, oogen zoo scherp en helder, en ooren zoo
gevoelig voor klank en vloed van harmonien. Het ontbrak hem aan
tijd om den vorm behoorlijk te verzorgen. Bij de drukke bezigheden
van zijn herdersambt, kan dat niemand verwonderen. Maar wie had
daaraan gedacht, als Franciscus het niet zelf had verraden? En vreemd
om te zeggen, doch waard om te gelooven, die zorg was hem vreemd.
Hij kende ze niet, dan onrechtstreeks: juist gelijk de H. Vader het
ons nu voorhoudt, „Zij behooren den vorm en de schoonheid van
hun taal wel te verzorgen en hun gedachten zoodanig in woorden te
kleeden en te versieren, dat de lezers zich door de Waarheid aano
getrokken gevoelen."
De H. Franciscus was zich bewust over den vorm, niet zooals
anderen, en toc'h juist, te denken. „Ik ben niet van de algemeene
meening, en desniettemin, wat ik zeg, is de waarheid zelve." Om te
slagen is naar zijn meening en overtuigen en overreden noodzakelijk.
„Ik weet, voegt hij eraan toe, dat sommigen beweren, dat de kanselo
redenaar, op de derde plaats, moet behagen. Doch ik voor mij, ik maak
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een onderscheid, en zeg dat er een behagen is, dat volgt uit het onder,
richten en bewegen. Want welke ziel is zoo ongevoelig, dat zij niet
allermeest geniet, met den weg ten hemel goed en heilig te leeren, en
dat zij niet de grootste vertroosting ondervindt van Gods liefde? En
dat behagen, moet men schenken; loch dat is een met het onderrichten
en bewegen, het is er een gevolg van. Er is een ander behagen, dat
niet van het onderrichten en behagen afhangt, maar dat op zichzelf
staat, en zeer dikwijls het onderrichten en bewegen hindert. Het is
een zekere aangename streeling der ooren, die voortkomt uit een
zekere wereldlijke, wereldsche en profane sierlijkheid, komt van zekere
eigenaardigheden, schikkingen van vernuftige gezegden, gedachten en
woorden, kortom, die geheel afhangt van de gekunsteldheid; en dit
behagen, ik ontken sterk en beslist, dat de gewijde redenaar daaraan
moet denken; men moet dat overlaten aan de redenaars der wereld,
aan kwakzalvers en hovelingen die zich daarmee vermaken. Zij pre,
diken niet Jezus Christus den Gekruiste, maar preeken zichzelven. Wij
zoeken niet den verleidelijken opsmuk der rhetoren, maar de waar,
heden der visschers." Die woorden van Franciscus laten aan duidelijk,
heid nies te wenschen. Te behagen mag geen doel zijn: dat moet van,
zelf volgen uit de stof en de behandeling.
Maar wie zou denken, dat nu Franciscus om dat zoo klaar uit,
gesproken beginsel den vorm geringschatte: heel zijn praktijk protes,
teert daartegen, en ook zijn theorie. „De vorm, hij zegt het Aristoteles
na, geeft aan het ding zijn wezen en zijn ziel. Zeg wondere Bingen,
maar zeg ze niet goed, het is niets; zeg weinig en zeg goed, het is veel.
Hoe moet dan de inkleeding bij de prediking wezen? Men moet zich
wel wachten voor de quamquam's en de lange perioden der pedanten,
voor hun gebaren, voor hun gezichten, voor hun bewegingen: dat alles
is de pest der prediking. Vereischt wordt een ongedwongen, edele, vrij,
moedige, ongekunstelde, krachtige, heilige, ernstige en eenigszins trage
voordracht. Doch wat te doen om die te hebben? In een woord, met
gevoel en devoot, met eenvoud en diepen eenvoud, en met vertrouwen
spreken; en in de leer die men voorhoudt en dat waartoe men over,
reedt, geheel opgaan. De hoogste kunst is van geen kunst te
weten. Er hoort gloed in onze woorden, niet door kreten en ibuiten,
sporige bewegingen, maar uit inwendig gevoel: ze moeten komen uit
het hart meer idan uit den mond. Men heeft mooi praten, maar het
hart spreekt tot het hart, en de tong spreekt enkel tot de ooren.")
Wie in zijn vele geschriften de letterkundige ontwikkeling van
Franciscus wil volgen, zal zich gemakkelijk hiervan overtuigen, dat hij
1) Oeuvres de Saint Francois de Sales, edit. Annecy t. XII Lettre 229. bl. 103-104,
320-321.
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met de jaren al door eenvoudiger werd en natuurlijker, en dat zijne
groote kracht steeds lag in de hartelijkheid, die hem nooit heeft ver:
laten; altijd de taal van het hart tot het hart. Ketter of katholiek, wie
hem aanhoorde of wie hem leest, niemand kwam of komt in verzet,
hoe hard op zichzelf de waarheid ook wezen mag. Het is zijn liefde,
die overwon en altijd overwint: zij maakt hem onweerstaanbaar. Hij
heeft de menschen lief en lief zijn onderwerp; gaat in beiden op; ver,
dwijnt in beiden. Hoe persoonlijk zijn stiji ook is, toch is hij onpersoon,
lijk. En de hoorder of lezer op zijne beurt gaat op en verdwijnt in het
gesproken of geschreven woord, beter nog in al de schoone en lieve
dingen, en voelt zich daar een met den minnenden en minnelijken
Franciscus. Hoe is dan botsing mogelijk? Nooit brengt de heilige
kerkleeraar en zoo uitmuntende schrijver zijn „ik" naar voren, nooit
laat hij het voelen en gelden, vraagt noch ontzag voor zijn wetenschap,
noch bewondering voor zijn redenaarstalent of zijn dichterlijk kunnen.
„Ik zou niet willen, dat men zei: 0 wat een groot redenaar is dad
o wat een prachtig geheugen! o wat een geleerde! o wat is hij wel,
sprekend! Maar ik zou willen, dat men zei: 0 wat is de boetvaardigheid
schoon! o wat is ze noodzakelijk! Mijn God, wat zijt Gij goed, schoon!
en zoo meer van dien aard; of dat de toehoorder, wig in het hart
gegrepen, niet anders kon getuigen, dat de predikant heeft voldaan,
dan door verbetering van eigen 'even."
Niemand zal beweren, dat wat Franciscus aan den aartsbisschop
van Bourges, broeder van de heilige mede,stichteres van de Orde der
Visitatie, schreef over de gewijde welsprekendheid, noch aanvulling
noch aanpassing behoeft, om voor alle letterkunst volkomen te gelden.
Maar het is toch zeker te wenschen, dat aan de verheven gedachten
van den heilige, die jammer genoeg hier zijn inkleeding missen, de
verdiende aandacht wordt geschonken, in vrome en diepe overweging.
Wat heeft, onder meer, het zoeken naar kunst er velen steeds bedrogen;
zoekende werden zij gezocht en konden de kunst niet vinden. De
kunst zit niet in het opvallende, in het zonderlinge en het vreemde.
Kunst is niet verbazingwekkend, en bewondering geen verwondering.
Grooter lof is slecht denkbaar, dan dat wie lezen kan en begrijpen,
oordeelt, dat het zoo is en zoo moet wezen. De aangewezen weg om
tot kunst te komen is zichzelf en de kunst vergeten, om met groote
liefde zijn stof te doordringen en te bewerken; die liefde brengt be,
geestering, getroost zich alle moeite, behandelt met kieschen eerbied
het groote en het kleine, brengt overal licht en schittering, geeft leven
aan alles. Wie liefheeft, ziet altijd schoone dingen, en dringt niet
zichzelf, maar wat hij liefheeft naar voren. Aileen liefde doet zingen.
Maar wie in woorden zingt, moet woorden ook beminnen. Men denke
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aan Sint Franciscus, die bij al die liefde nog grooter liefde had voor
God en voor de menschen.

0 0 0
Wij zijn gewoon te zeggen: die was een heilige en toch een kunste,
naar, een geleerde. We zeggen van Franciscus: een groot heilige en
toch een groot letterkundige. Niemand valt het op, dat zoo wordt
gesproken. Wie gelooft niet, wie denkt niet, dat de kunst, gelijk hij ze
heeft begrepen, hem schaden zal om waar en goed te wezen, hem zal
beletten of minstens hinderen om in voile schoonheid mensch te wezen,
hem zal verminderen in wat ver boven letter, en woordkunst is ver,
heven, wat kunst is van wijsheid en leven, en dicht brengt bij Christus
en hoog in den hemel? Och! dat toch Franciscus, die bracht naar buiten
de harmonie van binnen, daarboven voor ons bidde; dat wij, geheel
omvormd naar zijn hooge beginselen van kunst en leven, aan God en
naaste steeds hooger schoonheid in woorden en daden mochten geven.
En waarmee we trachten zullen Franciscus' gunst te winnen? We
zullen hem tweemaal aan Katholiek Nederland en Nederland aan hem
geven. Of zouden aile Katholieke schHjvers te samen, die Gods Voor,
zienigheid en den H. Vader zoo innig dankbaar zijn voor de gave
van Franciscus tot voorbeeld en patroon, nu lust en krachten missen
om de schoonste werken van den heilige, „Philothea" en de „Ver,
handeling over Gods liefde", in Nederlandsche taal, den schrijver en
de boeken waardig, te vertolken, en daarmee ons yolk te begiftigen?
Doch bij die eerste wijze om Nederland en Franciscus nauwer te ver,
eenigen, zou zich een andere kunnen voegen. Al zeggen we het zachter,
de wensch is wellicht sterker. Met de derde eeuwviering van Franciscus'
overlijden valt het stichtingsjaar samen der Katholieke Universiteit.
Maar ruim drie eeuwen geleden berokkende de afval van Nederland
veel droefheid aan Christus' H. Kerk; en Franciscus was getuige van
het zoo treurige fejt, dat onze voorouders trokken naar het verre
Geneve, om het onvervalsc'ht venijn van Calvijn als aan de bron zelve
te drinken. Zij behoorden wellicht tot de leerlingen waarvan de H.
Vader spreekt in deze Encycliek, en waarvan hij verhaalt, dat „de
kettersche predikanten hen pleegden te vermanen, zich niet door de
verleidelijke taal van den Geneefschen missionaris te laten aanlokken,
en zich niet door hem te laten vangen." Voor die dwaasheid van weleer,
die voor ons land de ergste gevolgen had van dood en ondergang van
zoovelen; nu er teekenen zijn van veler opstanding en verrijzenis, van
terugkeer tot de Kerk van Christus; nu eerherstel, aan God en aan
Franciscus gegeven. Door toedoen der katholieke schrijvers krijgt de
bisschop van Geneve een zetel aan de katholieke Universiteit van
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Nederland. Hij zal ons leeren, hoe wij onze afgedwaalde broeders weer
tot den eenen schaapstal brengen, en hoe we in geloof en werkdadige
liefde zelf kunnen winnen. Verlangen we te veel, dan willen we zwijgen
over de apologetische werken: „Les controverses" en „La defense - de
1'Estendart de la sainte Croix", en blijven we bij dezen toch niet
onbescheiden wensch, dat aan onze Universiteit, gelijk aan twee Uni,
versiteiten te Rome, een hoogleeraar in ascese en mystiek, aan pries,
ters, kloosterlingen en ontwikkelde leeken zal voorhouden wat de
H. Kerkleeraar in zijn „Introduction a la vie devote" en in zijn „Traitte
de l'amour de Dieu", met groot gezag en nog meer liefde, voor alle
tijden leert aan alle menschen. Wordt deze wensch tot werkelijkheid
in ons midden, dan hoort God en hoort ook Sint Franciscus den Vader
der Christenheid heel zacht verzuchten: Van alle landen werd mijn
Encycliek het best door Nederland begrepen.
Stein (L.).

Dr. J. M. J. GEERTS, M. S. C.
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GEBED VOOR ONS, DICHTERS. *)
Heer heb medelijden met ons, dichters,
verloren in het bedrijf der mensen, donker als het diepe gaan der
molenstenen.
Zo weinig zijn er die vernemen
het krijsen van onze stiften in het metaal der dagen,
de fijne geluiden die uit de werkkamer doordringen tot U.
Wij dichters liggen dag en nacht gebogen over Uw hart,
beluisteren het heimelik werken van Uw hart
in alle ding dat groeit en groot wil worden aan U.
Aan onze haren trekt Gij ons op naar U,
gestadig doet Gij ons pijn: daarom hebben wij u lief.
Dit alles weten onze 'broeders niet meer:
hoe Gij van ogen, lippen en handen
de bloemen hebt gemaakt,
en de kreten van het dier
als belle en donkere vlammen die Jansen door de dag der mensen;
Hoch hoe de bomen als kan'delabers branden
en dragen lichte gedachten naar de hoge trans.
Ons, dichters, heeft gebroken
het zwoegen van de weide onder lage wind
en de verdoemenis ider wateren in de oude sluis
al van in onze kinderjaren.
Met de zilveren maan speelt ons verlangen cricket over de dagen.
Heer, voor een schoon en groot spel Beef ons kracht!
Luidklinkende landen trekken ons aan,
in zonverblinde spoorhallen zijn wij thuis,
aan de staketsels en op het paalwerk in zee.
vuursteden vlinderen zinnelik en groot
om de tumultvergeten dorpen waar Gij ons te leven zet,
waar wij gebogen zijn om te vervullen een grote goedheid,
een izachtmoedigheid onder de mensen en dieren, een jonge stralende
heiligheid
— beiaarders Uwer blijdschap, krachtige kolveniers des Gebeds! —
om er de lof te zingen van Zuster Armoede
lijk de zoete Vaider der ieeuwerken, haar grauwe bruidegom:
de troebadoer van Assisi!
WIES MOENS
*) Uit de nieuwe bundel „Landing", die in April e.k. denkelik zal verschijnen.
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HET BEZOEK VAN DEN ENGEL.
Voor een kind....

VOOR0LIED.
Over mijn avondhuis
bij purpren boomen
is zingend windgesuis
heel rein gekomen.
'k Ontstak mijn bloemelamp
voor lichter vrede.
Ver luidt nu klokgetamp
van vesper stede.
Wie fluisterde er mijn haam
met teeder koozen?
Er waait aroom door 't raam
van witte rozen....

BOODSCHAP.
God's engel op sneeuwlichte wiek
kwam ruischloos dalen
met hemelzoet vedehmuziek
en zang koralen.
En zuivre luchten koel en diep:
uw oogenozeeen....
en of uw lieve stem mij riep
en ried mijn wean....
0! lijk dees zomeMeeljen doen
langs tuinewegel:
druk op mijn ziel uw heilge zoen:
God's vredeozegel.
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EN GELEN%NAAM.
Uw engelen%naam.... een fluisterwoord
als nimmer teer in aardsche steden
bracht liliale blijdzaamheden
in huis van zon doorgloord.
Want nachtegaal bij avondglans
zoo mooi niet slaat in donkre kruinen...
noch veel%muziek uit zomertuinen
noch klokkenspel van torentrans....
zoo God U noemde.... (o! sluit het raam
en gaan we bidden....) Blauwe vrede
dauwt over bloemen en huize en stede....
Een fluisterwoord.... uw engelen%naam....

AVONIM,IED.
0! blanke weelde en sierlijkheid
van engel%vleuglen — veilge wake —
bij goudgetemperd lampe%blaken
die eenzaamzwijgend huis verblijdt.
0! blauwe vree van hemelkleed
waar star na star ontluikt en flonkert.
De rozen sluiten. Tuin verdonkert.
De voornacht daalt vol warend leed.
01 sneeuwen heil van wieken rond
mijn moede ziel.... In purpren schijnen
uw heilig fluistren: eeuwig deinen
van avond%lied uit engelenomond.
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DROOMoNACHT.
Omdat uw kleed van hermelijn is
met zilvren zoom
en uw gelaat zoo heiligorein is
in lichten droom....
Omdat een ver paleis uw woon is
aan hoogen trans,
omdat met starre uw gouden kroon is
wonder van glans....
Omdat uw blauw oog eindeloos is,
en lief: uw lach,
omdat uw hart een roode roos is
in zomerodag....
Omdat uw vederowitte wake is
Engelogeheim . . . .
wanneer de rust op alle dake' is
in vaderheim....
Omdat uw woord zoo zalvend warm is
als Teed begint,
Uw liefde een schat voor ziel die arm is
van weenend kind....
Omdat uw kleed van hermelijn is
met zilvren zoom,
en uw gelaat zoo heilig%rein is
in lichten droom....

ONTWAKIN G.
Mijn ziel ontwaakt met teeren schroom
van engel neven mij....
1k zong met U in blije droom
het lied van Mei.
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0! na dees witte starren:nacht
zoo zuiver uw gelaat!
Het wies als leelje uit sneeuwen pracht
van dageraad.
Met diamant en pereldauw
uw reine harenkrans.
Uw oogemzeeen, rustig,blauw
vol zonneglans....

VREDE,ZEGEN.
0! die me' uw gouden zegen wijdde
op blanke hoof d
eer nacht op donkre velden spreidde
en lamp gedoofd....
Eer vroegste starren fonklend brandden
van Mei, zoo broos....
eer sloot veloeren,roode randen
een moede roos....
Geheime! eer laatste maal bereid was
in zwijgend huis
eer eeuwge nacht alom gespreid was
van wind gesuis....

NAAAED.
Gij kwaamt, o kind, met glimlach om den mond
en zon in de'oogen,
of God uit blauwgewelfde hemelbogen
zijn engel zond.
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0 vroomste vreugd! „floor weer het ver getamp
van vreemde klokken
De weelde glanst van lichte kinder4okken
aan gouden lamp.
Heel witte stilte bloeit: een geurge bloem....
Luister hoe blije
mijn hart gaat zingen lijk van duizend bijen
het zoet gezoem..
De vlam van mijn geluk, o laaiend vuur!
doorgloeit dees avond....
Een ziel aan hoogontsprongen bron zich lavend,
kristal z•56 puur....
Gij kwaamt, mijn kind! met glimlach om den mond
en zon in de'oogen,
of God uit blauwgewelfde hemelbogen
zijn engel zond....
Herdersem (Vlaanderen)

HUBERT BUYLE.
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HEYNRICK'S ROEPING
(± 1170)

II
Dat wij Sinte Servaes' trouwen
Soe voele ghenyeten moeten,
Ende onse sonden soe gheboeten
Dat ons God moet gheven
Sijne hulde ende sijn rike
Ende vroude ewelike
Mit sijnen ghehoersamen,
Dat gheschie ons alien! Amen.
Heynrick legt de veder neer en verbergt het hoofd in de handen.
Voor zijn ingekeerden blik bewegen in bonten wemel nogeens alle
wonderen van Sint Servaas' leven, vanaf zijn geboorte uit „Onser
Vrouwen gheslechte", tot zijn schoonen dood te Tricht. Hij ziet de
wegen waar zijn heilige ging, de steden waar hij verwijlde, Jerusalem,
Tongeren, Tricht, Keulen, Rome, alsof hij bij al dit reizen en verblijven
waarlijk van Gods 'bode de trouwe gezel was. Heeft hij met hem
niet den jubel of het weekiagen der volksmenigten gehoord, fellen
woordstrijd gevoerd tegen de ketters, geleden om den laster van Ton,
geren, gebeden op Sint Petrus' graf in angst voor de Christenheid door
Atilla bedreigd? Den Engel heeft hij telkens weer aan Servaas' zijde
zien gaan of staan, en van ,eerbied huiverde hij voor de gouden 'hemel,
viammen, die schenen in zijn kerker binnen het Hunnenkamp, boven
zijn stroobed in de schuur voor Keulens wallen en aan den hemel
boven Tricht in zijn zalig stervensuur.
Acht maanden is het geleden, sinds Heynrick dien September,
nanoen door de zwoele, harsgeurige Loonsche lanen reed, uit den
slot,erker terug naar zijn kloostercel, de Vita Sancti Servatii aan het
hart. Dat bij den regelmatigen draf van het paard, de dietsche woorden
der aanvangsbeden opwelden uit zijn droefenis, almaar milder vloeiend
en zijn rouw uitwisschend. Tot hij bier kwam en zich te schrijven
zette, zonder willen of weten schier, almaar voort. Een en zeventig
kapittels waren volzongen eer de Advent begon, en nog vier en zeven,
tig voor de Vasten. Toen begon het overschrijven, letter na letter
geteekend. Zonderdat iemand geraden heeft, wat hij wrocht. Al vroe,
gen hem ook menigmaal de medescholieren, verwonderd om zijn weg,
sluipen, of hij zich oefende tot eremiet. Vlottend welden de dietsche
woorden en stroomden de rijmen, en de moedersprake werd hem tot
aldoor dieper verheuging om haar welluidende zinrijkheid. Leek het
niet of Sint Servaas' leven zich zelf zong? In het guile voortvloeien
omglansden de regels hem met hun eigen stille klaarte, die wel een
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weerschijn geleek van de gouden hemeivlammen om Sint Servatius'
slapen en sterven.... En dit bleef. Dit straalt hem nog tegen van het
schoone schrift op het phylacterium.
Dat hij het thans goed bezinne:
Zooeven heeft hij onder de allereerste in dietsch gedichte heiligen,
legende zijn Amen geschreven. En vervuld is wat hij hoopte: vol,
eindigd is zijn dietsch dichtwerk op dezen vigiliedag van Sint Servaas'
hoogtij. Morgen, den dertienden van Lentemaand, zal hij opnieuw door
de Loonsche dennenlanen rijmen, het geluk tegemoet! Want Agnes
zal er zijn in den torenerker, naast hun moeder!
Dit is het: van Sint Michiel tot Sint Servaas' vigilie heeft het dichten
hem opgeheven en laten voortzweven in die zonderbare opgetogen,
heid, en het eenige wat hem daar nableef van de vroegere kwellingen,
was de bezielende overtuiging: met alle wendingen van dezen rijmen,
stroom merle, al dichter en dichter de geliefde te naderen.
Morgen! In den ring der zes flonkerende torenvenstertjes zullen
ze neerzitten, omschenen door de feestelijke Meizon, die ook zijn stem
zal doortintelen. Want lezen zal hij, alvoort, terwijl, naast haar moeder,
Agnes lenig genegen luistert. Omzingen gaan haar de dietsche rijmen,
die hij vond, wiji zij ze zou hooren. En wanneer hij na kapittel en
kapittel, het dindelijk weer durft wagen de oogen naar haar op te
slaan, zal hij diep in haar zonnestralenden blik het geheim zien droo,
men, dat hij er immer mijmerend en verlangend zocht, een belofte
van hemelsche zaligheid op aarde.... Morgen. De eigen zang zal haar
en hem, hen samen en tegelijktijdig, omvloeien met zijn licht, die
wonderen om hun eigen wonder heen, de weerschijn der gouden
hemelvlammen om de gouden hemelvlam van hun minne. En na het
Amen zal het gebeurd zijn: Agnes' en Heynrick's leven voor
immer een!
En deze weelde, die hem nu reeds doorwarmt, deze verhooring van
alle bidden, dit allerschoonste van het menschengeluk, hij dankt het
zijn patroon en heere. Het is de genade, die Sint Servaas schonk aan
wie bijna drie seizoenen lang zijn leven herleefde, en langs zijn wegen
wandelend, dieper en dieper doordrongen werd van eerbied voor zoo,
veel iheiligheid. Want dit vooral is het wonderbare: hij staat voor geen
keuze of tweespalt, doch weet als vaste zekerheid: een trouw dienaar
van God en zijn schutspatroon wit hij blijven, maar niet als priester,
wel aan Agnes' zijde. En tot zijn lieve landsvrouwe en moeder zal hij
zeggen: „U sprak waarheid: weten is mijn loon." Daar zal Agnes zijn,
om met hem het goed recht van hun liefde te verdedigen. En winnen
zullen ze, al moet hij in ridderrusting ter kruisvaart om roem en
's keizers gunst en rijkdom te verwerven. Voelt hij niet voortaan alles
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te durven en ook te kunnen? Acht maanden geleden was hij een
onnoozele knaap, thans heeft hij zich zelf tot een wilskrachtig en
moedig man gezongen.
Hij is opgestaan van den driepoot aan de lage eiken tafel, waar zijn
perkament ligt te glanzen in de Meische middagzon, die door het eerie
open ruitje van het kleine kruisvenster valt. Met de armen overeen:
geslagen ziet hij welvoldaan neer op de geleidelijk lijnende zwarte
regels der vijf kolommen, die het breede blanke blad vullen, bij elk
nieuw kapittel een sierlijke kleine hoofdletter van karmijnrood en
goud. Voorzichtig neemt hij het eindelijk op en rolt het in zijn teeder
streelende vingers. Rijzig staat hij daar, het gelaat nog warm overo
bloosd na den geluksdroom, die diep in zijn oogen namijmert; licht
genegen het hoofd naar het eigen behoedzaam hanteeren van dit alley;
kostbaarste dat zijn vingers ooit mochten aanroeren: het voltooide
zelfogeschapen werk, het nieuwe in nooitogezongen taal, zijn tastbaar
g e b e d ....
Daar hoort hij hoog en helder over de leien daken van basiliek,
monasterium en proostdij, de eerste vesperklok luiden, ziet door het
open venstervakje de bloesemwitte toppen der oude perelaars in den
kloosterhof zacht bewegen. Een blauwe duif opgevlogen van de dako
goot klapwiekt er zegenend over.
Allengs is Heynrick tot de werkelijkheid weergekeerd. Als na
wekenlange afwezigheid blikt hij zijn
rond, met haar wanden van
zwaar gevoegde ruwe rotssteenen, haar
haar uitgesleten roode estriken,
den boekenschrank in den eenen, zijn polster in den anderen hoek,
het hoofdeinde tegen de ijzerbeslagen kleerenkist. Hier de schrijftafel
met den inkthoren, den zandlooper, de ganzeveeren, Jocundus' Vita
Servatii bedolven onder bijbels, manuscripten en getijdenboeken, en
in de houten kleppen de losse velijnbladen met de vier en zeventig
kapittels over de mirakelen en de verheerlijking van Sint Servatius
na zijn dood, vergaard voor het overschrift. Moge het gereed zijn voor
Pinksteren, als het eerste novicenjaar eindigt en hij Servatius' scola
en het goed Tricht gaat verlaten, om alleen nog Agnes' dienaar te
zijn levenslang.
Eer hij opnieuw wegdroomt in die toekomst van geluk, verschrikt
hem een onhandig gerammel aan zijn deurklink. Haastig wendt hij
zich om en schuift den grendel weg, die hem zoo veilig binnensloot
in zijn hemeldoorklaarde eenzaamheid. Onthutst blikt hij in het goeo
dige, doroblanke rimpelgezicht van zijn lieven ouden Hessel, die hem
toeknikt, klein en verschrompeld opziende naar Heynrick's struische
rijzigheid, altijd met de eendere vaderlijkogelukkige vereering in de
nog levendige oogen.
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„Ik kom je halen, jonge vriend."
„Dat is waarlijk voor" het eerst, broeder Hessel. Zeg het me gauw;
wat kan ik voor u doen?"
„Er zijn hooge pelgrims voor Sint Servaas, die naar Heynrick van
Veldeke vragen."
„Wie ter wereld komen hier en vragen naar mij, broeder Hessel?"
„Je lancl en leenheer met de zijnen in eigen persoon", bevredigt
de grijsaard maar terstond de nieuwsgierigheid, waarmee hij, plaagziek,
veel liever zoo lang mogelijk zou willen spelen. „Het lijdt geen uitstel
of bedenken. Kom maar dadelijk mee."
„Is daar graaf Lodewijk? Niet alleen?" Hessel begrijpt niet waarom
Heynrick stamelt en hem aanstaart als een slaapwandelaar, die half
ontwaakt is.
„De graaf en zijn vrouwe, hun dochter en twee zoons, en nog twee
andere ridders — zeker voorname vreemdelingen. Drie schildknapen
bij de paarden op het proostdij,erf. Het gezelschap wacht je in het
Noorderportaal. Ze willen het liefst onder jouw geleide naar de relie,
ken. En of ik blij ben er zoo mooi langs te komen! Ze zijn me te deftig.
Koster Hessel heeft liever met dorpers te doen en met het yolk uit de
Trichjer stegen. Je weet het, met het diet dat geen latijn verstaat en
altijd maar wacht op Sint Servaas' legende, in hun eigen smijdigen
tongval."
„Dus hun dochter ook? Agnes? Weet je 't wel zeker, broeder
Hessel?" Van heel Hessels radden praat heeft Heynrick alleen dit
eene woord verstaan, en hij hapert nogeêns haar naam, nu de oude
hem bij den arm grijpt en schertsend vraagt:
„Zeg, heb jii zitten dutten over je boeken? Wrijf eens duchtig je
domme oogen uit, en kom."
Hessel gaat voor. De sleutelbos aan zijn leeren gordel klinkelt bij
iederen voetstap. Heynrick volgt met brandende oogen, een brandende
blos op het gezicht, het hoofd neer, de gevouwen handen in de wijde
pijmouwen verborgen. „God en Sint Servaas mogen mij bijstaan."
Hij wil den storm beheerschen, die hem doorschudt. Moet hij niet
rustig en waardig verschijnen voor de wachtenden? En Agnes
weerzien! „Stil mijn hart, stil dan, stil". . ..
Ze gaan langs de strakke celdeuren, het smalle wenteltrapje of met
de hooge arduinen treden tusschen den rondenden wand van den
kleinen hoektoren, en komen door een laag nispoortje in de breede
kruisgang. Hol klinken in haar lang,beidende leegte hun voetstappen
op. Hessels sleutels rammelen. En nog luidt de vesperklok, maar haar
geklepel, weertoond door gevels en wanden, klinkt hier diep en
duidend.
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„Nu bidden wij den reynen bock
Sinte Servaas, dat hij te Gode
Wille bidden ynnentlike
Voer sijnen dienaar Heynricke."
Daar heeft Sint Servaas' dichter opnieuw vorm en woorden ge,
vonden voor zijn gebed. Hieraan alleen nu nog denken en zich zelf
vertrouwen! Hij die immers alles durft en kan voortaan. Toonen thans,
dat hij geen schuchtere, droombevangen knaap meer is....
Op eenige schreden afstand buigt hij en prevelt zijn „welgekomen"
voor de groep, ziet, zonder de enkelingen te onderscheiden, hoe ze het
kerkportaal vult met kleur en schittering.
Meteen treedt graaf Lodewijk zelf, een kloek gebouwde vijftiger,
met gul uitgestoken handen op Heynrick toe.
„Mijn weleerwaarde pleegzoon, komen we je niet al te onverwacht
uit je studie opjagen? Zie ons ter beevaart naar Sint Servaas, op ver,
zoek van het bruidspaar."
Maar reeds is de landsvrouwe naast haar gemaal gekomen, waardig
en jeugdig als immer in haar recht neerplooiend overkleed van
goudlaken, doorweven met de blazoenen van Loon en Reineck, de
losvallende wijde mouwen, zooals hals, en roksnitten open op de
glanzige samaar van zonnegeel satijn. Licht speelt in de emeralden
van de gravinnekroon. Star ziet Heynrick haar aan, terwij1 ze met
zachte stem hem zegt, 'ontroerd toch en in een adem, alsof ze de
moeilijke woorden lang overwogen in zich meedroeg:
„Weet, Heynrick, dat onze dochter Agnes, de bruid is van Otto
van Witselbach, onlangs door Barbarossa gesteld tot hertdg van
Beieren."
Tegelijk ziet Heynrick, als een droomverschijning, Agnes, de ge,
lief de. Ze is in wit en roomgeel. Als toegeslagen vleugelen plooien de
overmouwen neer, en een smalle goudband met saffieren bezet, omsluit
den dauwwazigen sluier, die de zonnegolf der haren ijl overschemert.
Onbevangen reikt ze Heynrick de hand, kinderlijk blij:
„Lieve vriend", vult ze haar moeders plechtige tijding met een zon,
nigen lath aan: „kom je binnenkort onze bruiloft bezingen?" En Otto
van Witselbach terstond aan haar zijde, een pralend ridder in blauw
en goud, reikt hem minzaam de hand. „Veel hoorde ik over u, heer
van Veldeke. Waarlijk, het verheugt me u te zien."
Heynrick mompelt wat, glimlacht wat, ziet niets meer, weet niets
meer, maar wendt zich werktuigelijk af, met noodend gebaar de groep
voorgaande om hun de deuren der kerkpoort te openen. Daar treedt
hij terzijde, en de mantels der ridders strijken hem langs de handen,

383

de sleepen der edelv‘rouwen over zijn voeten. Hij kan zich alleen nog
afvragen, of dit waken of droomen is.
Graaf Lodewijk en zijn oudste zoon Geeraert voegen zich aan zijn
zijden, nu hij wegwijzend door het middenschip der basiliek voortgaat
naar het hoogaltaar, de breede arduinen treden op boven den rechter
krochtingang.
Midden op den marmeren altaarvloer knielen ze allen neer voor
het ciborium, en bidden met de saamgelegde vingertoppen voor de
borst geheven, eerbied in den stil uitschouwenden blik. Volgen dan
Heynrick in de absis, waar hij hen opnieuw voorgaat, een trede af,
buigend onder de Noordkist door, die rust op haar hardsteenen ver,
hoog door vier ranke kolonetten geschraagd.
Eerst graaf Lodewijk, dan de vrouwen, de ridders een voor een,
volgen zijn voorbeeld en bidden onder de kiste, willens of onwillens
klein en deemoedig in de lage enge ruimte. Opnieuw voegen ze zich
nu tot ,een groep samen ien zien op naar den gulden schrijn, stralend
van edelsteenen en bergkristallen in de loover, en letterranden om
het beeldwerk.
„Verhaal ons haar herkomst, Heynrick", vraagt de landsvrouwe, ter:
loops haar hand leggend op zijn arm en hem tegelijk haastig onder,
zoekend aanziende.
Zonderdat er leven komt in zijn doff en blik en starre houding,
begint Heynrick, plichtmatig, eentonig:
„Tegelijk met het ciborium boven het hoofdaltaar schonk Karel
Martel dezen schrijn aan onze kerk, na zijn overwinning op de Sara,
cenen bij Poitiers, de zegepraal der Christenheid, op Sint Servaasdag,
den dertienden van Lentemaand 732."
Maar de gravin verdriet deze stroeve kortheid. En om hem tot uit,
wijden aan te moedigen, vraagt ze: „Hoorde Karel Martel kort daarna
niet, 's nachts in zijn droom, een oud man kiagen over het groote
onrecht, dat Sint Servaas, zoo klaar en licht stralend in het hemelrijk,
te Tricht reeds vier eeuwen in een diep graf onder de aarde lag ver,
borgen?"
„Ik weet het", valt Agnes haar levendig bij; „Willegijs zond hij, den
bisschop van Keulen, die met Sint Hubrecht, toen bisschop van Tricht,
het heilig gebeente heeft opgedolven."
Door die stem van smeltend zuiver zilver gewekt, spreekt Heynrick
zacht voor zich heen:
Doen sy dat graff opbraken,
Daen quam eyn soe soeten gore
Om dat graf, ende daer voere,
Die soeter was verre,
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Dan wierouck ende myrre.
Noch balsame, noch aloe,
Sullich roke en waert nye meer.
Noch muskus noch ander cruyt
En gaff soe goeden roeck nye uut.
Sij loefden Gode den hoechsten
Uit herten ende mit tonghen;
Scone psalmen, dat sij songhen
Daer men Gode mede vleet:
Dat vers dat daer ghescreven steet,
Dat spreeckt: „Exurge, Domine."
Hon was sachte ende wee.
Sy waren rouwich ende vroe.
Het spreeckt in dutschen alsoe:
„Stant op, Heer
„Ende slape niet meer."
„Maar", roept de jongste van Loon uit, de zeventienjarige Hendrik,
„dit zijn dietsche rijmen, wel zoo vol klank en zwier als de Fransche,
die ik den troubadour van het Kleefsche hof onlangs hoorde zingen."
„Mooi zoo, mooi! Zulke taal kan ieder Christenmensch tenminste
verstaan." Heer Lodewijk knikt, glunder van voldoening. „Nog nooit
heb ik dietsch dicht gehoord. Maar dat klinkt. Dat is ons eigen. Even
graag hoor ik het als mijn schallenden jachthoorn in den herfstwind,
wanneer het ruischt van dorre bladers."
„Meer daarvan, Heynrick", vleit, overredend met haar zoete stem,
Otto van Witselbach's bruid.
„Stand op, Heer,
Ende slape niet meer",
herhaalt Heynrick, wezenloos de hand langs voorhoofd en oogen
strijkend, als nevelde daar een webbe, dat hem verblindt en ontzint.
Weer legt de landsvrouwe hem de fijne vingers op de stugge pijmouw
en laat die daar, nu ze werkelijk zijn aandacht heeft gewonnen:
„zijn dit de- dietsche rijmen waarom ik je bad?" vraagt ze zoo, dat
alleen Heynrick voelt hoe ze duidt op hun geheim. Hij glimlacht wrang.
„Inderdaad, edele vrouwe, dit zijn eenige regels van de bijna ander,
half honderd voltooide kapittels."
„En ik die waande, dat je zou vergeten!" Er is meer klagen om hem,
dan zelfbeschuldiging in haar verzuchting. Schichtig zoeken Heynrick's
oogen de hare:
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„En ik die waande, dat rijm na rijm me naderbracht tot het geluk",
prevelt hij.
„Dichter, die rijmend zich in wanen wiegt." Ze vreest niet meer
dat de anderen haar zullen verstaan: ze hebben zich afgewend, dieper
de absis in, waar broeder Hessel hun, uit Sint Servatius' wisselkleurig,
purperen zwaar,geribde glazen nap, het heelend water te drinken reikt
uit de bron, die de heilige bisschop met zijn staf in de bloemenwei
liet ontspringen.
„Verloren waan, verloren dicht, verloren dichter", stoot Heynrick
dof uit, bijna gemelijk.
„Wie zijn leven verliest, zal het leven vinden", wil de vrouwe hem
troosten.
„Welk leven nog voor mij? Liefde niet, roeping niet, geen ridder
ter kruisvaart, geen priester in God."
„Eerste dietsche dichter." Ze ziet hem diep aan, want ze verlangt
zijn hart te verheffen met die benaming. Tegelijk behaagt haar dit
vluchtig wisselen en kaatsen met zoo veelbeduidende woorden. Maar
jonge Agnes komt, en staat er in den zonneschemer, die gloort over
ciborium en Noodkist. Argeloos vraagt ze:
„Laat ons den Sleutel kussen, Heynrick."
Ze ziet niet, hoe hij bijna terugdeinst, hoort niet hoe aandoening
zijn stem verstikt.
„Aileen priesterhanden mogen den Sleutel aanraken", weert hij af.
„Alsof jij geen priesterhanden hebt", pruilt ze als een teleurgesteld
kind. Maar reeds keert ze zich tot broeder Hessel en herhaalt haar
vraag. Gewillig neemt de grijze kanunnik dat kostbaarste alter kleinoo,
den op.
Dien behielt Sinte Servaes
Teynen lyteiken ende ghewerke,
Van hiemelschen ghewerke,
Dat nye man sulken en sach,
Noch nyemant ghewerken en mach
Met mensscheliken synnen.
Dat Bede Sinte Peter heme te mynnen,
Sijnen arbeit hi hem daer mede gait:
Hij gaff hem die selve ghewalt,
Die hem God hadde ghegheven,
Over die dode ende over die leven."
Dit zwerft door Heynrick's brein, terwijl hij daar staat en het aanziet,
hoe eerst Agnes, dan hertog Otto zich overneigen en met de lippen
schacht en baard van den grooten zilveren sleutel aanroeren, het lenig
rankend looverwerk van de schacht, de vijf open kruisjes in den
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kruisvormigen sleutelbaard, doorschenen van de schemerzonnigheid
die het weidsche hoogkoor vervult. Ook de landsvrouwe heeft zich
van Heynrick afgewend tot den kus op den Sleutel.
„Ghewalt over die dode ende over die leven", het bonst in Heynrick's
hart, het hamert in zijn hersens. Hij wijkt, een schrede terug en nog een
schrede, kan toch den blik niet afkeeren. Agnes' hand is in Otto's hand
gegleden. Schoon is Agnes alsof ze neerzweefde langs de sterrenstraten,
speelgenoote der aartsengelen. Van hemelglans is haar gewaad door,
drenkt, hemelglans omvloeit haar hoofd. IJle lichtgestalte in deze
gulden schemeringen, schimme uit het rijk der zaligen. Zoo schoon
zag hij den Engel niet die Sint Servaas geleidde. . . . Maar haar hand
ligt in de hand van dien vreemden man, — zie dat aan — en hoe,
bij het vluchtig toespreken, zijn blik in haar blik verzinkt, dat ze
bloost en beeft.
Die blischaft sunder rouwe hat,
mit eren, die is ricke,
dat herte, dar die rouwe in sat,
dat levet j amerlike . . . .
Zoo is het: Als waarheid gebeurt daar voor zijn oogen en in zijn
hart, wat hij eens zong in zijn weemoed, die zoet geluk was, vergeleken
bij dezen dood in hem.
Hoor! Daar komt, als het aanruischen van den murmelenden zeevloed,
het gedempt dreunend, zingend bidden van vele zware mannenstem,
men naderen. De vespers gaan aanvangen. Hessel heeft de waslichten
onder het ciborium ontstoken, en to weerszijden van de Noodkist
knielen de Loonsche pelgrims neer, heer Lodewijk met zijn zonen links,
de landsvrouwe en Agnes rechts; achter hen staan met gebogen hoofd
Otto van Witselbach en zijn vriend de Duitsche ridder.
Naast het nispoortje in den linker absiswand draalt Heynrick nog
even.
Reeds vullen de kanunniken de koorbanken. Dan komen levieten met
wierookvaten, en volgt, door twee dekenen begeleid, Garsindonius,
de groot,proost, oud,bisschop van Mantua. Statig schrijdt hij met den
kromstaf, gemijterd, gehuld in pralende kazuifel.
Ecce sacerdos magnus, qui in diebus suis placiut Deo, et inventes
est justus.

De groot,proost heft de vesper:antifoon van Sint Servaas' Vigilie
aan:
Ziehier een groot priester, die in zijn levensdagen aan God behaagde
en rechtvaardig is bevonden.

Bleek bestorven, het voorhoofd zwaar berimpeld, de trekken om neus
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en mond ouwelijk verscherpt, wijkt Heynrick achterwaarts, ziet nog
Agnes.
Dan ontrukt hij zich aan zijn onmacht, spoedt door het nispoortje,
zeven treden af, de gerwekamer door. Stoot daar, ruw in zijn haast,
de zware deur open naar de kruisgang en jaagt voort, het wenteltrapje
op, de stille deuren langs, naar zijn eigen cel. En gooit er zich neer op
het polster, voorover, om zijn woeste snikken te smoren.
„0 liefste, liefste".... Wild slaat hij de armen uit, beukt het voor,
hoofd neer op de peluw, hard, aldoor harder. Ligt dan weer lange
wijlen roerloos, kreunend om den dood.
Plotseling vaart hij recht, eindelijk stil. En rukt zich het novicenkleed
van de leden. „Het is een straf, dit ongeluk! Gods straf, voor mij.
Omdat ik in het kleed van een toekomstig priester op aardschen lust
zinde. Omdat ik heilig en onheilig vereende in een meening. Ach, Ser,
vatius. Ilc, die niet in reine overgave aan u dit kon wrochten, ik, Heyn,
rick, knecht van Gods knecht, ik wil het boeten door met zuivere be,
doeling mijn werk te vernietigen u ten offer met al mijn hoovaard en
verdwazing mede."
Heynrick staat voor de schrijftafel en heeft het manuscript ontrold,
bereid het in flarden te scheuren. Maar bevreemd, als zag hij de dietsche
woorden voor het eerst, herleest hij den aanvang, en leest voort, steeds
aandachtiger, geboeid, leeft weer dat leven mee zooals hij het mee,
leefde en wiegt zijn wee in het deinen van die rijmende regels. Aldoor
stiller. Tot hij opziet en zich zegt: „Onmogelijk kan zondig zijn, wat
mij als een innig gebed de rust hergeeft. Wat ik zong voor Agnes,
blijve gezongen voor Agnes: Servatius' engel vond in haar schooner
gestalte en in mij zijn stem, zoodat niet ik zong, maar hij door mij ....
En het is voor haar of mij niet, en niet voor de even hooghartige
als goedhartige landsvrouwe, maar voor Sint Servaas zelven, tot wiens
eere Hessel het leze voor zijn dorpers en het arme yolk uit de Trichter
stegen"....
Ineens vastberaden heeft hij zich neergezet, en schrijft nieuwe regels,
die zich willig voegen achter het Amen van het tweede boek.
Des bidt Heynrick
In des waren Gods namen,
Goede Jude alle te samen,
Die dit boeck hoeren leesen,
Dat hij in haar ghedynghe moet wesen,
Te Gode van hemelricke
Dat hij ghenadelike
Sijne ziele moete ontfaen;
Want hi dicke hadde misdaen,
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Ende syn sondich mensche was;
Dat hem der goede Sinte Servaes
Sijne ziele moete verloessen
Van den duvelen des boesen,
Dat sij hem niyet en moeten scaden
Ende hij die ziele moete bestaden
In dat ewighe liecht;
Die grote Heer van Triecht
Dat by syne ziele make vry
In den name Goeds. Amen! Dat zij!
Opstaande ziet hij verwonderd dat avondschemer reeds duistert in
de hoeken van zijn cel; hij treedt op de kiste toe, welbezonnen.
Geknield haalt hij er het scharlaken plechtgewaad uit met de breede
boorden van gouddraad,borduursel, op de borst het schuins gedeelde
blazoen Nan Veldeke, boven goud, onder rood. Hij gordt den korten
degen om en neemt dan mijmerend een kleine ivoren harp van den
bodem, eenige erfenis van zijn moeder. Slaat over heel dat ridder,
gewaad, over wapen en speeltuig, zijn wijden zwarten kloostermantel,
en leunt als een schaduw in den diepsten hoek, wachtend tot het
duister zich zwarter samenweeft.
Eerst nu lijnen en vormen der dingen om hem heen, zijn uitgewischt
in de zwarte avondfloersen, en die eerie ster vlak voor het open raam,
luikje steeds helderder tintelt, buigt hij zich over de tafel, tastend
naar de perkamentrol en naar den band van het tweede boek.
Alleen naar de ster ziet hij nog eenmaal om, en glijdt dan met
schichtige passen dicht langs de wanden op de binnenpoort der basiliek
aan, open in dit avonduur voor de stedelingen, die na gedanen arbeid
bij Sint Servaas komen bidden. Hier een, daar een knielen ze, grauw
in den schemer, op de bidbanken van het middenschip. Er is geen
licht dan de kleine gouden sterreviam der Godslamp voor het ciborium.
Leeg zijn de koorgestoelten in dit uur van avondeten voor de com,
pleten. Maar niet lang, of Hessel zal komen en opnieuw de waslichten
aansteken. En toch niet voor morgenvroeg, in den klaren ochtend van
Sint Servaas' feest, boek en rol bier vinden en opnemen, meer en meer
verwonderd. Dan recht er mee naar Heynrick's eel loopen, en die leeg
vinden. Dan heel langzaam begrijpen, misschien nog eer het weer
avond wordt. Al lezend door zijn tranen heen. Goede Hessel.. ..
Heynrick heeft zijn anderhalf honderd kapittels voorzichtig neer,
gelegd op het deksel der kiste, toeft nog even, het voorhoofd tegen
het beeldwerk van den zijkant.

389
helpe mich daartoe
Die heilige predichere,
Mich armen sonder.
Zijn laatste gebed in Tricht, dat hij weer en over prevelt, nog nu
hij door de straten naar de Koningspodit gaat. De zoelte van den
Meiavond drijft hem tegen met een geur van appelbloesems en
jong gras.
Op de stoepen onder de luifels revelen vredige stemmen. Een meisjes,
lach klatert op. Ergens binnen schreit een dwingend kindeke. Hier en
daar in een voorhuis pinkelt achter de wijd open deur een waslicht
in zwart ijzeren lantaarn. Daar rammelt een maarte met emmers en
teilen. .Verderop slaat een zwoele keukendamp van zieden en braden
uit open kruisvenstertjes. Morgen is het immers vierdag en kermis!
Reeds daalt de hoogtijstemming neer over Tricht, een vrede innerlijk
vol vroolijkheid.
Heynrick betaalt aan den wachter bij de Koningspoort het brugge,
geld, cijns voor het hoogwaardig Sint,Servaaskapittel: zijn eigen los,
prijs. Over de houten schipbrug kloppen zijn snelle vaste voetstappen.
Aan gene oeverzijde wilde hij immers zijn. Nu is hij er. Nu scheidt
hem voor levenslang onoverkomelijk de Maas, van dat verloren Para,
dijs, Loon en Veldeke, zijn jeugd!
Even , draalt hij. De Akerbaan op naar de steden van Barbarossa?
TOch een ridder worden, en roem en rijkdom winnen, ter kruisvaart
of in den krijg? Maar voor wie, voor wie, nu het niet voor Agnes
is? .... Zuidwaarts trekken tegen den stroom in, tot hij komt in het.

vaderland der troubadours? Maar wie zou er zijn dierbaar dietsch
verstaan? Alle twijfel is hier nutteloos getreuzel. Want hij weet het
toch, wist het reeds in zijn cel: noordwaarts leidt zijn weg, naar de
eigen dietsch,sprekende landen, Gelre, Brabant, Kleef, Holland. Van
burcht tot burcht met zijn speeltuig en met de liederen, waarvan zijn
hart gaat overvloeien wanneer hij zijn tranen bedwingt.
Zal er niet ergens daar heer of hertog zijn, die verveeld door de
onbegrepen taal van de vreemde menestreelen en jongleurs, hem
opneemt om den vertrouwden klank van het dietsch, waardoor zelfs
graaf Lodewijk's hart werd getroffen? .... Of zullen ze hem uitlachen
am zijn boerschen wildzang, als een kraai onder de nachtegalen? Zingen
zal hij, almaar voort en zonder ooit meer to eindigen, almaar zingen
van lief de, en zingend Agnes toch minnen, trouw tot den dood.
Dwars door de Maasbeemden leidde zijn weg, en nu door laag
struweel den langzaam glooienden ' heuvel op. Boven aan den rand
staat hij stil en wendt zich om. Wijd rondend ligt het open dal in den
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sterrenschemer van Mei, ijl verwaasd als de rijmen die even zweemen
door zijn herinneren.
In enen dal scoen ende liecht,
Effen ende waelghedaen,
Daer twee water tsamen gaan,
Eyn groot ende eyn cleyne,
Claer, schoen ende reyne:
Dats die Jeker ende die Mase.
Beide te korne ende te grase
Es die stadt wale gheleghen,
Ende te schepen in voele whegen .. .
Ver van hem, eindeloos veel verder dan het goede Tricht, lijken
Heynrick hier zijn anderhalf honderd kapittels. En dat komt, dat komt
wiji hij is een nieuwe man op een nieuwen weg . . . .
Zonderdat hij het wil, streelen daar zijn vingers langs de snaren
van zijn moeders harp. En hij weet niet, of het klinkt als een sidderende
snik of als een tranentrillende lach.
MARIE KOENEN
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REFLEXEN,
XXIII. Boven den einder opgeheven bleef nog een wiji Uwe rijk:
stralende zonne als een verblindende pateen en rond en om vernevelden
reeds de asemende moeren. In de hoogste hoogten lag de groene wate:
rige hemel vol fluweelige anjelieren, en in zijn lagere ronding, waar hij
schielijk neerboog naar de aarde, krioelden krijtwitte wolken met vuren
randen tegen een koperkleurigen achtergrond. Hier en daar tusschen
lagere wolken storten beken van oranje vuur en hooger gutsten zil:
verige wateren in ongekende zeeen en koele blauwten.
lk voelde mij innerlijk warm worden van ingetogen geluk en gretig
keken mijn oogen in de schitteringen van Uw vol:heerlijke avond.
XXIV. Even boven den strakken einder, laaiende lijn van hel rood,
onder de lage kim in purpere mist en uitvloeiend aan hare einden in
teeder getintel van goudige verten zonk traagskens de halfzon met een
rand van robijn, heviger gloedend alnaar zij dieper zonk naar zee.
Een geluwe glanzing gloriede nog een tijdeke na op de al:overwijlende
witheid der nevelen, toen, achter de wilgen, zilverbladerige, weg, de
zonnedood voltooid werd.
XXV. Een oud man stond op een hoogen barm en groette de
avondzon; wie weet, sprak hij, of ik U ooit nog begroeten zal en in
lieve verteedering stak hij een kleine bleeke hand uit en zegende haar.
De zoon leidde de merrie uit de weide, op haar rug wiegde een vreezend
meisje, gesteund door vaders hand. Op den rand van zijn nest zat een
vogel en zong zijn avondlied.
Vader, ik bemin Uwe avonden, uitermate!
XXVI. Nu gevoel ik zeer innig hoe heerlijk het is mensch te zijn;
mijn gedachten zijn stil en verheven en mijn hart staat voor U open,
bloemwijd voor de genade van Uw Licht. De hemel is bleek geworden
als water, de eerste sterren zijn opengekomen en kleurloos verdroomen
de losse wolkjes en drijven verspreid door de ruimte.
XXVII. Ik ging voorbij het venster van de kleine Lia, die met een
glimlach het mysterie haars lijdens verklaart. Zij zeide mij zeer ver:
langend te zijn naar Uwe eeuwige hoogte.
Wanneer zullen wij van beneden hare zuivere voeten zien schitteren,
als zij wandelt boven de zon? — Huiswaarts gaande dacht ik in mijzelve
en het was als een gebed: quasi meridianus fulgor consurget tibi ad
vesperam: et cum te consumptam putaveris, orieris ut lucifer.
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XXVIII. Nu is de schemer zacht,groen geworden als mos en 't is
een bladstille avond. Eens nog aan den laten dag, van Uwe vele leeu%
werikken die nu slapen in de groene graskens,, de laatste — is mijn ziel
opgegaan tot even onder Uwe voeten. Nu ben ik weer thuis, mijn lamp
is licht en mijn kamer koel. En zeker weet ik, nu alles zoo stil en zoo
ver is, dat weer clat „vreemde" in mij zal ontwaken, — bij 't roepen
van een vogel, bij 't schreien van een kind — misschien, bij 't rustloos
kloppen van mijn hart: die vreemde pijn, die zoete hartstocht naar
U, onzichtbare, goedige God.
XXIX. Een schoone avond, bladstil en bitter%zoet! Ilc weet U bij
mij en eindeloos ver, in het suizende lamplicht, in de ruischende grenze:
loosheid; ik voel U in mij en mij in U bewegen en leven. Soms is
't mij of ik de eeuwigheid hadde geademd en er zelf in verloren ging,
soms of ik keg ben van U en Gij van mij. Gij lokt en ontvlucht mij;
het allerdiepste zijt Gij en het Allerpijnlijkste. Gij trekt mij aan als
het waarachtige Licht en ik mag niet branden. Gij gloeit en ik mag
niet verteerd worden, staat open en ik word niet verzwolgen.
Vader, lieve, liefste Vader, ik ben zeer verlegen.
XXX. Als Gij uit de tuinen van het avondrood tot mij gekomen
waart, zouden mijn oogen niet meer geblonken hebben, als gij mij
verschijnen wilde aan het venster zou ik niet verwonderd zijn. Want
ik weet (tat Gij hier zijt en deze voortdurende zekerheid heeft mij
voorbereid op Uwe komst. En eenvoudig zou ik zeggen: „dag Vader"

— en meer niet.
(Worth voortgezet)

JAC. SCHREURS, M. S. C.
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LAAT ONS ZIJN
God! laat ons zijn als de eenzame parelvisschers der wereldzee —
Wij vragen niet, koningen te zijn onder bedelaars, —
En óók geen priesters of verkorene dragers van Uwe macht, —
Maar eenzaam te mogen zijn als de parelvisschers der wereldzee,
Om uit de grondeloosheid van Uw Wezen
Parels van Uw Liefde te kunnen lezen! —
God! laat ons zijn als eenzame bergen,
Om wier flanken de lange wolken trekken,
Maar die hun toppen heffen tot boven het rijk van de winden,
In de roereloosheid van het universum —
Wij vragen niet, boven de menschen te staan,
Maar enkel, dat onze zielen niet geheel
Door de troebele Bingen besluierd mogen worden, —
En dat onze open oogen toch immer schouwen mogen
In de klaarte van Uw Wezen! —
God! laat ons niet zijn als de vreemde bewoners
Van een uitgestorven stad, die van de oude zuilentempels
Waarin zij wonen, niet meer weten de bestemming,
En hun heilige spreuken niet meer verstaan —
Wij vragen niet, God, dat Gij de kennis van Uw Wezen
Als een zuiver, scherp weten in onze zielen legt;
Maar dat de oude Woorden en de oude Handelingen
Toch niet voor onze zielen te grOOt mogen zijni....
We willen gaarne zijn als de parelvisschers der wereldzee
En eenzaam als de bergen boven het rijk van de winden —
En als Ge wilt, maak ons bedelaars langs de wegen —
Maar doe de oude, heilige Dingen weer tot ons spreken,
En laat Uw heilig Woord niet worden onder ons
Tot een mooi, maar clOOd verhaal! —
JOS. VERJANS
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AAN DE BOSCHDREEF
X.
Lucht van braadvleesch en van pannekoekgebak lag om 't huis.
Moeder dwaalde weer den klinkerweg op; Anneke en Leene keken uit
in de dreef. Treeze stond nog in 't kelderkamertje met 'r borduursel,
schort in de handen. Ineens schoot ze uit in onbedaarlijk gesnik. Ze
wierp 't ding neer. Half bewust voelde ze toch „dat ze 't gemakt ha um
scon te zijn veur hem, veur Fried en nou kon 't 'r ineene niks nie
snelle, niks nie. Ze gink zooas ze d'r waar; erst wete waar ze me Fried
an toe waar."
De zon straalde telkens van onder een zware, schitterende wolk
met snelle vleugen van glorievol licht, dat aanvloeide vanuit diepe
verte; dan zagen ze tot bijna in 't dorp, maar er daagde nog niemand op
als een vrouw die uit een zijpaadje kwam en twee spelende kinderen
fangs de sloot. Er naderde een bakkerswagen waarvoor 't paardje in
sjokkenden gang langzaam voortkwam. „'t Waar toch den tijd", had
Anneke uitgerekend. „Ik zie ons Treeze nerregent. Werum hed,de gij
da gezeed?" fluisterde Anneke. „Had,de toch niet motte doen, nou is
ze heelegansch overstuur."
Halt hield het karretje bij de dreef en iemand stapte haastig uit.
„Onzen Antoon!" riep moeder met beide handen omhoog. Een mo,
ment had ze hem aangezien, dan heel even, half bewust, dwaalde haar
oog rond als om te zien of niet iemand de glorie en de vreugde van die
komst had opgemerkt. Toen breidde zij haar opgeheven armen uit en
heel haar wezen ging hem tegemoet.
Met'wijde stappen was Rumold over den akker gegaan; hij sprong
over een sloot, wrong zich door 't korthout en stond in de dreef. „Nou
jong, bin de weer op den herd!" Met 'n hoofdknik zag hij hem diep
in 't oog.
Antoon was slank en bleek, hij had 't ovaal gezicht van Anneke,
maar zijn haar was donker en sluik. Hij droeg zwarte kleeren: een
tot den hals toegeknoopt vest en een hoed, laag en plat van model.
Ha, hij ademde weer de welbekende lucht in: de rook van de Bra,
bantsche hut en die dompe geur van vochtig mos met de kruidig
wrange lucht van hars die aanvoer uit de bosschen.
Rumold zag hem op den rug; hij vond dat hij breeder geworden
was „nie rebuustig moar hij kon 't toch zijn, 't boerenwerk zou hem
toch „hendig afgoan."
Van den avond zou Fried hier zijn, overpeinsde Treeze. Wa zou 't
toch geve; as nou Antoon hem zag veur den ersten maal. Ze zou
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hem 'n eind teugegoan as ze hem komme zag. Nou en dan foaruit ze
liet 'r eige geen rad veur 't oog draaien; klinkt 't nie dan botst 't moar." 1)
Simke kwam binnen gesprongen en dartelde uitgelaten blij om
Tontje's beenen.
„Ach da ie nou onzen Antoon nog kent. Kek nou, kek toch, 't
stomme bist!"
Grootvader zat daar onbeweeglijk en stil als 'n stuk meubel; z'n
oogen stonden nu troebel en verzonken. Hij schrikte als hij Antoon
gewaar werd; er kwam wat leven in de wezenlooze trekken.
„Ha, Grutvaders daar waar nou de verloren zoon!" riep ie steeds
de hond streelend die niet van hem of liet.
„Ach!" keek Annemie naar Rumold, „zegen van Onzelieven Heer
dat ie geene verlore zon is! Verbildt oe!"
Onontwarbare uitdrukking gleed over grootvaders gezicht ; ver:
bazing, wantrouwen, ontsteltenis, vrees.
„Neee, neee", beefde z'n stem eindelijk en hij tikte met z'n stok op
den grond; „geen vremd yolk op den herd of — of ik goa loopen,
heur de." Zijn handen trilden en er was onrust in hem.
Anneke schoof achter hem om en legde zachtkens de hand op den
schouder „kum nou, zet oe grutvader?" klonk haar weeke stem over:
redend.
„En ik he nou toch zoo wa scons veur oe mee gebracht van uit 't
Semenarie!"
„Nou kek is aan, heur de da!" riep moeder. Hij is 'r duk heele%gansch
af", fluisterde ze de schouders optrekkend.
„Joa wa zul de d'r an &en; slijtaasie in de hersens", verduidelijkte
Rumold. „Mar toch! ken de ons Tontje nie meer? Kum nou?" riep
Treeske en ze pakte Antoon bij den arm en draaide hem hi" 't rond.
„Tontje? .... 't Is 'nen netten, vremden heer". Allen lachten.
„En ons Leeneke?" zoo keerde hij zich. „Al in de Derde Orde?"
„Nou zoo, zoo veer bin 'k nog nie."
„Waar ge nog nie hint, kun de nog komme. En 't lache, he ons Treeze
da verleerd?"
„Da, da zal ze noit nie verleere", riep Annemie."
„Ze ga na 't klOster!" zei Leeneke.
„1-1666? Da 's meer as 'k wel verwachtte."
„'t Kloster van Sint Arrejaan!" kwam vader.
„Zoo meske, zoo? En wie is diee gelukkege mins?"
„Ach, proat toch allegaar nie zoo!" weerde ze met 'n elleboogduw
af en ze hielp Anneke die een stijf hard tafellaken van grof, eigen,
1) klinkt het niet dan botst 't : Sternt_ het niet dan stuit het.

396
gesponnen linnen uitspreidde. Onzacht plaatste ze daarna borden en
schotels op tafel.
„Ons Anne die mot nog wa rooier wangeskes bekommen", vond
Tontje.
„Joa .... da meske".. moeder zette de handen in de zij en zag
Anneke vol in 't gelaat, „da motte gij moar is de biecht afneme ....
want ik, ik wet nie, daar!"
„'t Gewete nie zuiver? Da ken 'k toch nie geleuve", kwam Antoon
met 'n korten lach.
„Ik ken d'r me den kop nie bij moake da-'r wa dwers zit, dat wit 'k
goed", knikte moeder met 'n armzwaai.
Met snelle vleug Bleed 'n teer rood over haar wangen en slapen.
Ze wendde haar hoofd of en zei wat half verstaanbare woorden tot
verontschuldiging.
„Ach heur toch! Nog den eigenste klank!" zoo stond Antoon 'n
oogenblik naar de oude klok toen zes slapen vielen. „Den aauw
bekende; die houdt z'n eigen goed heur de." Er was verteedering in
z'n stem.
„Die zal 't langer moake dan wullie", lachte Rumold.
„Ach en d'r goa toch niks nie boven den boerenherd; ik ken 't nie
hellepe moar zoo'n vlammenvuurke, da oe teugespeuld, da zie ik toch
zoo geer."
a
„Ach! Zie de da doar zoo nie?" vroeg moeder.
„Da zulle daar wel allegaar nieuwe spele zijn", meende Rumold; hij
zette zich, nam z'n slappe pet tusschen vingers en duimen om met
gebogen hoofd en gesloten oogen een Onzevader to bidden. Een aan,
lichtende. zonnevleug had heel 't vertrek in gloed gezet.
Moeder deelde braadvleesch en schepte aardappelen op; haar ronde
oogen tintelden van genot; haar wangen waren rood en verhit. Ze
had Antoon nevens zich geplaatst en ze bediende hem telkens van
reusachtige porties. „Als 't oe nou moar goed smoaken mag."
„Da beloof ik oe!" Hij tuurde tusschen 't korthout, dat den akker
van de dreef scheidde. Telkens, door wind, bewogen de takken en
werden daartusschen de bloemen in 't hofje zichtbaar die nu en dan
kleurig opschitterden als ze door zonneglimpen aangetoetst werden.
Moeder volgde z'n blikken. Ze glimlachte zoet. „Zul de over 'n lutske
gewaar wurde hoe scon oe blumkes er bij stoan", knipoogde ze.
„Kum grutvoaders; moar ete", moedigde Rumold aan.
Z'n wantrouwende blikken rustten maar steeds op Antoon.
Rumold lachte. „Kum nou, da jong he zoo duk mee oe gespeuld op
d'akkers, witte toch nog goed?"
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„'k He wa duk errepels uit 'n klain kurfke in 't kuilke geleed. Gij
spaaide 't kuilke, ik mocht ze d'r in legge. Een veur een."
„Neee, da dee Merijke! Gij? Noit nie! Neee."
„Ach, grumoeder zoaliger!" Waar zijn toch ze'ne gedacht. Anneke
bracht een opgetorenden schotel met pannekoeken op tafel.
„He, Meryke gebakke", fluisterde grootvader.
„Joa, joa, die he Meryke gebakken", knikte Annemie, „teugesweurdig
is ie altijd aan 't prakkezeere over ze 'nen thuis en ze 'ne Meryke.
„Joa da ken ze goed, maar hij, dice bekomt er niks van", wees ie
naar Antoon.
Ze lachten alle.
„Kum we zulle hem 'r moar enne gêve?" deed moeder gemoedelijk
vragend.
„Zoo'ne kwoai bin de toch nie", lachte Anneke.
„Da gun de 'm toch wel waar?" vroeg Leene.
Opeens was Treeze opgestaan; ze tuurde met donkere blikken naar
buiten. „Over 'n lutske bin ik trug!" riep ze en ze stoof naar buiten.
Ze kwamen aangerend op de fiets, Romaan den Bels en Friedje.
Romaan keerde en Fried stapte af, leidde z'n fiets aan de hand en
ging Treeze tegen. Met luchtigen armzwaai als groet, kwam hij met
verhaastte pas nader.
„Waar kum de gij van daan? Van Pliene uit 't jagershuis bij geval?"
Haar stein klonk heesch, ze beet zich op de lippen en draaide 't schorte:
lint stijf om 'r vingers. Ze hield zich enkele passen van hem verwijderd.
„Da, ha! da mende ik verdikke all Wie he oe da in d'oore geblaoze?
He?.... Nou? Da mende ik."
„Zoo, men de gij da? Dan zal de d'r ok wel reeje veur hebbe!"
Hij sloeg met z'n hand op 't stuur en ging vlak voor hair staan.
„Heur is hier meske." Zijn handen knepen zich tot vuisten, z'n mond
vertrok, de oogen dreigden.
Ze schrikte, want zij had de oogen, die haar nooit anders dan met
een lach, of een lonk hadden aangestaard, nooit zien dreigen. Ze ging
enkele passen achteruit. 0 hij moest haar eens van zich stooten en zij
kon en wilde hem niet missen, noit nie, flitste 't as 'n weerlicht door
haar opgehitste gedachten.
Friedje had zich al wat voorbereid op 'n vermoeden dat bij haar kon
ontstaan omdat het voor de hand lag. Dadelijk d'r teugenin, geen vuur
d'r op loate uitgoan.
„Ik vroag oe: Wie he oe da in d'oore gebloaze?"
„'t Viel me zoo in de gedacht."
„Zoo ineene?" Z'n stem sloeg over en klonk hoog en valsch .,,Ik
he oe nou moar een dinger to zegge, da ik, as 'k Pliene gewild ha, ik

✓98
'r moar veur 't vatte ha", zei ie heel langzaam met nadruk op elk
woord.
Wel voelde ze zich opeens geheel ontwapend en zoo bezien, was het
ook als waren die vermoedens ongegrond. Ze izuchtte diep. 't Was
haar alsof ze uit 'n ijselijke droom, die haar lang in benauwenis gekneld
had gehouden, opgewakkerd was, of ze helder en klaar zag en wist
dat het alles in haar verbeelding had bestaan. Haar oogen kregen zach,
ter uitdrukking, haar lippen trilden en als beschaamd liet ze 't hoof d
zakken.
„En dan he 'k oe nog veur 't zegge da, as ge nou nog lillek blijft kijke,
dan bekom de nie eenskes . wa 'k van Bossche merkt he mee gebracht!"
Ze schreide en ze lachte, ze lachte haar tranen drogend met haar
schort.
„Nou?"
„Ik ken 't nie... . ken 't nie helpe da 'k janken mot", schokte 't
in 'n kort nasnikken.
„Nou bin de.. .. moak oe nou nie heelegansch overstuur. Als ge
'ne zuute maid zijt, en, heur nou.. ..ik he is heel, heel goei zoake
gemakt op Bossche merkt dan bekom de 'ne fiets dar! Goan we d'r
getweee op uit! Hij trok 'r boezelaar van het gezicht toen hij zag dat
ze de oogen met de handen weer bedekte, lachte hij haar uit.
„Ge stek den gek me mijn, ge zult mijn toch Beene fiets geve, ik kan
toch nie as 'ne juffer".
ze lachte weer.
„Zul de moar zien."
„En vaders dan?"
„Die he d'r nie op te goan zitte."
Met d'r schort poetste ze over 't stuur waarop ze 'n vlekje ontdekte.
Langzaam liepen ze samen naar huis.
„Goei middag saam!" zoo kwam Fried binnen. Met heel korte hoofd,
knikjes groette hij al de aanwezigen, wreef zich dan de handen en
stapte op Antoon af, die even opstond. Z'n stekende oogjes boorden
even in TOntje's blik.
Treeske windend aan haar schorteband volgde, haar oogen nog
vochtig van tranen de wangen verhit, de mond in lachplooi.
Antoon had zich juist te koesteren gezet in 't vriendelijk, milde thuis,
waar alles hem zoo weldadig aandeed; nu was hij geheel uit de stem,
ming door de komst van die vreemde.
„Ik kwam moar ok is 'ne keer aangetrapt veur de kennismoaking
woar?"
,„Ge he die raajers toch nie in de stal gezet want de koei hebbe
d'r scrik af", zoo keerde Rumold zich naar Treeze.
1) de raajers : de fiets.
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„Sta buiten oan 't muurke!” verzuchtte ze. Ze kon zich nog maar
niet met jufferskleeren op een fiets voorstellen.
Anneke keek van Friedje naar Treeze en bepeinsde hun verhouding.
Fried „ha nou gelijk zulke plesante dingen in den kop um Antoone
te zegge en nou waar ineene alles eweg gescote. Hij ha de gedacht
gehad, zoo'ne jonge kwikstert die doar van tusschen de vier muren is
'nen uitvlucht dee, die zal nog is 'ne keer wa leut meebringe, moare
hij keek zoo wit en zoo strak. „Gij trekt toch niks nie op Treeze, gij."
Hij was dichter nevens hem gaan zitten en trachtte wat vertrouwelijker
toon aan te slaan.
Annemie deelde pannekoeken uit die ze besmeerde met een stroopo
laag. „Geen van ons kijnder trekken opmekoare", vond ze; „in 't weze
nie en in de'ren doen nie."
„Nou ge doe 't goed heur de. Zoo'n scon gebak. Doar had de 't
altijd zoo op", lachte Annemie, „stroopstruif witote wel?"
„Of ik 't nog weet."
„Pofferdikke ze zijn heet; moar smoake goed."
„'t Is klaren blom me rome en eiers waar?"
„Dan ken 't scon smoake!"
Moeder keerde zich wat af. „He 't zonneke da blinkt oe in 't oog",
zij ze met blijden lach, toen een snelle vleug goud licht aangleed en
haar in 't gezicht scheen.
Met de zakdoek veegde Fried z'n vette mond af; dan kwam ie met
z'n sigaren te voorschijn. „Diee motte vatte", zoo hield ie ze Antoon
voor. „Gij mot nou is gaauwkes bij mijn komme buurte; ge wit we!
doar an den kerkedraai d'r he ik mijn magazijn."
Rumold keek wat smalend. Magazijn; 't lag er vol ineengerolde
snoeren, allegaar draaiummekes, krullekes en slangskes en 't rook er
benaauwd, zuut na hennep en naar pek en tar. 1)
„En dan motte is mee na Bossche merkt goan. Wa ge doar ziet en
heurt.... 0 witote gullie da nog nie eenskes! De huzaren komme
trug. Joa, inkwartier reken moar!" knikte hij Rumold en Annemie toe.
Een schok van vreugde doorging Anneke, op die zoo los weggeworo
pen woorden. Haar teere bleekheid werd zacht overbloosd. Door
intuitie, of een diep instinkt als 't ware verbonden met haar argelooso
heid en jeugd, had ze toch in 't vertrouwen geleefd dat hij eens zou
weerkeeren, zooals hij gezegd had. Alles jubelde en juichte in haar,
ze voelde zich als ontslagen, ze wist zich vrij van het smachtoverlangen
dat haar in uiterste spanning had gehouden. 't Oneindig zoet gevoelen
van bevrediging en milde rust doorsuisde haar. 't Was of ze de
wekstem al van uit verre wijdte hoorde. Zij sloeg de handen voor
1) tar: teer.
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de oogen om zijn beeld op te roepen voor haar geest en vreugd voor
den toekomst doorstroomde haar. Ze was zich maar even bewust van
'tgeen er om haar heen voorviel. Ze voelde dat ze alleen was gebleven
met grootvader. Hij zat hoofdschuddend en onrustig voor zich uit te
staren. Van ver hoorde ze hun stemmen achter in den hof. De lach
bleef haar op de lippen, de oogen staarden in verrukking, de blijdschap
scheen heel haar wezen te verheerlijken.
In nachtrust lagen de zusters in het kleine vertrek. Treeze' adem,
haling ging snel, haar speurende gedachten joegen weer onrustig; ze
vond ondanks Fried zijn betuiging telkens weer andere vermoedens
orntrent hem: „Of 't toch nog meugelijk waar da ie haar beloog, da
ie 'n rad veur de'ren uitkijk draaide? Ze kon 't nie hellepe, moar 't waar
'r toch duk of ie wa te verduike ha. Neee ze gink te merrege noa
oome Driek, zou 'ze 't is hendig me ne gek te sproak bringe, die zou
wel uit den trubbel hoale, want da da hield ze nie uit, 't brandde d'r
op 't hart, daar! Neee, ze wist beters: Bidde zou ze, bidde um veur,
lichtings. Ze zou, joa ze gink 'ne beevaart doen.... veur .... veur 'ne
zekere intensie." Zoo vond ze eindelijk wat troost, die kalmte ver,
leende aan haar gemoed.
Anneke lag stil, adem ingehouden, onbewegelijk; 't was haar alsof
Treeze, daar zoo vlak aan haar zij, de jubbel zou kunnen hooren die
haar uit het hart opsteeg, of ze de zoete verlangens zou kunnen ver,
moeden, die ze koesterde en kweekte. Dit alles stond niet met heider,
heid in haar geest, als uitgesproken; maar in vage, en in minder tast,
bare vorm lag dat toch in haar besef.
Ze lagen daar in stilte, de drie zusters; nu en dan wend een ver,
zuchting van Treeze hoorbaar, regelmatig kwam de moellijke, piepende
ademhaling van Leeneke van uit den hoek. Ze lagen daar in duister
waar maneschijn inviel door 't hartje in 't buitenblind. Tegen den
wand was dat scherp afgeteekend: een groot blank hart waarop 't
lichtje van 't Antoniusbeeld fijne stralen van goudlicht deed schitteren.
MARIE GIJSEN
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DE TOCHT MET RAFAEL.
V.
In de Herfstavondszon.
„'t Is 'n zeldzame herfst, Frieda", zei de jonge man.
Ze raapten samen 't ooft op, en legden 't bijeen aan den voet van
'n oude appelboom. Terwijl ze bukten, viel of en toe 'n zware vrucht
op 't grasveld.
Ze waren beneden in de boomgaard, die achter 't laag,gedoken wool):
huis langzaam schuinde: zoodat de wit,gekalkte achtermuur, waar:
tegen de forsche zonnebloem rijzig opwies, nog feestelijk in 't hat
stond: zij zelf in de diepte in donkerte, die al reeds koel was van
aankomende herfstavond,lucht.
Rafael was 'n uitstekend geleider: hij kende de schoonste verborgen,
heden in dit verrassend heuvel: en boschjesland: zoo was hij ook nu
terzij van de grintweg gegaan, en ging nu vOs5r, over 't 'eenmans:voetpad
langs de vruchtdragende boomgaard. De man en de vrouw echter
hielden niet op met hun rijke vergaring.
„Het is zoo schoon, Anseim, twee jonge kuische menschen to zien
in rde stille vreugde van de milddadige herfst: gezegend is 't geschenk
van de sappige boomtwijg, gezegend de Vader, die in de diepte van
den hof 't wonder geschieden deed."
Toch hield zich Anseim reeds heel de dag voorbereid op wat hem
zeer zou verblijden of bedroeven. Gewoonlijk voltooide Rafael dan
noch gebaar noch gedachte, alsof z'n aandacht opeens werd afgevoerd
naar 'tgeen hij wist, dat zou komen. Dit was reeds meermalen vandaag
geschied.
Langs weien van donker gras ging nu 't voetpad plotseling tusschen
struikgewas over de steile helling van 'n hooge heuvel. Diep beneden
lag in breede uitgestrektheid 'n dal in de late schijn van de zon.
Anseim herkende de streek: niet ver vandaari moest 't dorp zijn,
waar kleine Elza was gestorven.
Maar 't aanschijn was nu geheel anders als op die verschroeiende
zomerdag: de boomloovers stonden roerloos in 'n veelvoudigheid van
zachte kleuren, die mild elkander toebehoorden, en in stille gemeen:
zaamheid elkander verfraaiden. Er dreef 'n onzichtbare wasem van
stuk,gewreven munt,kruid door de lucht: en bijwijlen er 'n blad,
onhoorbaar en haastig.
In de West:hemel geschiedde er op dat oogenblik iets geweldigs.
'n Vreemde gloedaon, angstig groot, drong langzaam dwars door 'n
grijze opgeblazenheid van wolk op wolk: die borgen 't gloeiende licht
niet: 't spoot heet en rood door laaiende bersten naar buiten: 't mu,
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vloeide 't grijs in witte omrandingen van hitte; 'n sterke worsteling
van damp en lichtgloed: vlak boven de wereld, die er stil van was.
Terwiji ze nu staan bleven met 't gezicht gewend naar 't kleur,rijk
Westen, was 't Rafael, die aanving met 'n schoon gesprek.
„t Zal niet lang duren, Anselm, vOOrdat ik terugketr naar de geu,
rende onzichtbaarheid, waaruit ik gekomen ben; en morgen bij de
terugkomst der herfstzon zal ik niet staan in 't vleesch, als 'n roemend
getuige.
II( zeg m'n zegen over de aarde, die ons samen gedragen heeft.
Zij heeft 't werk volbracht van de barmhartige Vader: ze moge veilig
de nieuwe kracht vergaren voor de weerbloei in 't voorjaar. a zeg m'n
zegen over de aarde: ze is 't sieraad van God.
Maar 't liefst van al zeg ik m'n zegen over de kinderen van God.
Korn dichter bij, Anselm: het is 'n zwaar geheim: ik weet, dat er 'n
groot verdriet is onder de kinderen van God: en achter hun lach
verbergen ze veel. Heb ik niet eeuwen lang bespied, wat er geschiedt in 't hart van 't
kind Gods! En wat 'n ieder verbergt, waarover 'n ieder wel zucht in
de schaduw van z'n handpalm: dat is mij open en uitgelegd, en ik ver:
geet 't niet, voor 't lichbuitvloeiend aanschijn van God.
Weet jij, wat dit is, Anselm? Je hebt nog nooit 't woord gehoord
van de mensch: de gloed van z'n oog is je niet verschenen. Wanneer
'n mensch zit tegenover 'n mensch, zegt hij 't zoo moeilijk: hij houdt
't verborgen achter z'n zwijgend aangezicht.
Ook in je zelf zal 't pas laat misschien zich openbaren. Wanneer
dan iemand 't ontdekt heeft, en hij, oprecht, tot heil van z'n broeders
't wil bekennen: dan wordt z'n bekentenis zeer weinig aanvaard: en ze
geschiedt onder wat spotternij, van die er om heen staan.
Er was 'n rijk man op de wereld: en op 'n morgen stond hij op, wiesch
zich 't krachtig lichaam, kleedde zich schoon en lenig, en zei: „zoover
ik zien kan van dit 'terras, is 't al van mij: de vlier,boeketten en de
vochtige stuivingen der fonteinen: de heldere vijver met de blinkende
visch: de boschjes met hert en hinde: de man en z'n akkergrond, 't is
al van mij: ik ben in volmaakte vreugde." Maar op den avond, toen hij
z'n venster sloot, bemerkte hij de ziel: en in 't krachtig lichaam tegelijk
met de klop van z'n sterk hart heeft hij de ziel gehoord, en ze sprak
tot hem in de schaduw van de voornacht, en in de rosse wankeling
van de nachtkaars,schijn zweeg ze niet: „Ge hebt me niet laten be,
gaan." Toen werd de rijke man zeer bedroefd.
Maar als ge 'n arm man tegenkomt, en de hond van de hoeve blaft
hem tegen: en 't is 'n vroom bedelaar, die daaglijks luistert naar de
stem van z'n ziel, en pleegt to doen, wat zij begeert: o Anselm, er
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zullen glanzingen zijn in de donkere kring van z'n oogen, en aan de
voet van de wilgeboom zingt hij 'n tevreden lied.
Want dit is 't groot verdriet der menschen. 'n ziel te hebben en haar
opdracht te verzuimen.
Geloof 't niet, wanneer ze aanzitten bij feesten, en onder 't beschil,
decd. plafond klinkt hun lach: zie op 't blanke gewaad van de
disch staat de uitbundige chrysantheem tusschen zilver en porcelein:
maar ze hebben de vreugde niet.
Noch aan 't strand met waaiende bonte wimpels, noch onder 't
lommer van de wandelweg: 'n bloemrijk festijn van kleurige kleeren.
Wanneer ge dan weerkomt onder de menschen, zoo laat je niet
verleiden door de rijkdommen achter de winkelruit. Wees niet be,
droefd, wanneer je naam niet wordt vernoemd op hun vergadering:
wanneer 't gordijn niet wordt op zij geschoven te zien naar je -voorbij,
gang. Want niet waar velen zijn, is 't geluk: 't opent zich diep in de
mensch bij 't stil volbrengen van 'tgeen de ziel hem bescheiden vraagt.
Heb alle menschen lief: ze hebben een Vader: en in 't land van de
Vader zijn geen grenzen. Wanneer 'n meisje sterft van kou in 't land
waar geen zon is: zeg dan: nu is m'n zustertje dood. En er is geen plek
op heel 'de wereld, die voor je vreemd is.
Heb alle menschen lief: neem liefderijk deel aan hun gesprekken:
'tzij de dichter spreekt, 'tzij de wijsgeer, 'tzij 'n arme vrouw over haar
huisgezin. Want in alle woord spreekt 'n onsterflijke ziel: en haar
ontmoeting is vermeerdering van leven.
Als dan 'n broeder je de hand drukt en zegt: „je hebt 't geheim van
m'n hart geraden: je hebt met 'n oogslag van je, met 'n klein woord,
met wat zwijgen, 't geluk weer binnengebracht in m'n ziel": aanvaard
z'n dank, maar blijf ootmoedig en zoek naar 'n ander. Heeft niet de
schenking van vrede en ziels,geluk 't loon in zichzelf?
Nu zal 't weldra gebeuren, dat 't leven zich openbaart: er zal deugd
en zonde zijn, waar je zeniet vermoedt: van veel ken je de naam
niet, om veel de kommer niet, om veel meer de vreugde niet: 't leven
is allerteederst en allersterkst: 't maakt innig en dapper: eenvoudig in
oorsprong ontplooit 't zich in millioenen verscheidenheden: vast in
maat en wet kent 't geen beurt, en dringt in tallooze uitspattende stu,
wingen tegelijk naar buiten: 't viert tezamen uitvaart en geboorte: 't
cirkelvloeit weg achter de kimme, en 't is vergaderd in 'n paarsche
hei,bloem: 't juicht in je hart, en 't sterft in volken om je heen: je zoekt
't met je oor op de mond van je zieke makker, en buiten 't venster
stuwt 't 'n heldere wijs uit de keel van 'n forsche jongen: 't wordt
geboren uit lief de of wellust: wanneer 't sterft in de tijd, kan 't voor
eeuwig verrijzen: 't grijnst en glimlacht: 't veinst en is oprecht: 't is
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'n lied of 'n vloek: 't is God of misbruikte God: en die 't volkomen
aanvaardt, moet 'n held zijn."
'n Zachte paarsche tint had zich verspreid over de Wesblucht: daar
overheen werden de nastralingen gezien der weg,gedoken zon: wa
semde streepen van rechtlijnig licht, de vervloeiende geledingen van
'n reuzemaaier, die geplant stond op de kim, daar waar de zon was
binnen,gebrand.
Nu was heel 't dal 'n teedere versmelting van kleur en lijnen: 'n
weifeling tusschen merkbaarheid en onmerkbaarheid: en 't geluid van
'n paarde,bel of van wat menschen op de landweg aarzelde nabij to
komen.
Anselm leunde nu tegen de flank van de heuvel, en staarde in de
langzame vervaging van hemel en aarde: 't leek 'n droom voor hem
met 'n verre, onwezelijke spreker. Maar voor Rafael was dit 'n oogen%
blik van aller,scherpste ervaring: hij kon 't geweld van de geest niet
langer bevatten, die heel de ruimte tusschen lucht en bodem wou
binnenvloeien in sterke levenslust, en in de komende duisternis was
heel z'n lichaam gloeiend van lichte omneveling: 'n gloed van binnen
uit, die buiten verwasemde.
En terwiji hij nog verder sprak over 't heldhaftig bestaan van de
volkomen mensch, voltrok zich 'n pijnlijk wonder van vervreemding
tusschen hem en Anselm. Dit zou voltooid zijn, voor Anselm 't be.,
merkte. Daarop sprak deze tot zich zelf. „'t is nu, dat ik 't 'even niet
meer bezien zal: ik zal 't beleven: ik zal nu mensch zijn."
M. MOLENAAR M. S. C.

EINDE VAN 'T EERSTE DEEL.
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HERBOREN.
6.
Gelijk gij in de zomerzon
den achtergrond ook ziet van het landschap,
gij zaagt to voor zoo ver niet door,
uw zien vond daarom Been voltooiing —
Zoo, als het in u zomer is,
ziet gij door 't beeld been het verbeelde,
een ander ziet het beeld wel, maar .. .
niet wat het dekt : men noemt het doorzicht.
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EEN SPEL VAN STILTEN.
(fragment)
De Moeder (alleen)
0 mijn kind, dat opgroeide naast mij in argeloos verblijden — om
de forse jeugdokracht, de open dag en de liefde waarmede je uur
stond omgeven, — van de verre moederogedachten en moederogevoeo
lens bleef immer je gescheiden.
Al sedert 't oogenblik dat ik niet meer je omodroeg onder mijn
hart, zag ik je winnen een zelfstandig leven.
Je zag mijn Oven saambinden jouw kindozijn aan mijn moederozijn,
en je meende het licht en blijde te dragen. Maar moederozijn is Alles
geven gul en goed, en Altijd willen geven. Moederozijn is zoveel malen:
eigen begeren vergeten,
en zoveel gierig verlangen naar wederliefde verwinnen.
Maar dit is wat ons voert over alle hindernis van innerlik weer%
barstig verzet: de immer omkoesterde verwachting: eenmaal ons gulzig
te mogen verzadigen aan het geluk in je trillende ogen,
en dit te weten: de zegening over ons moederozijn.
Moederozijn is telkens dwingender Onderogaan in feller druk om telo
kens hoger te ontstijgen in zingender eksaltasie om het kindogeluk.

Is dit het schichtig besef van zijn wassend zelfobewustzijn?
Nu opeens is gekomen in de stille klaarte zijner ogen een onrustige
wisseling:
't tastende zwerven van eindeoloos verlangen en het snelle van
machteloos begeren,
de tomeloze trots van driftige overmoed en het gistend geloof in
het krachtige zelve,
't verloren dromen om onbekende mcigelikheden,
en 't staren om ontgoocheling — hier; de wereld wil je omspannen.

Ilc ben geweest in je leven — wijzend de paden van je jeugd —
een goede vrouw, van wie je heel veel hield, aan wie veel liefde je
terugschonk.
Dist is de pijn die telke dag moet overwonnen omdat zij telke dag
zich opdringt: de moeder baart niet : voor zich, maar het gebaarde kind
te geven aan het leven. Moederozijn is daagliks afstand doen.
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Gaat tot dit leven nil zijn verlangen?
Zal ,dit het laatste worden? wat hem van mij geheel gaat scheiden?
0, hoe volmaakt indien het kind altijd verlangde naar de moeder:
want de moeder verlangt altijd naar het kind.
Och, ik heb het gezien aan het licht4even in zijn oogen, aan de ge.:
spannen spieren op zijn lichaam, aan de kracht van zijn verende tred.
En aan zijn zwijgen in mijn bijzijn.
Och, al keert zich mijn voelen af: schuw en bezeerd — mijn denken
bekent het: 't is 't nieuwe leven dat hij begeert.
Tussen de wanden zijner moeder,woning werd het te eng.
Aan zijn hart sprong een kracht die scheiding wil: tussen hem en
mij: tussen de moeder en het kind — het leven.
De Zoon (zijn moeder niet bemerkend)
Plotseling stort het door je om:
't klimt en springt op met geweld
naar je onstuimige hart,
naar je bevende handen,
naar je trillende oogen:
't Geluk! — 't Verlangen?
Het doorfonkelt alle ruimten,
't verovert alle leven:
het licht! de zon!
Gulzig en driftig bespringen je ogen alle horizonten!
Verwachting
komt glanzen
in ieders oog —
0! dwars door de dag te gaan:
met je bevende handen te kussen
twee tastende handen
met je trillende ogen twee dwalende ogen:
beider hart
uit te strekken over de wereld als een bevende zee,
als 66n bevende zee!
0! de lente
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de zonl
Te leven
en zó to zijn.
(bemerkt zijn moeder)
Moeder! de lente!
Maakt U de lente niet gelukkig? — en sterk.
De Moeder.

Ja kind, mij ook maakt de lente blij: voor ieder mens is zij een
vreugde.
De Zoon.

Zie! Hoe de wolken als zwierige jachten de lucht bezeilen naar
nieuwe lan'den! Hoe de zwaluwen zwieren en feest,vieren in dit nieuwe
rijk!
Voelt U die wind waaien! 0, zó machtig%breed de wereld beheersen!
Hoort U die rivier! Dat krachtig:zwaar gestroom! Die komt ginds
van de hoge bergen, en snijdt zich een weg dwars door de dwarse
grond: een strijd van kracht tegen kracht, van jong tegen jong! Die
stroomt voort, nieuwe werelden in, telkens opnieuw, telkens nieuwe
koninkrijken vermeesterend!
En daarboven waaien de winden, zwieren de zwaluwen, zeilen de
wolken af, en ,aan, af, en ,aan: wit, wit, wit, dronken in een feest van
zon, en licht,geweld.
(na stilte)
Moeder laat me vrij, laat me gaan.
De Moeder.

Waarheen, kind.
De Zoon.

Vanhier!
De Moeder.

„Van -hier." Je kent hier alles en met alien ben je vertrouwd. Vader
leefde 'hier in goede blijheid, en rustig is hij hier gestorven.
De Zoon.

Wat kan ik doen met hetgeen,ik,bezit: in dit stille dal met rustige
mensen? Mogen mijn sterke jaren voorbijgaan als een nutteloze ver,
geefsheid?
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De Moeder.

Nee kind.
Maar je bent nog zo jong.
De Zoon.

0, elke dag komt en elke dag gaat voorbij; elke dag verleef ik tussen
dezelfde horizon en dezelfde benauwende engten, en elke dag doe ik
hetzelfde.... en niets. Elke dag droom ik, verlang ik naar het wondere
dat het nieuwe zal zijn in mijn leven en elke dag is hetzelfde van
eentonige leegte.
De Moeder (na stilte)

Wat wil je nu doen, kind?
De Zoon.

Nemen!
Waar ik aldoor op gewacht heb! De stilten stukslaan, dat het wonder
openbarsti De grenzen van mijn leven verwijden naar wijder einders!
De Moeder.

Waar wil je heen?
De Zoon.

Naar de steden.
De Moeder.

Kind, de steden zijn zo wreed.
De Zoon.

Moeder, daar wordt zoveel geleden.
De Moeder.

Voel je je sterk genoeg, mijn zoon?
De Zoon.

0, hoe dikwels klemden zich niet vast in mijn ogen: de hongerige
ogen dier mannen!
Was in hun ogen verwijt?
Zij konden het niet helpen indien zij verwijtten.
0, die vale grauwe steden vol sombere gonzing en kreunende drew.
ning. De gierige ogen der meesters, die leven willen, achter alle be,
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weging. En de mannen keren aan deonoavond terug naar hun woningen
met lege ogen en lege handen: en hulpeloos moeten zij aanzien de ogen
der vrouwomoeder die haar uitputting verbergt en haar lijden om de
vragende kinderogezichtjes....
Tot die wil ik gaan, die wil ik helpen!
De Moeder.
Dat is goed van je, kind; daarvoor is je de moeder dankbaar.
De Zoon.
Ik wil ze bewust maken van hun eigen kracht, en van het schone
leven: Ilc wil ze geven: de zon en het licht en de aarde: o, alles wat
het schoonst is en heerlikst.
De Moeder.
Wil dit, kind; ik zal gelukkig om je zijn.
De Zoon.
Zie moeder, toen ik stond daarbuiten: dat zonlicht zo onmeetbaar.
eindeloos wijd om me heen — schokte opeens in me op het besef:
dit is voor jou, voor jou, mens!
De Moeder.
Wat je toen voelde was eindeloze dankbaarheid.
De Zoon.
Het werd een roepen aan mijn hart: een openbaring van wat op aarde
het mooist is: het in mij opengaan der liefde.
De Moeder.
En: je begreep aan wie je je liefde moest geven....
De Zoon.
Wat je tans bezit, draag het hen: het is je grote daad.
En tussen de horizonten waar zich mijn jeugd heeft afgeleefd, werd
het to eng.
Moeder — geef me uw zegen.
De Moeder (geeft hem haar zegen; na stilte)
Kind, goed kind!
Soms is het leven moeilik.
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Maar als je vertrouwen.in,het,leven wordt geschokt: kom terug, kom
terug naar mij: de woning van de moeder blijft immer de opene woning
voor het kind, het moederohart immer het moederohart: dit is: vol
hulpvaardige liefde: liefde die helpen wil en troosten, die altijd bereid
staat: verlangend bereid staat.
(omhelzing)
De Zoon (na stilte; onder het wegleiden)
Moeder, zult U niet eenzaam zijn omdat ik weg ben?
De Moeder.
Onze gedachten zullen veel bij elkaar zijn.
De Zoon.
En niet treurig?
De Moeder.
Als jij maar gelukkig bent.
De Zoon.
We zullen veel aan elkander denken. Moeder! wat zal het mooi zijn
zo tussen 'de mensen leven en goed doen, goed doen.
De Moeder (alleen)
De woning van de moeder blijft immer de opene woning voor het
kind, het moederohart immer een moederohart....
0! Aan wie moet zich nu geven de moecleroliefde, hulpeloos dwalend
door de verlaten woning van haar kind; en waar zullen rust vinden
haar ogen vol zoekende herinnering.
Nu kan de moederoliefde nimmer meer zijn: als alle liefde: vindingo
rijk; nu kan zij nimmermeer weren de pijn en hardheid van het leven;
en nimmer imeer, rillend van dankbaarheid, de weelde van dank
ondergaan.
Voorbij! — Voorbij! — Om mijn angstige en verlangende liefde, die
overbodig werd, staat nu onbreekbaar de leegte, en de stilte der een,
zaamheid.
0, niet te mogen zeggen: blijf om moeder, moeder zal zo eenzaam
zijn: Omdat het leven hem roept, en wij hebben ge iclaan wat we konden:
onsozelve bedwongen: opdat het kind schoon zoude zijn van willen.
0, niet te mogen zeggen dat vaag zijn idealen zijn: Omdat zij zijn
de sterke idealen der jeugd. 0, niet kunnen weren of verzachten
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komende pijn: Omdat uit dit de zuivering moet gebaard, — of tot hem
gaan met goedodoende troost.
Altijd kon ik tot hem gaan, en geven zoveel ik wilde. Nu moet ik
wachten tot hij keert en wachten tot hij vraagt.
Zal hij keren?
Zal hij vragen?
Wat zal hij doen als zijn illusies aan het leven vergaan en zich in
bitterheid verliezen; als hij ronddwaalt, door de dag die eons hij zo
beminde, doelloos en verarmdi vernield zijn prachtig onstuimig vero
langen om maar goedo en goedoteodoen? 11( weet het niet, ik weet het
niet, o, ik zal niet bij hem zijn.
Zal hij als vroeger komen: open te leggen aan mij een kleine zij
van zijn hart?
a weet het niet! Wachtenl Wachten: o, dat dit de eindosmart moet
zijn van iedere moeder die mint!
Dat ik niets voor hem meer kan doen, en moet dragen het leed van
deze scheiding.
Stil moederhart, stil; zoals je zweeg toen het kind met zijn liefde
tegenover je stond, en je je honger verborg: met de tranen der moedero
ogen wordt het lichtogeluk der kinderoogen gekocht: je baarde niet
voor je zelf maar het gebaarde kind te geven aan het 'even. En niet
wordt het geluk geboren uit de bevrediging zijner moederoliefde, want
groter is zijn levensoliefde.
Maar zal hij gelukkig worden?
0, laat eenmaal mij staan in zijn dank,om:hetoleven dat ik hem
mocht geven. Laat nu mij eenzaam zijn en lijden om eenmaal m'aan zijn
geluk te verblijden.
Zal ik hem zien in zijn dankbaarheid?
0, indien mijn ogen zich nimmer aan zijn ogen mogen overtuigen —
laten dan tOch, een enkele maal, terugdwalen zijn gedachten naar de
gedachten van haar die hem baarde: immer waren z' hem achterna
over de wegen dezer aarde.
HENRI BRUNING.
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MANUS PEET VAN QUERIDO.
In een karakteristiek van Herman Robbers, door Jaarsma geschreven
in het litteraire bijvoegsel van de N. Rott. Crt. (No. 57 van 25/11 '22)
zegt deze over de nieuwe Nederlandsche romankunst:
„.... overzien wij de Nederlandsche romankunst der iaatste vijftien
jaren, dan is het duidelijk, dat het De Balzac, Flaubert, Zola, in een
enkel geval ook misschien J. P. Jacobsen of Th. Fontane izijn, die den
aard van onze moderne vertelkunst bepaald hebben. Naar hen hebben
onze verhalende kunstenaars zich gevormd; op hen hebben zij zich
geinspireerd, achter hen zijn zij aangeloopen als achter de groote
iichtende naturalistische voorbeelden. Dat zij in de navolging niet
alien even voortreffelijk zijn geslaagd is even natuurlijk als vergeeflijk.
Maar daarnaast rijst in den aandachtigen beschouwer van onze romano
kunst nog een andere gedachte. Het is deze, dat, in het algemeen
gesproken, ten onzent den laatsten tijd de roman eerder in handen
van gecultiveerde letterkundigen, dan in die van waarachtige dichters
zich bevindt. Het schrijven van romans schijnt een soort van kunsto
nijverheid geworden, en op zichzelf beteekent dit geen blaam: tot het
beoefenen van kunstnijverheid wordt veel smaak en talent vereischt.
Maar er is nog iets aan den jongsten Nederlandschen roman.... iets
anders.... iets dat mogelijk niet zoo heelemaal gerust omtrent de
toekomst kan doen zijn. Dat is idit: dat de romans van zoovele jono
geren zoo superieurorustig, zoo zakelijk aandoen, en zoo weinig met
bet hart doorleden zijn. Zij raken doorgaans in geen enkel opzicht
aan nieuwe problemen. Zij stellen geen bijzondere eischen aan onze
fantasie. Ze zijn alle overvuld van cultuur, en het is wonderlijk, hoe
schrijvende knapen van nauwelijks dertig jaren beschikken over een
koelheid, een wijsheid, een uiterlijk meesterschap, die de wereld voor
dezen slechts placht aan to treffen bij schrijvende oudere heeren in het
tijdvak van beginnende aderverkalking. Het is geen werk van dichters
en zieners, — het is werk van vlijtige beoefenaren , der romankunst."
Als in dezen tijd de karakteristiek van onze romankunst zoo is, wordt
het overduidelijk, dat de romanschrijver geen funktie meer in het leven
vervult en dat zijn werk een misschien wel vernuftig maar altijd ijdel
spel geworden is, waarin zijn kunnen virtuoselijk wordt ontplooid
maar niets wordt wegogeschonken uit den geestelijken rijkdom van
z'n zijn. In dichto en prozakunst schrijft men zeker ongemeen knap,
ijzingwekkend knap maar men schrijft met het denkende, ontledende
hoof d; niet met het van een machtig levensritme en aloomvato
tende liefde voor menscho en menschheid doorostormde hart. De lemo
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metescherpe ontleders der ziel en van haar geheimste roerselen hebben
van onze litteratuur een snijkamer voor geestelijke vivisektie gemaakt.
En met deze in onze romankunst naar buitenlandsch voorbeeld altijd
meer bedreven analyse, is ook in anderen zin de richting dezer littera,
tuur bepaald. Want — „Hoe meer analyse, hoe verder van God af.
Hoe meer synthese, hoe dichter bij God", schreef Wouter Lutkie in zijn
Christen-synthese.
En nu: 'dit boek van Querido, — het derde deel van zijn Jordaan,
epos: Manus Peen: een vulkaan,uitbarsting in een kleipolder.
In het land van den bedachtzaam, ineengepeuterden roman springt
dit boek koen en stoutmoedig omhoog en zoo weidsch van allure als
de vlucht der brugspanning van oever tot oever over een afgrond.
Querido zelf heeft de wording van dit boek geopenbaard in een
kritiek op een onzer romanschrijvers, kort voor de verschijning van
Manus Peet geschreven: „In iederen dichter,denker ontkiemt in een
bepaald levenstijdperk, de innerlijke tweespalt van de Faust,tragedie."
Straks kom ik nog op deze kritiek, merkwaardig voor Querido ook in
ander opzicht, terug, wijs er slechts op, dat hiermee het innerlijkste
wezen van Manus Peet is blootgelegd.
Wat was Manus Peet, wat werd hij?
Hautain verachter van alles wat buiten zijn egocentrisch wezen staat,
van menschheid en gemeenschap, werd Peet's levensmaxime in Jor,
daan,patois: mensch erger je niet, alles is waterverf en dun spoelsel.
Geen vriend, geen vrouw, geen naaste begeert hij, — geen vleugje
deernis met anderer leed kan zijn ompantserd gemoed indringen.
Cynisch hater van beuzelend geweeklaag om eigen en andermans smart,
heeft hij zich gehuld in een onaantastbaar aestheticisme naar den regel:
„Kook van vischtraan uw likeurtje of maak van je ellendige en armoe,
dige houtsprokkeling een herfstsprookje en de mede,ademhalers be,
jubelen je verdriet met heldere keel en handgeklap". Hooghartig kulti,
veert hij zijn persoonlijkheid en eklektisch van innerlijksten aanleg,
is hij zich de relativiteit aller dingen bewust, — als belangloos toe,
schouwer weet hij zich veilig tegen iedere overmoedige overrompeling
van het omringende leven, koesterend en ontrafelend met een huive,
ringwekkende zorvuldigheid zijn kostbare stemmingen, verlangens en
verwachtingen. Hooger dan louter mensch, en wereldverachting stoot
Peet dit op, want in verachting immers is nog niet de opperste onaan,
tastbaarheid van het eigen Ilc verwerkelijkt. „ . . . . verachting bond hem
nog op eenerlei wijze aan het smartelijke leven, zij het dan in ontken,
1) Ik moet hier bekennen, nimmer den moed gehad te hebben de beide eerste
deelen van dit werk te lezen. Want dat moet een karwei zijn, waartoe men na
M e n s c h e n w e e niet veel lust bespeurt.
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nenden zin. Achter verachting school nog een vochtig,menschelijke
gemoeds,ontroering; stuwde nog een verborgen, half,duistere drang:
het tegenovergestelde te willen zien zegevieren van het lage, liederlijke
dat werkelijk bestond en dat de verachter haatte en verafschuwde. In
verachting ademde nog liefde,idealisme, schokkend, rochelend, half,
gewurgd, maar toch, een liefde."
Deze liefde te overwinnen in cynische onverschilligheid is de alien
uiterste beveiliging der persoonlijkheid, welke dan eerst stoorloos
vermag te genieten. Deze kunstmatige levenshouding waarborgt een
innerlijke harmonie, waarin alle menschelijke funkties en vermogens
schijnbaar ten voile bevredigd zijn en bedwongen tot een stoorlooze
evenwichtigheid: het individu is thans geheel losgemaakt van de overige
wereld.
Manus Peet verwerkelijkt deze levenshouding en als Jan Gouwenaar
hem op een der eerste bladzijden van het boek zegt:
„.... je laupt soo eigegerechtigd.... soo ik,weet,me,weetje,wel....
Je krijgt soo'n eige Ilc over je eige!.... Je bint soo'n reuzesaggerijn....
dan beseft Manus Peet zeer zeker de eenzaamheid zijner persoonlijk,
heid, maar ervaart deze niet als een smartelijke verworpenheid, —
integendeel bijna experimenteel overtuigd dat hem van zijn uitver,
koren superioriteit.
En hij zal die in stand houden totdat hij de kunstmatigheid dezer
levensverzoening aan zijn ziel ervaart in geeselende slagen, welke
hem tot kervende zelfdeemoediging neerkrimpen.
Zijn hopelooze liefde voor Corry Scheendert slaat den mismaakten
dwerg los en stort heel zijn inwendig bestaan, zijn zelf,geschapen zeker,
heden als in een storm,hoos dooreen! Doorheen deze liefde, doorheen
deze smartelijke ervaring in zijn persoonlijk leven ontdekt hij den
evenmensch naast zich, de wereld van na de periode 1914-1918.
Bij deze wending van Manus Peet's innerlijk leven begint het derde
deel van Querido's Jordaan,epos, dat zich geheel op deze figuur kon,
centreert. En de geestelijke inhoud van dit boek wordt deze: de tita,
nische worsteling van een mensch om zich een drievoudige zekerheid
te veroveren in zijn verhouding tot zichzelf, tot de omringende wereld,
tot het hiernamaals. Manus trekt zich terug uit het leven van den
Jordaan naar de eenzaamheid van het Jaagpad bij het kerkhofje „Te
Vraag", om met zichzelf in 't reine te komen. Want deze nu even,
aangeboorde menschenziel is gansch in chaotische dwarreling geraakt
door de allerzijds opstormende problemen: in zichzelf, in Corry, in
de menschheid van na den oorlog en hij hunkert uit zijn innerlijke
vertroebeling te stijgen tot het klare en wezenlijke inzicht — „tot de
kermwerkelijkheid der dingen". Zichzelf en den zin van het leven te
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ontraadselen: dat is de louterings,gang, welke zich in de eenzaamheid
van het Jaagpad gaat voltrekken, en waarmee het levensprincipe van
eertijds: „mensch erger je niet, alles is waterverf", radikaal is ver,
loochend. Thans ervaart hij de smartelijke eenzaamheid zijner persoon,
lijkheid, niet echter om haar zeer bewust in stand te houden, maar te
doorbreken naar de Waarheid en de menschheid.
En de nazaat van den Amsterdamschen wederdooper, die „een ge,
zichtenziener en een fel dweper .... een omverwerper van alle sociale
orde en een bezield en verbijsterend begrijper van de Heilige Schrift...."
was, ondergaat alle pijnigingen van het torment naar het Oneindige.
Bij vlagen giert nog zijn verkillend sarkasme om de „onbehouwen
komedie" van het leven, dat op de grafzerkjes van „Te Vraag" gebeiteld
staat of vlucht hij voor zichzelf in romantische gevoels,verteederingen,
maar langzaam ontwaakt de nieuwe Manus Peet als wijsgeerig be,
peinzer van het levensraadsel tot een andere levenshouding en al
minder vermag hij zichzelf te ontvluchten in zijn sarkastische kritiek.
Maar in zijn ten uiterste gespannen subjektivisme, dat alle geloof op
gezag van meet of aan verwerpt, wordt iedere veroverde zekerheid op
den voet gevolgd door een nieuwe onzekerheid. Nauw beseft hij, dat
zijn verlangen naar voortbestaan na dit leven, bevredigd zal worden of
het waarom van dit verlangen kwelt hem. Een „ik weet het niet", wordt
zijn louterste overgave aan de waarheid en willen of niet willen, —
't blijft 0 gelijk, geketend als hij is „aan dat onmetelijk, ondoorgronde,
lijk Al, het eeuwig,onkenbare, dat zichzelf op het moment van onthul,
ling juist met nog meer sluiers overwierp."
Uit dit pantheistisch fatalisme blijft Manus Peet slechts dit: „....
zoolang het eeuwige leven niet te begrijpen was, was ook de eeuwige
dood niet te begrijpen. En daaruit ontstond weer de eeuwige onzeker,
heid en uit die onzekerheid weer de eeuwige hoop."
Op vele bladzijden van dit boek kreunt een mensch onder de ge,
weldige gewichten der Eeuwigheid en van zijn eenzaam zelf; men
ervaart hoe, sinds na de Renaissance de buitenkerkelijke mensch de
subjektieve waarheid gevierd heeft als een radikale verlossing der
persoonlijkheid uit de knelling van een geestelijk gezag, die gewaande
verlossing thans verkeert in het nijpend probleem hoe te verzoenen
persoonlijkheid en geestelijke tucht en beide te redden. Manus Peet,
die elke veroverde zekerheid als „alleen voor hem van innerlijke
waarde" beschouwt, is nog ver van deze verzoening verwijderd en tegen
het einde van het bock komt hij tot de erkenning, dat zijn geestelijk
levensinzicht „de mogelijkheid van eenige betrekkelijke 7ekerte"
ondergraaft.
Even is er een „Ahnung" in deze van tweespalten verscheurde ziel:
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„Er moet ergens verlossing zijn uit het smartodonkere leven. Maar niet
in het aardsche worstelen; zelfs niet in het vurigoheilige strijden voor
de rechten der menschheid, voor een wereldomwenteling."
Want evenmin als Manus ten opzichte van zichzelf en van zijn vex:
houding tot het Oneindige eenige zekerheid verovert, evenmin slaagt
hij er in den zin van het leven rondom hem te ontraadselen, leugen en
waarheid te scheiden of althans dat leven niet meer als een zinnelooze
dwarreling dooreen te blijven beschouwen. Want nu, dooroheen zijn
liefde voor Corry, is hij niet meer ompantserd gebleven; zijn cynische
onverschilligheid van eertijds, die als een beschermend omhulsel om
hem was, is afgevallen en hij staat open voor de menschheid, — open
met een eindelooze deernis voor haar leed en worstelen.
Deernis is de innerlijkste drijfkracht van zijn gemoed, dat hem ono
weerstaanbaar vanuit zijn afgeslotenheid stuwt naar de menschen
maar zijn kritisch vermogen de onverbiddelijke rem. En zoo kerft en
snijdt hij met het wapen van zijn wreed sarkasme de menschheid maar
't bitterst en 't diepst zichzelf. Want de lemmetoscherpe, kritische
analyse, waarmee hij bijtend inodringt tot de idiepste roerselen en
beweegkrachten van menschheid en enkeling, is de laatste toevlucht
van zijn gemarteld binnenste, waarin hij zich, — ondanks zichzelf
individualist ten uiterste, — nog als onafhankelijke persoonlijkheid
ervaart. Want Manus Peet, die heel het gevoelso en denkleven der
menschheid verwerkt, toomloos gedreven door zijn onleschbaren dorst
naar de Waarheid, zijn deernis met de menschen, zijn liefde voor Corry,
beseft slechts dan zijn persoonlijkheid onaantastbaar te 'bewaren, z000
lang hij zich nog met zijn kritisch sarkasme verweert tegen dice over.
rompeling. En tegelijk weet deze hunkeraar naar het absolute dat hij
moet afsterven van „eigen Ikje, van het begeerige Zelf", volkomen
als Thomas a Kempis, die niet schipperde met betrekkelijkheden.
Peet's veroordeeling der maatschappij is grondig en afdoende genoeg.
Maar noch uit zichzelf, noch uit het geloof in onveranderlijke en
eeuwige Waarheden, is hij bij machte tegenover dit negatieve het
positieve te stellen; de dubbele problematiek van zijn persoonlijk be:
staan en van het leven rondom vermag hij vanuit touter menschelijk
denko en gevoelsleven niet te doorschouwen: het mysterie blijft myso
terie, de ontraadseling is hem ontglipt.
En uit de eenzaamheid keert hij terug naar den Jordaan wij1 het besef
in hem ontwaakt is, dat dit peinzen over het mysterie van zijn bestaan,
dit hunkeren om zich boven zijn innerlijke verscheurdheid te heffen
tot de allesodoorlichtende openbaring, buiten het leven om tot ono
vruchtbaarheid gedoemd is. Voortaan zal hij trachten in de daad
bevrediging te vinden, want:
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Deze eenzaamheid tusschen water en land bracht niets dan smarte,
lijke bewustwording van machteloosheid in wil en daad; verscherpte
den drang naar vergaan. In den Jordaan kon Peet zijn zelfpijnigingen
kwijt. Daar, in de gotenwaimende krotten en donker,vunze woon,
hokjes, bloedden zijn twijfel, zijn wanhoop en sarcasme dood; werd
het tot spot, in zelfkastijding voor eigen „zieleheil" te zwoegen. Daar
kon hij zich kastklemmen aan zijn nieuwe geloof: dat er heroische
strijders zouden opstaan voor het nieuwe menschengeslacht.
ongewild openbaart dit woord reeds het wankele
van zijn nieuw geloof. Maar er is een tijdelijke rust gekomen, een —
wellicht voorbijgaande — verzoening met het leven, waarmee de aan,
vankelijke ontkenning, de latere opstandigheid verkeerden in aanvaar,
ding. Zal deze rust blijven? — het is de laatste vraag welke Peet
zich stelt:
„V astklemmen", —

„.... Manus wist het niet. Hij was eerst op zoek gegaan naar anderen
en hij vond.... zichzelf. Misschien ware het beter geweest zichzelf
te zoeken en anderen te vinden. De zingende woorden van Henriette
Roland Hoist:
Mijn hart versmacht
Naar het hart van mijn genot....
moesten nog levende werkelijkheid voor hem worden; tenminste als
„versmachting". Misschien moesten ze dit ook worden voor deze uto,
pische dichteres zelve, die uit de diepte van een ziels,veriangen zulke
hunkerende woorden schiep en zong. De menschelijke ellende kende
Peet. Nil nog de menschelijke vreugde en den goddelijken drang door,
leven 'die achter ales, mensch en ding heimelijk aanjoeg: begeerteloos
te worden.
0 het heerlijke Jaagpad en het hooge kerkhofje, en de ruischende
boomen, en de spreukzerkjes,.... neen, neen, ze was niet goed die
eenzaamheid, die droeve koestering van verdriet, dr'oom en peinzing.
Ze was zelfzuchtig, bedriegelijk, angstiglijk misleidend en bracht on,
zaligheid. Manus moest schreeuwen, kermen in de stilte. De stilte
zelf werd een zielsgenot en een kwelling. En toch, de liefde die hem
aftergde, martelde, die eenzaamhed,in,smart schiep, schrijnde het ver,
langen in hem open voor anderen te leven, voor jets heel grootsch,
waarin hij zijn zelfzuchtig Ilc geheel verloor.... De liefde is uit God;
....mijmerde Manus al zachter en inniger. Nu eerst ontstond er vast,
held en een wijze ziening in zijn verlangen: maatschappij en menschen
dieper te begrijpen. Peet leek zijn walg tegen het leven, zijn zelfver,
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nietigingsdrift to hebben overwonnen. Vroeger bleef hij onbekommerd
voor alles wat de wereld brouwde. Hij had geen liefde, geen haat; geen
meelij, geen genegenheid. Grootspaak! . . . . Want hoe kreunde hij om
jets liefs, lets heiligs,om,voor,te,bestaan in 'zijn smachtende een,
zaamheid.
Neen, neen, niet in de kloostercel, al smeekte de ziel er om; niet
in een hoekje met een heilig boekje. En tOch,.. . . toch ontslagen
worden van hartstochten en begeerten, gelijk Thomas er naar hun,
kerde. Onder de menschen moest hij zwerven, hij ellendige pelgrim,
naar het woord van den Augustijner.
Hij moest altijd zwerven, liefhebben, sterk en onwankelbaar liefheb,
ben; hij moest lijden onder de menschen, met al de ontgoochelingen, de
martelingen en vernietigingen van idealen; met al de korte vreugden
en veroveringen van enkele minuten, die, in zaligheid als jaren duurden.
Want ook hij, op zijn beurt, veroorzaakte kwelling, verwarring,
ondergang, in den tragischen kringloop van geboorte en dood en door
de zelfzucht van zijn liefde voor haar! Instormen in de bloedende diepte
van het leven en niet bangelijk terughuiveren. Eerst dan zou hij ook
het stille gloeien van den ochtend naderen en den glans der dingen
in het eerste Licht kunnen zien. 0, een tooverij leek hem het vreeselijke
leven,. . . . een bloedende diepte gedempt met bloemen. Een filling,
wekkende leugen? En alle menschelijke deernis valsch idealisme? Maar
rechtvaardigheid toch nooit!"
Ge voorvoelt in dit schijnbaar berustend en aanvaardend slotakkoord
het aangrommen van een stormtij, de ziel van Manus Peet is niet aan
het einde van haar louterende teisteringen. Wat hij verwerkelijkte was
een kompromis en een kompromis met absoluteiten laat zich niet in
stand houden noch geeft het eindelijke rust. Berusting ja, omdat de
ziel tijdelijk afgestreden is maar Been rust. En onder deze berusting
brandt opstandigheid, reikt gestilde maar onverzadigde hunkering al
verder dan het vermeesterde.
Tweemaal wordt in dit fragment naar de wijsheid van menschen,
mond heen gewezen, — achter de wijsheid van de een staat niets,
achter de wijsheid van den ander God.
Tusschen menschelijke en Goddelijke wijsheid zal Manus Peet in de
toekomst moeten beslissen met een volledig ja of volledig neen, tus,
schen welke een kompromis, waarin dit keer zijn opgang gestremd
wordt, onmogelijk is.
Het slotakkoord van dit boek is niet het slotakkoord van de geschie,
denis van Manus Peet.

0 0 0
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De inhoudsaanduiding van dezen roman bewijst het omvattings,ver,
molten van Querido's kunstenaarschap in de litteratuur,verhoudingen
van dit land om de universaliteit der problemen. Want Manus Peet
is niet een partikulier menschje, dat om de uitzonderlijkheid van zijn
geval merkwaardig is en ook niet meer dan merkwaardig, maar hij is
de menschheid zooals Faust de menschheid is, — de menschheid in
titanische worsteling met het Oneindige omdat zij God en het Chris,
tendom niet kent.
leder kunstenaar die zoo diep de tragiek dezer menschheid doorpeilt
en zoo breed omgrijpt, haar torst in zijn ziel, lijdt Om haar, overwint
met haar, in zijn gedachte, en gevoelsleven zich met haar vereenzelvigt,
Uri een kunstwerk geven dat de tijden doorstaat omdat hij de mensch,
heid aan de menschheid openbaart, zooals zij was en wezen zal, zij het
in de worsteling van zelf,gekozen verworpenheid. De hezetenen der
materieele werkelijkheid, de professioneele psychologen, de ivoren,
toren poetelingen zagen fragmentarisch, — zij scheurden in hun machte,
loosheid een stukje van het leven en weer een stukje en weer en ver,
schrompelden tot volkomen onbelangrijkheid. Omdat zij in hun littera,
tour het Leven niet konden vatten, schiepen zij hun leven om tot
litteratuur, waarmee de steriliteit voltrokken is en verklaard meteen.
Maar ook: zij moesten het Leven negeeren omdat het geestelijk ge,
zichtsveld van den autonomen mensch na de Renaissance zich altijd
meer vernauwde, — tot analyse en beschrijving der uitwendige werke,
lijkheid heeft deze mensch zich al meer moeten beperken; beperken
tot het experimenteel waargenomene, omdat hij daarbuiten in onzeker,
heid en duisternis tastte.
Manus Peet verbreekt deze grenzen en grijpt naar het Mysterie, dat
hij achter de dingen vermoedt; zijn geschiedenis werd de geschiedenis
der menschheid van dezen tijd in zooverre de opgang van Manus
Peet — eenigszins schematisch — deze is: aanvankelijk een volstrekt
zuiver,houden der persoonlijkheid door negatie van het buiten,persoon,
lijke; dit ten uiterste gespannen individualisme, tot een zeer kunst,
matige kostbaarheid gekultiveerd, wordt vernield door een dubbele
ervaring: een in Peet's persoonlijk leven, zijn liefde voor Corry en
door,heen deze persoonlijke ervaring wordt Peet zich van de wereld
buiten hem bewust; in de eenzaamheid tracht hij zijn verhouding te
bepalen tot het eeuwige en tijdelijke, tot God en de menschen en voor,
loopig vindt hij een oplossing in het tijdelijk kompromis, de persoon,
lijkheid te voegen in het geheel der gemeenschap, door de met het
leven verzoenende daad.
Kritiek op dit werk? Querido zelf heeft bij voorbaat een apologie
voor zijn bedoelingen geschreven, welke — verwerkt in een van zijn
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litteraire kronieken van het Handelsblad, — wellicht aan de aandacht
is ontsnapt, maar sinds de publikatie van dezen roman van wezenlijke
beteekenis geworden, want merkwaardig voor de evolutie van des
schrijvers litteraire inzichten sinds b.v. zijn gesprek van d'Oliveira
(te vinden in De Jongere Generatie). In het Handelsblad van 2 en 9
September schreef Querido een uitvoerige kritiek op d'Oliveira's roman
Grenzen. Voor 't oogenblik zijn appreciatie van dezen roman ter zijde
latend, merle ik alleen op, dat Querido in deze kritiek zeer uitvoerig
schreef over ideeenbeelding en menschobeelding door litteraire kunst&
naars. En daarover zegt hij met betrekking tot Grenzen dit:

Deze menschenbeelding werd, hoe kort ook, doormengeld met
ideeenbeelding. Toch blijft ze geen abstracte en cerebrale theorie. Ze
begeert de wijsheid een gestalte te schenken; ze begeert den begrenso
den mensch naar het Onbegrensde heen te voeren. In iederen dichter:
denker ontkiemt in een bepaald levenstijdperk, de innerlijke tweespalt
van de Faustotragedie. De innerlijke gevoelselementen en de syntheo
tische verzinnebeeldingsdrang, die eens Goethe in het groot beheerscho
ten bij het doorleven van de Faustoscheppingsgedachte, overrompelen
ook d'Oliveira bij het schrijven van zijn „Grenzen" en bij het con,
cipieeren van Leo de Kemp's figuur; in Goethe natuurlijk met de
vormenmacht van zijn genie, in dit werk van d'Oliveira, met de pijnlijke
vermetelheid van den beginner, ik had bijna geschreven: den amateur.
Het innerlijke omkeeren in dezen worstelenden mensch, is telkens
zichtbaar door alle phasen van zijn gevoel en gedachte, van zijn vero
bedding en van zijn ontroering. Ook d'Oliveira grijpt, op zijn wijze,
naar het cosmischomystisch verband der dingen en dit geeft nu en
dan een uitstralende schoonheid aan zijn werk. Hij voelt, temidden van
allerlei geheimenissen, de tragische verschrikkingen van het noodlot,
de werking van wilsaandoeningen en hartstochten. Hij voelt bij vlagen,
de geweldige tragische conflicten van levensinstinct en ideaal en hij
sleurt zijn hoofdpersoon naar de eeuwigheidsgedachte heen, bijwijlen
als in een obsessie en soms jaagt hij ze door een snerpend betoog,
terwifi hij in zichzelf allicht neuriet het woord van Spencer: niets kan
in zijn diepste wezen gekend worden. Ook onder de werking van deze
twiffelleer spreken zijn beoordeelaars van caricaturen, van schimmen
die hij gat in plaats van menschen. In waarheid is het de tragedische
geest van d'Oliveira, die alle levensverschijnselen wil omvatten en die
daarmee de omtrekken zijner figuren van een redel standpunt uit vet.:
minkt, doch van een transcendent standpunt uit vervolmaakt. Daarom
hebben zij te weinig en te veel. Hij drifft ze buiten hun eigen, natuurlijk,
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psychische spheer en dwingt ze tot denken, handelen en spreken. Naar,

na grijpen ze, met d'Oliveira mee, naar het Onkenbare.
Wijzigt ge in dit fragment — ik kursiveerde enkele regels — d'Oli,
veira en Grenzen, in Querido en Manus Peet, dan is dit fragment een
apologie geworden voor het derde deel van het Jordaan,epos, waarmee
bij voorbaat kritiek op de konceptie van Peet's figuur is gepareerd.
Trouwens alleen de bevroren wezens, welke men „litteratoren" noemt
zullen dit bloedwarme en waarachtige boek niet aanvaarden en er hun
wrakken spot aan beproeven. Dit neemt echter niet weg, dat Querido,
die zelf zijn tekortkomingen wel heeft beseft, door beperking dit boek
van innerlijk zeer hechte struktuur, nog sterker had kunnen kompon,
eeren. Ik doel hier op zijn ontleding van en kritiek op allerlei kontem,
poraine persoonlijkheden, kopstukken uit de socialistische, kommunis,
tische en anarchistische beweging als Polak, Reynders, Saks, Troelstra,
Kleerekoper, v. Ravesteyn, v. Zelm, de Roode, Wibaut, Groenendael
etc. etc. etc. Hier verloopt de roman, hoe geniaal dikwijls die ontleden,
gen zijn, onmiskenbaar in specialiseeringen, welke naar mate de tijd
verder gaat, in onbelangrijkheid zullen toenemen. Het is heel jammer,
dat de schrijver er niet toe heeft kunnen besluiten al deze passages
onbarmhartig te schrappen; te eeniger tijd zullen zij de leefkracht
van dit boek zoo niet dooden dan toch verminken.
Mensch,beelding en ideeen,beelding dooreen te geven en vervlochten
tot een synthetisch geheel is de litteraire bedoeling van dezen roman
geweest, waarmee zonder meer al reeds de evolutie in Querido's litte,
raire inzichten is aangegeven. Beide tezamen geven het aanzijn aan
groote kunst. Wat Querido in mensch,beelding vermag te bereiken
bewijst naast Peet het prachtige figuurtje van het tweede plan: Brom,
tolletje, vooral in het ongemeen indringende eerste deel van het zestle
hoofdstuk: Kind en Bochel: Bromtol en Manus Peet. De schermutseling
tusschen deze beiden op het zoldertje aan het Jaagpad is van een
allerdiepst psychisch indringingsvermogen en heel deze scene houdt
zich een zacht,flonkerende en even van deernis schrijnende humor in
stand. Overtuigender en zeer veel mooier dan de passages over Corry,
zijn die waarin zij en Manus opeenstooten; de laatste heffen zich tel,
kens hooger, de eerste zijn wel met meesterhand geschreven maar
men komt daar toch niet verder dan de appreciatie: 't zal wel zoo zijn
en diepere emoties wekt dit niet wiji deze figuur in de „litteratuur"
vrij konventioneel is. Denk haar weg uit den Jordaan en zij past in
de romans der professioneele psychologen, die eindeloos de uitzonder,
lijkheden eener dekadente beschaving ontleden. Maar ik laat detail,
kritiek verder rusten.
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En ten slotte. Geen onzer zal door dit boek wezenlijk rijker worden,
omdat de ongesluierde Waarheid, zij het dan menschelijk,onvolmaakt,
er niet in geopenbaard wordt. Maar toch kunnen wij het liefhebben
om den mensch, die het schreef , in zijn worsteling met het Oneindige,
— een mensch ook, die ondanks zijn wrang sarkasme en erbarming,
looze kritiek de menschheid waarachtig en hartstochtelijk liefheeft,
en door beide heen zich Alf tuchtigde en reinigde.
Pieter v. d. Meer de Walcheren legde in zijn bespreking met een
zin het onbevredigende voor ons van dit boek open: „Het is zoo'n
verwarring. Ik begrijp wel waarom. Manus kent God niet; weet niet
wie God is. Hij kan Thomas a Kempis, Ruysbroeck, Franciscus, Augus,
tinus niet begrijpen. Zij spreken een andere taal dan hij. Zij spreken
van uit het Christendom, van uit de werkelijkheid, zij zien en weten de
rangorde der dingen, de hierarchie van de woorden: God en de men:
schen, niet de menschen allddn met hun blinde hartstochten, wilde
droomen, laagheden en hun kommer."
Het boek van Querido roept om het boek, dat zoo zal zijn en waarin
het apostolaat van den katholieken kunstenaar voluit verwezenlijkt
moge worden.
Nijmegen.

GERARD BRUNING.
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WIJ ALLEN DRAGEN EEN KRUIS.
Wij alien dragen een kruis:
zet U aan den kant der weegen
en zij zullen U voorbijtrekken alien
bij dag en bij nacht.
Mannen en vrouwen: verheugt U!
want daarin zijn wij alien gelijk
en gelijk aan Christus.
Debt gij nooit den boom bewonderd
die vruchtbeladen
boog onder zijn last?
Buig uw rug niet verder
dan zoo: dat uw oor
kan luisteren aan uw hart!
weest sterk!
Leegloopers alleen lijken vrij
en rechtop to gaan:
Ziet gij dan niet
dat zij zijn
als van kou star
doodgevroren boomen
op de straathoeken.
ROB. DE WILT.
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SINT GEERTRUID
VIII.
Hoe Geertruid om hulp vroeg bij Mechtild.

Er kwam in Geertruid gaandeweg 'n zeer sterk verlangen om over 't
wonderbare, dat zich voltrok in haar ziel, te gaan spreken met anderen:
ze vond haar zwijgen niet meer veilig.
Wel gaf de veropenbaring van God op 't ogenblik der mededeling 'n
volkomen stilte van alle twijfel, maar 't uur, dat volgde, als ze weer
heel gewoon op haar cel zat in 't halve licht van 't kleine rondvenster,
was meermalen angstig. 't Was 'n angst, die zij voor haar bekering
nooit had gekend: ze had toen feitelik ook nooit veel aandacht aan
haar ziel besteed: ze zondigde niet, maar de zorg om te vergoddeliken
was haar geheel vreemd: ze las Vergilius liever dan 't Evangelie.
Nu echter stelden zich in de stilte allerlei problemen op in haar
bewustzijn. Die gingen allereerst omtrent de waarachtigheid van 'tgeen
er in haar geschiedde. Was 't geen droom geweest, was 't wel zuiver
Jezus geweest, of misschien de lepe duivel, of 'n verbeelding, die ze
voor werkelik hield? Maar als 't dan Jezus geweest was — en daar
viel op 't nuchter moment toch niet aan te twijfelen — dan kwam ze
meteen tot dit verbijsterend en volkomen zeker besluit: dat er 'n grote
bedoeling lag in de verschijning van Jezus, ,dat dit geen praal met
goddelikheid was, of wel 'n aanleiding om zich godvruchtig te ontvoeren,
en in de nagedachte heel de omgeving en haar eigen persoon zalig te
vergeten: maar wel 'n allergebiedendste gebeurtenis, opdat zij geheel
haar leven zou gaan veranderen: ze stond voor de verschrikkelike taak
om Jezus te worden; en ze vroeg zich af, waarop dit prakties zou
neerkomen: wat er gewijzigd moet worden aan haar woord, aan haar
gebaren ,aan haar gebed, vooral aan de inzichten, die ze tot nu toe had
op 't leven, op de menschen en op de wereld. Zij voelde zich 't slacht,
offer der zichtbare onzichtbaarheid, werd verleid door 't wreed geluk
van volop kristen te zijn, en zag enkel maar grootheid in veel offers
om Jezus, in 'n onophoudelik uitwisselen van menselikheid tegen god,
heid: zonder 't te vermoeden, was ze begonnen met held te worden.
Maar ide held blijft mens, en in ons geval is hij 'n jonge vrouw van
nog geen dertig jaar, wel met 'n hartstochtelike liefde en met 'n sterke
zin tot mannelike beslistheid en daadvaardigheid, maar toch ook met
de schone hulpbehoevendheid van 't vrouwlike, dat aandoenlik kan
aarzelen en berusten, en dat in 't goddelike zich zelve kwalik vertrouwt,
vooral wanneer dit zich op buitengewone wijze laat waarnemen.
Terwiji dan zo 'n angstige begeerte in Geertruid opkwam om 'n
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ander mens in haar zielsgeheim te betrekken, ontstond daar tegenover
toch ook weer 'n grote vrees om er over te spreken. Want 't is 'n vol%
komen begrijpbaar voorval, hoe 'n zwak mens%kind verlegen is met
goddelike ervaringen in 't bijzijn van anderen, en hoe 't hem dieper
vernedert gehouden te worden voor 'n uitverkorene als voor 'n boos%
aardig mens. Daarbij vorderen deze gesprekken 'n zeer juiste ver%
woording: 'tgeen de moeilikheid vergroot, omdat spreken nooit spoe%
diger stamelen wordt dan wanneer 't zich waagt aan de verklaring van
't heilig onverklaarbare, diep in de ziel.
Nu is 't in deze tweestrijd der ziel 'n biezonder groot voorrecht, als
zij naast zich 'n andere mens weet, van wie ze stellig verwachten kan
omwille van z'n goeden aard, van z'n genegenheid en ervaring, idat hij
't openhartig gesprek kan vergemakkeliken door 'n liefdevolle ont%
ferming over de hulpeloze, en door 'n bereidwillig ingaan in 't geheim
der twede ziel.
Dit voorrecht bestond voor Geertruid: want er was niemand zo
goed, genegen en ervaren, als Mechtild, de novicenneesteres, die zich
hartelik toewijdde aan alien, en mild van haar geestelike rijkdommen
meedeelde zonder de minste gedwongenheid, in allerblijdste eenvoud,
maar die toch 'n biezondere liefde had voor Geertruid: en Geertruid
voor Mechtild: ontroerende trek van menselikheid in 't vergeestelikt
bestaan van deze twee vrouwen.
Ze waren trouwens op elkander geheel aangewezen. De jonge Geer%
truid, onrustig met haar uitbundige lust om 't grote werkelike leven
binnen te gaan, en die duizend middelen tegelijk te baat wou nemen,
voelde de zachte gematigdheid en de deemoedige zelfbeheersirig van
de 'oudere Mechtild als 'n bevrijding in haar neerkomen: terwig dezelfde
geaardheid van beider geestelik leven, .dat zich voornamelik bewoog
om de mens%geworden Zoon Gods met Z'n Hart, vanzelf bracht tot
'n vollediger verstaan van elkaar en tot 'n wederzijds verhevigen van
elkaars liefde tot de Liefde. Wanneer dan tussen twee zulke verheven
zielen door 'n gesprek verbinding ontstaat, dan is dit 'n gebeurtenis
van grote geestelike waarde: idan is dit overstorting van heiligheid
in heiligheid: 'n kostbare uitwisseling van 't beste, dat ze bezitten:
de luisteraar en de spreker ze leren alle twee en worden er beter van:
dan is dat de evangeliese vereniging van twee, met Jezus in 't midden,
die door de belofte van Z'n biezondere tegenwoordigheid de belang%
rijkheid heeft willen aangeven, wanneer twee zielen elkander in Zijn
naam ontmoeten en vergaderd zijn. *)
D 0 a
*) „Wear twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden."
(Matthews 18, 20).

Het is ontstellend, hoe weinig zelfs de kristelike wereld aan deze
troostende belofte heeft willen aandacht schenken, hoe weinig zij
schijnt te vermoeden, dat daarmee door Jezus de waarde van geestelike
samenspraken zeer hoog wordt aangeslagen. Want er is geen intiemer
vergadering in Jezus' Naam denkbaar dan die van ziel met ziel door 't
eerlik en geestelik gesprek. Maar onze zeldzaam sterke zucht tot
evangelie,vervaging heeft ook deze biezonder troostende Jezus,verwer,
keliking vrijwel verhinderd tot stand te komen. Zodat in de meeste
gevallen ons onderhoud nauweliks meer is dan de uitwisseling van
onbeduidendheden of kleine hatelikheden: en 't zelfs als 'n roem geldt
en 'n geprivilegieerd soort van aangenaam vernuft, met niets en nog%
maals niets 'n gezelschap van niet,denkende onpersoonlikheden te
kunnen vermaken. Zeer zeker geschiedt dit volstrekt niet immer uit
onverschilligheid voor de hogere levens,belangen — ge vindt 't immers
ook bij personen, die overigens uit professie en met ernstige offers
zich toeleggen op de evangeliese kultuur der ziel — maar 't geschiedt
veeleer uit geniis aan konsekwente verwerkeliking der hogere belan,
gen, die te slap bewust en daarom te veel verdonkerd voorwerp van
streving, niet in staat zijn aan alle levensuitingen die goddelike een,
zijdigheid, die allerboeiendste eentonigheid te geven, gelijk we die
aantreffen bij de heldhaftige volgers van Jezus. In dit geval toch was 't
hart er vol van, en vloeide de mond ervan over.
't Is 'n eenzaam feit, dat twee mensen op deze drukke wereld in
de naam van Jezus vergaderd zijn: en daarom is 't om onze dis, of op
onze wandel bij heel veel woordklank toch stil, hol en troosteloos:
't Woord is in ons woord niet vices geworden en vond bij ons geen
onderdak: waarmee veel etiese kracht voorgoed verloren gegaan is
in onze samenleving.
0 0 0

De uitwerking van haar gesprekken met Mechtild heeft Geertruid
zelf aangegeven. *) Op Jezus' bevel nauwkeurig bespiedster van 'tgeen
er met haar door de genade gebeurd is, verzwijgt ze niet, dat misschien
menselike genegenheid, eerder dan de Geest Gods haar voerde tot dit
onderhoud. Maar ize kan zich over deze onzekerheid niet verontrusten:
ze gaat geheel op in de lofprijzing over de heerlike gevolgen dezer
samenspraken, en voorkomt geestdriftig 'n mogelike bedenking van
'n toekomstig lezer, die in deze mededeelzaamheid 'n verbreking zou
kunnen zien van de heilige klooster,stilte, of zich om de vertrouwlik,
heid ervan wat ergert.
„Tot heil van de lezer, schrifft Geertruid, wil ik hier even bijvoegen,
*) Heraut IILhfdst. 4.
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dat ik zeer dikwels de vurigheid mijner godsvrucht voelde vermeero
deren bij gelegenheid van zo'n onderhoud. En of mij nu uw Geest,
Heer God, of wel m'n menselike genegenheid me hiertoe aanzette, dat
is me niet duidelik. Maar toch heb ik wel gehoord van iemand die in
deze dingen veel ervaring had, dat 't nuttiger is om zulke geheimen
mee te delen aan 'n persoon, die we als onze meerdere vereren, niet
enkel uit 'n gevoel van trouwe genegenheid, maar tevens uit eerbied,
omdat hij ouder is. Maar gelijk ik zei, ik weet niet, waarom ik 't deed:
en ik geef me daarom over aan U, m'n allertrouwste verzorger, in
Wiens Geest, zoeter dan honing, de kracht der hemelen bestaat. Heb
ik gehandeld uit menselike genegenheid, dan heb ik sterker reden om
in 'n afgrond van dankbaarheid te zinken, omdat Gij, dan mijn God,
U in meerdere mate hebt gewaardigd: 't goud Uwer onschatbaarheid
te voegen bij 't slijk mijner onwaarde, omdat aldus 't edel gesteente
Uwer genade in mij zoude zijn."
Sittard.

M. MOLENAAR, M. S. C.
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GEDICHTEN VAN WILLEM DE MERODE.
Dom to Keulen.

Dit is een huffs, waar God van zeggen zou:
„Hier heb ik eindelijk mijn rust gevonden",
En waar verloornen veilig hun berouw
Over 't verspeelde leven staamlen konden.
0 hart, door liefde en haat aan God gebonden,
Trekkend en knellend dubbeistrengig touw,
Weet, hoe Hij ondanks uw verfoeibre zonden,
Sprak, dat Hij niet meer op u toornen wou.
Als gij maar aan de voeten van Zijn Zoon
In angst en onmacht weendet om uw hoon
En stil geworden zijt in moe beschamen,
Schijnt troostend in uw nare duisternis
Gods licht dat als de klare luister is
Der hooge zacht, en warm,doorgloeide ramen.

Beieren.

Hier zijn de huizen nog aan God gewijd
En aan de vrome helden der legenden.
Men kan zich om Been hoek of hoogte wenden,
Of Christus hangt er in Zijn schamelheid.
„Griiss Gott" hoe dikwijls langs den klim der wegen
Werden wij zoo ontmoet of ingehaald.
0 jeugd, die van geluk en liefde straalt
En beiden gaaft in lach en gullen zegen.
0 jonkheid! 't tot den draad versleten kleed
Tooit u veel schooner dan gij zelven weet.
Gij zijt zoo frisch en sterk als de doorgeurde
Dreven van 't berg, en 't bosch,beheerschte land.
Uw lach en lied waait aan van alien kant,
En reinigt ook, die reiniging verbeurde.
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Munchen.
I.
Munchen, uw naam is als het lichte suizen
Der lente, die met frisch en fleurig groen
Een paradijs maakt van een stadsplantsoen,
Elysium een bleekje tusschen huizen.
Alle verlangens, die het hart doorkruisen,
Leefden hier sterk maar stiller, want ons doen
Werd kalmer in uw warme klaarte, toen
We uw geest als groote vleugels hoorden ruischen.
0 milde geest, wat toont gij hier uw macht
In kunst uit alle landen saamgebracht:
Aigypte en Hellas hier nog heerlijk heerschen.
Maar uit de Frauenkirche wolkt een geur,
Die dringt door alle wereldsche gebeur,
Als zonneschijn boort door den damp der meerschen.
II.
En ik gedacht den graaf August von Platen,
Die zoo met ziel en zinnen aan u hing,
Die als een dooler door het leven ging,
En als een droomer dwaalde door uw straten.
0 hart in bittere eenzaamheid gelaten,
Daar was voor u Been zaligheid dan: zing!
En, beiaardier, bespeeldet ge ieder ding
Met uw metalen minnen en hard haten.
De lucht was van herinnering doorgeurd,
En heel het leven leek zoo zacht gekleurd
Als zondoorschenen stuivende fonteinen.
Wij zien den fonkelenden mist alleen,
Maar dwars door alien aardschen nevel heen,
Schouwen der kindren won en de reinen.
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Ludwig II.

Hij was zoo vol van hooge majesteit,
Dat hij zijn leven met geen mensch kon deelen.
In schoonen waanzin bouwde hij kasteelen,
Die hij bewoonde in zuivere eenzaamheid.
Daar werd tot helle werklijkheid zijn droom.
Blinkend verrezen zijn beminde helden:
Siegfried, die het geduchte monster velde,
En Parzival, zoo dwalend en zoo vroom.
Soms snelde 't landvolk in den winternacht,
Gelukkig opgeschrikt, gezwind naar buiten.
Wild fakkellicht sprong langs de duistre ruiten.
Een slede suisde langs in blinde jacht.
En als zij huivrend keerden in hun woning,
Zegenden zij den Eenzamen, hun Koning.
Hermes van Praxiteles.

Honger naar uw gelaat heeft lang in mij gewoond,
En al 't jaloersche vasten veler jaren
Wat was het dan een dwingen to openbaren
Uw aangezicht, die slechts in trotsche harten troont.
Plots sloeg mij de aanblik van uw zuivre lieflijkheid
En pijnigde mijn zeer gewonde zinnen.
Iic voelde uw weldoend lachen als een blinde
De zon die levendwarm in zijn doode oogen glijdt.
Schoonheid duizendmaal door ons met smart verzaakt,
Die duizendmaal verschijnt en weer gelukkig maakt,
Soms plotseling en dan na loutrend wachten.
Het troostloos hunkeren, van die zich eenzaam voelt,
Wordt door uw lachen tot een diep geluk verzoeld:
Als rozengeur verzoet de zomernachten.
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AAN DE BOSCHDREEF.

XI.
Rumold stond daar in z'n hemelsblauw boezeroen en zandkleurige
broek, de wijde, voile zaadkorf in den arm. Zijn pijp stuwde een dun
rookkringeltje naar boven. Met 't oog berekende hij de zaad,gleuven
en mat de ruimte van het akkergedeelte waarlangs hij de lijn te spannen
had. Er viel fijne stofregen; zilvergrijs was de lucht en zwartpaarsche
gloed lag over den kluiterigen grond. 't Gras van de kampen was over,
weven met 'n krielfijn geparel. Uit neerhangende twijgen van de linden
vielen zware droppelen; alles was nu zijig groen, tegen mat zilvergrijs.
„'t Zonneke speult er toch wel onder heur de", wees ie met z'n pijpen,
roer naar omhoog, toen Antoon hem de korf uit de hand wilde nemen.
„Nou, de locht wurdt zwoar en dik."
„Goei weerke veur 't gruunzoad, malsch weerke!"
Het bleef heel stil en de zachte atmosfeer lag koel en sappig over
de landen.
„Doar zul de 't hebbe!" Hij wees in de richting van den straatweg.
„Kwartiermoakers! Ze komme gelijk van den Bermsche hoef, zou 'k
zoo mene."
Met sierlijke zwenking langs de bocht draafden twee kavaleristen
de dreef in.
„Nou nou", keek Rumold, „ze loate d'r geen vuur op uitgoan heur de."
Hij hield de zaadkorf vast in den arm gedrukt, bleef wachten tot ze
intoomden. Voor de staldeur hielden ze halt. Een van hen steeg af: 'n
slanke jonge kerel, z'n gezicht was in 'n strakke plooi getrokken, die
er volstrekt niet op thuis hoorde. Hun ruige uniformen waren fijn
bekraald met waterstof. De paarden stonden onrustig te trappelen, ze
schudden hun bronzen koppen. TOntje hield den teugel en klopte 't
schichtige dier op den gekromden nek.
„We kwamen je stal eens opnemen baas", kondigde hij gewild
barsch aan.
„Joa joa, daar ha 'k de gedacht al oan", en hij ging hem voor. In de
halfduistere stal waar zoetige, warm broeiige lucht hing, glimmerde de
oogen van Bleske. „Hier", wees ie „hier stoan ons biste!" kwam Rumold.
„Ons koeien!" verduidelijkte Antoon.
„Die zijn nou zooveul as in den kamp, moare van den avond zijn ze
trug woar?"
„Ja ja, ik zie 't. Plaats voor twee". Hij liep met z'n stijve sporenlaarzen
tusschen de schutten, noteerde wat op 'n lijst en zei dat 't wel in
orde kwam.
Annemie kwam te voorschijn; ze knikte hen vriendelijk toe. „As
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ge me nou moar geene raauwe jong gift, zie de, geene vloekers en
drinkers woar? Dan zulle ze b'ons 'n goei moal ete en 'ne goei stal
hebbe, da belof ik oe", zei ze met de hand 'n spinneweb verwijderend
van een dwarsbalk.
„Dat zal wel los loopen!"
't Blonde hoofd van Treeze kwam even om een deurhoek. Haar oogen
gluurden en de mond lachte.
„hoar wil de gullie d'r nou nie effekes inkomme? 'n Glaaske bier
vatte? Bin de zoo gej age?"
„Dank je moeder, we moeten er nog meer onder dak brengen",
weerde hij wat meer voorkomend af.
„Soon, jonk bist", zoo monsterde Rumold de jolig trappelende merrie.
„Ja dat is ze. Zoo, dank je baas." Hij nam den teugel en wipte in
den zadel.
Dof ploften de paardenhoeven weer in 't zand. Anna stond in het
woonvertrek; ze had zich afgewend van 't venster. Met versnelden
hartslag en in uiterste spanning had ze geluisterd, teneinde de klank
van hun stemmen op to vangen.
„Twee mennekes!" had Leene uitgekeken, „den een wa groter van
stuk as den ander."
Anneke wist niet waarheen ze zich wenden of keeren moest. Ze
wierp wat hout op 't doovende vuur.
„Van den avond komme er twee!" zoo kwam Treeze binnenstuiven.
„Nou moar zoo'n grOt pelzier is 't nie eenskes. Gullie kunt er oe
hand veur uitsteke, geleuf da moar."
„Ach, nou joa. Jonk y olk op den herd da gift licht scik, zul de moar
zien. Ilc goa 'ne botermik me krinten bakken." Ze sprong op en zong
'n jolig liedje.
„Ik he 't 'r toch nie op!" zei Leene met sets klagends in de stem.
„O! Gij!"
In de haar toegeduwde woorden voelde ze weer klaar en duidelijk
hoe ver men haar of wist zelfs van de minste toenadering. Ze voelde
't als 'n schop tegen t' hart dat geen aanspraken had.
„Nou kijnder, ik zal oe varsch linnen geve, dan kun de bedde moake
op den deurlOp. Ik ken bekant geene vuut verzette van de wuyende
pijn; zoo scrikkelijk he 'k 't in de beeen.
Neee zij ha 't niks op zoo'ne vremde jong die oe wel begekke en
belache konne. 't Was of ze de kromming in 'r rug zwaarder en pijnlijk
voelde. Den ersten dag, zoo dacht ze, bleef ze uit de vuut. Als ze d'r
dan moar zoo is effekes zoo uit de vert gezien hadde waar 't lichtelijk
nie zoo erg as da ze d'r ineene veur 't oog krege.
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In de donzen stilte klonk van dichtbij opeens ver en wijd uitschallend
een schetterend hoornsignaal.
Een fel rood vleugde over Anneke's wangen; 't was haar als een
juichende roep, een schallenden kreet die haar aanzegde dat hij in
haar nabijheid was. Ze werd doordrongen van de mogelijkheid dat ze
hem nu elk oogenblik zou kunnen zien, voor haar oog. 't Was haar als
'n langzaam maar stellig naderen tot de bevrediging van het veriangen
dat haar in den laatsten tijd als geregeerd had. Onwillekeurig vouwde
ze de handen en ging haar oog om,hoog als een gewijde uiting van
dankbaarheid. Maar dan weer opeens vlijmde felle smart haar door
't gemoed en in haar oog lag weer die schuchtere terugwijking. De
twee groote machten die haar beheerschten bracht ze steeds onwille%
keurig samen, toch waande ze haar aardsche liefde zondig, ze mOcht
ze niet vereenigen. Scheiden moest ze die, van elkaar scheuren inplaats
van vereenigen. Ze keek om zich heen als kwam ze uit een andere
wereld, Coen Treeze haar luid en dringend tot zich riep.
„Nou ik ga bOdscap doen in 't dorp, d'r is van alles te kurt as d'r
zoo'n twee sloekers op den herd kumme, dus ik bin eweg, nou wit%te
't waar?"
Met de korf aan den arm was ze heen gestapt; ze meende drukte
van de inkwartiering in 't dorp te zien. Een oude vrouw ging haar
voorbij, zwoegend onder een groote zak masteproppen, zichtbaar door
de gaten. Twee huzaren nagestaard door een paar kinderen, verdwenen
in een zijpad. Heel van ver op de straatweg zag ze een klein, zwart
hondje trippelen, en zag ze Pliene opduiken van achter de kerkew
draai.... Pliene had aan haar arm een rol touw.... nieuw touw . . . .
die touwrol kreeg beteekenis voor haar, nam al haar aandacht in beslag.
Ze bezag Pliene met donkere blikken. Dat touw snoerde haar langzaam
de keel dicht. Ze trad met brutale houding en resolute pas op haar toe.
„Waar kum de gij van her?" De woorden waren haar als uit den mond
gevallen. Ze was er zich niet zeker van bewust wat ze wel gezegd,
hoorbaar gezegd had, want daarmee was een vermoeden geuit dat ze
niet in 't licht wilde stellen.
Pliene wilde haar weg vervolgen, maar ze sneed haar den pas af.
„Wa, wa heckle gij daar mee van doen?" vroeg ze verwonderd.
„Wa ik daarmee van doen he, da, da zul de gij best wête, daar!"
„hoar toch! Wa zijn da veur oarige meniere? Wa hecl%cle gij mijn
in de weeg te legge?"
„Ik? a ou in den weeg legge?" Ze trad nog dichter op haar toe.
„Gij leet mijn in den weeg!" riep ze met dreiging in haar fel oog en
op een toon die Pliene wat uit 't veld sloeg. „Weg, furt, verdulde hond",
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zoo sloeg ze naar Druske die haar kleeren besnuffelde. „Ge he mijn
al lank gejudast mee.... mee.... me...."
„Me? Waarmee?"
„Ge wit 't eigest 't alderbest!"
„As ik en gij 't dan zoo alderbest wete, nou dan he we d'r ok geene
proat over te moake."
„Dear kun de gij goed mee zijn, moar ik nie."
„Ken ik da hellepe?"
„Gij .... meske.... Ge bint 'ne Judas! Gij sta nog is 'ne keer te
spot en te spiegel wacht moar."
„Nou veur 'ne Judas motote dan moar verders geene proat meer
hebbe!" Ze stak dwars den straatweg over en ging gehaast verder.
Druske blafte luid op.
Treeze was thuisgekomen, geheel uit 't veld geslagen bleef ze neer,
gezeten zonder iets te zeggen.
„Hed,de weer kwoai zin?" kwam moeder met pijnlijk vertrokken
gezicht, de hand over den schouder wrijvend. „Da is teugeswoordig
nog al is 'ne keer mee ou. Ik kom oe zegge da 'k er verders niks oan
kan doers; ik ken 't nie langer verhaauwe van de wuyende pijn. Ik he
de krintemik nog uit den Ove gevat, 'k he water te vuur gehangen en
't spek uit 't scouwke noar umleeg gehoald, nou motote gullie 't moar
verders afwerreke, ik goa d'r bij ligge." Zuchtend en steunend ging ze
met sleependen tred heen.
„Wa nou? Krijg de 't op z'n ergst?"'
„Joa nou, ge zoudt er te lange lest ziek of wurde en ik he toch zoo'ne
verlanges gehad na den Augustus.... me onzen Antoon. Joa, 'ne mins
wikt moar Lieveneer bescikt, sta in 't kerrekboek."
„Kum minske te merrege bin de weer net zoo viug as 'ne inkhoorn." '}
„Ik wil 't hOpen moare geleuve doe 'k 't nie."
„Woar zit ons Anna?" vroeg Treeze in de grootste verwondering.
„Da wit 'k nie, die doe 't er ok al heelegansch neve; ze is me geene
riek te voeiere en ons Leene die zit erregent verdOke." Ze bukte zich
ineens onder snel toeschietende spierpijnen. „lie, 'ne mins wit toch nOit
niet wa 'm bOve den kop hangt." Haar wangen werden hoogrood en de
ademhaling versnelde. Ze strikte de muts en schortebanden los en
schoorvoette naar de kamerhoek. „Bidt moar 'n Vaderons veur oe
moeder!" riep ze van achter de voorhang.
„'k Bel& 't oe, moar ge kumt toch wel op oe vuutjes terecht!"
„'k Meug 't lije meske!"
Rumold was nog steeds doende in de stal, hij maakte wat ruimte en
1)

inkhoorn : eekhoorn,
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sleepte ligstroo aan. Grootvader was opgewakkerd, hij zag verwon,
derd rond, nam zijn stok en ging met sleepende voeten de deur uit.
„Wa nou? Woarhene?" vroeg Treeze hem volgend tot op 't stoepje.
„Ik goa héne!" zoo knikte hij.
„Neee toch nie ge mot mOi binne blijve. Kum gaauw?"
„Ik goa na Merijke; ze is heelegansch allennig", en dan met geheim,
zinnige gebaren en 'n vertrouwelijke uitdrukking in 't gezicht: „Ze he
mijn geruupe; ze zit oan 't rad te spinnen."
„Ach neee da's toch geene waarheid!"
„Joa ik ga!" besliste hij. „Ik bin hier now lank genog gewest." Hij
stampte ongeduldig met z'n stok op den grond en stond buiten in 't
half duister.
Rumold pinde z'n gaffel in de aarde en hij nam grootvader on'der
den arm. „Joa kum, wij goan na Merijke's, kum moar, nie als te vlug,
want dan val de op oewe neus. Neee, neee, dees kant uit, zoo doe
de 't er nêve." Hij leidde hem om het huis en de stal, langs de hooischelf
en den houtmijt, achterom weer naar binnen en bracht hem in zijn
haardhoekje.
Opgewekt lachend kwam TOntje in.
„Nou allegaar heel veul groete van meneer Pastoor", knikte hij
rondziende.
„Ze is d'r bij goan te ligge", zei Treeze met lustelooze beweging
opstaande en ze wees met 't hoofd in de richting van moeders bed.
„Is da toch?"
„Van de scrikkelijke pijnen. Joa moar as ge oud wurdt he de lichtelijk
wa; 't kumt wel duk opzette moar toch noit nie zoo scrikkelijk as
van den avond."
„Ach wa is da onwennig as ze zoo nie doentle is en rontelom goat",
deed hij teleurgesteld.
„Ze zal te merrege we! op de bieen zijn", voorzegde Treeze. „Wrijve
me bronolie en de veeren van 'ne zwarte kiep d'r oplegge, zegge ze
wel is oft."
„Neee heur de, nie van dice oarige kunste perbeere. Bidt moar liever
en ga na meneer dokter, dan witAe waar da ge oan toe bint."
„Ik wit nie of ze 't al van ver aan vuult komme."
„Need heur de, doar is ze toch veuls te manhaftig en veuls te
reseluut veur."
„Ik wit nie wa 'k he moar 't is me van den avond niks nie na me 'ne
zin." Ze keek terloops naar 't kleine spiegeltje dat aan den muurwand
hing.
„Onwennig um da zij d'r bij is goan te ligge."
„Ach ik zal ze gaauwkes weer op de bieen helpen me pap en eier en
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rome. Moar heur de gij is".... Ze sprak gedempt met 'n tikte ge.
heimzinnigheid.
Antoon keek vragend.
„Wil de gij mijn nou is 'n gr.& pelzier doen, te merrege of zoo in 't
letst van de week? 't Avend me mijn na de kerkendraai te gaan?"
„Ah zoo, mot 't dice weeg uit?"
„Ach nou joa; gij ga d'r toch ok 'ne keer hene waar? Ge he eiges
hem de beloft gemakt?" Joa toch!"
„Nou en 't past ons meskes nie urn daar op den herd te komme
waar?" Terwijl ze neerzat met den rug tegen 't venster keek ze strak
voor zich en vouwde en vervouwde telkens haar schort. „Ik ha nou
toch zin om is 'ne keer te zien, hoe 't doar nou is, daar waar ik eiges
in kom te zitten en hoe (daar nou de spele zijn."
„Ha! as 'ne jonge vrouw", lachte hij. „Vrouwke Verschaave. Ons
Treeske ha! ha!"
Ze lachte ook maar de wrange trek om 'r guile mond kon TOntje
niet zien. „As 't moar tot oe geluk en tot oewe zoaligheid leidt meske.
As 'k oe daar dan pelzier mee kan doen, bellif 'k 't oe, moar ik mot
toch ok is 'n weurdje valle loate teuge diee mins, want da jagershuis
da sta mijn niks nie an."
Eindelijk kwam Rumold binnen; hij sloeg z'n natte pet buiten uit en
zette zijn klompen op de deurmat. „Nou kijnder 'k he grOten honger,
bring moar gaauwkes wa te veur. Moeder's goan te ligge? Zal d'r
goed doen."
„Groet van meneer Pastoor!" herhaalde TOntje.
„Zoo, zoo, vond ie oe nie scon bijgewassen?"
„Joa nou! We hebbe 'n uurke saam geproat waar? 't Is zoo 'ne goei
mins toch!"
't Werd donker. Hij stak licht aan, klapte de blinden dicht en riep
naar Anneke en Leene.
Anne kwam vanuit de opkamer. ze had een blauw kleedje aangetroko
ken en een schoon boezelaar voorgedaan. Leene drentelde nog tuso
schen 't dichtgegroeid korthout aan de dreef. Toen ze op den drempel
trad in 't van 'binnen uitstralend licht, zag ze haar schaduw en heel haar
mismaaktheid stond een oogenblik aan haar zij. Scrikkelijk, ijzend lillek.
Ach as ge d'r zoo nie altijd 't oog op ha; vergete, d'r nie aan denke,
da kon de toch noit, moar as 't oog d'r ineene, zoo onverwacht op
geleed wierd, dan waar 't om te scrikken, dan zou de zoo wel deur den
grond hene wille zinken, daar!
„Hedocle in 't korthout op de vremde jong gewacht?" lachte Treeze.
„Heb moar nie te bange meske, mijn zulle ze zoo gauwkes nie zien."
„Ge meugt ons Leeneke nie ploage, da sta oe nie schon", zei rentje.
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„'t Is moar 'ne gek woar?"
0 't zou 'n meroakel zijn da onder zooveul honderden, hij zou kunnen
komen, „moar de meugelijkheid, de meugelijkheid om hem te zien, over
'n uurke, over 'n lutske, waar d'r toch. 't Hart sloeg of 't uit haar
lichaam wilde en een voortdurend trillen doorging haar met wilde
zenuwschokken.
Wel verloor hij meer en meer dat schimmige, het verbeeldingswaas,
de omsluiering die ze geweven en gesponnen had met gouden mazen,
zooals ze in mijmering en droom hem in verheerlijking had aanschouwd
en dat haar lief de opgevoerd 'had tot 't bovenainnelijke. Ze begon
nu hij haar benaderen kon, toch meer het menschelijke in hem te zien.
Ze deed jachterig, ze bracht voor 't avondeten een en ander op tafel
maar ze vergat veel.
„De boerenmik motte ze pruuve!" kwam Antoon.
Simke blafte verwoed. Antoon keek uit. „luster Anna, zuster Anna,
ziet ge nog niets komen?" „Ja ik zie twee ruiters te paard!" riep ie naar
binnen. Rumold stapte vlug in de klompen, nam de stallenlantaarn,
maakte licht en ging naar buiten. Leeneke verschool zich in 'de opkamer.
Al opende hun Brabantsche guile gastvrijheid voor hen de deuren heel
wijd, toch was 't of 'n ongewenschte hand overmoedig gelegd werd op
de veilige intiemiteit van huis en erf, of ijzeren voetstap hun weeke tred
zou dooven en of daverende stemmen hun naïve en vredige woorden
zouden overstemmen.
Beschenen door 't wapperig lantaarnlicht stegen ze af.
„Hier zijn we baas; als je plaats gevonden hebt voor Nappie en
Mars dan komen wij vanzelf terecht." Ze leiden de trappelende stein
gerende paarden met kalmeerende woorden binnen.
De koeien waren opgestaan en snoven onrustig, hun ooren spitsten
zich als vingen ze weinig vertrouwde geluiden op.
TOntje bracht water aan en struizelde haver in de ruif.
Bleske zag vrij onverschillig naar de indringers.
„'t Is een goei plek, ze zullen den aard wel gaauwkes krijge, daar
heckle nie veur te bange," meende Rumold.
Angstig terugtrappelend werden ze afgetuigd; 't draaiende en op%
flikkerende lantaarnlicht en de witte koeienrompen joegen hen schrik
aan. Hun glanzige hoof den staken ver uit boven de suf neerhangenden
kop van Bleske.
„Nou ze zijn zooveul als bezurgd waar?"
„'t Is in orde hoorl"
„Hiernêve, ge kunt binnen door", zoo weerhield hij hen. „Hier kun de
aan den eet komme."
Hij opende.
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„Dat gaat hier al heel gemakkelijk!"
Flauw bescheen hun 't licht van de lamp uit de woonkamer.
Met eenige wijde passen was Treeze achter de deur gevlucht. Anna
stond naast grootvader. Ze had met de uiterste inspanning de klank
van hun stemmen niet kunnen opvangen. Ze stond daar met trillende
leden onder een versnelden hartslag en jagenden ademgang. Verward
en bevangen met schuwen blik, waarin geestelijke schaamte zich uit,
sprak, keek ze eindelijk op. Ze zag in dat moment zeldzaam duidelijk
die twee gezichten boven al 't hen omringende. Wel voer een ondenk,
baar oogenblik een kalme rust als goeddoende door haar, omdat het
wonder niet gebeurd was; want, ze had gemeend de sterkte van haar
ontroering dan niet te kunnen verbergen.
Een van hen was slank, bleek en donker van uitzicht met diep ge,
zonken oogen onder zware wenkbrauwen, gekromde neus boven een
fijne mond. De andere was rossig blond, met 'n groat hoofd en rood
gezicht waarover 'n onverschillige uitdrukking. Hij zag even in 't
rond met z'n bolle oogen die vrij en frank om zich heen staarden.
„Nou mannen, zet oe, zet oe; d'r is plek zat", zoo noodde Rumold.
„Ja wij zulle hier den boel is op stelten kome zette", zei de blonde
met een lach en een zucht.
„De perden zijn aan den haver!" kwam TOntje en hij grendelde de
staldeur.
„Dan zijn ze wel ingeburgerd."
Grootvader klampte zich aan Anna vast. De verdwaasde uitdruk,
king over z'n gezicht verdween, de trekken spanden zich en hij keek
weer angstig en wantrouwend naar de vreemden. Treeze kwam uit 'r
schuilhoek te voorschijn.
„Goei 'n avend saam", mompelde ze met 'n verholen lach, waarbij
ze vermeed hen aan te zien.
„Ons Leene?" vroeg Rumold en hij zag rond.
„Ja, ze sturen ons maar van stuurboord na bakboord", zei de donkere
zijn karabijn in een hoek plaatsend. Z'n oog viel op Anneke en z'n
donkere blikken diep van onder uit, verzachtten zich.
Hun sporenlaarzen gingen hard en luid over den plavuizengrond.
„As de boerenkost nou moar smakt!" lachte TOntje.
„Daar zijn we nie bang voor."
Treeze sneed onhandig brood en 't spek. „Ge moet moar vatte waar,
dat doen wullie ok. Asteblief!"
„'t Is oe gegund en gegeve!" zei Rumold.
Anneke nam grootvader in bescherming. Ze suste en paaide hem
met belofte en zoete woorden.
„Ik bin Been 'thin kijncli" stribbelde hij opeens tegen. Telkens deed
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hij een poging om op te staan. Rumold ontblootte 't hoof d, vouwde de
handen en deed een kort gebed.
Strak bleven bedden voor zich uitkijken.
„Ik ben niks van me geloof en hier me kameraad is van huis uit
Luthersch."
Er werd gezwegen.
Antoon maakte daar een eind aan en vroeg naar Leene.
„Joa die zul de te merrege wel zien", zei Treeze ongeduldig. Onhan,
dig sneed ze brood en spek.
Grootvader sloeg herhaaldelijk een kruis.
Rumold maande hen aan tot eten; hij vroeg hen of ze al in 't dorp
geweest waren en wat ze deden voor den kost.
„Ik ben hoefsmid van me ambacht en me kameraad", wees ie met 'n
hoofdbeweging naar de donkere, „is koetsier."
„Ja, antwoordde hij, als je met peerden om kunt gaan, maken ze
allicht een huzaar van je". Hij sprak vlug en met zware stem.
Ze stilden hun honger en ze prezen 't boerenbrood. „We hadden
slechter aangeland kunnen zijn", zei de blonde met een zijdelingschen
blik naar Anneke en Treeze.
„Ge doe moar of ge thuis bint", kwam Tontje.
„Ja we zullen ons maar nie sjeneeren, dat is 't beste."
„Hoe heet,te gullie?" vroeg Treeze.
„Caspar Langeraan."
„Present! Andries Vesters!" glimlachte de blonde, „we zijn uit Haar,
lem van daan."
„Is da wijd eweg?"

„Ja, wel vijf uur sporen."
„Ach! Wa 'nen ,oarige naam, Caspar, he ik nou nog noit van me
leve geheurd", lachte Treeze en ze ging aanstalten maken tot opruimen.
Tontje bracht hen op den deurlOp waar de bedden gespreid waren,
maar ze wilden nog het dorp in, zouden wel kloppen als ze thuis
kwamen. Ze baden nog de rozenkrans. Rumold draaide 't licht neer
en men ging ter rust. Hij was eenigszins teleurgesteld want hij had
gehoopt dat ze van den buiten, dat ze uit den boerenstand zijn zouden.
Kek dan verstonden ze mekoare veul wa beter.
„Zouden 't nette jong zijn men de gullie?" vroeg moeder van achter
haar gordijn met 'n kreuning.
„Ge kunt 'r nog nie veul van zegge", meende Tontje.
In Treeze's oog tintelde weer 'n spotvonkeltje; wacht ze zou veur
'ne gek Fried is sjeloersch moake me dieen Andries, die waar geene
dreuge had ze al lank in 't vezier", zou Fried zegge.
Grootvader lag in doodsangst te krimpen in z'n bed; hij had zich
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in dekens begraven om weg te zijn, in 't duister te zijn, maar hoe
zwarter 't voor z'n oog werd hoe sterker hij in z'n verbeelding de beide
mannen weer zag. Ze kwamen clOdsloan, vermoorde met 'r roeren en
ze zoude hem stampe me de 're leerzen en hij kon nie furt, niet uit de
vuut. Hij Book hoe langer hoe dieper weg tot Rumold kwam om hem
wat te kalmeeren, te overtuigen dat ze „gevlucht" waren, ver, wijd
eweg. Anneke lag te peinzen over hun beslissend uitgesproken gezeg
den omtrent hun geloof; dat had opeens haar een schok gegeven in
haar droomerige verlangens, verlangens die ze nog niet uitspinnen
dorst. Als een door hen aangeduid feit stond een waarschijnlijkheid
voor haar oog. Als hij eens „niks van z'n geloof", waar? 0 Lieve Heer
God toch! Ze sloeg de handen voor 't gezicht, ze schreide en ze bad
onder stille tranen. Ze had hem toch reeds zoo nabij geweten en nu
kweekte ze een angstig vermoeden dat steeds groeide. Ze pijnigde
zich met waarschijnlijkheden en veronderstellingen die ze niet meer
of kon wenden.
In rustelooze halve sluimering lag Leeneke. Ze zocht naar uitwegen
om ,,de vremde jong uit t' oog te blijven, onder verzuchtingen die
haar moeilijke ademhaling steeds begeleiden.
MARIE GIJSEN.
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BRAVOUR.
..... haalde het dolle waagstuk uit, om met
een motorbootje tegen de, door den fellen vloed.
in de bogen der Maasbrug ontstane woeste
stroomversnellingen, op to willen varen.
Krantenbericht, Januari 1920.
Regenruiteren hebben gerend,
eskadronnen op eskadronnen,
drie gele dagen,
drie gore nachten,
almaar voort op ravijn en stroom,
op steilte, top en helling.
Regenruiteren hebben gerend,
eskadronnen op eskadronnen,
gierende stormen zwiepten hen voort!
Toen ruischten de greppels
en bruisten de beken;
toen sprong de kalme stroom
Op, in een enkelen nacht,
en schoot de dorpen in.
Almachtig! ...... ..
Tot het breede en effen geweld
der rosse wateren brak
in de zwarte lage poorten
der ruige brug.
Daar schreeuwden de golven
in de enge spelonken
der duistere bogen,
en spoten in toornig schuim
naar nieuwe vrijheid weg.
Ilc zag den vloed
en spuwde mijn heden uit
als een lauwe
onverkouwbare vijg.
En ik sprong in het witte scheepje
met den hoogmoedigen kop,
tot roeklooze tartende
vaarten gebouwd.
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Op de hoeken der straten
juichten hooge reien
van scharlaken letters:
„Stacil '
tegen den nacht
zal de vreemdste der zielen
die ooit in uw huizen ontlook,
met het felle, witte schip,
op de schreeuwende golven
die door de bogen der brug
voortspuiten,
losrennen!
Braveerend haar smijtend geweld!
Stad!
Vetgeet voor een enkel uur
het zure krakeel om duitjes.
Ziet, er knalt nog bravour
uit Uw tatering op!"
Onder de rossig blauwe
openheid der hemelen,
waarin sterke, witte sterren
grimmig flitsten,
werden scharen gore wolken
door hooge onhoorbare stormen
near het Oosten geslagen.
Diep in de welving der stilte
tuimelden de tumulten
der daverende wateren
door de donkere bogen
los op mijn hart.
Sprak dear mijn ziel?
Of riep mijn vrees fluisterend:
„Heeft het zin
groot to wezen in 't kleine
in 't midden der oneindigheid?
Wat is dit nijdig riviertje
op den wijdschen bat der aarde?
Wat is die aarde zelf
in dien hagel van sterren?
En wat die vlagen
witziedende vuurzonnen
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in de eeuwige ruimten?
Sprankeltjes schaduw van schijn
in Gods Al,gloed!"
a klauwde in het rad
van mijn fel geboegde boot;
de schroef woelde 't leemwater
blank als melk.
Van de deinzende
en nadrende boorden
der dreunende rivier
stonden de witte stralen
der zoeklichten
tegen mijn schip.
Twee reien van duistere booten,
trouwe, moedige kudden
nijvere trossensleepers,
gleden dicht fangs de oevers
met mij voort,
naar de druischende kolken
waar de steigrende kamp
beginnen zou.
En achter het tuitend
grofhalzig loeien,
der stoomschepen blaatte
het dunne geschreeuw
der zwarte menschen,drommen.
Meewarig vermanen,
zekere omzichtigheid,
afgunstig bedillen,
vervoerend bewondren,
een isil gerucht.
De sterren zien toe,
de wolken vertragen haar vaart
en dralen to samen
achter de stad.
Wel, en kwaadgezinden
voelen hun kreten suinken.
Door een huiver van stilte
dreunt enkel de hooge stroom.
Wij zullen nu het hart zijn
van alle leven,
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maar een korte wijle
in den stagen tijd,
doch waarlijk en fel!
Spring nu, mijn witte boot,
op de lage, duistre spelonken
der bogen toe!
Zwaar wielende kolkingen,
driftig stuivende schuimkruiven
zijn stuk gereten:
wij stooten in den strijd!
Grauwe, groote wateren
breken tierend los
op snijdenden steven.
Evenmacht trilt een enkel
zenuwvretend moment....
dan is onze sprong gebroken.
Wij zijn teruggeworpen
achter de ziedende schuimhagen
en de logge, zwarte
molens der kolken.
Een soepel deinzen,
een ruischend aanstuiven
en dan de sprong opnieuw
door branding en kolken,
tot voor den muil
der dondrende spelonk,
en dan....
Schrik galmt over de wateren;
mijn tanden bijten in walgelijk
koud leemwater....
Wij wankelen recht;
toeschietende zwarte schaduwen
deinzen traag reeds terug.
Wij rusten weer goed op de golven.
Nog zijn wij het hart
van alle leven!
Nu haat ik den vloed,
en de onneembare poorten
waarin de wateren kantelen
naar dieper baan.
Nu zal het!
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Wij zijn voort gesteigerd
tot voor de lage welving,
tot in den geduchten kern
der nederbrekende donders.
Mijn wezen is een wil:
ik ben een mensch,
dit is de weg
dies ik gaan zal!
Witte lichtvlagen
gloeien op den rollenden vloer
van den dalenden vloed.
Mijn boot zwoegt nu onder
het ruige, duistre gewelf
der lage, breedgespannen
boogspelonk.
In den vehement strak:siddrenden kamp
hozen schuimvlagen op,
zevenkleurig glorend
in den trouwen gloed
die van oevers en schepen
mij helpen blijft.
In stadig trillende kracht
rijt de scherpe boeg
mijn scheepje als machtige wig
in de tyrannieke baan
der teisterende wateren.
Heel mijn wezen is een wil,
die niet falen mag,
niet falen kin!
Hoe langzaam scheurt. mijn boot
de vallende vloeden op!
Wat trage verre tocht
onder dit drukkend gewelf.
En hoe ver nog die vlakke stroom,
waar de golven in kalme vaart
den koelen nacht uitrollen.
En als tOch? .... als tOch? ....
Mijn wezen is een wil!....
Breekt nu ons staag geweld? ....
Mijn wezen is een will. ...
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De donders daveren aan
met duizendvoudige macht
en grijpen ons....
Mijn wezen is een wil!
Zal de zuigende zijstroom
ons sleuren dwars in den sprong
der nederrazende vloeden?
Ur]. wil! .... Eón wil!.... Een will
Hoogmoedig duiken wij op
naar 't einde van 't schuimbedropen
zwarte booggewelf.
De oude lichten verlaten ons;
wij dringen gestadig voort
in den veiligen, wijden nacht.
Alles is goed in de wereld,
alles is schoon en rein;
met een nieuwe ziel,
nader ik huizen en boomen,
sterren en wolken.
Wij wonnen den kamp!
Wij wonnen den kamp!
Nieuwe lichten tasten
thans op de stille stroomverten
naar ons bestaan.
Wij dringen krachtig voort;
ronde wallen van golven
stuwen wij op
in den watervloer.
Dan zwenken we in wijden bocht;
opnieuw kwelt het sterk geweld
der vertenmetende schroef
het ros,grauwe golvenvlak.
En nu met koene vaart
opnieuw door den kern der tumulten,
door de stuiving van tierend schuim,
— juichen de golven nu?
zingen nu de schuimfestijnen? —
en uit de lage spelonk
springen wij gloriefel
opnieuw in de webbende stralen
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der machtige witte lichten
van oevers en bootenrijen!
Breed dreunen plots de luchten
van grofbassend stoomgebrul
en 't schrillen van schelle fluiten.
Dan zwijmen de witte lichten,
en duizend dartele glansen,
oranje, rood, purper en groen,
spelen op stad en stroom
en gloeien op ons tesaam.
De trouwe donkere booten
nadren in statige rangen
en wij, wit en klein in haar midden,
varen in sterke kalmte
voort naar den lagen wal.
Daar tieren: zeek'ren en stouten,
bewonderaars en bedillers,
in een dolzinnig gekrijsch
hun dronken jubel uit.
Tot tegen de hooge heemlen
een rossige vuurpijl
wankelend opruischt,
en knetterend openbreekt
in een kruin van krakend geknal,
waar weerslag in weerslag verdreunt.
Dan zijgt er een milde vlaag
van duizenden kleurige flonkers
door de stille witte sterren
ijl fluitend
neer....
Maar nieuwe daveringen
knallen, schokken en kraken
weer op naar de oneindigheid.
Ilc spring nu aan land;
honderd begeerige handen
grijpen mij aan
en tillen voort
naar het hart der verdwaasde stad!
MATH. KEMP.
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AVOND GRIENDEN. 1)
Gisteravond stond ik op den heuvelrand van Leeuwen, welke loopt
van dat gehucht naar de Roermondsche buitenherberg „Mijnheerkenso
hof". Voor me lag de mijlenobreede Maasgriend, welke aan den geo
zichtseinder begrensd wordt door de buurtschap „de Weerd" en de
pachthoeve „Groot Melenborgh".
Daartusschen lagen de lage grienden, de eindeloosograuwogroene
steppenovelden en daarboven lagen de late avondoluchten in hun colo%
riet van papaverorood....
Het leek me of daar een kleurenovallei van vrede verpletterd lag
onder de hooge wolkenolegers, somwijlen gerand en getrest in dofgoud,
vaak gedoezeld met vloeiend vermillioen, hier en daar met plekken
van helder blauw....
Lagen in die vallei de ontzielde lichamen van duizenden, het haat%
zwaard nog in hunne vuisten, de wanhoopsobajonet nog aan hunne
zijde, het kleine kogelgat in hun hersenpan?
Rommelde daar in die roode oorlogsolucht het laatste geschut om
de overwinning van den Nacht op den Dag to voltooien?
De wolken rijden zich in de lucht in lange slagorden, dicht bij me
als Grieksche phalanxen, ver weg als Napoleontische massa's. Zij
hadden voorhoeden en zijtroepen; er dreven opmarcheerende colono
nes aan. Zij bezaten aanvoerders. Zij stormden soms voort onder het
bolowapperen hunner vaandels en standaarden. Zij deden hun laatsten
stormden op de uitgemergelde legeroresten van den stervenden Dag,
welke vluchtend en vechtensobang zich schuilden onder de maskeerino
gen der kanatlasoboomen....
Een spoorwegbrug lag dwars door dat landschap, waar de Nacht
met den Dag vocht, en de brug lag er met haar vier segmentenoovero
spanningen als een nieuwouitgevonden oorlogswerktuig in haar ruw
gewirwar van diagonalen en verticalen....
O

0 0

Waar ter wereld had ik voorheen zoo'n vallei en zoo'n gevecht
gezien?
Want ik had ze gezien....
En ik geloof niet, dat wij reincarneeren en dat dergelijke gezichteno
uitohetoverleden als bewijzen voor ons vroeger zieleoleven zouden kuno
nen gelden....
O

0 0

1) Een wandeling in de Maasvallei benoorden Roermond.
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Hedenavond dwaalde ik weer door de Maasgrienden thans in de
vallei tusschen Asselt, Neer en den Buggenumschen „Niaasbongerd".
Weer zoo'n verledens,vallei, maar nu vaal,vereenzaamd en Been
oorlogs,lucht... . . Hoog boven me en allerwegen aan alle horizonten
m
satijnde een mengeling
van melancholieke avond,tinten: licht,mauve
als uitgewasschen op een waterverf,schets en daardoorheen vele vlak,
ken van rose nuances, een wonderlijk mooi kleuren,mengsel als de
overgang van teer,geel naar de koon,kleur van een „peche Melba". . . .
En plots herinner ik me nu, waar ik voorheen die vallei en die verven
zag: het was in den zomer van 1920, toen ik bij zonsopgang uit de
sleeping,car van de Middeneuropeesche expresse keek en de wijde
Rijn%vallei van den beneden,Eizas en van Zuid,Baden bewonderde . . . .
Cl

0
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Deze vallei der grienden was meer verrustigd dan gister%avond. Zij
leek mij een onmetelijke begraafplaats, doch de lichamen der duizenden
lagen nu „onder" en niet meer „aan" de oppervlakte. Zij lagen onder
me te vergaan in de natte, klamme Maasklei. Skeletten bleeken in
scherpe zandlagen en in droge woestijnen, maar vergelen en verbruinen
in deze klei%vallei, welke niet conserveert, maar vernielt. Die doods,klei
maakt de koppen en de beenderen eerst bros, dan melig en daarna
keert het skelet tot stof en tot klei terug . . . . waaruit het voortkwam.
„Gij zijt stof en tot stof zult gij wederkeeren!" Met deze Aschwoens,
dag,gedachte dwaalde ik op dezen zomer,avond door de vallei der
grauw,groene grienden.... Zou zij niet eens een Verrijzenis,vlakte
kunnen worden, waar bij het Laatste Oordeel de verheerlijkte lichamen
zich tegen elkaar zouden dringen, schouder aan schouder, met inge,
houden ademtocht, starend naar God? . . ..
Zeisen en maai.,machines hadden deze vallei afgegraasd en.... voor
een verzameling van massa's pasklaar gemaakt . . .. Zij lag er kaal,
geschoren, bijna,kleurloos, tot aan de begrenzende dorpen.
Aileen aan den Maas,kant tintelt een smalle strook rivierklei,gras,
afgezoomd door wilgen,bosschages. Daarachter ligt de Maas,bedding,
ondiep, en met water, dat voortsluipt als een donker,gebruneerd mon,
ster,... . zonder zichtbare rimpeling en zoo vuil, dat de idee van zelf,
reiniging verdwijnt.
Als een voorhistorische rivier rolt de vrije Maas hier voort, met
willekeurige kartel,bochten en kronkel,verruwing. Aan de overzijde,
— de stroomzijde, — schuurt het vale, trage water de lage oevers of
tot zwarte kleinnuren, steil en geschillerd door de zon, welke aldoor
op het punt staan om eenige voeten in te storten. Aan mijn zijde
slibt de rivier aan, tergend,traas en met vet,zwart slijk... . Zij beschikt
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over den tijd van eeuwen en over het vuil van fabrieken en stadsriolen.
De rivier distribueert „a bon merci": zij bevoordeelt en benadeelt
zonder rekenschap te geven. En als wij, menschen, gaan knoeien en
gaan peuteren, haar bedijken, haar uitbaggeren, haar oevers met steeno
slag beleggen en met wissen beplanten.... dan negeert zij ons: zij blijft
voortsluipen; zij blijft weerspiegelen, maar alleen kale kaden en geen
origineele rivierogezichten; zij bespoelt den granieten oever niet meer
met zaden en met gladde steenen; geen zandvlekken werpt zij meer
op haar klei%boorden. Zij is vertechniekt en haar charme ging teloor....
0 0 0
'k Dwaalde en mijmerde verder ....
Glad en groen als veel%bespeelde en goecloverzorgde zachte tennis,
velden lagers de Maas%grienden om mij heen, of en toe in hun
grauwogroene weemoedsokleur gebroken door vormlooze perken van
wilde, dofowitte scheerbloemen. Ook vond ik er eenige plassen, effen
waterowielen, ouclozilverig van gronclotoon, als groote open oogen droo,
mend en starend in dien laten klaren avond van mauve en rose vero
y en. ... Onberoerd en onbeluisterd, in hun onbewogenheid gestyleerd
tot kunstoconifeeren, stonden de wissenoboschjes om de griend%plassen,
en —, ik schrok er bijna van, — waren dat dwaallichten, welke eruit
wipten om een menuet op het water te wagen? ....
Maar niet lang duurden mijne gedachten aan een sage... . Kudden
kraaien die naar graswormen te pikken zaten, vlogen telkens als ik
naderkwam op om iets verder weer neer te strijken.
En.... ik dacht weer aan die wolken van gisteravond.
Ook die kraaien waren in troepen verdeeld. Ook zij hadden hopman,
nen en vendeljonkers. Zij echter leken me meer ooriogs%„wezens",
de wolken meer oorlogso„symbolen".
De kraaien%kudden klapwiekten met metaaloharden vederslag. Als
zij plotseling opvlogen, klonk een igeluid als schoten spitse scherpe
degens uit de scheden. Zij scheerden in sierlijke slierten naar beneden.
Eenige patrouilleerden in een lange rij, als op commandooafgericht,
naar den wissenogriend aan de Maas en slurpten gulzig het vale
water.... Anderen lawaaiden in zwarte zigzaggen over me heen naar
den boomenogriend, waar zij in slanke canadassen hunne kwartieren
hadden opgeslagen.
Vanavond stonden die canadassen er als donkere wachters om de
grijze vallei van het Laatste Oordeel en zij profileerden met hun kuno
stig%kanten „a jour" tegen de mauve en de rose lucht....
Hoe ongenaakbaarotrots leken me die spookoboomen met hun hooge
kraaien%kasteelen! Verwachten zij een minriestreel, die op hun legen,
darische figuren een ballade zou willen tokkelen?

2
Op die griend,steppen vond ik ook rijn,steenen, welke de eigendom,
men der bezitters afpaalden. Zij stonden er in lange rijen, precies
afpassend en bepalend de grootte in bunders en roeden. Velen waren
nieuw en leelijk; de beiteMnkervingen van den steenhouwer schuin,
den regelmatig van rechts naar links. Maar enkelen nog waren oud,
verweerd, bemost, onhandig,gevierkant, verzakt in de vruchtbare
rivierklei, en voorzien van karikaturen van letters en cijfers. En crop
las ik vele initialen van patriciers dezer streken, wier herinnering alleen
nog voortleeft in de anecdoten van oude pachters en in de gebarsten
olieverf,portretten van aanverwante nazaten....
Eindelijk 'bereikte ik de grenslaan van den canadas,griend, welke
terugliep naar het dorp. Er zijn zoo van die lanen in landschappen
van oude landen, waarin de dwaler aanvoelt, dat er eertijds reiskoetsen
doorhosten en postruiters „hot en her" galoppeerden.
Zoo was die laan....
Diep en dwars drongen er de karresporen in den vettigen grond;
afgetrapt hingen de graszoden aan de verwaarloosde bermen, en het
perspectief dier laan eindigde in een ver takkenspel, waardoorheen
de late lilas lucht verbleekte....
❑ ❑ ❑
Ongemerkt was de schemering voorbijgewiekt en viel de donkerte
neer, eerst in een muis,grijze waas, daarna zacht,zwart als trilde het
licht der stervende schemering nog na....
Weer bemerkte ik van verre de lange brug over de Maas. Echter
nu niet als vernielingswerktuig, maar als een stuk uit een bouwdoos,. . . .
zoo futiel ten opzichte van de wijde vale vallei der grauwe grienden en
de hooge koepellucht der aankomende nacht,kleuren....
'k Naderde het dorp. Het werd merkbaar,warmer. De zwoelte van
den kom verving de kilte van het rivier,milieu. a onderscheidde nog
de korenvelden in alle vormen: ....ongemaaiden, weelderig,wit,geel
als bleeke vlechten en wrongen van aschblonde vrouwen,.... onder
de machine,gevallenen, regelmatig,gestoppeld als ruggen van ros,
kammen,.... ook nog volgens ouden trant met de hand,gesnedenen,
neergevallen onder de vlijmscherpe zeisen en met den maai,stok handig
in garven gegooid om morgen tot schooven to worden opgezet.
De karresporen en de valleiwegen vernauwden zich tot veldpaden,
welke weer versmalden naar gelang de grond vruchtbaarder werd.
Toen kwamen de meidoorn,heggen van den dorpsrand en dan de
„wegels" tusschen de heggen als smalle steegjes, koel,clonker en zich
tot enge bladeren,tunnels vormend als kastanje, of noten,boomen
eroverheen hingen.

Daar kreeg ik een inkijk op de dorpsstraat, waar de boeren nog
gehurkt tegen de stoepen liggen en weerprofeet spelen.
'k Trad den moestuin van het buitenhuis binnen en 'k hoorde uit
een linde de laatste avoncbrapsodie van den merel jubileeren....
En ik dacht aan de grijze grienden van het Laatste Oordeel....
„Malborgh", Zomer 1922.

JOHAN GRAAFLAND.
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HERBOREN.
7.
Gelijk gij in de zomerzon
tot binnen in den kelk der bloem ziet,
gij zaagt to voor niet binnen in,
uw zien was daarom nog niet innig —
Zoo, als het in u zomer is,
ziet gij de bloem in van de waarheid,
een ander ziet er ook in, maar .. .
niet binnen in : men noemt het inzicht.
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DANTE'S GODDELIKE KOMEDIE
DE HEL
Zang 7
„Pape Satan, pape Satan aleppe ...., 1
begon nu Pluto met zijn schorre gorgel;
maar de eedle Wijze, die steeds alles kende,
sprak om mij moed te geven: „Laat uw vreze
u toch niet deren; want, wat macht hij hebbe,
't afdalendezer rots zal hij niet keren."
Dan wendde hij zich tot 't gezwollen aanschijn
en zeide: „Gij vermaledijde wolf, 2) zwijg;
verslind je inwendig met je dolle woede!
Niet zonder reden is ideez' tocht naar de afgrond.
Men wil het zo daar boven, waar Sint Michel
eens wraak nam op verwaten overspelers." 3)
Gelijk de zeilen, door de wind gezwollen,
ineengeschrompeld neerslaan, als de mast breekt;
zo zonk ineen het boze en grimmige ondier. —
We daalden in de vierde Kring nu neder,
steeds verder schrijdend langs d'n droeven oever,
die al het kwaad der wereld houdt omsloten.
Helaas, gerechtigheid van God! wie stapelt
al nieuwe pijn en straf, als ik aanschouwde!
En waarom doet ons eigen schuld zo lijden!
Gelijk de baren boven de Charybdis
zich breken op de baren die ze ontmoeten,
zo moet het yolk hier in de reidans hupplen. 4)

1
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1) Een voor Dante onverstaanbaar duivelstaaltje. Maar Vergilius, die alles kende, be,
greep het wel. Pluto's woorden, 'blijkbaar 'n uitroep van toorn of verwondering, kunnen
ongeveer wel betekend hebben „Koning Satan, koning Satan, verschijn", of „Koning
Satan, koning Satan, wat is dit!"
2) Vergilius noemt Pluto 'n wolf, omdat deze het zinnebeeld is van de hebzucht,
die, zoals bij de vorige zang al gezegd wend (bij v. 115), in deze Kring wordt gestraft.
3) De „verwaten overspelers" zijn de hovaardige engelen. In de Bijbel heet de
zonde dikwels „overspel".
4) Zoals de twee tegenover elkaar liggende draaikolken in de straat van Messina
n.l. de Charybdis en de Scylla, zo botsen de verdoemden hier tegen elkander. Met
bijtende spot spreekt Dante van 'n reidans. De hebzuchtigen immers uit deze Kring
zijn in twee klassen verdeeld: gierigaards en verkwisters. De eersten begeerden het geld
eens om het te houden; de tweeden om het op te maken. De gierigaards trekken de
verkwisters en de verkwisters de gierigaards tegemoet, alien luid schreeuwend en
zware lasten voortduwend. Deze laatste betekenen de aardse goederen, die ze eens

36
Hier zag ik lieden, veel meer nog dan elders,
25
van links en rechts, en onder luide kreten,
met borst en schouders lasten voorwaarts duwen.
Zij botsten op elkaar en daarbij wendde
28
zich ieder weder om, zijn last mee wentlend
en bruliend: „Waarom spaar je?" en „Waarom spil je?"1)
31
Zo draaiden ze alien door de sombre cirkel
langs alle kanten voort naar de overzijde,
gedurig ,de gemene schimpcleun krijsend.
34
Dan zwoegde 'n ieder, eens daar aangekomen,
z'n halve kring terug ten nieuwen aanval. —
Maar ik, het hart van weedom als gebroken,
37
sprak: „Meester, zeg me nu wie zijn deez' lieden;
en waren 't alien eenmaal geesteliken,
die met geschoren kruin ter linkerzijde?" 2)
40
En hij tot mij: „Zij waren Allen samen,
zo scheel van geest eens in het eerste leven,
dat zij met mate nooit 'n uitgaaf deden. 3)
43
Dit blaffen klaar genoeg hun eigen stemmen,
als ze in de Kring aan beide punten komen,
waar tegenstrijdig kwaad hen houdt gescheiden. 4)
46
— Dit waren geesteliken, wien geen haartooi
de kruin bedekt, zelfs pausen, kardinalen,
in wie de hebzucht oppermachtig heerste." 5) —
49
En ik: „O Meester, onder zoveel geesten
moest ik er enigen toch wel herkennen,
die zich bezoedelden met , deze zonden. 6)
najoegen. — De ongelukkigen beschrijven in 't gaan 'n halve cirkel of de halve omtrek
van de Kring, stoten dan op elkaar, gaan terug om aan 't tegenoverliggende punt
andermaal op elkaar te botsen. En zo wordt dit eentonig spel, deze verschrikkelike
rondedans, voortgezet in eeuwigheid.
1) De verkwisters roepen tot de gierigaards: „Waarom spaar je?" en de gierigaards
tot de verkwisters: „Waarom spil je?" of vol snijdend sarkasme, misschien omgekeerd?
2) Dante stelt Vergilius twee vragen. Hij vraag eerst naar de schimmen bier in 't
algemeen. Dan naar sommige in 't biezonder aan z'n linkerzijde. Van v. 40—v. 45 inkl:
beantwoordt Vergilius de algemene, van v. 46—v. 48 inkl. de biezondere vraag. Uit
v. 48 iblijkt iduidelik, dat de gierigaards van links en de verkwisters van rechts
opkomen.
3) De gierigaards geven te weinig, de verkwisters te veel.
4) n.l. de gierigheid en de verkwisting.
5) In deze verzen beantwoordt Vergilius , dus Dante's vraag naar biezondere per,
sonen. In de volgende verzen spreekt Dante weer over de schimmen uit deze Kring
in 't algemeen.
6) Dus met de zonde van gierigheid of verkwisting.

37
En hij tot mij: „Wat schept ge u hersenschimmen!
Het eerloos leven, dat hen eens bevlekte,
vervaagt hun trekken tans voor elk herkennen.

52

In eeuwigheid gaan ze op tot deze tweestrijd,
Dêez' zullen met gebalde vuist eens opstaan
uit 't graf; en die met uitgerukte haren. 1)

55

Slecht geven en slecht houden heeft ze ontnomen
de schone wereld 2) en deez' twist berokkend.
Geen schone taal zoek ik om ze u te schildren. —

58

Nu kunt ge zien, mijn zoon, de korte vreugde
der goedren, die Fortuin zijn onderworpen
en 't mensdom in zo droeve twisten domplen.

61

Al 't good toch dat er is op 't ondermaanse
en eenmaal was, zou van deez' moede zielen
niet ene zelfs wat rust verschaffen kunnen." --

64

- „Maar Meester", zeide ik hem, „nu zeg mij ook nog: 67
Wat is toch die Fortuin, waarop gij zinspeelt,
met al het goed der wereld in haar klauwen?" 3)
En hij tot mij: „O domme en dwaze schepslen,
hoe groot is toch de blindheid die u foltert! —
Nu wil ik dat ge u voedt met mijne lering:

70

Hij dan, wiens wijsheid alles overschittert,
schiep eens de heemlen, schonk ze ook een Geleider,
zodat ze elkaar van deel tot deel bestralen,

73

in schone harmonie het licht verspreidend; 4)
gelijklik nu schonk Hij aan 's werelds schatten
'n opperste bestuurster en geleidsvrouw,

76

1) Die met gebalde vuist eens uit hun graven verrijzen, zijn de gierigaards; die
met kaal geplukte schedel de verspillers. Voor deze laatsten brengt Bohi ons de Italiaanse
spreekwijze in herinnering: „Alles verkwisten tot zelfs de haren van zn hoofd."
2) De hemel.
3) Uit 't woord „klauwen" blijkt dat Dante de Fortuin aanziet voor 'n wezen uit
de hel. In de volgende verzen zal Vergilius Dante leren, dat 'deze mening geheel vals
en dat de Fortuin integendeel 'n hemelse geest is, 'n z.g. Geleigeest of Intelligentie
(Over de Intelligentieen spreekt Dante uitvoerig in „Il Convito" (Het Gastmaal)
trakt. II hfst. 5 en 6. Evenals deze Intelligentieen de loop der sferen regelen, zo heeft
de Fortuin het bestuur over de aardse goederen. Tegen haar regelingen kan de mens
zich niet verzetten, daar zij slechts de uitvoerster is van de goddelike Wil. 't Is dus
dwaas en ,onrechtvaardig zich over de wisselingen der Fortuin te beklagen en haar
te berispen en te beschimpen.
4) God gaf aan alle hemelen afzonderlik 'n geleider die ze zo bewegen moest dat
ze elkaar beurtelings in de schoonste harmonie hun licht zouden toestralen.
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die ter gestelde tijd die ijdle goedren
van y olk tot y olk, van bloed tot bloed ') zou stieren,
trots alle tegenstand van 't menslik inzicht.

79

Zo bloeit het ene y olk en kwijnt het andre;
al naar de leiding van , dier ene oordeel,
dat als 'n slangoinA%gras zich houdt verborgen.

82

Uw wetenschap staat tegen haar onmachtig;
want zij voorziet, zij oordeelt en zij ordent
haar rijk, gelijk het hunne de andre goden. 2)

85

Haar wisselingen weten van geen stilstand.
Noodzaaklikheid bevleugelt hare daden;
as wisselt 's mensen staat en stand voortdurend.

88

Zij is 't die vaak aan 't kruishout wordt geslagen
door lieden die haar eerder moesten loven,
wanneer ze haar belastren en beschimpen.

91

Maar zalig is zij en zij hoort dat nimmer;
en vrolik, met der schepping eerstogeboornen, 3)
rolt zij haar sfeer,43n zingt haar hemels feestlied.

95

Nu moeten wij tot groter lijden dalen.
't Gestarnte zinkt alreeds, dat, Coen ik opstond,
nog rees; 4) en lang vertoef is ons verboden."

97

We kruisten dus de Kring naar de overzijde 5)
tot aan 'n bron, die kookt, 6) en met z'n golven
omlaag stort door 'n beek, hem zelf ontsprongen.

100

103
Eer troebel was het water hier dan donker;
en, in gezelschap van de grauwe golven,
ging 't afwaarts langs 'n weg, die vol gevaar was. —
Er vormt zich een moeras, de Styx 7) geheten,
daar waar de somb're beek, als zij omlaag is,
de voet besproeit der stugge en grijze rotsen.

106

1) Geslacht of familie.
2) De Intelligential'.
3) De Intelligential' en de Engelen.
4) Bij 't dalen van de schemer Z. II v. 1), op de avend van Goede Vrijdag (25 Maart
1300) begon de tocht. Daar de sterren nu dalen, is 't na middernacht en dus Paas.,
Zaterdag (26 Maart 1300).
5) D. w. z. naar de benedewrand, die grenst aan de volgende Kring.
6) 'n Zinnebeeld van de hevige gramstorigheid, die Dante in de 5de Kring zal
aanschouwen.
7) De Styx, de twede grote Hehrivier die de 5de Kring vormt.
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En ik, die ingespannen stond te toren,
zag in de vuile poel beslijkte schimmen,
gans naakt en het gelaat door toorn verwrongen.

109

Woest sloegen zij zich zelf, niet slechts met vuisten,
inaar met het hoofd en met de borst en voeten,
en reten met de tanden zich in stukken.

112

De goede Meester zeide: „Zoon, nu ziet gij
de zielen die de Gramschap overmande;
en ook moet gij voor zeker nog geloven,

115

dat onder 't water grote scharen zuchten,
die 't water bruisen doen aan de oppervlakte,
als 't oog u zegt, waarheen 't zich ook mag wenden. 1)

118

In 't slijk gestoken, zeggen zij: „Wij waren
bedroefd bij heldre lucht en vrolik zon4icht,
wijl wij 'n smeulend vuur in 't harte droegen. 2)

121

Nu zijn we droevig in de zwarte modder." —
Dit feestlied murmlen zij in hunne kelen,
wig niemand spreken kan met gave woorden.

124

In wijde boog omschreden wij de slijkToel,
steeds tussen harde rots en weke bodem,
het oog gericht op hen, die modder zwelgen.

127

Zo kwamen wij ten laatste bij 'n toren.

130

Zang 8
Lang voor wij nog, zo zeg ik voortverhalend
nabij de voet der hoge toren waren,
ging onze blik reeds op naar hare spitse,

1

wig wij twee vlammetjes daar flikkren zagen,
waarop van verre 'n ander tegenseinde,
zo ver, dat 't oog het nauw kon onderscheiden.

4

Ilc, tot de zee der wijsheid mij weer wendend,
ik vroeg: „Wat zegt dit nu? Wat is het antwoord
van 't andre licht ?Wie zijn het, die ze ontstaken? 8)

7

1) De schimmen die zich aan de oppervlakte van 't water vertonen, zijn de hevigs
toornigen, de opvliegenden en driftkoppen; die onder 't water verborgen blijven zijn
de traag,toornigen, de gemeliken en norsen.
2) n.l. het smeulende of rokende vuur vangemelikheid of in zich zelf gekeerde
norsheid.
3)Zoals uit de volgende verzen blijkt, zijn de twee kleine vlammen op de toren
'n signaal dat er twee schimmen over de Styx gezet moeten worden. De kleine vlam
aan de overzijde geeft te kennen, dat de schimmen door iemand afgehaald zullen worden.

40
En hij tot mij: „Ginds op de troeble baren
kunt ge al aanschouwen wat ons staat te wachten,
zo 't walmen van de poel 't u niet verhindert."

10

Geen koorde heeft ooit pij1 van zich geschoten,
wegsnorrend door de lucht met zulk 'n snelheid,
als ik langs 't watervlak 'n nietig scheepje

13

ons nader komen zag op de eigen stonde,
dat slechts bestuurd werd door een enkle roeier,
die luidkeels riep: „Nu zijt ge er toch, gij, driftkop!"

16

„0 Flegias", 1) sprak toen mijn Heer, „uw roepen
en krijten, Flegias, is ditmaal Wel.
Wij zijn u slechts betrouwd voor 't overvaren."

19

Gelijk 'n man, het groot bedrog ontwarend,
hem aangedaan, dan spijt gevoelt en schaamte,
zo stond daar Flegias, z'n drift verkroppend.

22

M'n Leidsman daalde neder in het bootje
en deed ook mij na hem nu binnenkomen.
En eerst, toen ik er in was, scheen 't beladen. 2)

25

Zodra mijn Gids en ik in 't vaartuig waren,
schoot de oude kiel vooruit, de golven klievend
veel dieper dan hij 't pleegt te doen met andren. 3)

28

Terwijl wij door de dode vijver dreven,
rees voor me 'n schim omhoog, vol vuil en modder,
en sprak: „Wie zijt gij, komend, voor 't uw tijd is?" 4)

31

34
En ik tot hem: „Zo 'k kom, ik zal niet blijven.
Maar wie zijt gij, hier zo mismaakt geworden?" ---- „Gij ziet: 'k ben een ,die ween", gaf hij ten antwoord.
En ik tot hem: „Bij tranen en bij smarten,
vermaledijde geest, blijf dan voor eeuwig!
Ilc ken u wel, hoezeer ge ook zijt bemodderd.

37

Toen sloeg hij naar de boot de beide handen,
maar hij, de wijze Meester, stiet hem neder
en zeide: „Pak je weg naar de andre honden!"

40

1) Flegias is 'n mythologiese Koning uit Boeotie. Uit wraak over de smaad z'n
dochter aangedaan door Apollo, stak hij in z'n woede diens tempel te Delfi in brand.
Hij is hier natuurlik 'n duivel en tevens 'n personifikatie van de gramschap.
2) Daar Dante nog 'n stoffelik lichaam had.
3) „met anderen" n.l. als hij alleen schimmen overzet.
4) -yam uw tijd van sterven daar is.

41
Hij sloeg zijn armen om mijn hals en kuste
mij op 't gelaat en sprak: „O ziel, vol hoogheid,
gezegend zij, wier schoot u heeft gedragen! 1)

43

Dit was 'n trotse mens eens op de wereld.
Geen enkle deugd omstraalt zijn nagedachtnis.
Daarom is hier z'n schim zo dol van woede.

46

Hoevelen wanen ginds 2) zich grate heren,
die hier eens staan als zwijnen in de modder,
niets achterlatend dan 'n naam vol schande."

49

En ik: „O Meester, 't zou mijn liefste wens zijn
hem in deez' modderbrij te zien verstikken,
eer wij de brede plas verlaten' moeten."

52

En hij tot mij: „Nog y obr zich de andere oever
aan u vertoont, is reeds uw wens bevredigd.
En om die wens moet zich uw hart verheugen." 3)

55

En kort nadien zag ik hem aangegrepen
en zo mishandeld door de vuile schimmen,
dat ik daarom aan God nog lof en dank breng.

58

Zij alien schreeuwden: „Naar Philips Argenti!" 4)
Toen ging de Florentijnse geest als razend
zichzelf te lijf en beet zich met de tanden.
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'k Verliet hem daar; en spreek van hem niet verder.
Maar in mijn oren snerpt 'n droeve smartkreet
en 'k staar vooruit met wijd geopende ogen.
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De goede Meester zeide: „Zoon, nu nadert
al meer en meer de stad, die Dis 5) tot naam heeft,
met somber burgers, met ontelbre scharen.
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1) Met deze plechtige en bijbelse woorden gedenkt Dante hier zijn moeder. Maar
't is de enige plaate waar hij over haar spreekt en over zijn vader spreekt hij in 't
geheel niet.
2) op de aarde.
3) Tegenover de hardvochtigheid en de gramschap betaamt het streng te wezen
en krachtig op te treden: Over zulke verontwaardiging past het verheugd te zijn.
Daarom had Vergilius Dante ook op het voorhoofd gekust.
4) Philips Argenti (spreek uit: Ardzjenti). Deze schim heette eigenlik Philips Cavi%
ciullo. De „zilveren Philips" was 'n spotnaam, omdat hij z'n paarden eens liet beslaan
met zilver.
5) De stad van Dis d. w. z. de stad van de Duivel in tegenstelling met de stad
van God. Zoals later zal blijken vormt de stad Dis met haar naaste omgeving de 6de
Kring, waar de ketters gestraft worden.
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En ik: „Reeds zie ik, Meester, haar moskeeen 1)
daar binnen in het dal 2) met grote klaarheid,
zo rood alsof ze uit vuur gekomen waren.
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En hij: „Het eeuwig vuur, dat met z'n vlammen
daar binnen woedt, maakt hen zo rood en gloeiend
als ze in deze Onder4-1e1 3 ) zich aan u voordoen."
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Dan voeren wij de diepe grachten binnen,
die deze troosteloze stad omgorden.
Haar muren waren, scheen het mij, van ijzer.
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Niet voor we 'n wijde bocht beschreven hadden,
bereikten wij de plaats, waar liiid de veerman
ons toekreet: „Uitgestapt! want hier is de ingang."
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'k Zag op de poorten meer dan duizend geesten,
de hemel uitgevlaagd, 4) die spijtig zeiden:
„Wie is hij toch die zonder dood te wezen
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de voeten zet in 't rijk der dode volkren?" 5)
De wijze Meester gaf hun dus 'n teken,
dat hij eerst heimlik met hen spreken wilde.
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Toen toomden zij hun woeste drift 'n weinig.
„Kom gij alleen!" riep men, „en heen ga de ander,
die zo vermetel in dit rijk dorst dringen.
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Laat hij alleen zijn dwaze weg teruggaan,
beproevend of hij 't kan: want gij moet blijven,
die hem geleid hebt door zo sombre landstreek."
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Bedenk, o lezer,' hoe 'k me ontmoedigd voelde
bij 't horen 'dier vermaledijde woorden,
want 'k meende nimmer hier 6) terug te keren.
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1) De hoge gebouwen met torens in de stad Dis noemt Dante moskeeen, omdat het
de stad der leugen en dwaling is, en ook om zijn verachting te kennen te geven
voor het Mahomedanisme.
2) De 6de Kring was van de 5de niet afgesloten door hoge rotsen, zodat ze ineens
veel lager lag. Toch schijnt ze niet in dezelfde horizontale lijn gelegen te hebben als
de Styx, daar Dante haar zag als in 'n dal.
3) Dante verdeelt de gehele Hel in twee grote delen t. w. de Bovenoliel en de
Benedenoliel. In de eerste worden gestraft de zonden van zwakheid; in de tweede
de zonden van boosheid. De 6de Kring of de stad Dis behoort eigenlik al tot de
Onderdiel, maar zij vormt tevens de overgang van de ene naar de andere.
4) De gevallen engelen.
5) De dode volkeren d. z. de verdoemden, die de tweede dood stierven.
6) „Hier" d. i. op deze wereld.
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„0 goede Gids, die meer dan zeven malen
de moed mij hebt hergeven en me onttrokken
aan 't ijselik gevaar dat mij bedreigde, 1)
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laat”, smeekte ik hem, „mij niet zo droevig achter;
en als het vender gaan ons is verboden,
dan scam teruggekeerd op onze schreden!"
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En die mij daar geleid had, mijn Gebieder
zei mij: „Vrees niet, want niemand kan verhindren
de tocht die ons door hoger Macht vergund werd.
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Maar wacht mij hier; en daar uw geest vermoeid is,
versterk en voed hem met het goed vertrouwen,
dat 'k u niet achterlaat in de onderwereld."
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Zo gaat hij been en Iaat mij daar zo eenzaam
die goede vader: en ik blijf, vol zorgen,
daar 't ja en 't neen zich in m'n brein bekampen. 2)
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Niet horen kon ik wat hij tot hen zeide; 112
maar nog niet lang vertoefde hij bij dezen, 3)
of alien vlogen als om strijd naar binnen.
En Wings sloten onze tegenstanders
de poorten voor mijn Heer en.... biliten bleef hij.
Toen kwam hij weer tot mij met trage schreden.
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Z'n ogen hield hij neer, en alle fierheid
was uit z'n blikken, en hij zeide al zuchtend:
„Wie heeft me ontzegd de woningen der smarte?"
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En mij zei hij: „Al beef ik ook van gramschap, 4)
wees onbekommerd, gij; verwinnen zal ik,
wat zich daar binnen ook ten strijd verzamel'.
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Niet nieuw is deez' vermetelheid der duivlen;
zo woedden ze eens bij min4eheime Poorte,
die sedert zonder grendel is gebleven.5)
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1) Het gevaar dat Dante n.1 bedreigd had bij de drie dieren, bij Charon, Minos,
Cerberus, Pluto, Flegias en Philips Argenti. Nog andere gevaren had hij gelopen, maar
daar heeft hij in z'n Kommedia niet over gesproken.
2) Dante verkeerde n.l. in twijfel of Vergilius Al dan niet terug zou komen.
3) De duivelen.
4) Vergilius was vertoornd, omdat z'n onderhandelingen met de duivels mislukt
waren.
5) De miwgeheime Poort is de Poort der Hel. Bij Kristus' Hellevaart zouden de
duivelen zich tegen z'n intocht verzet hebben. Maar Hij ging de Poort 'binnen, die
sindsdien ongegrendeld bleef.
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En boven haar zaagt gij het vreeslik opschrift. —
Maar van deez' zijde 1) daalt reeds langs de steilte,
de helle4cringen kruisend zonder leidsman,
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Hij, 2) door wiens macht de stad ons wordt geopend. 130
CHR. KOPS, 0. F. M.
1) „Van deez' zijde" n.l. van deez' zijde van de Hellepoort.
2) 'n Engel, zoals nader beschreven wordt in de volgende Zang.
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REFLEXEN
XXXI. Niemand valt als bloesem in Uwe handen, niemand meer
als een traan in Uw baard; allen moeten wij gelouterd worden en geo
wasschen in vuur.
Lieve Vader, vermorzel ons gemoed tusschen Uwe handpalmen; doe
ons vleesch bleek worden van Uwe vrees en maak onze oogen koel
als duiven, quae lacte sunt lotae.
XXXII. Telken morgen opstanding uit den slaap en geestelijke
verrijzenis in U: mijn hart sterk en stil, als een gewijde vlam, blijorood
in het witte licht; koel water in de holten mijner handen; in mij iets
als een bloem die langzaam opengaat en van mijn lippen twee ronde,
gouden droppelen klank :,,o God!"
XXXIII. Niets is het mijne, Heer, en niets kan ik U geven dan de
echo van Uw stem en de weerschijn van Uw licht. De woorden waaro
mede ik U aanbid, de namen waarmee ik U noem, — alle goedheid, die
van mij uitgaat en alle lief de, die tot U wederkeert, zijn een deel van
U, in bruikleen ontvangen van U. Waarop zal ik dan roemen, o God,
dan op een prompte echo geweest to zijn en een nette weerkaatsing van
Uw heerlijkste Wezen! Geef mij dan nog de reinheid en de kuischheid,
de stille, inwendige klaarheid, die niet in mij is; het hooge begeeren, het
langzaam opgaan in U, het eindelijk volbloeid zijn, het vlekloos volo
maakt zijn, het stil zijn, het ademen in U.
XXXIV. Breek mij, genadige Vader, als een voedzaam brood en
verdeel mij onder de broeders. En het liefst mocht ik dan gegeven zijn
aan hen, die hun spijs deelen met de Engelen en de vogelen, wier brood
geweekt wordt in melk; aan de jongsten onder de broeders.
XXXV. Uw prinselijke lucht met een reuk van zon en zomer; het
licht blinkt warm en diep. Mijn kamer is als mijn gemoed, roerloos van
ongesproken geluk. Er is geen schaduw, alles is schoone kalmte, licho
tende rust; aan 't open venster ademt fijntjes de morgen, een hommel
bromt in een bloem. Diep in mijn hart hoor ik de stem van God.
XXXVI. Behoed mij, Glorierijke Vader, voor het leelijke en het
ledige, voor de zonde van onwaarheid, voor den gruwel der leugen.
Help mij wââr zijn tot in mijn zwakheid toe, o God, en maak mij diep
en rijk aan schoone groote begeerten en fijne geestelijke neigingen.
XXXVII. Heel den dag heb ik verlangd naar dit stile uur met U.
a ben mij zeer bewust van Uw nabijheid: mijn hoofd leunt aan Uw
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bloemige wang — ik weet dit heel zeker. Mijn geest is vol heldere
herinneringen; al mijne gedachten zijn beeltenissen van U. De lichte
vensters van mijn hart staan licht en groot: Uw kalme hand beschildert
ze met kleuren van hemel en aarde: middenin, als een kostelijke bloem,
de warme schitter van Uw Hart.
XXXVIII. Vader, wanneer zal dit wezen:
11661 dit leven een lichtende optocht naar U, een boeiend aspect voor
Christus' verheerlijkte Menschheid en de Engelen achter de fijne,
glorieuze ruiten van Gods oogen?
Leven, Heer, is dat klein en kleurloos wegteren, langzaam verdamo
pen, slap als een vlag hangen, stil over ons zelf vallen en sterven?
Of hebt Gij ons geen storm gegeven in ons bloed naar U, geen oogen
om te schreien, geen stem om te belijden; — geen torens om te be,
stormen voor God? —
Vader hebt Gij ons geen leven gegeven om het leeg te zingen voor U?
XXXIX. Een lied aan de aarde, een lied aan de liefde en den wijn:
een lied aan Al en een lied aan de romantiek — en Been lied aan U?
Geen litanie van milde verrukkingen, niet een huiverende extase,
o God?
Vader, zend Uwen Geest uit en wij zullen herschapen worden en
roepen zullen wij U met de woorden van den Heiligen Geest en beo
lijden in eenvoud en waarheid! —
Moge Uw liefde ons verschroeien in de krakende stilte
XL.
onzer dagen en ons kwellen met vurigen dorst naar U; opdat wij nOch
ter rechter nOch ter linker zijde afwijkend naar welke bron, U alleen
betrachten achter de laatste toppen des levens, o God, en U alleen
verlangen met gansch onzen geest.
Dit uur is ,diep en fijn; de laatste droppen goud druppelen uit de
wolken: traagskens wordt het avond. De Engelen bouwen den melkweg
boven de doodstille aarde: rustig gaat het groote uurwerk van Uw Hart.
Hemelsche Vader, bewaar de gedachtenissen aan Uw ontfermingen
tusschen de warme wanden van een kinderlijk gemoed.
Onder mijn venster wiegt een witte avon'dbloem, en
XLI.
hostieblank staat boven de slapende stad de schoone bleeke hand van
God den Vader. Ilc zal het dorstige hart ontvouwen voor Uwe genade,
en mijn handen openleggen onder de uitstortingen van Uw licht;
opdat Gij me kuisch moogt bevinden in den vroegen dag en mijn
aanschijn verblijd in den spiegel van een gouden pateen.
(Wordt voortgezet)

JAC. SCHREURS, M. S. C.
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FIDES FLANDRIAE
Voor Al. de Maeyer.

I.
Toen sloeg het uur.... Wiji nevel zeeg
deed gij me bitter%kreunend uitgeleide....
De gouden vogel, straks zoo trillend%blijde
in 't loover zweeg....
0 zomernacht vol blaergesuis
en donkre droefheid die niet is to noemen....
Geheimnis om ons beide: witte bloemen
in eenzaam huis....
Maar voor ik scheidde aan d'oude poort
o kind! hebt gij uw liefst gelaat gebogen
over den blauwen weemoed van mijn oogen
lang.... zonder woord....
II.
Als ik zal keere' in lichtgerezen land
naar stiller huis waar 'k eens u liet al weenen,
een lentereiner liefde ons zal vereenen
met eeuwge band,
Aan open poort, omkransd met bloemfestoen
als ik zal printen in uw geurge haren
de zegel die we trouw en schoon bewaren:
o vrederzoen....,
Als nachtegaal in frisscher loof weer kweelt
schouw in mijn glanzende oogen dan: ze dragen
den kostbren schat: een pand voor blijer dagen:
Uw eigen beeld.. . .
HUBERT BUYLE
Herdersem (Vlaanderen).
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IK — JON GE HARMONIKAMAN
Ilc — jonge harmonikaman
en speel in de donkere straat —
ik staar zoo bang en beef
of er soms iemand komt
om mij to verjagen.
Moeder — zoo is mijn lied
dat valt van mijn oopen handen
zingende stervende voogel
wild als waterval aan de rotsen
slaat mijn lied aan de hilizen
bij nacht.
Iic zou willen klappen
als et blijde kind:
klap Gij nu
dat ik naar huis toe moet koomen.
ik sta in de donkere straat
met mijn lied
tot spot aller mensen.
ROB. DE WILT
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WIND
Ilc heb den wind langs mijn raam hooren hollen
zooals een man in den nacht
holt naar een priester voor zijn zieke vrouw.
— Thuis ligt ze en wacht
of ze zijn stap hoort keeren
en nog een stap
en 't zachte klikken van de deurklink.
't Kan ook de Dood zijn, die het eerste komt. —
Het wordt een wedloop om een leven
en om een eeuwigheid.
Maar zij ligt met gesloten oogen
— en kan het niet vermoeden —,
in witte kussens bij de avondlamp,
en peinst toevallig in haar zieke hoofd
dat dit het noodlot is van 't menschbestaan:
dat hij die sterven wil, niet sterven kin,
en wie moêt doodgaan, nog niet sterven wil.
Buiten holt de man door den nacht,
de straten langs, de bruggen over
— bij wreed verwijt, dat hij niet eerder ging —
en zoekt zijn haast nog jachtiger to maken.
Ik heb den wind langs mijn raam hooren hollen. . . .
JAN WAELRE
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Voor B.
Ilc ken dat sprookje uit je jongenstijd,
dat meisje met die gouden haren
en jouw gouden hart.
Tenger figuurtje ging door de straten van je ziel
zooals in den morgen — de stad is nog niet wakker —
een haastige stap gaat.
de huizen rillen even in hun sluimer.
Ze heeft het nooit geweten....
Later heb je je leven aan Christus geschonken,
een schaal vol witte rozen,
daartusschen een roode: je lief de.
Heb je Hem niet in ruil gevraagd
haar witte ziel to bewaren op Zijn Hart?
JAN WAELRE

Si
OVER BOUWKUNST
Onze Kerken 4.

In 't vorige opstel werd aangetoond, dat de hedendaagse kerk vrijwel
algemeen 'n minder kunstige waarde heeft als de profaawbouw. In
de middeleeuwen was dat joist andersom, wat alleen te verklaren is,
doordat de samenleving toen geheel anders geaard was als tegen%
woordig.
De middeleeuwse maatschappij, bij elkaar gehouden door 'n zelfde
geloofs%belijdenis, en daarvan de konsekwenties aanvaardend op elk
gebied, moest zodoende niet enkel aan 't kerkgebouw de nieuwste
vondsten van bouwkunstig vernuft toepassen, maar kwam daardoor
tevens tot 'n monumentale kerk%stijl.
Vergelijk daarmede de moderne samenleving, waar volstrekt niet
meer een zelfde kristelike beginsel%leer 't uitgangspunt of de bezieling
is der menselike uitwendige of inwendige verrichtingen, maar waar
techniek, mechaniek en stoffelike produktie 't voorwerp zijn van de
sterkste aandacht. De bouw terwille van 't onstoffelik godsdienstig be%
ginsel, zal dus vanzelf veel minder rationeel, doelmatig, begeesterend
en van z'n tijd zijn dan de bouw terwille van 't stoffelik beginsel, omdat
dit laatste 't eerste jammerlik supprimeert in de belangstelling en
daarom ook van zelf in minder markante vormen zich zal openbaren
naar buiten.
Ook last zich de gewijzigde maatschappij gevoelen in 't felt, dat
er behalve de kerk nog veel andere gebouwen nodig zijn om 't geloof
te beleven, te leren of te verdedigen: deze eisen 'n merkwaardig deel
van 't bouwkapitaal voor zich op, en beperken aldus om finantieele
reden, de eigenlike kerkbouwmeester in de verwezenliking van z'n plan.
Zo zien we, hoe in menig geval patronaat, school of verenigingslokaal
worden opgericht ten koste van 't kerkgebouw: wat we hier opmerken,
niet om de noodzakelikheid van die oprichting te betwisten — dat
spreekt van zelf — maar om te betogen, dat ook om ,deze reden 'n
monumentale kerkbouw, in onze tijd zeer moeilik te verwezenliken
valt. Juist daarom is 't verkeerd, 't zwakker bouwvermogen van onze
hedendaagse bouwmeesters te willen bewijzen uit 't feit, dat tegen%
woordig toch maar nergens iets tot stand gebracht wordt wat b.v. 't
monumentale van een Keulse dom zelfs in de verte kan evenaren. De
nood aan kerkruimte is tegenwoordig zo groot en dringend, idat men
zich de weelde van zo'n jarenlange bouw beslist niet mag veroorloven,
terwiji uit welbegrepen zielzorg de grote gelden, nodig voor zulk
monumentaal werk, tot onmiddellik en prakties doel moeten worden
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aangewend, m. a. w. de bouwmeester krijgt zelden of nooit een gelegeno
heid om jets middeleeuws groots tot stand te brengen.
Nochtans willen we heel graag bekennen, dat zelfs zo de gelegenheid
hem . daartoe werd geboden, de tegenwoordige bouwmeester toch heel
wat psychiese moeilikheden te overwinnen zal hebben om tot persoono
ilk bezit te verwerven: de grote, zuiverokatolieke wereldo en levenso
beschouwing, van z'n middeleeuwse kollega, waarin ten slotte 't geheim
van de middeleeuwse glorieuze bouwdaad moet worden gezocht. Deze
had z'n gave tijd maar te beleven om 't wonder van z'n bouwdaad tot
stand te brengen: maar de tegenwoordige bouwer moet zich juist keren
voor 'n groot deel tegen de tijdstrevingen, hetgeen hem zelf misschien
'n totale levensverandering afvraagt. Dan pas, met behulp van Evan%
gelie, katoliek konsekwent geloof en kerkelik leven, wordt 't hem
mogelik psychics voorbereid te zijn op de waarachtige, grote kerk.
bouw.
Tegen z'n tijd wat betreft de levensoopvattingen. en toch van z'n tijd
wat betreft de techniek, de bouwstof en 't inzicht van z'n eisen geloofso
genoten, ziedaar de beslist moeilike houding van ide moderne bouw,
meester.
't Is zeer zeker geen volmaaktheid noch 'n bewijs van alles vergetende
godsdienstige ontroering, wanneer de moderne mens meer en meer
eisen gaat stellen aan 't kerkgebouw, wat aangaat akoestiek, verwaro
ming, ventilatie, enz. 't Was zeker gelukkiger, wanneer onze mensen
door meerdere lief de tot 't Ware gedreven, aan al ideze dingen, die
ten slotte maar bijkomstigheden zijn, geen behoefte hadden: maar nu
in de meeste gevallen de gesteldheid der kerkgangers zo is, moet de
bouwmeester daarmee beslist rekening houden. Uit behoud des geloofs
moeten we onze mensen met deze geriefelikheden weten te trekken,
en ook daardoor hun 't verblijf in de kerk weten aangenaam te maken:
maar dit betekent dan ook terdege: de kerkbouw veranderen.
Waartoe we komen, als we niet op dat punt onze tijd beleven, kunnen
we in de praktijk dikwels zien.
'n Typies voorbeeld levert ons de kruisweg. Dat is 'n devotie, die in
't roomse geloofsleven diep is doorgedrongen: waarmee de bouwmeeso
ter dus rekening moet houden. Toch worden de statics meermaals zeer
ongelukkig aangebracht, omdat 't bouwplan er zich niet van te voren
om bekommerde, en in hoofdzaak 'n kerk werd nagebootst uit tijden,
toen de strevingen anders waren. De doelmatigste plaats is dan alleen
de zijbeuken, maar daar is 'n lambris gemetseld, horizontaal ingedeeld
in alle kleuren van baksteen, die 'n fabriek maar levert, en tot op 'n
hoogte van onderkant ramen. Tegen zo'n baksteen architektuur wordt
dan aan 'n haakje de static gehangen, net als 'n reklameplaat tegen 'n
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stationsmuur. Ook links en rechts van de ramen der zijbeuk is nog
'n plaatsje: maar men voelt onmiddellik dat er bij 't kerkplan volstrekt
niet aan is gedacht. Dan beleefde Dr. Cuypers 't godsdienstig inzicht
van z'n geloofsgenoten toch heel wat nauwkeuriger, gelijk b.v. de kerk
van 0. L. Vrouw Onbevlekte Ontvangenis te Venlo ,hiervan getuigt.
Andere voorbeelden: omdat men dat zo mooi vindt, ziet men nog
vaak 'n hoge balustrade aangebracht tussen priesterkoor en eigenlike
kerkruimte, 'n doelloos bouwsel en zielloos overblijfsel uit 'n tijd, toen
dit koor geheel was afgescheiden.
Tegen de toren worden wijzerplaten aangebracht zonder enig ver,
band met de rest: wat ook weer niet anders kan, omdat , de toren zo
gebouwd is als geschiedde in de tijd, toen er geen wijzerplaten waren.
Tot zulke ondoelmatigheden en nog heel veel andere komt men, als
men naast z'n tijd staat. Maar gelukkig is er kentering, die als reaktie
ten gevolge heeft, dat men in 't andere uiterste valt. Is men eenmaal
vrij geworden van 't nabootsen, sdan ziet men in de kerkbouw soms
ineens geweldig ophemelen, wat in de profaanbouw reeds lang veel
beter is gedaan. Van 't zaaien met baksteen en lode kalkzandsteen en
met verschillende kleuren pannen in een dak is men daar reeds be,
komen, maar de kerkbouw in sommige gevallen schijnt deze verouderde
vormen van profaanbouw nog gaarne te willen aanwenden, gezien 't
St. Jozefskerkje te Noordhoek, waarover ' de lyriek van Pastoor
borg 'n noodzakelik en gelukkig korrektief vindt in 't zakelik proza van
Han van Beers. *) Geen vierkante meter muur en dak blijft meer ge,
spaard in z'n rust: o grote middeleeuwen, o kleine tegenwoordige tijd!
Toch wijst dit alles erop, dat er 'n eerste stap is gezet, wat zeer
verblijdend is. Nu zal 't gebeuren, dat 't kerkgebouw er misschien weer
prof aan 'zal gaan uitzien: omdat de profaanbouw ver vooruit is op de
kerkbouw en deze laatste dus bij de eerste te leer moet. Eerst wanneer
beide op dezelfde hoogte staan in bouwkundige waarde, kunnen we
iets beters geven, mits we zelf ons in 't katoliek geloofsleven verdie,

pen, en te samen arbeiden aan de stichting van 'n katolieke saam,
horigheid.
Nieuwstadt, 2e Paasdag 1923.

Gildeboek aflevering 4 Jan. 1923.

JOZ. WIELDERS
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TOT MARIA
0 kom weer onder ons wonen,
onsterflik poeet van uw eigen roem,
profeet van ons loflied over U:
kom weer onder ons wonen.
Leer ons over de schone
mirakels van God in ons 't verheven kantiek,
en dat de wereld bij de muziek
van 'n God,begeesterde, van 'n dwaze mens,
van 'n zuivre, heldhaftige mens
huivert, omdat er nog vreugde bestaat:
leer ons, dat ,er nog vreugde bestaat:
effen de rimpel weg van ons gelaat,
welriekende glimlach, fontein van blije klank:
zing ons de mateloze dank
voor, om 't geschenk van uw Zoon, om de Mis, om 't behoud
der zuiverheid, om 't bederf:werend zout
der Wijsheid op onze tong, omdat wij katoliek zijn,
omdat we door 't kruis verlost zijn
en door de biecht Gods krachtig kind zijn.
Wij vragen 't onmogelike niet,
en we verwachten niet, dat gij ons 't verdriet
zou sparen, mater dolorosa —
de smart is 't roemruchtig deel van de sterke mens —
maar de lach in die pijn, o virgo gloriosa,
de heldhaftige slag van martelaars,bloed
in ons hart en polsen, en de moed
om 't geweldig leven te torsen tot aan 't eind:
te weten ook, dat de Paaszon schijnt
alleen na 't smartelik donker van Goede Vrijdag.
Wij vragen om de luisterrijke vrede van uw Meidag,
waar we de vete vergeten bij n' bloeiende struik
en wat vogels, en 't gebruik
van 't goede woord ons alien verblijdt.
Wij vragen om 't klaar en wijd
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uitzicht over de wereld, waar we leven,
en om 'n lief 'de: Okeanos, vloeiend
om alle land, dat bloeiend
of dorrend ligt onder de zon van uw prachtige Zoon.
Geef ons uw ars poetics, en tot loon
't geluk van 'n mens,kind op de toon van ons lied,
en 'n duel van uw ootmoed, opdat wij niet
verarmen.
Beloken Pasen.

M. MOLENAAR, M. S. C.
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ARS POETICA
Op de harten van enkelen, Heer
Die als gloeiende kolen zijn
Legt Gij Uw genade neer
— Kostb're wierookkorrels —
Opdat er wolken van zoete geur zullen rijzen:
Blijdschap voor heel de wereld;
De winden zullen de vreugd tot al hun broeders dragen.
In de legers der mensheid
Die met pijnlike voeten
Naar U marsjeren
zullen ze zijn
De blazers der fanfare:
Hun geluid zal stalen kracht in hun makkers brengen.
Heer, leer ons Uwe wijsheid:
Laat ze bloeien als een grote, rode tulp in de tuin van ons hart.
Zeg ons de woorden Uwer wijsheid
Laat ze voor ons zijn
Als de melk uit de moederborsten voor het kind.
Heer, zeg ons de woorden Uwer wijsheid!
GERARD WIJDEVELD
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FEBER'S TREURSPELEN
Bij alle beschaafde volken wordt de literatuur beheerst door et
drama en de roman. Beide stammen uit de Oudheid, beiden hebben
etzelfde doe!: et mysterie van et !even dat ieder mens telkens weer
omhuivert, terug te speuren tot aan z'n geheimvolle bronnen. Dat wat
wij „leven" noemen, wordt opgestuwd uit de diepten der ziel; en langs
de voortschietende stroom terug naar die bron, is et begeren van
ieder mens, want zijn eeuwig heil of onheil is ten nauwste verbonden
met z'n zieletoestand. De kunstenaar laat et leven zich ontwikkelen
in strakke lijn uit die ziel, en de dramatikus doet dat in kort bestek
door ons de stormen te geven die uit die eenmaal uit z'n rust gewekte
zee opgewoeld worden door de driften en hartstochten.
Vandaar dat deze kunstsoort ons niet allêen 'n loutere schoonheids
ontroering Beef t, maar ook onmiddeliker in 't eigen zieleleven grijpt.
Daarom zal de dramatikus niet 'n willekeurige stof ter bearbeiding
kiezen, maar zo een, waarin de zin des levens et sterkst spreekt en
meest verklaard openligt. Dat kunnen zijn uitzonderlike, biezondere
gebeurtenissen, maar die toch nooit mogen missen de felle werkelik%
heid van et gewone zieleleven; ieder mens moet er zich zelf in terug
kunnen vinden. Is dat onmogelik, dan zal zo'n kunstwerk geen lange
levensvatbaarheid bezitten, omdat et de toeschouwers niet onmici.
delik pakt.
De kunstenaar kan een bepaalde hartstocht uit et menselik leven
uitwerken en uitkerven zó diep, dat we langs die lijn et licht zien
vallen in de abyssus van 'n menseziel. Maar grater kunst zal zijn dat
drama, dat et hele leven omvat, alle uitingen terugvoert naar de oer%
bron, et leven et raadsel uit de donkere ogen leest, et licht openscheurt
over heel et verborgene leven.
Maar in ieder drama toch zien we de opmars van 'n ziel naar z'n
eindpunt, et leven stijgend naar z'n doel door de werking der im,
manente krachten.
Dit is angstig, ieder mensenleven is angstig: die mars naar 'n eeuwig
geluk of de eeuwige verdoemenis. En de betekenis van iedere vrij,
machtig gestelde mensedaad openbaart zich in de keten van heilvolle
of rampzalige daden die hij na zich sleept. De grootste drama's zullen
zijn dezulken die de menselike daad de grootste spankracht doen bezit%
ten; die dus de mens als vrij kunnend wezen in heel de wereld plaatsen
tegenover de godheid. Waar et wezen van et drama wortelt in de
opstreving van de held naar et vurig begeerde dwars tegen alle tegen
strevende krachten in, zal de spanning van de tragedie des te machtiger
zijn waar de held streeft naar 'n zaak die geluk of doem als gevolgen

58
aan zich ketent. De mens dus gezien als et machtige wezen dat met
z'n vrije wil staat gericht naar de godheid, z'n eigen lot bewerkend.
Dit tijdelik leven, zwaargaand van de eeuwigheid, is et toneel van de
Grieken en Shakespeare. Sindsdien is et niet dan benaderd.
De man die bij ons sinds Vondel et eerste 'n worp doet naar deze
tragedie, is Feber.
Twee figuren: Holofernes en David, in de stormvaart van et 'even
naar de eeuwigheid; beiden met hun wulpsheidhartstocht. Machtige
heroen, uitrijzend boven hun volken, voor ieder zichtbaar, maar in
innerlike konstruktie gelijk aan ieder mens; voorbeelden waar we
angstig naar staren nu wij hun levenslot zich star voltrekken zien: de
zich voortstuwende stroom der daden uit de drift. Over alles donkert
dreigend de eeuwigheidsgedachte, maar nergens optredend als 'n deus
ex machina, et kunst,en,vliegwerk,middeltje om er 'n eind aan te
krijgen; wat God inwerkt in et wereldgebeuren gaat fangs de vrije
wil der mens, die weigeren kan en meewerken.1)

❑ ❑ ❑
Holofernes verscheen in Van Onzen Tijd, 14e jaargang.
In dit drama lijken saam-gevaren alle krachten, natuurlike en boven,
natuurlike, waarover heidendom en Jodendom in 't Oude Verbond
te beschikken hadden. Het wordt overkoepeld door de geweldige gods,
gedachten: de God der Joden waarmee de God der heidenen, Holofer,
' nes, zich gaat meten in verdoemelike trots.
'n Geweldige symmetric deelt deze tragedie. Zowel toneelmatig als
psychics staat in 't middelpunt: et door God verkoren yolk dat door
Hem getuchtigd wordt in z'n uiterst vege, benarde pozitie; et eerste
bedrijf wordt nog overstraald door et uiterlik zegepralend heidendom,
waar toch reeds over aanduisteren de schaduwen der goddelike wraak;
in et derde voltrekt zich et wraakgericht over et bacchantiese hei,
denvolk.
Et eerste •bedrijf zet een der bewegende machten met de strijder
die zich te pletter zal lopen tegen z'n ideaal, in gevechtspozitie: 1-to
lofernes besluit tot de aanval op et Joodse Leger. Maar tegen z'n pra,
lende triumfatorstrots donkert et vernederend bericht van iedere
komende bode die de geheimzinnige macht meldt van de Joden; dit
doet zijn wraakzucht echter slechts te hoger oplaaien, doet trotser
hem de God der Joden tarten zich met hem te meten, matelozer zichzelf
verheffen als held. Tot hem met razende woede slaat et bericht over
'n wondere oude, Joel, die zijn hand hief en hele kohorten soldaten
1) Voor de inleiding werden gebruikt Dr. H. W. E. Moller: Tragiek en Tragedie,
Van Onzen Tijd 12 jg., en Cyriel Verschaeve : Vondel's Drama tegenover het drama
in 't algemeen (Uren bewondering, 3e dl.).
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met siddering sloeg. Et noodlot stuwt nader, voorspeld in de gezichten
van de heidense ziener.
Et twede bedrijf stemt aan met de weeklachten van et Joodse yolk
in z'n rampspoed, belegerd door Holofernes; reeds dreigt et op te
staan tegen de koning, maar Elobachim de hogepriester dwingt et
neer in z'n opstandigheid, hun verwijtend hun te schamel godsvertrou:
wen dat wijkt, nu de nood zijn redding et eerste zou doen verwachten.
Als veldheer Jozea de vernietiging van et laatste strijdbaar kthort
meedeelt, krampt 's konings moed samen tot et uiterste, tot de moed
der wanhoop. Jozea raadt de vlucht en aftocht naar Jeruzalem. Maar
daar dringt 'n vrouw door de menigte van et vergaderd yolk naar
voren tot de troon, door de oude Joel gezonden uit haar driejarige
afzondering sints haar weduwschap, om Gods plan te volvoeren. Voel
mee et brok heroiek dat nu gestreden wordt in de ziel van deze
figuur: et is daft, voor de ogen van et yolk, voor de koning, in de
nabijheid van veldheer en priesters, dat de heldin et moment der
bewustwording als held ervaart. Zij vraagt stilte om de scheuring
harer ziel te kunnen dragen zonder vermorzeld te worden. Dit is
geweldig van tragiese pijn: et doorstaan der heldengeboorte. Maar
dan ook weet ze: dat zij de bevrijder zijn zal: ,de instraling Gods
heeft et haar geopenbaard.
En wanneer dan ook — derde bedrijf — de avend voor de aanval
in 't legerkamp van Holofernes, wiens sombere gestalte niet uit onze
verbeelding geweken is, midden onder et bacchanaal, de konfrontatie
der twee machten: Holofernes en de Godsgezondene, plaats heeft,
is zij de volkomen beheerste tegen wier stalen wil Holofernes te pletter
stormt. Et beest Holofernes begeert Judith die de schoonste van alien
is en de rijkste dans uitvoert.
In razende snelheid stormt de tragedie naar z'n einde: boden brengen
de overrompeling van et legerkamp door de Joden; — en als Judith
met Holofernes zich in diens kamer terugtrekken, verschijnen na enige
ogenblikken de bevelvoerders der Joden op de drempel; maar Judith
treedt uit met Holofernes' afgehouwen hoof d.
De omkeer in 'n heldenlot — rekenden de Grieken de korte samen%
vatting van et begrip „tragedie".
Holofernes' katastrofale ondergang is et beginsel van dit treurspel.
In de strijd met de macht waartegen hij et zwaard opnam, wordt hij
vernietigd. Hij waant zich de heldenvorst, de uitverkorene Assurs,
de onverwinlike voltrekker van Baals goddelike plannen; hij is et
tiepe van de held, de duivelheld in de orde van Satan. 't Demoniese
is in hem mateloos volgroeid: z'n voluptueuze tumulten tuimelen in
fantastiese orgieen door z'n leven; hij is et cochon splendide, de zwaar.
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zwoegende wellust die in alles et beest zoekt om er dan triumfant z'n
begeerten op los te vieren; hij is ook de wellustige naar de geest die
alles aanrandt om et te vernietigen, en 'n yolk te min vindt om konse,
kwent 'n god uit te dagen de strijd tegen hem te strijden; hij is de
mateloos,hoogmoedige in zinnen en geest, de overwonnene door z'n
begeerten, door z'n zinnen.
Zijn sombere wraakgestalte beheerst et geheel, tot zijn botsing komt
met de uitvoerder van et goddelik gericht Judith, de mulier fortis. De
grote figuur die in zich de worsteling doormaakt tussen goed en kwaad,
en volbewust, uit vrijmachtige zelfbeschikking onder Gods genade, et
goede kiest. Zij maakt dat door in de geweldige verscheurdheid aller
krachten, in de titaniese opstand van de zinnen tegen de ziel, van et
vlees tegen de geest, van de lagere begeerten tegen de hoogste wil.
Zij offert alles aan et ene, et allerhoogste. Zij is, als Been held, mogelik
zonder bewustheid. Judith weet zich de verrukkelik schone; veldheer
Achior roemt haar stervend z'n hoogste heil; zij kept de magiese be,
koring van haar lichaam met z'n rijp,volgroeide pracht. Zal zij de
schoonheid van dat lichaam kunnen aanwenden om er door te lokken
en te boeien Holofernes' wulpsheid, zonder zelf te zondigen? 'n Mens
is zij — en zal ze de verleiding kunnen doorstaan als zij alleen is met
hem die zij hoort roemen de held, de gezant van de allerhoogste Baal?
God wil et — Judith heeft de heldengeboorte doorstaan; en na de
daverende botsing der zielekrachten tegen de weerschallende berg,
wanden van haar ziel, zinkt de rust: haar sterke ziel, gesterkt in drie
jaar eenzaamheid, weet zij de beheerser van haar zinnen, zoals 'n pant,
servuist et paard neerdwingt in z'n wilsgreep. Al de zinnepracht van
haar lichaam zal zij lokkend laten openbloeien om Holofernes, Jehova's
vijand, voor eeuwig te bedwelmen; maar zelf zal zij rijzen uit, hoog
boven zichzelf, boven haar eigen menselike zwakheid en begeerlikheid,
boven eigen zondigheid. In de eenzaamheid met Holofernes zal zij
triumfator zijn.
Werkelik is Feber's Judith 'n sterke vrouw, een van de zeer grote
figuren die de Nederlandse dramatiek voortbracht: de komplete,
harmoniese mens, de held, de heilige, et machtig werktuig in Gods
hand ter verdelging Zijner vijanden. Judith is de schone vrouw, niet
alleen lichamelik, maar meer en beter, hoger en heiliger, de schone ziel.
Judith is de syntese, de ideale vrouw, de herschepping zover mogelik
van Eva,voor,haar,val; zoals in Holofernes zijn saamgevloeid alle de,
moniteiten, en hij te pletter loopt tegen haar. De waarachtige held
verwint de gewaande. En zoals Holofernes roemt in zichzelf, roemt
Judith in Jehova; Holofernes is de hoogmoedige, Judith de demoedige.
Judith's bilk is koel, maar daarachter gloeit en vlamt de vervoerende
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stroom der Godsgedachten; Holofernes' blik zwelgt in der zinnen%
weelde, maar daarachter is et koud en kil van ziel, de ziel die terugo
deinsde na haar slag met de zinnen. Judith's gestalte is van hieratiese
statigheid — en zij verwint door haar gestalte de zwakheid van haar
y olk; Holofernes viert feest op z'n rustbanken, en beheerst slechts door
zwaard en galg z'n onderdanen.

0 0 0
Heeft Feber, reikend naar zijn ontzaglike konsepsie, 'n treurspel
weten te scheppen dat als 'n monument uitrijst boven dergelike
pogingen?
Er is geen twijfel aan. Feber's spelen met de Judas van Verschaeve
zijn de zeer belangrijke bijbeldrama's in de Nederlandse literatuur.
Niet geheel geslaagd lijkt 't eerste bedrijf, voornamelik Holofernes'
ietwat kinderlik en kinderachtig gesnoef op z'n grootheid, 't anderen
afdwingen van 'n komplimentje, geven wat al te geforseerd des schrijo
vers eigen geesteshouding tegenover deze pretendent naar de helden,
grootheid weer. Hier was de schrijver niet geheel bij machte de figuur
buiten zichzelf te zetten, vermocht ie niet zich geheel in te leven in
anderen om ze van hun ziel uit, te tekenen.
'n Schrijver ook wiens proza zo zwaar geladen is dat et vaak knar,
send vastloopt in z'n gewrongen konstruksies, diende scherp te waken
tegen iedere ongeziene verbeelding, of ook maar matte vizie.
Iemand die Holofernes kan laten zeggen, als Judith bij hem is:
„Astarte zelf komt haren held begroeten. Astarte zal haren held
ontvangen. Daarbuiten sterven zij aan de kruisen; in den nacht laait
het brandend land; hierbinnen schallen Assurs lust en lach; hierbinnen
zullen wij eenzaam zijn, alleen, de held en de godin",
zo'n passus waar Feber al iets voorvoelen laat van de felle blik,
semende openscheuring van hevig levende werelden die et ekspreso
sionisme ons leert zien, is niet verantwoord met 'n uitroep als:
„De goden zijn neergestort; de goddelike lichten zijn verbleekt in de
hemelen; de goden verschemerden", waardoor ons onmogelik de
overweldigende ondergang van verrotte grootheid i.c. goden, levend
voor , de geest komt staan; zowel de dubbele herhaling, aan weerskanten
van 'n ander gezichtsbeeld, als wel de dubbele verbeeldingsvoorstel,
ling die de lezer zich te vormen heeft van die goden (overigens geen
formidabele karakterizeringen van 'n God), werken 'n felle vizie niet
in de hand.
Dit treurspel is een trachten naar iets zeer groots, en 'n grotendeels
bereiken. Z'n grote kracht ligt: in de geestelike konsepsie van et geheel;
de felle dramatiese bewogenheid waarmee et naar et einde stuwt
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en pas op 't allerlaatste toppunt de kataklystiese ineenstorting brengt;
de greep naar 'n brok werkelik leven zonder enerzijds ontkenning of
wegmoffeling van de zonde en anderzijds brute voorstelling ervan.
Als zwakke kanten staan daarnaast gedeeltelik et eerste bedrijf, en 'n
niet altijd intens genoege verwoording van de innerlike bedoeling en
bewogenheid.

0 0 0
De waarde van Feber's Holofernes springt nog meer in 't oog, wan,
neer we dit spel leggen naast twee andere over 't zelfde onderwerp,
nl. Friedricli Hebbel's en Herman van den Eerenbeemt's Judith.
In zijn reeds van 1840 daterend spel, geeft Hebbel als Holofernes 'n
brallend, burgerlik grof doend veldheer met Nietzschiaanse *Ueber,
mensch opvattingen; Judith is 'n wonderbaarlik mengsel van Gods,
begenadigde en zinnelik,overspannen vrouw. Zij wordt door Holofernes
onteerd, is dan heel haar Godszending vergeten om op te vlammen
van wraakzucht tegen Holofernes; haar moord is de koeling van per,
soonlike wraakzucht. En tussen ontering en moord, heeft ze tijd haar
dienstmaagd 'n uitvoerig ekspose te geven van et gebeurde, en haar
histeriese teorieen over maagdelikheid, waar de wellust door gloeit,
uit te werken tot 'n overigens weinig verantwoord systeem.
Staande naast et zo „hoogdravende" spel van Feber, valt Hebbel's
werk op door z'n vrij ordinaire grofheid en om de geesteshouding der
personen en om de uitbeelding. Van 'n werkelike wraak Gods, waar,
van Judith et werktuig zijn zou, wordt ons in dit spel niets bijgebracht;
't is 't burgerlik spel van 'n onteerde vrouw; we horen hierin zelfs
niets van de dreuning der menselike daad tegen et klankbord der
eeuwigheid.
Over Herman van den Eerenbeemt's Judith — „heldenspel" nog
wel — kunnen we nog gauwer heen; dit spel is van 'n retories brallende
kinderlikheid; telkens uiteengerukt door niets ter zake doende mono,
logen en dialogiese monologen die niets met et gegeven hebben uitstaan
(de oneindige reeksen koren; de Holofernes,Midapsis,scene enzovoort),
is et van 'n ontstellende onbetekenendheid wat betreft dramatiese ver,
werking der stof. Vergeefs zoekt men ergens naar de strakke stand
van wezenlik belangrijke zielen die elkaar naderen, raken, afstoten.
De hele kouwe beweging wordt bedolven onder 'n stortvloed van
gemeenplaatsen, uitgebreide vergelijkingen, enzovoort.
Noch Hebbel noch v. d. Eerenbeemt hebben hun spel weten te
Neff en tot de hoge geestesfeer van Feber's drama dat met zo fel drama,
tiese stijging naar et rampspoedig einde stuwt.
(Slot volgt)

GERARD KNUVELDER

0
OPROEP AAN DE KATOLIEKE NEDERLANDSE BOUWMEES,
TERS OVER DE RICHTING IN DE KERKELIKE BOUWKUNST
Door de redaktie van Roeping is of wordt onderstaand schrijven
gezonden aan hoogstaande katolieke bouwmeesters in Noord, en Zuido
Nederland. De lezers van Roeping zullen begrijpen welke grote be,
langen hier gediend worden, en ze zullen met grote belangstelling
de antwoorden te gemoet zien van de Hollandse en Vlaamse katolieke
bouwmeesters.
REDAKTIE VAN ROEPING
0

❑ 0

Gelijk uw eigen ervaringen U ongetwijfeld reeds overtuigd hebben,
bestaat er volstrekt Been eenheid van inzicht, als de vraag beantwoord
moet worden, in welke richting zich de kerkelike bouwkunst moet
ontwikkelen om te voldoen aan de godsdienstige, ekonomiese en
estetiese eisen, die de eigentijdse samenleving terecht stelt aan de
bouw der kerk.
De kritiek op 't pas voltooide kerk,gebouw is daardoor in menig
geval zonder vast beginsel, en spreekt zich tegen: de opdracht,gevers
staan wantrouwend tegenover uw plan, wanneer dit enigszins afwijkt
van 't traditionele: de gemeenschap toont in haar waardering zowel
als in haar kleinering, dat haar elk redelik motief ter rechtvaardiging
van haar oordeel ontbreekt: terwijl de kracht en werklust van de
bouwmeester zelf vermindert, vooral, als hij z'n eigen schoon bouw,
inzicht uit finantieele overweging aan de onkunde en bedorven smaak
van 't publiek moet opofferen.
In deze kunst,belemmerende toestand mogen we uit liefde voor 't
eerwaardigste gebouw niet berusten. En al komen we niet ineens uit
de moeilikheid: we kunnen toch pogen om dit zo spoedig mooglik
te bereiken.
't Beste middel, buiten de onbeschroomde praktijk, lijkt ons te zijn:
gelegenheid te geven juist aan de bouwmeesters, de mannen van 't yak,
om in 'n openhartig essay, desgewenst met behulp van enige vragen,
zich uit te spreken in 't maandschrift „Roeping", over deze belangrijke
problemen.
Nadat we de ingekomen antwoorden geleidelik gepubliceerd zullen
hebben, hopen we daarna van deze waardevolle gegevens 'n over,
zichtelike uitwerking te kunnen geven.
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We vertrouwen, dat U ons in deze onderneming zult willen helpen,
en zien gaarne uw antwoord tegemoet — uiterlik vOOr 15 Mei a.s. —
aan 't adres van de hoofdredakteur.

VRAGEN.
1. Wat is uw mening omtrent de herleving der kerkelike bouwkunst
in de 19de eeuw?
2. Welke zijn de beginselen, die U leiden bij uw kerk,bouw?
3. Hoe is uw mening omtrent de tegenwoordige kerkelike
bouwkunst?
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EERLIKE KRITIEK?
In Het Huisgezin van 27 Januarie 1923 heeft kapelaan (J. de) K(roon)
de volgende woorden geschreven tegen bouwmeester Wielders' artiekel
over bouwkunst (afl. 4, 15 Januarie).
Joz. Wielders opponeerend tegen 't Gildeboek, staat de ultra,
moderne richting voor, die van excessen, storend „voor het meren%
deel der gelovigen" niet afkerig is. Hij debiteert dezen gewaagden
opzet: „men zou haast geneigd zijn te beweren, dat juist de stoornis
n' teken is van 't kerkelik%kunstige".
Maar juist om die geneigdheid, bij ultra's tot uiting komend,
raakt het modern gedoe meer en meer in discrediet. De uitspraak
der Congregatie die op deze moderne kunstrichting betrekking
heeft, wordt hardnekkig verzwegen niet alleen, maar blijkbaar ge%
ignoreerd.

Kapelaan De Kroon heeft in z'n talloze beoordelingen weinig
blijk gegeven van enig kunstzinnig oordeel. Dat nemen we niet
kwalik, wanneer hij zich eenvoudig blijft bepalen tot et aangeven van
de inhoud dier besproken tijdschriften. Maar hier staat de zaak heel
anders. Als onze lezers het artiekel van Wielders in deel 1 (blz. 240,
vlg.) weer 'ns lezen, zien ze onmiddellik, idat wat hierboven staat
onwaarheid, en in dit geval dus ook laster is.
Zowel in dit artiekel, als in de beide voorgaande, komt Wielders
juist op tegen de „ultra's" en de „excessen"; hij verzet zich met kracht
tegen de revolutionaire richting (zie deel 1, blz. 31 vlg.), en uit al zijn
opstellen blijkt met de grootste duidelikheid, dat hij de zuiver katolieke,
de echt kerkelike geest in , de kerkbouw wil zien, als fde enig toelaatbare.
En als we in de samenhang lezen, zijn dan de boven gewraakte woorden
zo gewaagd van opzet? T'is volstrekt onwaar dat Wielders de storende
excessen verdedigt. Tegen et onkristelik fabriekswerk, tegen de ont,
stellende prullen die onze kerkgebouwen ontsieren, zegt Wielders heel
bescheiden:
„Maar is 't wel raadzaam om in deze tijd van onkristelik fabrieks,
import, waardoor meer en meer de ware kunstsmaak is bedorven, als
norm van kerkelike kunst vast te stellen: 't al of niet gestoord worden
van 't merendeel der gelovigen. Men zou haast geneigd zijn te beweren,
dat juist de stoornis 'n teken is van 't kerkelik,kunstige".
Er is meer. Bouwmeester Wielders is op ons verzoek in Het Huis%
gezin opgekomen tegen dergelijke oneerlike handelwijze. In 't nummer
van 8 Februarie 1923 heeft hij et volgende ingezonden.
ANTWOORD OP 'N BESPREKING VAN ROEPING.
Wanneer de opzet van Uw kritiekschrijver in Uw blad van 27
Januarie j.l. geweest is mij met weinig woorden tot 'n „ultra" te

66
brandmerken dan is dat zeer goed gedaan. Want de woorden „op,
poneerend tegen het Gildeboek" zijn zeer goed gekozen en zetten
'werkelik kracht bij aan des schrijvers verder betoog. Zeer goed
is dus ook verder gehandeld door uit mijn opstel 'n enkel zinnetje
te lighten dat, het verband missend, aanleiding geeft het met de
kritikus eens te zijn. Zijn opzet dus is ook ,,gewaagd", te meer waar
in mijn opstellen heel goed te lezen is, dat ik tot 'n heel andere
richting behoor. In Roeping Nr. 1 schreef ik:
We kunnen in de bouwkunst drie hoofdrichtingen onderscheiden:
le. de richting, die zich bepaalt tot 't zoveel mogelik nabootsen
van historiese stijlen: hetzij dit geschiedt bewust, of onbewust.
2e. de richting, die de beginselen, neergelegd in de oude bouw%
werken aanvaardt, maar ze toepast naar de behoefte, strevingen en
omstandigheden van de tegenwoordige tijd.
3e. de richting, die elk vooraf%gaand beginsel wegwerpt als,
waardeloos, in de overtuiging, dat alles anders moet zijn dan het
geweest is.
Gemakshalve willen we de eerste de konservatieve noemen, de
twede de moderne, de derde de revolutionaire.
Deze laatste steunt op grenzeloze hoogmoed en overmoed: in
zulk een geestelike toestand rijpt geen schoonheids%gedachte tot
schoonheids%daad, ze draagt de kiem in zich van haar ondergang;
ze is 'n vluchtig, tijdelik verschijnsel.
Ik heb de eer tot de twede richting te behoren en ben 't dus
met de geachte schrijver roerend eens, dat alle modern (revolutio%
nair) gedoe maar zo spoedig mogelik in „discrediet" moet komen.
Wel blijf ik erbij of 't wel raadzaam is om in deze tijd van onkriste%
lik fabriekswerk%import, waardoor meer en meer de goede smaak
bedorven is, als norm voor kerkelike kunst vast te stellen: 't al of
niet gestoord worden van 't merendeel der gelovigen, 't merendeel
der gelovigen blijkt ook niet gestoord door al die kunstloze pro,
dukten.
Heel iets anders is, waarde kritikus, of de Kerk niet goed zou
doen een kunstwerk, dat gelovigen stoort tengevolge der algemene
verwildering, voorlopig op te bergen. Weest U in dit geval gerust,
ik onderwerp me aan alles, ignoreer geen Kerkelike Voorschriften,
ben katoliek.
Nieuwstadt.
Feest v. d. H. Brigitta 1923.

JOZ. WIELDERS.

Onmiddellik hieronder heeft kapelaan De Kroon 't volgende onwaar,
dige en waardeloze antwoord geschreven:
Ik gun de Heer Joz. Wielders gaarne zijn opinie. Vooral als hij
verdacht blijft op de mogelikheid dat zijn kunstenaarsopvattingen
de leiding der Kerk in den weg kunnen loopen. Waar het volgens
schrijver, in zijn laatste alinea niet om ging, ,dat is dan toch hetzelfde
wat de Gildeboekredactie nog eens noodig vond, waarschuwend te

67
zeggen aan 't adres van Joz. Wielders en consorten. Zij wees op 't
recht der Kerk. Joz. Wielders betwijfelde of 't wel raadzaam was in
deze tijd daarop te wijzen. Ja dunkt mij, met de Gildeboekredactie,
juist in dezen tijd, en indien Joz. Wielders het streven van St. Ber,
nulfus kent, komt hij ertoe dat gilde door zijn lidmaatschap en
medewerking te steunen en zoo tusschen excessen naar beide kan
ten, den stroom binnen de ware bedding te helpen leiden.
Onwaardig en waardeloos noemde ik daarjuist dit antwoord. Over
dat lidmaatschap van St. Bernulf alleen maar dit, dat Joz. Wielders
al heel lang lid is, en voor 't Gildeboek en voor et goede daarin heeft
hij al heel wat propaganda gemaakt.
Maar wat 'n vervalsing van de waarheid, 'dat hier durft gezegd te
worden: De redaktie van 't Gildeboek wees op 't recht der Kerk.
Joz. Wielders betwiffelde, of 't wel raadzaam was in deze tijd daarop
te wijzen. Dat is zo 'openlik onwaar en lasterlik, , dat kap. De Kroon
in geweten verplicht is, die openlik uitgesproken aantijging openlik
te herroepen.

0 0 0
Nog zijn we niet aan 't eind van deze eerlike geschiedenis. 'n Paar
weken na bovenstaande schrijft Dr. Gerard Brom over de kruisweg
van Servaes:
„Hij mocht niet binnen 't heiligdom blijven, omdat hij de kleinen
ergerde. Ja, de zorg voor de kleinen is een zuivere vorm van Christew
lief de, maar Christenliefde omvat meer dan de kleinen alleen. Bestaat
er ook geen ergernis aan de groten, die soms even goed bescherming
nodig hebben tegen een sprinkhanenplaag van kleingeestigheid? In
de eerste de beste kerk worden intellectuelen door een gruwelike waw
smack geergerd: ze hebben mogelik een beetje recht om op hun beurt
eens in een enkele kapel, heel bescheiden ergens ver buiten de stad,
gesticht te worden."
Dat is presies etzelfde wat Wielders geschreven heeft, alleen niet
gezegd op diens bescheiden wijze, maar fel en brutaal. Ilc beweer niet
dat Brom et verkeerd doet; ik wijs alleen op die sterk verschillende
manier, omdat kapelaan De Kroon in Het Huisgezin van 10 Maart 1923,
deze woorden van Brom aanhaalt; en dans ook net als bij Wielders
bliksemt met uitspraken van de Congregatie, en beschuldigt van ow
kerkelike geest? Neen, heel lief zegt hij van Broms artiekel: „Een sterk
betoog, als we van Brom gewoon zijn, zonder ons te overtuigen heel
en al van het good recht der excessen door Walschap ('n Vlaamse
bespreker van Servaes) gesignaleerd."
Dat beet eerlikheid en waarheid.
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We hebben gemeend de fraaie manieren van deze „kunstbeoordelaar"
tegen bouwmeester Wielders, die nooit in zijn bouwwelk of in z'n
woorden gezondigd heeft tegen de voorschriften van de Kerk, to moeo
ten vastleggen hier, met et brandmerk van valsheid en laster.
Namens de redaktie van Roeping
Tilburg, Beloken Pasen
8 April 1923.

H. W. E. MOLLER.
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NIEUWSTE DICHTKUNST
I. Karel van den Oever.

De echte kunstenaar van deze allerlaatste tijd heeft als sterk spreo
kende eigenschap de voorliefde voor de natuurlike onmiddellike uiting,
de primitieve verschijningsvorm. Hij heeft 'n zielsafkeer van 't sieraad.
Want dat sieraad is tientallen jaren maar al te ergerlik gemaakt om zich
zelf als 'n uitwendige fraaiheid, die geen evenwaardige inwendigheid,
ja zelfs helemaal geen inwendigheid verzinnelikte. T'allervooste van
alle kunstgedoe is toch wel 't maken van 'n zielloos lichaam, van fraaie
lijkvormen, die alleen vorm zijn, het tegenbeeld van schoonheid, omdat
et alleen schijn is, alleen bedrog. De kunstenaar wil allereerst ziel,
menseziel in z'n vormen openbaren, 't leven zoals 'n mens dat leeft
en voelt in al z'n dieptes en wezenlikheden. Vandaar dat thij niet geo
stileerd wil zijn; alleen de vormen die niet gemist kunnen worden, om
de aanschouwer van zijn kunst zo recht en omiddellik voor 't leven
te zetten, dat de kunstenaar zelf leeft, ziet, begrijpt, voelt in z'n werkeo
likheid. Dat is 't eenvoudige in de vorm, 't zo min mogelike in de
uitwendige verzinneliking, de versobering, om de inwendige rijkdom
werkelik in z'n voile rijkheid te kunnen zien.
Niet gestileerd. De zuivere, wezenlike inwendige werkelikheid, et
leven, de ziel, heel et verstandelik leven, et gevoelsleven in natuur en
bovennatuur, zoals dat aanschouwd en gevoeld wordt op 't ogenblik
dat de kunstenaar aan de uitingsdrang gehoorzaamt. Niet gestileerd
ook de verbeeldingen, die opgroeien uit die aanschouwing en dat gevoel,
en die in verwante voorstellingen dezelfde inwendige werkelikheid
weer verbeelden: die verbeeldingen niet opzettelik op zich zelf afwero
ken tot zelfstandige voltooiing; alleen wat in de ontroering werkelik
onmiddellik in de verbeelding geboren is. Niet gestileerd ook in
z'n vers. De kunstenaar van vandaag wil dikwels alleen, et rietmiese
vrije vers, niet et gestileerde vers, dat is et rietmiese maatvers. Niet
de strenge maat, waarin hij de rietmiese bewogenheid van z'n vers
beheerst; neen de vrije onmiddellike rietmiek, die leniger, bewogener is,
dus werkeliker samenstemt met de rijk wisselende bewogenheid van
z'n gemoed.
T' is 'n noodzakelike terugslag tegen de overheersing van de uitweno
digheid over de inwendige ziel; de ziel herneemt z'n koningsrecht over
de zinnelike openbaringsvorm, dat alleen uitingsmiddel, maar koninklik
uitingsmiddel van z'n inwendige koningschap wezen moet. Liever te
weinig aan uitingsvorm dan te veel; 't echt primitieve dus, en hierin 'n
treffende overeenstemming met de grote middeleeuwse tijd, waarin de
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inwendigheid ook dikwels in zo weinig mogelik vorm geopenbaard
werd.
T' is de diepere zin voor de wezenlike werkelikheid. Drievoudig; de
zuivere werkelikheid van de zaak, et levensbrok dat wordt uitgespro,
ken; de zuivere werkelikheid van de verbeelding of et ontroeringsbeeld;
de zuivere werkelikheid van de bewogenheid. Wilt ge nuchter: de
werkelikheid van inhoud, van beeld, van vers.
Nu spreekt et vanzelf, dat er door nietokunstenaars en erger nog
door alsofokunstenaars allerlei malligheden kunnen worden uitgehaald
met de nieuwtijdse kunstbeginselen. Maar met welke beginselen kan
dat niet gebeuren? Of liever, in welke tijd en met welke beginselen
is dat niet gebeurd?
❑ ❑ ❑

De ZuidoNeiderlander Karel van den Oever is 'n waarachtig kunsteo
naar van deze tijd, die dus de wezenlike werkelikheid van 't inwendige
en 't uitwendige geeft, en antlers niet. Het open luik *) is 'n bundel
met eigentijdse gedichten van waarachtige schoonheid, wiji in alle opo
zichten levensecht, maar ook met gedichten zonder schoonheid, wijl
met sterk eigentijdse gebreken.
Luister en zie eens naar De nachttrein (biz. 13).
De trein rolt op , den zwarten bol der aarde:
o angstversnelling van mijn hartstocht
in de afgrond naar God.
Ge hoort natuurlik de prachtige klankbeweging van die eerste regels.
Maar beseffen we eerst de werkelikheid die deze dichter hier geeft.
Et geluid van de nadrende trein in 't zwarte donker van de nacht,
treft z'n oor, idat is de levenswerkelikheid van buiten, en die geeft hij
zonder er iets bij to stileren uit z'n verbeelding of wat ook, zo enkelo
voudig mogelik, alleen wat ie hoort van die trein, ien op datzelfde
ogenblik is er 'n levenswerkelikheid in z'n binnenste, in z'n gevoel,
die daar sluimerde, opgewekt door dit uitwendig geluid van de romme
lende nachttrein. En die inwendigheid werkelik dus verbonden, maar
niet uit z'n wezen, alleen door 't gevoel in ide ogenblikkelike zieleo
toestand van de dichter, met et geluid van de trein in de nacht, zet hij
daar onmiddellik achter. Zo waren die twee werkelikheden op dat ogeno
blik voor hem, zo geeft ie ze. Niet gestileerd, niet er wat bijgemaakt,
niet „argewerkt op de manier bijvoorbeeld van 'n renaissanceodichter,
*) Uitgave van „De Sikkel", Antwerpen 1922.
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die deze twee werkelikheden onmogelik zo zou gezet hebben. Dat kon
hij niet, omdat heel z'n tijd anders was; deze dichter kan 't ook niet
anders goeddoen, omdat hij door de tijdsomstandigheden 'n afkeer van
dat uitwerken heeft. Ik zeg niet dat de renaissanceodichter et niet goed
deed, maar deze kunstenaar Van den Oever doet et voor ons beter,
omdat ook wij door onze tijd niet zo veel voelen voor die af, en uito
werkingen. Zie nu ook de volgende werkelikheden, voor 't gezicht
van de ogen en overeenkomstig van de verbeelding, die verwante
werkelikheden erbij ziet:
De gloeiende veeg van mijn vinger,
fosforisch op den blauwen glaswand van een nacht,
Alleen wat hij ziet, en die gezichtsindruk van z'n ogen wordt hier
verwerkelikt in 'n verbeelding, maar weer zo zuiver dat ik de werkeo
likheid van die sleep licht in de verte niet onmiddeliker kan hebben
dan door deze verbeelding en werkelikheid ineen. Bij die gezichtso
verbeelding en werkelikheid, ook et geraas voor 't gehoor, even aano
gegeven maar.
het grauw geraas van een levenslot
aan de duistere bocht
van een dennenbosch waar God mij wacht.
T'uitwendig geluid wordt niet afzonderlik gehoord, en dus niet
in vers gezegd, bij et zien van straks, in ide donkere verte, wekt et
gehoorde geluid, 'n inwendig zielsgeluid in de dichter, met de vero
beelding van God die hem wacht voor z'n onbekend levenslot. Weer
die ineenvloeiing van twee werkelikheden, niet als zo juist van twee
zinnelik geziene werkelikheden, maar nu 'n uitwendige van zien en
van horen, en 'n inwendig zien en horen, en tot ons gebracht alweer
met de soberste middelen,
Dat zijn prachtige voorbeelden van de eenvoudige ongestileerde
werkelikheden. Maar dat wil niet zeggen, 't blijkt overduidelik, dat
ze niet „af" zijn in de zin van geen voile werkelikheid te zijn. Ze staan
als volkomen werkelikheden in ons gehoor, in ons gezicht, in onze vero
beelding, in ons gevoel, in onze ziel. Nu dat is schoonheid, dat is kunst.
En de verzen. Ge voelt ze: geen maatverzen, ze rijmen ook niet,
maar zijn ze alweer niet af, vol, zuiver en echt; dat is, waar in zuivere
samenstemming met de beweging van onze ontroering, die onafscheio
delik is van de levenswerkelikheid die we in ons hebben opgenomen Beluister ze nog eens alien te samen die eerste regels van De
nacht%irein:
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De trein rolt op den zwarten bol der aarde:
o angstversnelling van mijn hartstocht
in de afgrond naar God.
De gloeiende veeg van mijn vinger,
fosforisch op den blauwen glaswand van een nacht;
het grauw geraas van een levenslot
aan de , duistere bocht
van een dennenbosch waar God mij wacht.
(Wordt voortgezet)
Tilburg, Sint Ludger, 26 Maart 1923.

H. W. E. MOLLER
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DE ROEPING
„Une paternite douloureuse remuait au fond
de ces hommes condamnes a etre appeles :
mon Pare,"
Henry de Montherlant.

I.
0! jubilatie op zuiver gelaat
van wie trad uit blauwe mist
in gouden stralen:tooy van zomerozon
reisvaardig voor heerlijke Tocht!
In onmeetbare vlakte van landerijen:
gothieke toren van ver ideaal.
Bloesemende boomgaard:
zijn frissche jeugd: mirakel van geur.
Zijn droomen:
duizend witte madeliefjes in lenteweide.
Maar ook:
de overstelping van Uw voorkomendheden,
de bruisende waterval van Uw liefde,
van Uw genade: rivier kalm en schoon door veie velden.
Met U sprak hij:
in zwijgende zomeroavonden,
in verlatenheid van Uw veelobeukige kathedralen
waar late zon marmeren praalograven roseotint,
in heilge kamerstilte door vreemde stem nooit verraden
(na eenotonige dagogeluid enkel een liedje van Grieg)
Maar innigst ook nog:
door vroege winteromorgen van ongebaande sneeuw
bij twee vlamogele keersen aan Uw altaar%tafel
in simpele dorpsokerk
toen hij, bevende priester,
neeroboog
in woordoverloren adoratie, heel diep over U
en huivrend van vreugd met glansowitte vingren
U zegende op zijn hart....

II.
Hebt Gij hem toen gezegd:
Spreid uw hart als een mantelovanomedelijden
over de heele garde?
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Een warme deken van goedheid
over blonc6harige weesjes op zoldevkamertje?
Spraakt Gij hem toen van Uw Hart:
een groote zon te zijn
over het laagland der wereld?
Hebt Gij hem geleerd rustloos te roeien
naar luid,kretende drenkelingen in nachtlijken storm?
En toondet Gij hem, in zomerende tuin:
hoe een witte bloem te plukken:
geurge roos in clOOraichtige vaas?
Nu is hij geworden als een vader
voor reien van spelende kinderen:
guirlanden van blijheid, sneeuwfestoenen rond Uw tafel
wanneer hij U neerlegt te ruste in heerlijke leeljen
(soms een meisje vreemd opkijkt en glimlacht naar de Hostie....)
als hij raadt in glans,loos oog van rilde%opgroeiende knaap
veel treurigheid en tranen die niet zijn te noemen
hij neemt (ol kristallen teederheid van zijn hart)
willooze hand in zijn vaderohand
heel vast
te leiden naar hoologebergte van sneeuwen vroom%heid
voor den ruwen man die staat, groot en fier
in stormende lawien van fabrieken
— Wie noemt hem dees avond Uw naam zoo Ilea zacht?
Wie laaft in onmeetbre Sahara deter ziel
met water dat welt uit Uw eeuwige bronnen
de zwijgende reiziger: 'diepste begeeren naar U?
wanneer hij door glooiende tarwe,velden
naar verre zieke vrouw
in kleiwvergulde pyxis U drukt op zijn hart
en Gij de koortsige lippen koelt
in laatste goddlijke omarming;
dan: fluisterend even,
van diamanten hemel vertelt
waar de stervende heen%reist:
Z66 draagt hij, kleed van erbarmende vreugd
het misterieuze vaderschap.
Did hebt Gij

gehangen over zijn

jonge

schouders

toen Gij hem riept, een rijzende lente%dag
naar de Heerlijkheid van Uw Liefde....
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Eens,
in dicht%behuisde winterstad heeft hij ontmoet
sereene ziel van hemel%pure Beatrijs:
na tallooze dagen een,verwige mist
plots openscheuren van fluweelen gordijn:
heerlijke revelatie van eerste lente%zon.
Zób: als zorgzame tuinnnan bewaart voor nachtlijke vorst
rosesenswitte tulpeklokje
Borg hij ook de ziel van het kind (verkoren bloem%juweel)
onder warme ruit van zijn lief de.
Nieuwe muziek (ongeziene simfonie van geluk)
door den boomgaard van eenzaam leven.
Hij wist nu: onnoembaar genot:
licht%begeerge ziel to winnen voor U!
0! de miljoenen%vlokkige sneeuw van zijn kommer over het kind,
het luiden van zijn morgend,klokken voor feestelijk maal,
en soms: van zijn zoen de kastijding na klagend berouw,
en soms: over donkre rivier in den avond langs smalle passerel
het reiken van veilge hand....
Laas!.... een zonslooze dag trok het kind
naar vreem'd en ver land
(altijd nieuwe parabel die Gij eerst hebt verteld.. • .)
En scheurde zijn hart: een vlijmende wond.
Zijn oog liep vol tranen: geen alsem zoo zuur
Maar op luistrende kamer in troostlooze nacht
(01 de ongeweten urenl ....)
lag hij geknield voor zijn groot crucifix
Dan: een zwijgende kreet om Uw goddlijk ontfermen:
smeekende handen hoog naar U
dat Gij zoudt aanvaarden, o eeuwige Vader,
het onuitsprekelijk zuiverste goud van zijn eerste martelie....
Herdersem (Vlaanderen).

HUBERT BUYLE
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VOOR DE „AVANT GARDE".
God, Uw stem heeft ons genaderd van verre —
Gij hebt over onze hoofden geluid de klokken Uwer Roeping.
Van de zonnige hoogten van ons jeugdland
Zijn we gedaald in de donkerende valleien,
Als jonge, lenige dieren hebben we den dauw der kruiden van ons
(afgeschud:
We hebben van ons weggeworpen al het heimwee naar ons verloren
(land.
Waar gaan we heen, Heer?
Over onze hoofden beierden de klokken Uwer Roeping hun stormlied.
We wilden de stormers in het leven zijn,
De vernietigenden, en de bouwers, die rotsen stapelden opeen. —
Heer, bij het stormlied Uwer Roeping de wereld vernietigen en prachtig
(herbouwen
— Titanenwerk —
Mt dachten we onze bestemming,
Want we waren als jonge, lenige dieren toen Ge ons naar de
donkerende valleien riep.
Een zwarte engel — duistre pracht van vleugels —
De oogen 'overschaduwd —
Maar in 't haar een stille, witte vlam van sterrevuur
Heeft ons ontmoet.
De loomogevallen winden hingen roerloos,
Als in angsten verstild, in de donkere boomen;
En de klokken Uwer Roeping zwegen.
— Toen heeft de engel onze handen genomen
We weten, Heer, dat Uw oogen toen op ons waren
Maar niet of Uw oogen toornig of blij zijn geweest,
Of enkel stil op ons neer in diepe liefde.
Heer, we hebben gewild, dat Uw Wil in ons geschiedde,
— Dairom zijn we gedaald in de donkerende valleien
Van de zonnige hoogten van ons jeugdland, toen Gij ons riep. -- De zwarte engel heeft onze handen genomen —
Een voor een zijn we hem voorbij gegaan, zeer stil;
En we voelden het sterrevuur zijner witte vlam even in onze oogen,
En zijn adem op onze hoofden zacht, —
Maar onze zielen waren in ons zeer benauwd, Heer,
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En ons willen was gansch vertroebeld —
Want Heer, gedenk het, dat we alien waren als jonge, lenige dieren,
En dat de stilte ons beklemde als een traliekooi —
Diltrom waren onze zielen in ons benauwd.
De engel sprak.
„De stilte zij Uw koninkrijk —
„op elke drukke weg wil zijn een ongekende vreemde —
„Een eenzaam wachter op het stormenstrand.
„— Alle zielebloesems plukken uit u zelve,
„Ze uitstrooien in den wind van de daken, onbekend,
„Opdat een vreemde vinder ermee zal gelukkig zijn. —
„Berusten, zich%zelven vergeten, zich geven aan alien, koningsdaden.
„— Laat elke ontroering%imU zijn een stil gebed over de hoof den
(der donkere menigten —
„Weet willend te zwijgen, en zwijgend te willen —
„En doe het lied van uw leven klinken tot boven de sterren —
„Het lied, dat de menschen niet zullen hooren —
„Het hymne van de &tad." —
— Heer, voor ons, die naar de donkerende valleien daalden
Van de zonnige hoogten van ons jeugdland
Uw meelij en Uw stille ontferming!
We willen, Heer, dat Uw Wil in ons geschiede
En door ons in onze broeders, als wij dat waardig zijn —
Ditarom hebben we gehoorzaamd, toen over ons de klokken Uwer
(Roeping luidden,
— Maar gedenk, dat we alien waren als jonge, lenige dieren.
Blijf ons nabij, Heer, — leer ons tot U spreken in de stilte,
En geef ons kracht, om niet te wachten op wederwoord.
Geef ons, Heer, dat wij Uw Wil in ons zien
Als een helder water in de morgenzon,
Waarvan we den bodem kunnen peilen met onze oogen.
— Dit alles, Heer, om Uwe eer; en om Uw Wil in ons te laten
(geschieden —
En door ons in onze broeders, als wij dat waardig zijn!
Sittard 1923.

JOS. VERJANS.
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DE MARCHE FUNÉBRE. 1)
Nog doorklonk in hun ooren het rammelend geruisch van het
bloeiende riet, dat tegen elkaar klapperde als het regelmatig gerumoer
van trommels, geslagen door handige, jonge tamboers....
In den voornacht waren zij de Maalbergsche en Oekelsche vennen
voorbijgetrokken, 2) breed,omzoomd met trommelende riet,gordels en
met ver,gezichten op klare maan,plassen.
Even na middernacht draafden zij over de kleine Oekelsche heide
en staken stap voor stap de „agterste schaapsbrug" over: de wilde
paarden zochten voorzichtig de oneffen planken vain dezen overgang
der Weerijs.
Toen bereikten zij eindelijk het straatogehucht Stuivezant, dat een
knik aan den Napoleonsweg Beef t, en weldra renden zij naar het
Zuiden, waar hun klein kantonnement lag.
In den vooravond begonnen zij 'hun patrouille.tocht en 't was een
dolle aaneenschakeling van grens,avonturen en soldateske tooneelen
geweest.
Met een oberleut'nt der Duitsche lanciers hadden zij bij den Steenen
Paal in het grensbosch een sigaar gerookt; — op een verborgen binnen,
weg, welke naar de miniatuur,enclave Castelre voert, betrapten zij
soldaten van hun eigen regiment op een smokkelvracht peperkorrels;
— bij een wachtkeet verschenen zij juist bij de twee,uursche aflossing
en toen zagen zij door de brandlaan de sergeanten en soldaten hun
ransels om, en afhangen, als voortsnellende gitte figuurtjes in een
silhouetten,spel....
Zij hadden posten ondervraagd, patrouilles aangehouden, wachten
laten in het geweer komen. Het geheele bataljons,grensvak was weer
eens doorsnuffeld....
De jonge luitenant en de jonge wachtmeester waren op hun ritten
en in hun kantonnementen kameraden ,geworden. Beiden dienden bij
hetzelfde grens,bataljon en beiden hadden als 6enige illusie: mede het
bataljon to kunnen „richten"; zij maakten jacht op ongerecthtigheden.
Anderen hadden andere en meer natuurlijke illusies: het in stand hou,
den van een gezin of het beminnen van een leuk meisje, dat zorgde
voor een bivakmuts en een pakket vol troetel,dingen: gestopte sokken,
extra,fijne Abdulla's, een waschzak met keurige initialen erop en den
gelijke zaakjes, welke eigenlijk een gehard veldsoldaat verwijfden.
Zij hadden geen huisgezin en geen „pakket",meisje en als vereen,
zaamden hokten zij samen of organiseerden nu en dan dolle nacht,
1) Een fantasia uit het mobilisatiesiaar 1916.
2) In de landstreek van Zundert en Rijsbergen.
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ritten met halsbrekende waagstukken, welke nooit aan het daglicht
kwamen.
a 0 0
Reeds dreven de eerste morgen%nevelen over de lage rivier,landen
van Oekel en Tiggelt. Zij leken wel heel,teere weefselen van zijige
spinrag, geboren uit zwoele vocht en killen dauw. Een enkel moment
bleven de ruiters op de breede baan staan en staarden over de onrus,
tige paarden,koppen naar de nevelende sluier,danseressen, welke geen
gestes en capriolen voor een verwend publiek fantaseerden, maar
alleen wolkten en wentelden in hun blanke zweef,gebaren, omdat de
maan,nacht en het landschap hun ijle charme niet konden missen. En
als een zwakke herfst,wind even opstak, die raadselachtige onzichtbare
wind, welke geen krocht tot kluis en geen tent tot rustplaats bezit, —
dan dwaalden en dreven de teere nevelen naar de knoestige knot,
stammen van de oude oorlogs,heerbaan, en zij omarmden de verruwde
en ingeschramde schorsen met hun onaanraakbare boa's, als van nacht,
feeen zoo fijn en zoo rein.
Stil,geworden door de zeldzame schoonheid van den wijkenden nacht
reden de ruiters zonder te spreken verder en de paarden, welke den
stal roken, renden teugelloos over het draafpad en hinnikten en knor,
den van haver,illusies. Want als menschen soms illusies missen, merken
die menschen ontevreden op, dat hun dieren er nog bezitten....

0 0 0
Heel in de verte, op het einde der lange heerbaan tipte een vuur%
roode speldekop, — eerst klein als een electrische lamp, waarop te
weinig stroom zit, dan Keller als een kaars, welke men door een stal,
knecht in een koetshuis ziet neerzetten, en tenslotte als een breed,
brandende was,lucifer, vergroot door een loupe....
Het was de Godslamp eener dorpskerk, wier torenpoort dien nacht
openstond en wier middenschip loodrecht in de verlenging van den
langen weg lag.
De ruiters reden toen midden in de heerbaan, omdat het draafpad
was opgehouden, en uit de keien klikklakten vuur,gensters onder het
draven en galoppeeren der ijzers....
Steeds meer naderden de ruiters de kerk en de lamp en zij dachten
erover na, wat die open torenpoort in dien eenzamen nacht wel kon
beduiden, maar zij spraken niet.
....Als legenden ontstaan en als iets niets,ondermaansch ons wezen
benadert, spreekt de mensch niet, .dan tuurt en beluistert hij, dan
duikt hij in 'zichaelf weg, zooals weleer paten zich in kasteelmissen
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verscholen en de historieen hoorden van kruisvaarders en graalridders,
wier leven een lieve illusie van veroveren en gelooven geweest is....
0 0
O
Als te voren afgesproken, gooiden zij zich tesamen voor de kerk,
trappen uit hun zadels en bonden de paardenoteugels aan de koperen
knoppen vast, waarin de trapleuningen eindigden.
Zij aarzelden een oogenblik; zij bekeken elkaar verbaasd, ietwat be,
angst.. . . Uit de kerk rumoerde orgelmuziek, krachtig en zuiver als
gespeeld door een maestro, uitgeweend als door een stervende, die
niet scheiden kan.
Zij namen twee treden tegelijk, bijnaostruikelend over de uitholling
der afgeloopen trappen, waarin wellicht dozijnen geslachten hun saw
dalen en schoenen hadden gesloft.
De kerk was hol en hoog.
De kleuren der kerkramen bleekten in het maanlicht en de zwarte
loodstreepen, welke dwars door de lichamen en de zinnebeelden liepen,
vervormden zich tot een kantwerk van smalle rechthoeken en kleine
vierkanten . . . .
Aan de zijoaltaren stonden witogekalkte bisschoppen, spookbeelden
in de zachte izwarte donkerte, en traden met hun kromstaven naar
voren, als wilden zij zich in het middenschip in processieostoet scharen.
De stoelen en 'de banken rijden zich aaneen op afgepaste afstanden
als bewerkte kralen van een houten rozenkrans, blinkendogepolijst
door het vele voortglijden langs de magere, dorre vingers van een asceo
tischen monnik. Maar in de banken en in de stoelen was geen beroering
en geen gelispel van mysterien, want zij waren leeg, gelijk een lichaam
zonder ziel....
0 0
O
Aldoor bloeide het majestueuze miniatuur%licht der goudorooden
Godslamp, vergroot door de heldere gezegende olie en het gebrande
bologlas. Nu en dan flikkerde de vlam op, vooral als een windtocht door
het middenschip floot en het kleine heilige licht deed dansen: dan
schenen de koperen kruizen, de koperen kandelaren en de koperen
koorotralies een weerlicht te geven, dat verscheen en verdween als een
hemelschicht....
Gedragen door de doffe fluweelokleur, welke in het middenschip
hing, en of en toe omlijnd door het koper,flitsen, joelden en jammerden
de orgelotonen. Zij schenen soms aan te zwellen als uit geschoolde
Gregoriaansche kelen, dan weer in een pianissimo te verdwijnen, zoo
onlichamelijk%stil als zweefden geesten voorbij ....
O

0 0
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De luitenant en de wachtmeester waren naar voren getreden en
stonden tenslotte op de grafzerk van den kardinaal, die in deze grens,
kerk begraven lag. Hun laarzen beroerden de wapenschilden, de plooien
van de koorkap en de koorden en de knoopen van den hoed. En toen
hun sporen oprinkelden, bijnaohakend in het hautorelief van het zerko
beeldhouwwerk, was het als klonk een sarcastische spotlach vanuit
den orgelostoel.
Zij draaiden zich om en in de orgelnis van het oksaal zagen zij den
nachtoorganist, een bleek skelet, wiens oogholten zich naar hen richtten
en wiens vingerknoken zich beroerden en de registers uittrokken,
....nu eens bedaard, dan weer driftig naar gelang de doodenmarsch
dit eischte en er nieuwe nuances kwamen in de rustelooze ideeen der
teruggekeerde ziel....
De wachtmeester had zijn kolbak op de kardinaalsozerk gezet en hij
staarde .als een zinnelooze naar het skelet,.... en als er een windtocht
floot en de Godslamp opleefde in breed%rood twinkellicht en de
koperen kruizen, kandelaren en koortralies onheilspellendoflikkerden,
dan hoorden zij het klepperen der knoken van het skelet, over welks
botten en beenderen een vuur%rilling liep, en dan trilden de tonen na,
als smeekte de ziel door hen om jets, wat door hiar ter wereld onvero
vuld en onvergeven bleef.
De luitenant zat geknield en kraakte zijn rijzweep in zijn koortso
handen. De wereld%oorlog en zijn levensoleed waren voor hem vero
vlogen en een prik van een doom in gezond vleesch geschenen, toen
hij naar die ziel zag, wier skelet de marche funebre speelde ter volo
doening van hare schulden en boeten....
Zou zij van den kardinaal zijn? En hij bekeek het vochtige graniet
blauw van de grafozerk, waarop hij iteknield was, en hij dacht te zullen
versteenen en jets te worden van die kardinaalsozerk, een ornament
of een relief of .... wat stof van schoenen, 'twelk zich immer in de
vuile voegen van pronkgraven verzamelt.
Buiten begon het te lichten en een morgen%regen ruischte tegen de
ramen, welke nu de heiligen en de heerlijkheden des hemels vertoono
den in hun geheel coloriet....
De skeletomusicus fantaseerde de laatste accoorden van de marche
funthre, welke eindigde in een dissonant, snijdend door merg en nieren.
Toen leek het of in de orgelnis een kaartenhuis in elkaar viel....

0 0 0
De ruiters wisten niet Me zij zich weer in de zadels hadden ge,
worpen. Zij passeerden de verbaasde kantonnements%wacht en de
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dienstdoende sergeant lachte om hun lijk%bleeke gelaatskleur, denkende,
dat een nacht,fuif in een nabijgelegen dorp hen achter de kiezen zat.
Nooit vertelden de vereenzaamden hun kerk,avontuur, maar als zij
later in een eenzame dorpskerk een kleine roode Godslamp zagen
flikkeren, dan hoorden zij nog de droeve tonen van de rustelooze
wereld,ziel, en heel%heel%verre, als lag hun oor aan het zinderend
gezoem eener zeeschelp, fluisterde dan nog even in hun heilige her%
innering het zilveiwachte pianissimo van de marche funebre uit hun
jongen, ernstigen tijd....
„Malborgh", April 1923.

JOHAN GRAAFLAND
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1K BEN MAAR LEN ARM KIND
A ben maar een arm kind, Heer
En niets heb ik dan wat tederheid en goede wil,
Maar als een gevangene
Die zich wringt
Door het enge raam van cel
(Z'n lijf dringt gespannen op: een kogel uit de loop)
Om de zon te zien,
Is mijn verlangen naar U.
Door sterrenachten ben ik gegaan:
De hemel brak boven *mij open: rijpe vrucht,
Miljoenen lichtzaden dwarrelden omlaag,
De maan
Wierookte stil haar glans naar U.
Door sterrenachten ben ik gegaan,
Klagend naar de sterren en de witte maan
Steeg mijn roep om U.
1k heb gezworven door snikalete zomerdagen:
liitte drukte elk geluid dood,
a heb gezworven van de ene boerderij naar de andere.
(Zij zoenden de lucht met rode daken%monden).
En altoos bleef verlangen in mij
Rustloos wentlende motor,
Joeg mij voort naar altijd nieuwe horizonnen
Om U daar te vinden.
Ik ben maar een arm kind
En niets heb ik dan wat tederheid en goede wil
En een oneindig verlangen
Naar U.
GERARD WIJDEVELD
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DAGEN
Kind'ren, gaan wij,
Door Uw dagen,
Onze ogen:
Open monden van verwondering.
Achter de hoek van elke nacht
— Pijnigend mysterie
Is de nieuwe morgen
Een onbekende straat:
Aan elke gevel nieuwe kleuren,
Uit alle ramen nieuwe 4klanken,
Uw Goedheid gehecht
Als klimrozen
Langs alle muren.
De morgen zet Gij als een hobo aan Uw mond;
Gij speelt Uw blijdschap
In onze oren.
Goddelike speelman:
Elk uur van de dag
Speelt Gij een ander instrument:
Altijd zijn onze kamers vol van Uw muziek.
Wij zijn Uw blije kinderen
Wij spelen
Met gedachten
Aan U
Als met kleurige knikkers.
Gij zijt de vreugd van onze dagen.
GERARD WIJDEVELD
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AAN DE BOSCHDREEF
XII
't Was enkele dagen daarna; Treeze ging met Antoon op weg naar
de Kerkendraai. Ze had zich 't wit borduurseloschortje voorgestrikt en
't haar wat opgepoft.
„Ach wa zal 't toch 'ne scon avond geve", meende Antoon, en hij
zag naar omhoog waar enkele sterren zichtbaar werden. Het bleef stil
en de atmosfeer was koeMrisch; nu en straks gleed een windhuiver aan
die even de bladeren aantoetste. Dof en hol gingen hun stappen over
het Dommelbrugje. Antoon bleef een oogenblik staan, voorover,
geleund. Aan 't riviertje dat daar in zachte kromming heen boog, lag
de achterzijde van den kloostertuin. Er stonden twee oude knokige
mispelaren diep gebukt en wat verder lagen, slanke, ijie wilgen over;
waarvan neerhangende twijgen 't water bijna raakten. Scherp afgelijnd
spiegelden ze zich in 't zijige vialc, overschenen door maanlicht glansde
't franjeloof als matailver.
Even hoorbare kabbeling bewoog 't pluimenriet, waardoor zachte
ruissching liep.
„Nou kum de?" vroeg Treeze ongeduldig.
„Nog effekes?"
„Kum gaauw?" ze stampte met den voet.
„Da plekske zie ik toch zoo geer."
Ze begon hoe langer hoe sneller to loopen.
„Wa bin de toch gejage? t' Kumt 'r op de menuut op oan hear de,
ze he geen geduld; 'grOte verlangest"
„Neee ach neee da is 't toch nie"; ze bond wat in en gluurde in de
verte tusschen de eerste dorpshuizen onder zware boomgroepen. Boven
deuren scheen 'bier en verder licht uit, dat heet oranje onder de koele
zilveren maneschijn opstraalde.
Achter een wending van de straat, even voorbij 't kerkplein wist
ze t' winkeltje, het doel van haar lang gewenschte tocht. Kaal en on,

bede'kt door groen, achter een magere heg stond het daar. Aan weers,
zijden van de deur was een groot raam. Een daarvan was hel verlicht en
daarvoor lagen touwrollen, snoeren en kiuwen opeen gestapeld. Voor
't andere venster, achter een neergelaten gordijn bewoog een schaduw
en verdween dan weer.
„Meske, meske wa bin de toch gejige, 't is of den duvel oe op de
hiel zit."
„Ach gij he ok al moar tijd zat!" Twee schaduwen, een lang, de andere
kleiner, teekenden zich nu zwart op 't gordijn af.
Door 'n onbestemd vermoeden gedreven en toch in 't streelend besef
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dat ze nu eindelijk den drempel van haar toekomstige woning over%
treden ging, keerde ze zich nog even naar Antoon, met den vinger op
den mond, als aanmanend tot zwijgen; dan zette ze haar knie tegen de
deur en lichtte behoedzaam den klink. De nijdige pingbel verschrikte
en verraadde haar. Wat ineengedrongen, zich kleintjes makend, sloop
ze binnen.
Antoon rechtop, ernstig, volgde haar. Zware tabaksdamp sloeg haar
tegen; ze overzag 't winkeltje en opende de deur van 't vertrek met het
neergelaten gordijn. Haar oog ging in een moment langs alle hoeken.
Friedje stond voor de tafel; tusschen zijn vingers hield hij een eind
touw waaromheen hij een strik legde. Hij zag op en lachte Treeze toe
doch hij ging haar Been pas tegen. „Wa 'n grifite verrassing!" Oome
Driek had 't andere eind van het touw vast dat losrafelde. Op de tafel
lag 'n beduimeld krantje, stond een verdofte koperen aschbak en een
tabakspot, een flesch, en een paar glazen. Oome Driek zag rood en
glimmend, de lachgroeven om z'n mond waren nog meer verdiept,
't eene oog nog meer weggeknepen, dan vroeger.
Een paar versmeten schoenen lagen op den grond en in een hoek
stond een geteerd zeildoek waaruit touwrollen puilden. 't Vertrekje
dat ze zoo vaak in 'r verbeelding voor zich getooverd had overzag ze
nu in werkelijkheid. Sigarendamp was vermengd met reuk van teer
en wee%zoete lucht van nieuw touw. Oome Driek had kalm, op zijn
gemak haar binnenkomst waargenomen, maar dat had Treeske heeler
maal niet bemerkt, ze veronderstelde niet dat een ander haar gade,
sloeg en doorzag. Ze dicht zich slim, Fried zoo onverwacht en on%
gemerkt te overvallen.
„Moar toch, moar toch; da's wel een scon verrassing meske!" en hij
knikte haar nog Bens toe met een lach die haar wel wat vreemd
voorkwam.
„Joa waar!" Ze draaide weer aan 't schortenlint. „Joa, bier is onzen
Antoon; ge ha hem gevrage te komme buurte waar?"
„Nou nog sconder; bekomt „onzen Antoon" de sculd", klaagde
TOntje. Hij trok de schouders en de wenkbrauwen op.
Oome Driek hield 't krinkelend eind nog steeds vast. „Zie de wel
meske, ik he oe Friedje oan 't zed; 't touwke da kringelt wel na alle
kant ewêg, moare vast he 'k hem toch." Hij glimlachte voor zich heen,
verkneep 't eene oog en zag Treeze recht in 't gelaat.
Ze wist niet of ze spreken of zwijgen zou. Fried had 't touw weg,
geworpen, ging naar 'n hoekkastje en bracht glazen te voorschijn.
„Nou we zulle dr' enne op drinken. Vat 'ne zit, zou den boer 'zegge",
hij schoof een stoel bij en schonk de glazen vol. „Op de blijde
inkomste!" deed Oome Driek 't glas omhoog.
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Treeze sloeg de handen voor 't gezicht, tusschen 'r vingers door zag
men 't felle rood dat naar de wangen steeg. „Ach minskes zoover is 't
toch nog nie."
„Da zal toch komme, willen we allegaar hopen."
„Hoe zit ik hier nou te koekstOve?" vroeg Fried, terwifi hij z'n glas
onzacht op tafel zette. „'t Kon slechter waar?"
„Wel ge zit hier oarig; en 'n goei stukske grand erbij?"
„Joa zat veur eige gerief te teule, moare ze verdient 't nie da meske!"
wees hij naar Treeske.
„Ach, goa de gij toch me al oe verbildings!"
„Ik goa 't aldererst is alles bekijke. Ge he de spele zoo oarig op ze'ne
kop gezet." En ze ging heen naar 't hokkerige keukentje, waar ze
tusschen potten en pannen snuffelde.
Wijdbeens, met de sigaar in den mond en overelkaar geslagen armen,
stond Fried in de deuropening haar na te kijken. Achter zich om knipte
hij nu en dan een oogje.
„Neee doar, tdoar kum de nie, hed de niks van doen!" riep hij met
gemaakte onrust in z'n stem toen ze een binnendeur wilde openen.
Ze rukte, draaide, trok en duwde uit alle macht.
Fried schaterlachte toen de deur week en ze voor wat opgehangen
bezems en tuingereedschap stond. „Ach. . . . gij kunt Judassel Gij.
'k Zal 't oe nog is 'ne keer betoald zette."
„Ge Judast oe aige!"
Oome Driek hief z'n glas weep op.
Treeze proefde weer en trok een leelijk gezicht.
„Gif d' 'r moar nott geenen borrel, dan kekt ze veuls te lillek", zei
Antoon.
„'k He ok wel zoo geer 'ne snee pêperkoek."
Ge hint ok zoo'ne zuute!" deed Friedje wat smalend. Ze stak even
't puntje van haar tong tegen hem uit. „Ik wet nou al effe goed hoe ik de
spele allegaar neer zal zette. Da mansvolk doe alles zoo oarig", keek ze
rondom zich.
Met nijdige, felle tikjes sloeg 't nikkelen klokje acht uur. Oome Driek
keek Friedje veelbeteekenend aan.
„Joa heur is effekes; 't is onzen tijd; nie da 'k oe verjoage wil, moare
zoaterdagge 'n avond dan is 't rejenie.. . . komme wij in 't jagershuis
gelijk bij mekoare. Goa 'de gij is 'ne keer me ons mee dan bringe we ons
Treeze erst na de Boschdreef."
Treeze's stemming zakte wat. Ze keek van Oome Driek naar Friedje.
In haar oog stak een Licht verwijt.
Fried vermeed haar aan te zien: hij deed heerachtig, borstelde z'n
kleeren, vulde de sigarenkoker, bracht een frissche zakdoek te voor%
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schijn, alles om Treeske te doen opmerken hoe weinig hij boer was;
maar pruilerig deed ze toch.
„Wij goan as zuute kijnder na moeders", besliste Antoon.
„Dan vijnde we de inkwartierders nog op den herd", gooide Treeze er
onverschillig tusschen. „En dan goa de gullie speule me de kaart?"
„Zwerte Piet!" knikte Oome Driek.
„Me zoo'n kijnderspulleke? Joa daar zul de gullie mee tevree zijn!"
smaalde ze.
„coed zoo meske, la oe witte tan'djes moar is vuule, da kan noit
nie kwoad."
„En zitte dan gelijk allegaar rontelom de tafel?" zoo keek ze naar
Oome Driek.
„Joa, wa men de gij dan? Allegaar op 'n hupke?"
„Ach Oome Driek!" ze duwde hem 'n elleboog toe.
Ze gingen op weg. Treeze klampte Driekoom aan en Friedje moest,
om die ietwat botte behandeling Antoon wat vriendelijk benaderen.
„Me wie bin 'de dan allegoar?" vroeg ze 'n steentje verschoppend.
Met wat plagerigen moedwil begon Oome Driek: „Joa, nou idie kunt
is wellekom, hoe meer ziel hoe grOter vreugd."
Neee, daar kwam ze niks nie wijer door. Op veel vertrouwelijken
toon, fluisterend begon. „Neee, heur nou: Gij, ge bint nou 'ne mins
op jaren waar?"
„Jonkgezell" riep ie.
„Ach, nou joa dan jonkgezel, as ge da zoo Beer heurt. Maar ik zal oe
rondweg vrage of nou diee Pliene.... Is da nou zoo'ne malanne onder
al da mansvolk?"
„Ah, nou he 'k zoo de gedacht da 'k wit waar da ge hêne wilt."
Ze rukte bladeren van de heg waarlangs ze liep, verkneep ze in de
handen en verwierp ze.
„Joa . . . . nou meske heur is . . . nou stek de gij mijn den vinger
in 't oog."
„He! Moar.... as.... da oog nou ziende blijnd is?"
„Nou goa de uit de koers."
„loch nie!"
„Ge bint heller as 'k wel 'dacht."
„'k Bin toch geenen duts! Moar gij.... zie de, gij bint den eenigst
die.... joa.... die...."
„Nou ken ze td'r nie eenskes uitkomme."
Antoon en Friedje wachtten hen op. Ze stonden bij 't jagershuis.
Fried sloeg met z'n stok tegen de laag neerhangende lindebladeren en
float 'n paar schelle tonen, waarop Peerke Peuters en Romaan den
Bels met veel rumoer te voorschijn kwamen.
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„Nou, pelzierigen avond!" riep Treeze en ze keerde zich naar Antoon.
Als ze moar goed en gaauwkes getrouwd waar. Dan waar d'r hart
gerust. Joa dan kon ze Pliene keeren.
Ze kwamen thuis. Rumold zat voor zich uit te staren; zijn gezicht
stond strak, de mond trok droef. Telkens als een pijnlijk gekreun hem
trof, keek hij in de ri ghting van de bedstee.
Leeneke ruimde haar naaiwerk op en ging zorgen voor 't avondeten:
„pap en errepels."
„Hed,cle oe huizinge afgekeke?" vroeg Rumold als Treeze binnen,
kwam.
„Da he 'k en 't wurdt ten hoogste tijd da doar 'ne vrouw over den
herd goat. Ik zal ok nie lank meer wachte me 'ne ne trouw."
Leene zag verrast op. „hoar toch! Gij last d'r ook geen vuur op
uitgoan, giji"
Omsprongen door Simke ging TOntje naar z'n moeder.
„Zoo, ge mot doen, wa da ge nie loate kunt", zei Rumold hard
en kort.
„In dees tijd da alles dag aan dag duurder en slechter wurdt dan
is 't toch geenen doen", kwam moeder en haar grauwe hand sloeg
't gordijn weg. „Ge meugt 'r nog wel is 'ne keer over prakkezeere
meske. Bin de eenmoal deur de cerdons wa zal 't zijn? Regen, sneuw
of haggel." 1)
„Meneer dokter d'r gewest? En wa he ie wel gezeed?"
„Joa, nou, ze mot heelegansch in de watte gewindeld wurde, heeler
gansch en ze kregt middelcijnel" zei Leeneke.
„Meng de nie uit oe bed?"
„Toch nie!"
„Wa nou?" deed Treeze teleurgesteld. „Woar bleft ons Anna?"
„Ze bereid d'r aige veur, ze goa te merrege ten Hoogtijd."
„Ten Hoogtijc11" herhaalde grootvader z'n pet lichtend. Hij sloeg
een kruis en begon met lage stem tallooze Onze Vaders te bidden
met aaneengeregen, onverstaanbare woorden.
Treeze was gaan zitten, maar weer onmiddellijk stond ze op toen
Rumold's strengen blik haar trof. Ze hielp Leene de borden vol karne,
melkschepap scheppen uit de overbrobbelenden pot.
Lustig fluitdeuntje klonk buiten en regelmatige stappen gingen over
't zandpad. Mars en Nappie stampten in de stal. Een golf versch,
frissche lucht meevoerend kwamen Casper en Dries binnen. Casper
met 'n licht tikje aan de muts naar Anna die vanuit 't opkamertje
binnenkwam. Grootvader hield zich opeens doodstil. Leeneke 'dook
1) bin de eenmoal deur de „cerdons" !wa zal 'ezijn regen, snauw of haggel : ben

je eenmoal door het cordon wat zal 't zijn ? Regen, sneeuw of hagel ? (oud spelletje).
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wat achteruit naar een schaduwhoek in de zielige hoop, dat de „vremde
jong" dan niet zoo ineene t' oog op haar hadden.
Ze vroegen of nou morgen als 't nog mooi weer zou zijn de meisjes
mee mochten gaan roeien op den Dommel.
Ze zagen elkaar in de grootste verwondering aan, maar bleven
zwijgen.
Eindelijk kwam TOntje: „Joa, da is hier nou zoo geene gewoonte
waar?"
„Doen wij boereminse zoo nie", zei Rumold.
„Moan ... 1k wit nou ok nie.... werum nie. Joa werum nie?" „As
ik nou van Jan van Hanne ze'ne poalingboot kon krijge.... nou....
Doar stekt niks in; ik kan roeie."
„Joa, we doen hetl Wij doen het!" riep Treeze en ze stond op. Ineens
schoot haar in de gedachte dat Fried haar dan kon zien of, da ie van
den een of den ander heuren zou: „de meskes van de Boschdreef zijn
me de huzaren op den Dommel oan 't bootjewaren." Zou hij is 'ne keer
sjeloersch zijn; goed veur hem.
Leenke dacht of men haar er bij zou willen. Zou da? Neee, da zou
toch nie. Scrikkelijk geer ha ze meegegoan, maar wie zou haar da
vroage?
XIII
Anna ging den volgenden morgen ter kerk, het hoofd vol gewijde
gedachten, het hart overvloeiend van teederheid. Ze droeg het Gods,
gevoel zoo innig en diep in zich dat het zich als 't ware meedeelde aan
al 't omringenden dat hooger beteekenis, zoeter bekoring aan het oog
verleende. Onder den licht doorsprankelden hemel, in den glorierijken
morgen ging ze als gedragen met het geheiligd doel voor oogen. In
dien gemoedstoestand betrad ze het kerkgebouw. Vrome, aandacht,
vergende stilte lag nog in de koele atmosfeer die huivering van ont,
roeren deed ondergaan. Ze verdiepte zich in gebed, en haar gemoeds,
gesteldheid grensde aan vervoering, die haar veredelde en ophief. Als
de kerk bijna door ieder verlaten was, trad ze eindelijk naar buiten
in het voile licht.
Het plein lag in gouden zonneglans. 't Hoofd lets gebogen, 't oog
gericht voor zich uit, de handen om het kerkboek. Haar blik ging nu
over de enkelen die daar nog bleven onder de boomgroep; dan plot:
seling flitste haar oog op die eene figuur die daar stond, alleen, af,
gezonderd. Hij was het.
Een moment bleef haar adem terug onder den sterken hartslag die
een trilling door haar lichaam joeg. Daar was het oogenblik waar ze
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om gesmeekt en naar verlangd had, waar ze in haar verbeelding zich
moe op had gestaard. Uit overstelping van aandoening en beroering
rees een machtig vreugdegevoel omhoog. Hier op deze plek in dat
hemelsche zonlicht, met de (kerk nog aan haar zijde, kreeg die ont,
moeting hooger waarde. Hier had hij haar gezocht en gevonden. Nu
ging zijn hand omhoog tot een groet. Zij neeg het hoofd en zag hem
in 't oog. Dan vervolgde zij haar weg met de spiegeling van zijn blik
nog in den hare. Ze ging verder en wijder van hem die ze dichter en
dichter bij zich wist. Onder dien gang werd ze er zich van bewust,
bespeurde ze dat van binnenuit iets belangwekkends met haar plaats
gegrepen had. Het was of de twee machten, die in haar gekampt
hadden als doodsvijanden, die haar gesleurd hadden van de een naar
de andere zijde, vijanden die ze nooit had kunnen en mogen vereenigen,
die haar slaap verstoord, haar vrede verontrust, haar toekomst ver,
duisterd hadden, 't was of ze nu vereenigd waren in een zoete, heilige
rust. Een oneindige vrede scheen als met engelenvleugelen neergedaald
in haar gemoed. Haar lief de die ze ter sluiks in angst en vreeze ge,
kweekt had, zou die mogen groeien vol en krachtig?
MARIE GIJSEN
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REFLEXEN
XLII. Gods vinger klopt aan onze voorhoofden:
broeders, waakt op tot een nieuw begin!
Het leven is een smartelijk schoon geluk:
naast ieder mensch gaat een Engel,
in ieder hart is muziek;
broeders, en ons alien
is een stuk zon in de handen gevallen.
NO de armen naar elkander open
nu een lied van liefde, almaar liefde:
God verklaart zich%zelve aim;
Hij staat verheerlijkt in onze oogen,
Zijn aanschijn is boven de stad.
Het Lam Gods bloedt voor heel de aarde! —
Broeders, staat op tot een nieuw lied!
van eenen Geest hebben wij ontvangen,
de wonderen bloeien tegen onze wangen
en engelen worden wij nog dezen stond,
zoo wij niet zondigen met onzen mond,
zoo wij als broeders leven met elkander:
de een zijn hoofd ten schouder van den ander.
Lang hebben wij elkaar niet liefgehad!
Dit is een nieuw begin!

XLIII. Heilige Naam Jezus:
koel water over onze handen,
gordel om onze lenden in 'de bekoring!
Een nieuwe morgen en een nieuwe strijd:
doffe galop van de zee in het Westen,
scherpe trompetten achter de bergen,
zoemende zon en geroffel van trommen.... ha!
Heilige Naam Jezus:
schild voor de schichten van Satan,
helm in het stikgas der Zonde!
Glorie aan God in den morgen,
glorie aan God in de ruischende wateren, —
in den daver der aarde;
glorie aan God in geest en in vleesch,
in den roemenden roep van ons bloed!
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Heilige Naam Jezus:
blinkende vlag in den dapperen wind!
Heilige Naam Jezus,....
altijd!
Glorie aan God in den hooge
XLIV.

Als Gij Uw glorie aan ons openbaart:
zeal' vloeien uit uw handen, lauw als melk
alle heerlijkheid wierookt uit uw schoot,
als de voorhangen der duisternissen opengaan:
cherubim sneeuwen om Uw schedel
seraphim regenen voor Uw aanschijn; —
als de geheimenissen worden opgeheven
voor het bloemig morgenrood uwer wangen:
balsem druppelt uit uwe wimpers
geel als korenaren; —
als de spitsen der bergen gloeien:
de nevelen worden opgenomen in de zon,
de aarde wordt geel als honing en
de Engelen zwermen uit den korf—; —
als uw patriarchen hun kudden uit den hemel drijven
naar de groene weiden van het Westen,
alle profeten wandelen in de kim
alle apostelen zittend turend op de kust; —
als uw martelaren hun kleeren spoelen in zee,
onnoozele kinderen blazen op fluiten
maagden wuiven palmen naar de zon;
als de zielen des vagevuurs, heesch van lief de,
gillen in de wilde sirenen der mijnen;
als de schepen U roepen uit alle wateren
alle torens U belijden in de trans; —
als de steden bleek worden van godsvrucht en
ons vleeseh krimpt samen om ons gebeente
dan — ligt de aarde als een rijpe appel
in Uwe hand, o God,
dan worden wij opgenomen in U
en staan wij naakt
in de irissen Uwer almaehtige oogen!

XLV.

Alle klokken van Limburg luiden in mijn hart om U,
alle tuinen van Limburg bloeien in mijn vleesch;
er is klank van fonteinen in mij
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en reuk van rib fruit voor U
alle zonnen zijn in mij ondergegaan voor U,
witte vanen wapperen in mijn oogen!
Kom tot mij in en wees welkom in mij,
niemand is zooals Gij: candidus et rubicundus,
niemand leeft als Gij en zegent mij,
niemand bemint als Gij en vervult mij geheel en al;
o, bloeiende blankheid van Uw Vleesch,
0, gloeiende glorie van Uw Bloed!
o Leven van mijn leven, kom tot mij in:
de sterren vallen al in 't koren. , ..
Er is geen vrees in mij, geen huivering voor U
maar alle blijdschappen:
alle kleuren die ik ooit aanschouwd heb in U
alle klanken, die ik ooit hoorde,
alle zoetheid, die ik ooit gesmaakt heb voor U
alle klaarheid, die Gij gemaakt hebt in mij
alle stilte, die Gij gezaaid hebt in mij —
en alle licht. —
Mijn liefde en begeerten gaan tot U uit
in eenen lofzang, eenen vloed,
als een bruidstoet van Engelen en menschen.
Booten beginnen to orgelen,
mijn ziel is bleek en stil en vol van onmetelijke liefde,
de wereld wierookt als een offerande
van smeltend zoeten reuk.
Mijn bruidstooi is niet veel:
luttel vierige siersels;
maar mijn kleed is rein als water,
mijn lichaam als gewasschen in melk,
en mijn drempel is gevloerd
met het goud van vele avondzonnen.
Kom tot mij in, mijn liefde gaat tot U uit en
mijn begeerten beven bij de nadering Uwer bazuinen:
alle klokken van Limburg luiden in mijn hart voor U,
witte vanen wapperen in mijn oogen!
XLVI. In U, o God, zal ik dit al hervinden:
een schoone patriarch, een Jacob met vele zonen,
nu en dan het kalme, klare woord van God de Vader
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uit een oude toren —
en de jeugd mijner moeder tenger en fun.
Ilc zal de stem van het meisje hooren
over de rivier
en den geurigen vrede ademen van een landschap,
welriekend van Uwe Aanwezigheid en
beschildert met al Uw Attributen.
Herinner mij dan Uw beeldgeworden Woord,
o, zaligsprekende, zaligmakende Jezus;
„Beati mundo corde, quoniam Deum videbunt" —
als de morgens licht worden uit haar oogen
als de weiden blinken onder haar voeten —
hoe 'haar leven een bloem was in Uw hand!
Herinner mij het lied van den bootsman in de nacht,
als Gij haar vondt in de voile reflex van Uw maan
en haar venster blonk van Uw aanbiddelijke Aandacht,
de wisselende jaargetijden over het fijne landschap,
de op, en ondergangen der zon —
en ik zal de sneeuw hooren grommen
onder de voeten van God de Vader,
op het pad naar het oude landhuis....
In U zal ik aanschouwen
een langzaam zeil langs de wand 'der kim,
de weemoedige eenvoud van turende oogen,
en de gloed der steden op de horizonnen
in de nacht, waarin ik ontvangen ben;
de vrees waarmede moeder mij gedragen heeft
al de pijn waarin ze mij gebaard,
al de weelde waarmede zij bemind heeft
Herinner mij dan, o God,
de geheimen haars levens die ik niet weten mocht,
de geheimen, die ik niet weten wilde,
de schaduwen over haar aanschijn en
de verre weemoed van haar avondlijke oogen.
In U zal ik de zachte woorden spreken,
die ik niet gesproken heb,
al de schoone antwoorden geven, die ik niet gegeven heb
en in U, o God,
de tranen schreien, die ik niet geschreid heb.
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XLVII. Nu is de wereld een diep, verzonken geheim:
ik hoor de oude boomen van God spreken,
hun wijze gebaren naar de vier windstreken....
waar God mag zijn, —
God is de man met de lantaren
die gaat zich,zelve tegemoet in de nacht;
Hij is op de schepen die op zee varen....
op alle bergen houdt God de wacht.
(Wordt voortgezet)

JAC. SCHREURS, M. S. C.
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ONGER 1) ET KRUM.
Dialekt van Hoensbroek (Z..Limb.)
....En

wie ich

opkieek
zoog ich aan et kriits
dr Hergod hange. . . .
Zn aug,
dat wieek
neet va mich,
et kieek
mich
sjtrang 2) en lang
verwietentaere aa, 3)
dat ich mich verwinsjd'
en Onger et kriits
verzinke w61 dr grOnd in....
Och God,
op nuts bis tich
aan 't kriits doeer mich
genaeegeld en gesjlage....
dien veut en henj
versjenj —
eleerd 4)
vol sjrOng en sjrauem 5) gesjlage,
en wildj en weus 1)
dae kop
dae kueningskroeene
drage meus,
mit &tier doeerlauekerd 7)
en vol tankele 8) gesjlage . . . .
'ch ha tich gejoedast
en gesjpiet, 9)
mit allebei de vuus
dich in et gezich gesjlage ....
gesjlage
11.613 ich tich,
gesjlage
das to ploefdes 10) op gn aerd,
en et vouk
dat tich besjpiede
en begekd',
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ha 'ch opgesjtuekt 11)
mit laps en sjtek
en aagehietst,
bis et tich
tot drie maol toe
haw neergesjlage....
En wieste 12)
Bans verkrOppeld, ")
blowentaere bogs 14)
to razele ") van de pan,
dreef ich
et judepak en naasje
dansentaere
raoezetig om dich heen....
'ch ha tich vermaard, ")
0 Goddegod,
vermaoerd,
mit henj en tenj 17)
en zOnger dat ich tich
ei woeerd
hoeert
klage . . . .

En toch nog biste
mne Hergod!
W. POULSSEN.
Oirschot, Aschwoensdag '23.

1) onder : onder ; 2) streng ; 3) verwijtend aan ; 4) geschonden ; 5) schrammen en
striemen ; 6) woest ; 7) met dorens doorkerfd ; 8) scherpe spitsen van dorens ; 9) gespuwd ;
10) plofte ; 11) opgehitst ; 12) toen Je ; 13) krOppel = kreupel ; 14) lag ; 15) rillen, 16) very
mOord ; 17) handen en tanden.
Nil Het Limburgse woord en 't equivalente Hollandse verschillen vaak in
gevoelstoon.
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DANTE'S GODDELIKE KOMEDIE
DE HEL
Zang 9

De kleur die angst op 't aangezicht mij spreidde,
toen ik mijn Gids zich weder om zag wenden,
deed rasser ook zijn nieuwe kleur verdwijnen.1)

1

Stil stond hij dear gelijk 'n man die luistert,
want 't oog vermocht niet verre hem te leiden
om 't duistre luchtruim en de dichte nevel.

4

„Toch zal 't ons nodig zijn de strijd te winnen",
begon hij, „want zo niet.... an hood ons hulpe. • • •
....0 hoe verlang ik, dat 'n ander nadert!" 2)

7

Ilc zag wel, hoe hij de aanvang zijner rede
te omhullen zocht met 't andre dat nu volgde,
want 't waren woorden met zijn eerste strijdend.

10

Maar niettemin deed mij zijn taal ontsteld staan,
wellicht omdat ik de afgebroken woorden
'n erger zin gaf dan hij zelf bedoelde.

13

„Daalde in deez' diepte van het sombre bekken 3 )
ooit een der schimmen neer van de eerste cirkel,
waar men slechts lijdt door hopeloos verlangen?" 4)

16

Die vraag stelde ik; 5) en 't antwoord toen: „Maar zelden 19
gebeurt het", zeide hij, „dat een der onzen
de weg bewandelt die nu ik bewandel.
1) Toen Dante Vergilius, ongewoon bleek, van de duivelen zag terugkomen, was
hij zelf ook doodsbleek geworden. Vergilius was bleek van toorn en opwinding;
Dante van angst. Om de angst van z'n leerling niet groter te maken, trachtite de
Meester zo gauw mogelik z'n gewone gelaatskleur terug te krijgen.
. 2) Vergilius, door het overmoedig optreden der duivelen niet al te igerust aver
het verder verloop der gebeurtenissen, uit zich in weifelende en onsamenhangende
woorden. De zin ervan schijnt deze: „We dienen de duivelen eens te overwinnen
of anders moeten we naar de aarde terugkeren. — Maar Eel' (God) heeft ons zijn
hulp toegezegd n.l. door Beatrice (zie Z. 2 v. 53 vlgg.) 0 hoe verlang ik 'n ander
('n engel) hier te zien verschijnen, die ons helpen zal om de stad Dis binnen te
gaan. (zie Z. 8 aan 't einde)
3) „In deez' diepte van het sombere bekken" d. w. z. in dit gedeelte van de hel,
de z.g. Onder.Hel.
4) In de le Helle•kring of Limbus bevinden zich de schimmen der ongedoopte
kinderen en deugdzame heidenen. (zie Z. 4 v. 34 vlgg.)
5) Deze vraag stelde Dante aan Vergilius am to weten of hij inderdaad do weg
kende. (Haghebaert)
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Wail. is 't, dat ik nog eens omlaag vertoefde,
bezworen door de afgrijselike Erichto, 1)
die eens de doden weerriep naar hun lichaam.
Eerst kort was ik ontbloot van 't stank hulsel,
toen zij mij ingaan deed tot deze muren 2)
om er 'n geest uit Judas' kring 3) te halen.

22

Dat is het diepste en donkerste aller oorden
en van die hemel 't verst, die 't Al omcirkelt, 4)
Bekend is mij de weg; schep dus vertrouwen.

28

Deez' poet die zulk 'n grote stank uitwasemt
omgordelt te alle kant de stad der smarten,
waar wij niet ibinnen kunnen zonder gramschap." —
Nog meer sprak hij, wat tans m'n geest ontgaan is,
daar 't oog mijn ganse ziel omhoog gerukt had
naar 't gloeiend toppunt van de hoge toren, 5)

31

25

34

waar plots, hoog opgericht, zich mij vertoonden
drie helse furieen, met bloed bedropen,
die 't lichaam en 't gebaar van vrouwen hadden.

37

Fehgroene hydra's 6) droegen zij als gordel;
als lokken adderbroedsel en cerasten, 7)
die kronklend om de woeste slapen hingen.

40

En hij die haar wêl kende, 't schancbgezelschap
der koningin van 't eeuwig%durend jammer, 8)
„Aanschouw",riep hij, „de woeste Wraakgodinnen!

43

Dit is Megera, aan de linkerzijde;
zij die daar weent ter rechter, is Alekto;
Tisifone is in 't midden" 9); en toen zweeg hij.

46

1) 'n Thessaliese tovenares, over wie Lukanus spreekt in het 6de boek van zijn
Pharsalia. Op welke Vergiliaanse tovergeschiedenis Dante hier doelt, is niet bekend.
2) „....deze muren" n.l. de muren van de stad Dis.
3) De Judas,kring of Judas%kuil is de 4de en laatste afdeling van de 9de of laatste
Hellekring. Daar worden gestraft de verraders van hun weldoeners. Dante noemt deze
afdeling Giudecca (spreek uit: Dzjoedêkka) naar Judas, de verrader van zijn goddelike
Weldoener. Zo heette de eerste afdeling van deze Kring Kaina, naar Kiln, de verrader
van z'n broeder. (zie Z. 5 v. 107)
4) Deze hemel is de 9de hemel in het Ptolomaeiese wereldstelsel en het z.g. primum
mobile, waarvan alle beweging uitgaat in 't heelal.
5) De hoge toren aan deze zijde van de Styx met het êne seinlicht (zie Z. 8 v. 5)
6) 'n Soort waterslangen.
7) 'n Soort gehoornde, slaksachtige . slangen.
8) Proserpina of Hekate, de gemalin van Plutus en koningin van de mythologiese
onderwereld.
9) Megers d. i. de Jaloerse; Alekto d. i. de Rusteloze; Tisifone d. i. de Moord,
wrekende. Waarom Dante de Furieen hier bij naam vermeldt en in deze rangorde
is me niet duidelik. Voor z.g. dichterlike ornamentiek zonder meer is bij Dante
geen plaats.

106
Elk krabde met de nagels zic'h de boezem
en sloeg zich met de vuist en kreet zo vreeslik,
dat 'k me aan de Dichter klemde van ontzetting.

49

„Medusa, kom! Steen zullen wij hem maken", ')
zo kreten ze alien, naar beneden starend.
„Te zwak gewroken werd eens Theseus' aanval." 2)

52

Keer achterwaarts en houd het oog gesloten,
want toont de Gorgo 3) zich en gij aanschouwt haar,
Been weg voor u meer naar de bovenwereld." —

55

Zo sprak de Meester en hij zelf nu wendde
mij om en zo mistrouwde hij mijn handen,
dat hij ze ook met de zijne nog bedekte.

58

0 gij, begiftigd met gezonde rede,
bepeins de lering die zich houdt verborgen
in 't sluierwaas der ongewone verzen. 4)

61

1) Medusa, 'n dochter van de zeegod Phorkus, had de tempel van Pallas Athene
ontheiligd. Daarom veranderde de beledigde godin de goudkleurige lokken van de
misdadigster in slangen en maakte de aanblik van haar gelaat zo verschrikkelik, dat
alien die het aanzagen, in steen veranderd werden.
2) Theseus, 'n koning van Athene, was met z'n vriend Peirithous de onderwereld
binnengedrongem. om Proserpina te bevrijden. Maar hij slaagde nielt. De Wraako
godinnen lieten hem tot straf vastgroeien aan 'n rots. Later werd hij evenwel door
Herkules uit de onderwereld verlost. Toen betreurden de Furieen dat ze in hun wraak
zo zwak geweest waren. Zo iets mocht met Dante niet gebeuren.
3) De Gorgo of de Gorgone is Medusa. Zij met haar beide zusters worden de
Gorgonen genoemd.
4) Voor de eerste maal wijst hier de Dichter zo nadrukkelik mogelik op de
verborgen of diepere zin van zijn gedicht. Inmiddels bestaan van de .allegoriessymboliese gebeurtenissen in deze zang en de voorafgaande allerlei verklaringen.
kortheidshalve en zo ibeknopt als 't mij maar mooglik is, geef ik hier alleen datgene
waardoor m. i. de allegoriesosymboliese hoofdgedachlte tamelik duidelik wordt.
In Zang 1 en 2 van de Hel is al uiteengezet waarom Dante z'n wonderbare tocht
moet ondernemen. Om het nog duideliker te maken zal ook Beatrice in de 30e zang
van het Vagevuur (v. 136-138) andermaal zeggen dat Dante zedelik alleen nog
maar te redden was door hem de Hel en de verdoemden te laten ‘zien. Geen wonder
dan ook dat op z'n tocht door het rijk der zonde allerlei boze machten zich tegen
hem verzetten. Het begon al met de 3 wilde dieren bij de heilsoheuvel. Hier aan de
ingang van de OnderpHel, bij de stad Dis, verzetten zich 'de gevallen engelen en
biezonder zijn de 3 Furieen (paralleloplaats met die 3 dieren) er op uit hem te
verderven. Eens toch hebben deze wraak genomen op Theseus die in de onderwereld
was afgedaald om Proserpina te verlossen. Dante nu is de moderne Theseus
die de onderwereld binnentrok om z'n eigen ziel te redden en met en in de zijne
als het ware die van alle mensen. Maar dat zal niet gebeuren. Daarom roepen de Furieen
Medusa te hulp. Waarom Medusa? Herinneren, we ons dat in en bij de stad Dis
de ketterij wordt bestraft. Medusa, die eens de tempel onteerd had, moest door haar
vierstenende aanblik Dante's geloofsleven doden. Om aan dit nieuwe en verschrikkelike
gevaar te ontkomen was 'n heel biezondere genade nodig waartoe de hulp van
Vergilius niet voldoende is, al was hij ook gezonden door Beatrice. Daarom moest er
'n hoger wezen engel) nederdalen om de beide dichters de stad Dis en de
Onderoffel te doen binnengaan.

107
En reeds kwam aangestormd langs 't zwarte water
gekraak "van donderslagen, vol verschrikking,
waardoor aan beide kanten de oevers trilden.

64

Niet anders is 't, wanneer de stormwind losbarst
door de ongelijke hitte van de dampkring,
en 't woud berent en in ontembre woede

67

de takken breekt, neer rukt en van zich slingert.
In stof gehuld schrijdt Hij daar voort vol hoogmoed
en doet de kudden vluchten en de herders. —

70

Mijn oog heropent hij en spreekt: „De zenuw
73
van 't zien nu scherp gericht naar de oude schuimArloed,1)
daar waar de nevelwolken zwaarder hangen."
Gelijk de vorsen bij 't vijandig sissen
der slang naar alle kant door 't water vluchten
om straks aan de oever weder saam te drommen,

76

zo zag ik duizend en nog meer verdoemden
voor een daar vluchten, die nabij de veer4Aaats
de Stywoel overtrok met droge voebzool.

79

Hij weerde van 't ,gelaat de dikke rook%walm
door met de linker staag vooruit te wuiven;
en slechts dit ongemak scheen hem te hindren.

82

Wel zag ik, dat hij was 'n hemeL=bode;
en 'k ging weer tot de Meester, die mij wenkte
om stil te zijn en diep voor hem te buigen.

85

Ach, hoe vervuld scheen hij mij van verachting!
Hij naderde de poort en met 'n staafje
ontsloot hij haar, want niemand hood nog weerstand.

88

„CI laag gespuis, de hemel uitgeslingerd",
begon hij op de grtiwelike drempei,
„vanwaar voedt izich in u die dolle driestheid? 2)

91

Waarom zijt gij die Wil 3) toch wederspannig, 3)
die nooit de weg tot 't doel versperd kan worden
en die al meer dan eens uw pijn verzwaarde? 4)

93

1) Het schuimende water van de Styx. (Vgl. nag Z. 7 v. 119)
2) „Die dolle driesitheid" n.l. om u te willen verzetten tegen Dante en Vergilius.
3) Gods wil.
4) De grate, eigenlike, essentiele pijnen der verdoemden blijven altijd dezelfde, maar
er kunnen nog .biezondere of akcidentele aan toegevoegd warden.

108
Wat baat het tegen 't Lot ') de vuist te heffen?
Uw Cerberus, als gij 't u wel herinnert,
mist dies z'n haardos nog aan kin en gorge!". 2)

97

Dan keerde hij terug, de slijk,weg 3) over,
en sprak geen woord tot ons, de man gelijkend,
die andre zorg beklemt en in het hart bijt

100

dan die der dingen , die hem nii te doen staan.
Wij echter richtten onze schreden stadwaarts,
ons veilig voelend na de heilge woorden.

103

Wij gingen binnen zonder enig strijden.
En ik, die zeer verlangend was te aanschouwen,
wat door die sterke muren wordt omsloten,

106

ik liet, toen 'k binnen was, m'n blikken rondgaan
en zie van alle kant 'n grate vlakte,
vol Teed en smart en boze martelingen.

109

Gelijk bij Arles, waar de Rhone een poel wordt;
gelijk bij Pola, waar de golf Quarnaro
Itaalje sluit en spoelt om hare grenzen, 4)

112

de graven heel de grond oneffen maken,
zo deden zij ook hier aan alle zijden,
maar op 'n wijze die veel droever stemde.

115

Want vuur lag er gespreid om alle graven,
waardoor zij heel en al zo hevig gloeiden,
dat nimmer smeedwerk 't ijzer heter vordert.

118

Al hunne zerken waren opgeheven
en daaruit rezen zulke jammerklachten,
dat 't wel 'n uiting was van 't bitterst lijden.

121

En ik: „Wie, Meester, zijn dan toch de lieden,
die, neergeworpen in deez' doden:groeven,
zich horen doen met zulke lijdenszuchten?"

124

1) Gods onwankelbaar raadsibesluit.
2) Zoals gezegd werd bij v. 52 van deze Zang was Theseus door toedoen der
Furieen vastgegroeid aan 'n rots in de onderwereld. Toen daalde Herkules daarin
neer om hem te verlossen. Cerberus echter wilde die bevrijding verhinderen. Daarom
sloeg Herkules hem 'n ijzeren ketting om de hals, waaraan hij hem met zich voort,
sleurde. De Helshond verloor bij dat gevecht 'n gedeelte van z'n baard. (zie Aeneis
Z. 6 v. 392 vlgg.) Zo nu zal de Engel als 'n hemelse Herkules de duivelen bestraffen
wanneer zij zich wagen te verzetten tegen de nieuwe Theseus n.l. Dante.
3) De Styx.
4) Zodra Dante binnen de muren van Dis was, zag hij 'n vlakte vol graven, die
hem deed denken aan de overblijfselen van oude Romeinse kerkhoven bij Arles in
Provence, waar de Rhone in 'n moeras verandert, en nabij Pola aan de Adriatiese Zee
in Istrie bij de golf van Quarnaro of Quarnero aan de uiterste grenzen van Italie.

109
En hij tot mij: „Hier zijn de ketterhoofden
met hun gevolg van iedre sekte, en volley
dan gij vermoeden zoudt, zijn deze groeven.

127

Gelijk ligt met gelijke hier begraven. 1 )
En alle tomben gloeien meet- of minder." —
En toen hij zich mar rechts gewend had, kwamen

130

wij tussen 't smart=veld en de hoge tinnen. 2)
Zang 10
Nu gaat daar al maar voort, 'n nauwe weg langs,
juist tussen 't muur,werk en de martel,graven,
mijn Meester en dan ik, dicht aan zijn schouders.

1

„0 hoogste kracht, 8) die door de boze kreitsen
mij rondleidt", hief ik aan, „zoals 't u goeddunkt,
spreek tans en schenk voldoening aan mijn wensen.

4

De lieden, die in deze graven liggen
zou men ze ook kunnen zien? Want opgeheven
staan al de zerken nog; en wacht houdt niemand."

7

En hij tot mij: „Elk graf wordt eens gesloten,
als 'zij van Jozaphat hier wederkeren
met 't lichaam dat ze boven achterlieten. 4)

10

Dit deel der dodewhof wordt ingenomen
door Epikurus met zijn volgelingen,
die met het lichaam ook de ziel doen sterven. 5)

13

Wat nu de vraag betreft, die gij mij voorstelt,
op deze plaats wordt ize aanstonds ingewilligd
alsook de wens, die gij mij nog terughoudt." 1

16

1) Meerdere ketters van dezelfde sekte liggen samen in een graf.
2) n.l. de hoge, gekanteelde muren van de stad Dis.
8) ,n.l. Vergilius als de vertegenwoordiger van de menselike rede, het edelste
vermogen van de mens volgens de Thomistiese wijsbegeerte.
4) „van Jozaphat" d. w. z. uit 't dal van Jozaphat, waar eens het laatste Oordeel
zal plaats hebben. (Joel 3) Omdat ,er daarna geen ketterijen meer bijkomen, zullen
de graven dan voor goed gesloten worden.
6) De ,dichters komen nu bij 'n gedeelte der graven, waarin 'n erger soort ketters
ligt dan die in de graven welke ze al voorbij zijn. Hier liggen Epikurus en zijn
volgelingen. Epikurus was 'n Grieks wijsgeer (342-270 v.), die leerde dat het hoogste
geluk gelegen is in 'n kalm en genoeglik leven hier op aarde. Hij beschouwde de ziel
als lets stoffeliks. Zoals dadelik blijken zal, schijnen vooral vele voorname Gibellijnen
aanhangers geweest te zijn van Epikurus of Epikuristiese denkbeelden.
6) De wens n.l. om enige verdoemden uit deze Kring te zien en te spreken.
(zie Z. 6 v. 79)

110
En ik: „Geliefde Gids, ik sluit u nimmer
mijn hart, tenzij om kort te zijn in woorden.
En niet juist nu hebt gij 't mij aanbevolen." 1) —

19

„0 gij Toskaan, die door de stad van vlammen
nog levend voortgaat met zo heuse woorden,
weinig hier te toeven.
behage 't u

22

Uw spraak alleen doet u al aanstonds kennen
als uit dat grootse vaderland geboortig,
dat ik wellicht te zware zorgen baarde." —

25

Gans onverwachts ontstegen deze woorden
aan een der groeven; en van schrik bevangen,
drukte ik mij nog wat vaster aan mijn Leidsman.

28

Maar deze sprak: „Wend u weer om! Wat doet gij! 31
Zie Farinata 3) daar die hoog zich ophief.
Vanaf de heup kunt gij hem gans aanschouwen."
'k Hield reeds mijn oog gevestigd op het zijne:
en zo verhief hij zich met Borst en voorhoofd,
of hij de Hel uit heel zijn hart verachtte.

34

En 's Meesters sterke en vlugge handen dreven
mij langs de graven voort in zijne richting,
terwijl hij sprak: „Bereken goed uw woorden!")

37

Zodra ik bij de voet stond zijner tombe,
lieschouwde hij me 'n wijle en schier verachtlik
klonk nu zijn vraag: ,Wie waren uwe vaadren?" 5)

40

En ik, verlangend hem van dienst te wezen,
verborg het niet maar openbaarde 'm alles,
waarom hij even slechts de wenkbrauw optrok

43

1) Maar al dadelik bij 't begin van de tocht bij 't zien der lauwen en tragen en
bij de overvaart van de Acheron. (Z. 3 v. 51 en 76)
2) Florence.
3) Omstreeks de helft van de 13de eeuw waren de partijschappen te Florence in
voile gang. Gibellijnen en Welfen verbanden elkaar om beurten. Farinata, (zie Z. 6
v. 79) uit het oudoadellik , geslacht der Uberti's, was een der voornaamste leiders van
de Gibellijnen. Door zijn toedoen werden de Welfen, waartoe Dante's voorvaderen
behoorden, tot 'tweemaal toe verjaagd n.l. in 1248 en in 1260. Beide keren kwamen
zij echter terug (in 1251 en 1266). In het volgend jaar trokken de Gibellijnen (ten..
minste de Uberti's) definitief de ,stad uit. Farinata zelf was inmiddels al over
leden (1264).
4) Vergilius wil zeggen: „Let goed op uw woorden, want ge krijgt met 'n man te
doen, strijdvaardig en uiterst gevat.
5) Dante's voorvaderen hebben waarschijniik behoord tot de lagere adel, terwijl
de Uberti's tot de hoogste add behoorden.

111
en sprak: „Zij waren bittre tegenstanders
van mij, mijn ouders en partijgenoten,
zodat ik hen tot tweemaal liet vetbannen." —1)

46

— „Verjaagd wel, keerden zij van alle kanten
49
toch weer", antwoordde ik hem, „en.... beide malen." 2)
Maar de uwen werden in die kunst niet vaardig." 2)
Toen rees daar voor ons oog langs zijne zijde
'n schim omhoog, tot aan de kin slechts zichtbaar;
'k denk, dat hij knielend zich had opgeheven.

52

Rondom mij tuurde hij als vol verlangen
te zien of niet 'n ander mij verzelde;
maar toen geheel zijn hoop hem bleek vernietigd,

55

sprak hij al schreiend: „Staat deez' blinde kerker
u open om uw hoge geestesgaven,
mijn zoon, waar is hij dan? Is hij niet bij u?" 4)

58

En ik tot hem: „Viet uit mij zelven kom ik;
die Binds mij wacht geleidt mij door `deez' streken.
Wel mooglik, dat uw Guido hem verachtte." —

61

Zijn woorden en 't karakter zijner straffen,
zij hadden mij zijn naam alreeds doen kennen;
daarom was ook mijn antwoord zo volledig.

64

En plots omhoog gevlogen, riep hij: „Hoe nu?"
Ge zegt.... „verachtte"? Is hij niet meer in leven?
Bestraalt zijn ogen niet het lieve dag,licht?"

67

En toen hij enige aarzeling bemerkte
en ik met 't antwoord nog 'n wijle draalde,
sloeg ruggelings hij neer en bleef onzichtbaar.

70

Maar die hooghartige, wien ik ter wille
was blijven staan, bewoog niet eens zijn trekken,
noch boog de hals, noch wendde zich ter zijde.

73

1) Zoals gezegd in 1248 en 1260.
2) n.l. in 1251 en 1266.
3) Dit ziet op hun definitieve uittocht in 1267.
4) De schim die hier te voorschijn komt is Cavalcante de' Cavalcanti, Farinata's
schoonvader en bekend Epikurist. Zijn zoon, Guido Cavalcanti was eens Dante's
innigste jeugd%vriend en litteraire medeostander. Vandaar Cavalcante's verwondering
hem niet in Dante's gezelschap te zien. Dante geeft als vermoedelike reden van diens
afwezigheid op, zijn geringschatting van Vergilius. Er valt hier moeilik te denken aan 'n
soort litteraire minachting. Veeleer geldt die geringschatting Vergilius in de gods%
dienstigostaatkundige betekenis die hem in de M. E. werd toegekend. Bovendien
was hij hier 't zinnebeeld van de menselike rede (zie v. 4 van deze Zang) en die
rede leert de onsterflikheid der ziel. In later jaren nu zou Guido Cavalcanti niet vrij
gebleven zijn van de epikuristiese denkbeelden van zijn vader.

112
„Zo zij", sprak hij, ons eerst gesprek vervolgend, 1)
„zo zij die kunst zich kwalik eigen maakten,
dat kwelt mij meer dan deze legerstede.

76

Maar nog geen vijftig maal ontvlamt in luister
't gelaat der vrouwe, die hier heerschappij voert,
of weten zult ook gij, hoe zwaar die kunst weegt. 3)

79

Zo waar ge eens weerkeert naar de blijde wereld,
zeg mij waarom uw yolk toch zo verbitterd
de mijnen achtervolgt in al zijn wetten?" 4)

82

Toen ik tot hem: „De strijd en 't grote bloed%bad,
die de Arbia 5) 'n kleur van purper gaven,
doen zulk besluit in onze tempel nemen.")

85

Toen zuchtte hij en schudde 't hoofd en zeide:
„Daar 7) was ik niet alleen; en zonder reden
was 'k zeker niet met andren 8) opgetrokken.

88

Maar wel was ik 't alleen daar waar geduld werd 91
door alien, dat Florence verdelgd zou worden —
die haar verdedigde met open blikken.")
94
„Ach, bij de rust, die eens uw zaad moog vinden",
bezwoer ik hem, „wil nu de knoop me ontwarren,
die hier mijn geest en oordeel houdt gebonden.
97
Het schijnt, versta ik goed, dat gij vooruitziet
datgene wat de toekomst eens ontsluiert,
terwiji gij 't heden ziet op andre wijze."
100
„Wij zien (als zij, die aan ver%ziendheid lijden,)
de dingen", zeide hij, „die ons nog ver zijn.
Zoveel straalt ons nog toe van de Opperleidsman.
1) Zie v. 51.
2) De kunst n.l. om uit de balingschap terug te keren.
$) „De vrouw die hier heerschappij voert" is Proserpina, in de bovenwereld ook
vereerd als Diana of de Maan. Nog geen vijftig maal zal de maan verlicht worden
of ook Dante zal ondervinden hoe moeilik het is verlossing te vinden uit de balling
schap. Klaarblijkelik doelt Farinata hier op de vruchteloze pogingen der Welfen in 1304
om in Florence terug te keren.
4) Telkens als ,er 'n raadsbesluit viel om de Gibillijnen terug te roepen of hun
genadig te behandelen, werden de Uberti's door de Welfen uitdrukkelik uitgezonderd.
6) De Arbia, 'n beek 'bij Monte%Aperti, waar de Gibillijnen met Farinata in 1260
de Florentijnse Welfen 'n bloedige nederlaag toebrachten.
6) Gewichtige raadsvergaderingen werden gehouden in de kerk. Daar vielen dus
ook de verbanningsdekreten tegen de Uberti's.
7) „Daar" d. bij Monte,Aperti.
8) De Florentijnse Gibillijnen werden versterkt door die uit Siena en andere
plaatsen.
waar
Emp,
9) Na de slag van Monte pest kwamen de Gibillij nen bijeen te oli
werd voorgesteld Florence te vernietigen. Aileen Farinata verzette zich tegen dat
besluit en wist het te voorkomen.

I13
Maar zijn of kOmen ze ons nabij, ontledigd
wordt dan ons brein; en bracht geen ander tijding,
we zouden van uw menslik lot niets weten.

103

Begrijpen kunt ge 't nu, dat onze kennis
volledig dood zal zijn vanaf de stonde,
waarop de poort der toekomst wordt gesloten."

106

Toen, door mijn schuldgevoel als overweldigd,
109
sprak ik: „Zeg toch aan hem, die straks daar neersloeg,
dat nog zijn kind behoort tot hen die leven.
En had ik toen geen woorden voor 'n antwoord,
112
meld hem dat ik dus deed, als nog bevangen
door 't dwaalbeeld, dat uw woord mij op deed klaren." —
En reeds riep weer de Meester me aan z'n zijde;
daarom bad ik de geest met nog meer aandrang,
dat hij mij zeggen zou, wie bij hem waren.

115

Hij zeide mij: „'k Lig hier met meer dan duizend;
daar binnen ginds is Frederik de Tweede
en ook „de Kardinaal"; 2) van de andren zwijg ik."

118

Dan zonk hij weg; en tot de aloude Dichter
richtte ik m'n schreden weer, gestalg bepeinzend
de woorden die mij zo vijandig schenen. B)
•

121

Reeds ging hij voort; en toen, zo verder gaande,
vroeg hij: „Waarom toch zijt ge zo verbijsterd?"
En op zijn vraag heb ik hem ook geantwoord. —

124

„Prent in uw geest wat gij hier hebt vernomen
van 't kwaad dat u bedreigt", beval die Wijze.
„En geef nu acht: (en hoog hief hij de vinger)

127

„wanneer ge eens staan zult in de zoete licht:glans
van haar, wier heerlike ogen alles schouwen, 4)
zult gij van haar uw levensgang eens horen." 5)

130

1) Keizer Frederik de tweede (t 1250), Frederik Barbarossa's kleinzoon, de aller,
kristelikste sultan der Middeleeuwen.
2) De uitleggers zien in deze schim Oktaviano degli Ubaldini. In de volksmond
heette hij „de Kardinaal". Dezelfde volksmond wees hem aan ,als 'n epikurist en verwoed
Gibellijn en kende hem de volgende niet zeer stichtende uitroep toe: „Als ik 'n ziel
bezit, dan heb ik haar verloren voor de Gibellijnen". De latere historiese kritiek
heeft 'n andere opvatting omtrent z'n persoonlikheid.
3) De woorden van v. 81.
4) Zij „wier heerlike ogen alles schouwen", is Beatrice.
3) Niet alleen onmiddetlik in het ,aards Paradijs (laatste zangen van 't Vagevuur)
en vooral met betrekking tot zijn zielegang; maar ook middellik door de mond van
zijn voorvader Cacciaguida (Paradijs Z. 17) en wat z'n verder uiterlik levenslof aangaat.

114
Toen wendde hij zijn voet ter linkerzijde;
en van de muur begaven we ons naar 't midden
'n voetpad langs, dat naar 'n kloof geleidde,

133

die tot hier boven reeds zijn stank deed walmen.

136

CHR. KOPS, 0. F. M.

115

VERS VOOR HET VOORJAAR
Vandaag zal ik gaan buiten de stad
om de specht te horen kloppen op het hout
en mijn pijp te ontsteken aan de brand in de pijp van de landman
die even uitrust aan de rand van zijn veld.
Dit is een dag om met een knapzak uren wijd te wandelen
tot waar de stad en haar veAten vergeten liggen in een Aril wit en blauw
van wolken en verse landouwen,
een bruine stip, heel even vermoedbaar in de verte, op de scherpe
(klank van sirenen te middag.
Alles wat ik zal zien vandaag moet worden tot een vroom gebed:
Heer, trek Gij mijn leven voort door de harde dagen en de lichte
zoals deze gebogen schipperszoon het vaartuig zijns vaders voorttrekt,
(langs de rivier,
maal mij lijk het graan dat wast, brijzel mij als de roggestuit tussen
(de tanden van het boerekind.
Een donkere vogel slaat ergens in het struikgewas:
zet mij zo langs het pad der mensen verscholen, zing mijn keel
(ten bloede.
Ilc weet: het fijne bloed dat ik zing zal ruisen in de twijgen,
het zuivere bloed zal ruisende stijgen
in de kruinen, en in het enkelvoudig blad.
En elke drop die op de aarde spat
zal wekken het leven voor een bloem of een wuivend gras!
Want ik wil leven met alles het leven dat Gij geeft en neemt,
de wijsheid der jaargetijden staag in mij vergaren
tot ik als een rijpe nazomer vol vrucht en spijs
mag vallen in Uw schoot, en Gij de herfst maakt
mild en schoon voor al mijne geliefden.
WIES MOENS
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SINT GEERTRUID
IX.
Hoe Geertruid door liefde verwond werd.

Sinds Geertruid Jezus met zin en ziel had leren kennen als de grote
en alles verzadende werkelikheid, kon zij in 't scherpe gevoel van haar
geestelike onwaarde, niets anders meer dan maar begeren naar ver,
eniging met deze Al,zaligheid: en alle gebeurtenissen buiten die een,
wording waren hoogst onbelangrijk.
Ze was gestadig in kennis van Jezus vooruitgegaan: en ze mocht
nu ondervinden, dat niet de verheerlikte Jezus, maar de lijdende 't
sterkste trekt tot bezit: deze bezitname toch werd voor haar ziel de
liefste vergoeding voor Jezus' doorleden pijn. Daarbij erkende ze gauw,
dat Jezus de lijdende, Jezus de echte is, op z'n volle minnende kracht,
in z'n meest werkelike tending, 't meeste mens ook, en daarom 't
dichtste nabij 't altijd gekwelde mens,kind: ze kreeg medelijden met
deze lijder: en dit verheven gevoel, ook tussen ons, is heel dikwels de
eerste, intieme en geestelijke ontmoeting van twee personen, die in
vele gevallen on't,bloeit tot duurzame vereniging.
In deze ziels,gesteltenissen was 't voor haar 'n biezonder aangename
vondst, toen ze op 'n winterdag in 't eerste of twede jaar van haar
bekering bij 't biaderen in 'n boek 't volgende gebed aantrof: „Heer
Jezus Christus, Zoon van de levende God, geef mij uit heel m'n hart en
al m'n verlangen, met dorstige ziel te smachten naar U, in U m'n aller,
zoetste en tederste, adem te halen: te hijgen zonder rust met heel m'n
geest en binnenste naar U. Schrijf, barmhartige Heer, met uw kostbaar
bloed uw wonden in m'n hart, opdat ik uw smart en uw liefde erin leze:
opdat de herinnering aan uwe wonden voortdurend blijve in 't geheim
van m'n hart: opdat 'n smartelik medelijden met U in mij worde op,
gewekt, en de gloed van m'n liefde tot U ontbrande. Geef ook, dat alle
schepsel voor mij van onwaarde worde, en dat gij alleen de zoetheid
moogt zijn van m'n hart." Ze kreeg dit gebed zeer lief, want ze vond
er de zuivere weergave in van 'tgeen ze hevig verlangde: en ze bad
't daarom dikwels.
Nog in diezelfde winter, toen ze na de Vespers iets gebruikte in de
refter, en de woorden van dit gebed godvruchtig overwoog, voelde ze,
, dat haar op goddelike wijs verleend werd, wat zij zo vaak had ge,
vraagd. Want ze wist opeens in haar geest, dat de aanbiddelike merk,
tekenen der vijf heilige wonden op werkelike gedeelten van haar hart
waren ingedrukt.
Maar de goedheid van Jezus bepaalde zich niet tot deze buitem
gewone gunst. De indruk der wonden in haar vieselik hart zou
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bovendien n' zeldzame genade in haar zielsoleven uitwerken: zodat
deze wonderbare lichamelike gebeurtenis niet enkel 't bewijs werd
van Jezus' mededeelzaamheid, maar tevens 'n aandoenlike gelegenheid
om haar ziel, overeenkomstig die goddelike goedgeefsheid, meer en
meer te louteren. Want Jezus is in de omgang met menseaielen altijd
zeldzaam prakties: en gelijk Hij Zijn waarheid nooit meedeelt louter
tot voorwerp van beschouwing, maar allereerst tot voorwerp van wil:
tot 'bezit vamde volledige levende mens; zo is ook 't wonder van Hem
niet enkel 'n openbaring van Z'n mocht, 'n voldoening van Z'n eigen
Wezen, maar bedoelt altijd tevens 'n verdere geestelike afbouw van
de persoon, die 't bijwoont of ondergaat.
Nu was dit 't geval met Geertruid: telkens als zij voortaan onder
't bidden van de eerste vijf verzen uit psalm 102, met haar aandacht
de vijf heilige kwetsuren in haar hart bezocht, ondervond ze biezonder
waardevolle ervaringen, die zij zelf nauwkeurig heeft opgetekend.
De eerste verzen van dit verheven loflied luiden aldus:
„Zegene, m'n ziel, de Heer: en alles wat in mij is, zegene z'n heilige
Naam.
Zegene, m'n ziel, de Heer: en wil in vele weldaden niet vergeten.
Hij vergeeft U al uw ongerechtigheden: Hij geneest al uwe ziekten.
Hij verlost uw leven uit de ondergang: Hij kroont U met barmhartigheid
en ontferming.
Hij vult uw verlangen met alle goed: en uw vernieuwde jeugd wordt
sterk als 'n arend."
Voorwaar 'n passende lyriese begeleiding voor Geertruid's geestelike
loutering en verrijking.
„Bij 't eerste vers: „Zegene, m'n ziel", mocht ik, zoo verhaalt ze,
aan de wonden van uw voeten afleggen, de roest van m'n zonden en
't waardeloze der aardse genieting. Bij 't twede vers: „Zegene, en wil
niet vergeten", wies ik van mij af, alle smet van vleselike en kort
stondige vermaken in de bron der lief de, waaruit mij bloed en water
is tegengestroomd. Bij 't derde vers: „Hij vergeeft U", mocht ik —
'n duif die nestelt in de rotskloof — heenijlen om te verblijven bij de
linker handwonde tot rust van m'n ziel. Bij 't vierde vers: „Hij verlost
uit de ondergang", naderde ik tot de rechter handwonde, en ik vond
er voor mij weggelegd om 't me toe te eigenen, al wat ontbrak aan de
volmaaktheid mijner deugden. Aldus gesierd, gezuiverd van alle
schande der zonde, verrijkt in m'n armoedig bezit aan verdienste,
o mocht ik nu bij 't vijfde vers: „Hij vult met alle goed", onwaardig
door me zelf, maar toch door U weer waardig genoeg, verdienen om
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te genieten van uw begeerenswaardige en allerzoetste tegenwoordigheid
onder uw kuise omhelzing."

0 ❑ 0
Onze Jezus liet hier dus 't gebed van Geertruid letterlik in vervulling
gaan: en wat zij in haar bescheidenheid bedoelde en smaakte als god:
vruchtige beeldspraak, werd verbijsterende werkelikheid: zij was
voortaan de verborgen draagster van Jezus' stigmaten, en kon ze
waarnemen in haar hart, zo dikwels ze wou.
En er geschiedde nog meer: want ze had nog meer gevraagd: ze
mocht in die vijf wonden ook lezen: Jezus' smart en Jezus' liefde.
En zo waren ze volkomen haar bezit: hun fiezieke verminking was
afgedrukt in haar hart, terwijl hun diepere betekenis van smart:
oorzaken en liefde:gevolgen haar ziel mocht beseffen.
Maar dit was 'n al te grote rijkdom: dit geleek wel op 'n exces van
Jezus, op 'n overschatting van z'n Geertruid uit voortvarende liefde:
en 't armzalig menskind, dat in 't geheel niet de broosheid van haar
natuur, de dartele zin, en 't opgaan in uiterlikheden was kwijt geraakt,
moest 't al spoedig ondervinden. Met aandoenlike openhartigheid
vertelt zij 't zelf:„dat ik uw smart en liefde in die wonden mocht lezen,
helaas, 't duurde maar kort, ofschoon ik niet wil beweren, dat Gij me
dit ontnomen hebt. Maar ik moet wel klagen, dat ik zelf uit eigen
ondank en slordigheid 't verloren heb. Maar dit Wilde uw onmeetbare
barmhartigheid en overvloedige liefde niet zien: en daarom tot op
heden toe bewaarde ze voor mij, zeer onwaardige, die 't volstrekt
niet verdiende: 't eerste en 't grootste geschenk: de indruk der wonden
waarvoor U roem en macht, lof en jubel zij door de eeuwige eeuwen."

0 0 0
Nadien izou 'n nieuw kwetsuur de eenheid tussen Jezus en Geertruid
treffend verzinnebeelden en bewerken. Ofschoon chronologies van
elkaar gescheiden door vijf jaar sterk geestelik leven, en voorbereid
intussen door heldhaftige zelf:loutering en genade:verwerving, behoort
deze nieuwe harte:wonde zowel om haar aard als etiese strekking,
zeer innig bij de voorafgaande: ze is er de voltooiing van om haar
nauwkeuriger weergave van Jezus' werkelikheid, en tze is daarom nog
heerliker misschien. In alle geval wonden ze samen door Geertruid
vermeld als de grootste gunsten, die ze in heel haar leven mocht
ontvangen. *)
Ook hier werd 'n ge'bed de aanleiding. Nog voor de Advent had zij
'n zuster gevraagd om dageliks bij 't kruisbeeld voor haar te bidden:
*) Heraut II hfdst. 23.
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„Bij uw doorwonde Hart, doorboor, o allerliefste Heer, haar hart
met de schichten uwer liefde, opdat 't niets van de aarde meer bevatte,
maar 't moge gevuld zijn alleen met de kracht uwer Godheid."
En zie: op de blijde Gaudete,Zondag, toen ze onder de mis te
Kommunie wou gaan, raakte ze vervoerd van liefde, en zei: „Heer, ik
beken, dat ik volgens m'n verdiensten niet waardig ben om 't minste
van uw geschenken te ontvangen: maar om wille der verdiensten en
goede verlangens van alien, die hier aanwezig zijn, smeek ik uw goed,
heid, om mijn hart te doorboren met de schicht uwer liefde."
„Over de instorting van 'n inwendige genade en door 'n duidelik
teken op 't kruisbeeld, wi'st ik al gauw, zo verhaalt ze, dat de kracht
van dit gebed was doorgedrongen tot uw goddelik hart."
Want na de Kommunie op haar gewone plaats teruggekeerd, zag
ze uit de zijwonde van 't kruisbeeld, dat op haar getiiden,boek stond,
'n zongstraal te voorschijn komen: en 't uiteinde liep spits toe als
bij 'n pijl. Naar 't scheen eerst uitgetrokken, trok deze straal zich
samen, dan weer zich uit, en dit duurde geruime tijd tot grote vreugde
en begeerte van haar ziel. Maar na de mis op de Quatertemper,Woens,
dag, die daarop volgde, stond Jezus plotseling voor haar: Hij door,
wondde haar hart en zei: „dat hier zich al uw gevoelens verzamelen:
uw hoogste genot, uw hoop, uw vreugde, uw smart en angst: dat al
wat er omgaat in uw gemoed zich in mijn liefde bestendige."
Door dit onverwacht toegebracht liefdes,kwetsuur, recht in haar
hart, werd ze geheel verbijsterd: ze begreep er volstrekt niet de vol,
ledige zin van. Dat zou later Mechtild haar veropenbaren, die gewoon
was, bekent de ootmoedige Geertruid, om met meer standvastigheid
en tedere oplettendheid te luisteren naar Jezus' liefdes,fluistering.
Deze gaf haar den raad om met duurzame godsvrucht de liefde te
vereren van 't Hart op 't kruis: te putten uit deze bron van genegen,
heid die opspringt onder de druk van 'n onzegbare liefde, 't water
der ware godsvrucht, dat afwast alle belediging: te winnen uit de
vloeiing van deze zoete liefde, de olie van dankbaarheid tot heilmiddel
van alle smart: en opdat de kracht dezer sterke onbegrijpbare liefde
voor haar zou worden 'n band tot rechtvaardiging om al haar gedach,
ten, woorden en werken in de sterkte der liefde, tot Jezus te richten,
en om zo onverbreekbaar een te zijn met Hem.
0 0 0
Ook hier moeten we ons niet in Geertruid vergissen: want wegens
ons kortzichtig geestelik begrip is daar gevaar voor.
We zijn heel lichtelik geneigd om onze Jezus in te denken als
iemand die de mensen behandelt in geest en waarheid, zo zeggen we
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evangelies: waarmee we bedoelen: . dat Hij eigelik vergeet, en 't met
opzet vergeet, dat we 'n lichaam hebben.
En als we dan de verhalen horen van stigmaten, dan aanvaarden we
dat wet om wile van de geloofwaardigheid der getuigen en van de
werkelikheidszin onzer grote heiligen, maar 't is ons toch in de diepste
gedachte altijd n' vreemde gebeurtenis, 'n soort geestelike luxe, die
de Heer zich veroorlooft, waarvoor we geen goede verklaring weten.
We houden in de omgang van Jezus en mens, 't lichaam er 't liefste
buiten, als 'n 'bedorven, storend en minwaardig element: 't onzichtbare
laten we onzichtbaar, en tussen de boven,natuur en de natuur erkennen
we prakties geen aanrakingen, die zichtbare verschijnselen ver,
oorzaken.
Maar hebben we wet 'ns er over nagedacht, dat er 'n grote, geestelike
doelmatigheid en onmiddelik prakties nut verborgen ligt in deze
zogenaamde geestelike overdaad?en van welk 'n geweldige kracht
zoo'n Jezus,afdruk moet 'zijn op 't menselik vlees, tegelijk met 'n on%
weerstaanbare loutering voor de ziel. Het betekent immers 'n besten,
dige aanraking van de heilige Jezus op 't deel wat in ons alien bedorven
is: 'n bestendige zuivering van onzuiverheid dus, 'n bestendige be%
krachtiging van krachteloosheid: haast 'n bestendige kommunie. En
wanneer eenmaal de geestelike ervaring bewezen heeft, dat nets zo
spoedig voert tot gelijkwording met Jezus dan 't beleven van 't lijden
van Jezus, dan betekent de verwonding, die veel meer is dan herinne,
ring, maar plastics deelgenootschap aan dat zaligende lijden: 'n ontzag,
like drang naar Jezus%wording.
De kwetsuren van Jezus zijn te tragies en te kostbaar — ze hebben
meer dan 'n wereldmaarde — om er 'n siersel van te waken. 't Zijn
smartelike, luid%roepende eisen tot heiligheid: ze jagen alle bedenksel
en lafheid uit de bevoorrechte: ze spotten met z'n kleine moed: ze
dwingen hem tot onverzoenbaarheid met 't kwaad: tot 'n dwaasheid,
maar die hemels redeneert en heldhaftig daadvaardig is.
In wezen 'n voorrecht en gunst, worden 'ze in de praktijk van 't leven
aangevoeld als 'n duidelik verwijt —door lief de getemperd en aller%
vriendelikst aanneembaar gemaakt, maar daarom des te aandoenliker
— dat er nog heel veel te veranderen valt, en dat bijvoorbeeld de
gewonde Geertruid nog lang niet de gewonde Jezus is, en dat er veel
profijt van dit geschenk verloren gaat door ontrouw, verwaarlozing en
te kort aan eerbied.
Zo kan de bevoorrechte Geertruid haar kostbaar gekwetste hart in
diepe ootmoed blijven bewaren. Het is daarom volstrekt geen kon%
ventionele godzaligheid, maar 'n oprechte, en door eisen klein,mense,
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like ellendigheid ingegeven bekentenis, wanneer ze de beschrijving
dezer laatste grote gebeurtenis aldus besluit:
„Door Jezus offer ik U op: de klacht over m'n al to vele ongetrouw,
heden tegen uw edele goedheid, die ik door gedachten, woorden en
werken op velerlei wijze bestreden heb: vooral, omdat ik de pas ver,
melde gunst zo ongetrouw, verwaarlozend en oneerbiedig gebruik heb:
want al hadt Gij mij, zo onwaardige, alleen 'n draadje vlas ter her,
innering gegeven, ik zou 't terecht met zorgvuldiger eerbied beschouwd
hebben."
M. MOLENAAR, M. S. C.
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FEBER'S TREURSPELEN
2. (Slot)

David verscheen in Van Onzen Tijd 15e jaargang.

David, et noodlot der Grieken vergoddelikt: Gods zwaar wrekende
hand die in z'n geslacht David tuchtigt om z'n zonde.
De koeLverhalende woorden uit et bock der Koningen zijn tot stormig
dramatics leven gewekt in dit treurspel.
Door wereldwijde geest wordt et bewogen, neen, door meer dan dat:
hel en hemel en aarde vlagen door dit drama, en 'n storm van gedach%
ten en gevoelens ligt saamgeperst in de machtige dramatiek der vier
bedrijven.
De trotse koning der Joden wordt door God getuchtigd, en de
razende storm grijpt heel et yolk aan, schudt gans et yolk tot razernij,
scheurt et in twee partijen: voor David, voor Absalom, legt 'n vloek
op Davids geslacht; — en al deze gruwelen moesten om David ge,
stormd hebben, moesten hem zijn ziel in tragiese vertwijfeldheid ver,
scheurd hebben, voor God Zijn wrekende hand terugtrok.
Formidabel is dit treurspel door z'n macht van 'konsentratie. David,
heet et, en deze figuur is het middelpunt, oxn wie en naar wie toe
alles gebeurt; geen ogenblik ook verdwijnt zijn beeld uit onze geest.
Eerste bedriff. David wacht in spanning de boden van zijn veldheer
Joab, wie hij opdracht gaf de Hethiter Urias op de gevaarvolste pleat=
sen bij de bestorming van Rabba te plaatsen; Urias zal moeten sterven
om niet tot de ontdekking te moeten komen, dat David zijn vrouw
Bethsabee onteerde. Davids onkoninklike daad zal na zich slepen in
eerste instantie alreeds: onkoninklike list, moord en leugen, Bethsabee's
smart. — Absalom, naijverig op 's konings macht, roem en heerlikheid,
naijverig op de eerstgeborene Ammon, tracht zijn zuster Thamar te
winnen voor zijn wraakplannen. 'n Gunstig middel hiertoe is zijn
vermoeden over et gebeurde tussen David en Bethsabee, dat eensklaps
versterkt wordt door Bethsabee's bevalling. Om die schande op et
koningshuis te wreken, eist ook Thamar wraak. — Na 'n mislukt
vreugdefeest over Rabba's val, wear Urias inderdaad sneuvelde, maar
wiens geest de koning verontrust, bekent David, na 'n uiterste verzet,
de priester Nathan zijn zonde; om z'n berouw vergeeft hem Jehova,
maar tegelijk voorspelt Nathan, dat rampen hem zullen treffen ter
uitboeting zijner misdaad.
Twede bedriff. Absalom stookt onder de paleiswachters. In de
nacht luistert hij een gesprek of tussen David en Bethsabee, die na
de dood van Urias Davids echtgenote werd. In z'n angstvizioenen,
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waarin hij Urias' geest rondom ziet waren, bekent David haar dat hij
Urias met opzet om liet brengen. — Moog vlamt 'de wraakzucht op in
Thamar die door haar broer Ammon onteerd werd; Ammon zweert
haar wraak op heel het nageslacht van et wulpse huis van David.
Bij 'n feestmaal moordt Absalom zijn broer Ammon. Als hij ontmas,
kerd wordt en zijn vader hem wil doen sterven, vernietigt Absalom
de trotse David door die ene vraag: Wit is gebeurd voor Rabba?
Derde bedrijf. N a twee jaar verbanning is het Absalom geoorloofd
terug te keren. David wordt gekweld door z'n liefdeverlangen naar z'n
heerlik,schone zoon, en door 'n onbestemde drang: de rampen die hem
zo lang nu al dreigend achtervolgen, zo gauw mogelik zich over zich te
laten afspelen. Eenmaal terug, trekt Absalom, daartoe aangehitst 'door
Thamar, naar Hebron onder schijn 'n boetetocht te doen, in werkelik,
held om z'n troepen te verzamelen. — David verneemt zijn verraad: in
'n ogenblik van zinsverbijstering zegt Bethsabee dat zij Absalom tot
dit verraad heeft aangezet; zo bereikt Thamar haar doel Bethsabee in
ongenade te doen vallen bij de koning, al zij 't dan ook door 'n very
meende misdaad. David verstoot haar.
Vierde bedrijf. Nog is de maat van Gods wraak niet vol. Zijn eigen
zoon, et liefste wat hij op aarde bezit, zal David zelf moeten treffen.
Ware de hogepriester er niet geweest, hij zou Absalom zich hebben
laten meester maken van de regering; maar Nathan beveelt hem met
zijn zoon, die om de wraak tot overstelpens toe over David te doen
neerkomen, zijn vaders bijvrouwen ten aanschouwe van et yolk ont,
eerde, slag te leveren. David verslaat hem. En in 'n fel,dramatiese
epizode verhaalt de verstandsverbijsterde Bethsabee, die als 'n zwer,
vende schooister terugkomt, de dood van Absalom, hoe hij stierf in
haar angstwekkende vizioenen van Juda, et rijk der ontucht, waar zelfs
de bomen hun wulpsheid uitvieren.

0 0 0
Et spel van de wraak Gods, de God der gerechtigheid.
David roept door z'n zonde Gods toorn over zich af; God stelt hem
ten voorbeeld voor et Joodse yolk, voor heel de wereld, voor ieder
van ons.
De ontuchtige zal lijden, lijden om z'n eigen misdaad, lijden om z'n
vrouw Bethsabee en z'n bijvrouwen, lijden om Absalom et meest en
diepst, lijden om Thamar en Ammon, lijden om heel et yolk van Juda.
Zwaar rust de doem van de Rex Judaeorum op hem, 'n ontzetting
die hem dag en nacht beangst, geen rust ter wereld gunt.
Zijn ziel kent de jarenlange verschrikking koning te zijn van heel
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'n y olk machtig voor God, en toch te zijn de eenzaamste man van
al zijn onderdanen.
De bliksem van Gods toorn slaat telkenmale neer in de ziel die
nochtans leven en dulden moet, die geen paalen%perk mag stellen
aan de stortvloed van rampen. En dat alleen om die ene zonde, die
ene gewelddadige opstand tegen God....
David is de koning die eens zondigde in allermenselikste val. Hij zal
daar voor boeten in heel zijn menwijn, in al z'n menselike gevoelens,
et meest in z'n grote liefde voor Absalom die hij lief heeft, zelfs boven
de vrouw die met hem de helletocht door et leven maakt. 'n Magistrale
figuur is David niet in alle opzichten; de geringste verdachtmaking
van Thamar is hem voldoende Bethsabee te verstoten; om zijn liefde
tot Absalom offert hij alle staats .; en volks%belangen als 't moet; 't is
hem onmogelik de loop der zaken kalm en Godgelaten of te wachten.
Een groot deel van de tragiek van deze figuur ligt in z'n hartstochtes
like liefde voor z'n zoon die tot in de meest wanhopige situatie
domineert, maar door Absalom beantwoordt wordt met de meest
intense haat. Deze botsing brengt de finale katastrophe, de knak in
de ziel van David.
Naast hem Bethsabee, z'n vrouw, hier geworden tot de wondere
liefdevrouw: David moge niet haar, maar Absalom, z'n grote liefde
geven, zij is de hem voikomen toegewijde; hem heeft ze zich opgedragen in volledige overgave, ter uitboeting van haar zonden; de
offeridee neemt in deze vrouw een zijner schoonste gestalten aan; alles
duldt en draagt zij in deemoedige neerbuiging, en de martelende slagen
die David treffen, lijdt zij mee tot in hun zielkervende ellende. Tot de
niet te dragen smart haar verstand bij viagen verbijstert; haar laatste
gebaar in vastklampende angst is haar klacht tot David: verstoot mij
niet. Zij heeft zich van alle menselik eigenbelang ontdaan, om niets te
zijn als David's mededulder, medelijder in de gruwelike godgeslagen
tragedie van et koningshuis. Schuld en boete.... De helletocht dezer
vrouw: 't werd 't bloeddoordropen vizioen van Juda, wegzinkend in
de orgie van haar zonde.
Te smartelik werd deze vrouw gekruisigd op haar ideaal; zich geheel
in liefde te willen weggeven en niet te worden aanvaard.... Zij kan
zijn et voorbeeld voor de kristenvrouw in onuitputtelik geduld en
stildemoedig dragen.
Dezelfde vrouwelike eigenschap: , die van et onuitputtelik geduld,
is naar de andere kant doorgevoerd in Thamar, bij haar gericht op et
verderfelement. Absalom's belofte: haar ontering te zullen wreken, is
haar voldoende; en de loop der jaren zal geen graad haar onverzoen•
like houding minderen, ja versterken, zodat haar niets meer heilig is,
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en zij de sluwste pogingen aanwendt en gebruik maakt van de meest
lage individuen om haar doel: de ineenstorting van David's huis en
haar kroning tot koningin, te bereiken. Deze haat, et eerst opgevlamd
in felle lichtlaaiingen na haar ontering door Ammon, zal haar bijblijven
als zij de vernietiging van David voor ogen ziet, en koel en wreed
haar aandeel daarin blootlegt; ware et haar niet verhinderd, zij zou
zichzeif ter dood gebracht hebben. Deze figuur is van 'n felle pante'',
wreedheid die onverzoenlik doorzet en aanvuurt tot et uiterste, 'n
vrouw met 'n sataniese wil, en grenzeloze verachting voor alles wat
niet haar majesteitelike grootheid dient.
Absalom de wrokkende, inwendig verbeten op Davids en Ammons
macht, de duistere prins met de sombere blik, die slechts et oog gericht
houdt op het ene doel: eigen grootheid, meer dan wraak over et ontuch%
tig geslacht van David; dit is hem maar 'n mom om z'n eerzuchtige
plannen onder te verbergen. Z'n eigen ziel brengt hem er toe niets
eerliks te erkennen in de mensen, alles te beschouwen naar analogie
van z'n eigen duistere ziel; zo Davids liefde voor hem. En die ziele,
gesteltenis drijft hem tot verraad van z'n vader en vorst op de ontel%
baar,mogelike manieren die z'n naar wraak begeerig brein bedacht,
of die Thamar hem wees. De katastrophale ondergang is de rezultante
van z'n schennend leven.
0 0 0
Dit spel speelt onder de Oude Wet. Hier de God der gerechtigheid
die 'n voorbeeld stelt aan de mensheid. Met starre konsekwensie blijft
Zijn hand over David en diens huis.
En sterk voelen we de drang der noodzaak. De daad van David
sleepte deze keten daden achter zich; de gerechte gang moest zo zijn —
en dit is de bevrijding in deze donkere tragedie waarin de tonelen
steeds somberder aanduisteren zonder dat er verpozing komt. En et
is eerst in et slottoneel de grootse wisselwerking tussen Davids ver,
nietigde liefde voor Absalom, en Bethsabee's liefde voor David, die hier
openbloeit als 'n rijpe bloem, dat de stemming niet noodlotsachtig
pessimisties wordt, maar lichtend naar 'n betere toekomst als et kata,
klysties moment voorbij zal zijn. Dat is et lichten in dit van zware
doem geslagen treurspel, deze oprechte trouw van 'n vrouw die door de
verschrikkingen van de waanzin de weg hervindt naar et hart van
haar lief.
Toch zal et moeten gezegd zijn: dat dit spel moet onderdoen voor
Holofernes. De primitieve, ruige oerkracht van Holofernes is vervangen
door 'n moderner gekompliseerdheid die de gang niet altijd overzichte,
ilk genoeg laat blijven. De veelheid drijft de klare syntese op de vlucht;
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we voelen ons wel steeds op nieuwe golven heengevoerd naar de
horizon, maar niet met de zoveel aangrijpender strakgehouden vaart,
die Holofernes stuwt.
❑ ❑ ❑

Deze treurspelen naderen in hun omvatting en omspanning van
levenswaarden en onwaarden, in de hierarchiese ordening daarvan, in
de opvatting van et begrip „tragedie", de geest en bewerking van et klas,
sieke, Aischyliese, drama. Alle renaissanse,statigheid, uiterlike franje
en groot gebaar zonder innerlike grootheid, is hier afwezig. De innerlike
struktuur is grootnaar de card van de geweldige wereldvolken; al wat
aan gigantengrootheid leeft in hun ziel,enainnen, vindt hier z'n weer,
slag; al wat ook et heidendom aan indrukwekkends, zij et zondigs en
satanies, vertoont, wordt hier gevierd in z'n statige stoerheid of wulpse
verwijfdheid.
En aan de konsepsie paart zich de magistrale dramatiese uitwerking
die strak voortstuwt of golvend voortdeint naar et einde, naar waar de
donkere woeling der menseziel uitvloeit in de zee der eeuwigheid.
Deze spelen ook vertonen 'n menselikheid die zogoed als alle bijbel,
drama's uit onze tijd vreemd is; ze zijn modern, d.w.z. we hebben hier
niet te doen met kliche,ige mensen die op hoge tooneelbrozen aan ons
voorbijstappen met plechtstatige Rabbi,, Farizeers, of boosdoeners,
gezichten, die alle vijf bedrijven onvertrokken blijven, terecht door
Pieter van der Meer de Walcheren al meermalen gehekeld, 't zijn
levende mensen met 't zelfde innerlik als wij.
Ze zijn niet opgestoten op 'n bovenmenselik plan, wel op 'n groot,
menselik. 't Leven is hier niet 'n vrolike karnaval, maar 'n ontzagwek,
kende tragedie waarin alleen hoofdrollen bestaan; 'n kleine mens is
onbestaanbaar in de titanenkamp der hartstochten en geesteswervelin,
gen; de menselike daad wordt hier gegeven als et meest geweldige wat
de wereld kent, als 'n wereldbeheersende belangrijkheid, als de ren,
waarover Paulus spreekt, om de prijs der eeuwigheid.
Maar omdat et zulke allermenselikste mensen zijn, wordt de weer,
haak van et spel onmiddelik geslagen naar onze eigen ziel, omdat
van iedere daad daar dezelfde mogelikheden schuilen; en dit alreeds
is voldoende tom de tragedie in eigen innerlik aan te voelen als et
zelfdoorleefde, om hem daar te voelen herspelen tot z'n glorievol of
smartverbeten einde.
GERARD KNUVELDER
Bergen op Zoom, Aswoensdag 1923.
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BEELDEN VAN ALB. VERSCHUUREN
'N paar jaar geleden is over 'n beeld van St. Jan de evangelist
(Lateranen, Rome) 't volgende •geschreven: „Bij de eerste blik zie je
van 't beeld vooral de rijke gewaadsplooien. De beeldhouwer heeft er
klaarblijkelik aan gesmuld, die plooien voluit, in stellige waarheid en
pralende val weer te geven. 'N beeldhouwer heeft natuurlik 'tzellde
welbehagen in de natuur (d. w. z. in de gestalte, ide verschijningsvorm
van alles om hem heen) als de schilder. T'verschil is dat 'de schilder
ook en vooral op kleuren let, de beeldhouwer 't meest op vormen en
lijnen, die hij meer dan de schilder werkelik nabootst, want hij maakt
'n gehele vorm met drie afmetingen. Dit is zijn scheppingsgenot, de
vormen waarvan hij genieten zou, als hij ze in de natuur aantrof, zelf
te voorschijn te brengen uit zijn marmer.
'T bezien van die plooien wekt in ons 'n zeker welbehagen — 't genot
van 't stilleven: vreugde dat de dingen zijn, en 'dat ze zó zijn. Van
gewaadsplooien maken beeldhouwers (schilders trouwens ook) veel
werk. Waarom eigenlik! Omdat er in zichtbaar is de werking van 'n
kracht, en 'n gehoorzamen aan die kracht; gehoorzamen even los als
nauwgezet, — los met bevalligheid van vorm, nauwgezet met waarheid
van vorm. Omdat dus in die plooien 'n onzichtbare werking zichtbaar
wordt, 'n verschijnsel dat ons altijd treft. Op de ene plaats werkt op 'n
gewaad de zwaartekracht, elders treedt 'n spanning op tussen twee
punten, weer ergens anders is door zijdelingse kracht 'n opstulping
veroorzaakt, enz. *) Wij1 de stof samenhangend en elastics, maar toch
soepel is, ontstaat 'n steeds gevarieerde evenwichtstoestand, waarin
alle stijfheid vermeden is, en iedere overgang zich geleidelik toont."
Dat is nu juist wat we niet moeten hebben.
Dat is 'n opvatting van beeldhouwkunst, die is de opvatting van de
renaissance. De zwier en de praal van de vormen; de lust in de weelde
van de uitwendigheid, ide bekoring van de stoffelike verschijnings,
vorm op zich zelf. Bij grote kunstenaars blijft dat 'n bijkomstig schoon,
heidsgenot, dat ze zich konden veroorloven, zonder dat ,ze de inwendige
diepere schoonheid verarmden. Maar hoevelen wisten van geen andere
schoonheid, dan van deze; gingen op in de vormenweelde en gaven de
'ziel zelfs de kans niet zich door de vormen heen te openbaren. En de
grote massa, zovelen ook onder de ontwikkelden, toch van aard niet
ongevoelig voor schoonheid, vonden en vinden alleen of vooral in die
uitwendige knapnagevormde zwierigheid de kunst, en hebben zo gauw
vergeten dat de vorm er alleen is als vorm, als de verzinneliking van
de geestelike inwendigheid.
*) Deze wel zonderlinge opvatting . kat ik buiten_ bespreking.
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Knappe kunstvaardigheid is nodig, zeker, om met penseel of boetseer,
stok de wezenlik levende vormen van de natuur na te bootsen, en
knappe kunst is dat tevens, wanneer in die vormen de werkelikheid
spreekt van dat geheimzinnige dat leven heet. Maar ook 't zuiverste
en sterkste zinnelik leven is toch altijd nog maar vorm, voor dat hogere
dat eigenlike leven, 't leven van de geestelike ziel; met de geweldige
afstand tussen uitingsmiddel en werkelike wezenheid. Nog wiider de
afstand van zinnelike verschijning en zielwerkelikheid, bij dat opperste
zieleleven dat goddelik is, omdat 't geleefd wordt in de besefte genade,
vereniging met de Godheid. En daarom is hier de voorliefde voor de
weelde in de zinnevormen des te meer onevenredig aan de fboven,
natuurlike werkelikheid.
In de gewijde kunst mag de vorm nooit meer zijn dan middel, nood,
zakelik middel, maar enkel middel. De hedendaagse kunstenaar die
geroepen wordt gewijde schoonheid te verzinneliken, heeft dat sterker
te beseffen dan iedere andere kunstenaar. Veel eerder dan bij de
profane kunstenaar is er bij hem 'n teveel aan middel, te veel aan
vormen. De zinnelike schoonheid, die in de ongewijde kunst de aan,
dacht voor zich zelf vraagt zonder meer, is zonder twijfel schoonheid,
en te waarderen schoonheid. Maar 'zinnelike schoonheid om zich zelf,
die dus geen middel is om 't geestelike, om 't goddelike te openbaren,
kan in de gewijde kunst onmogelik worden toegelaten, omdat die
geen gewijde geen godsdienstige schoonheid zijn kan.
De gewijde of cgodsdienstige kunst heeft als onmiddellik doel 't
godsdienstige, de eenheid van de mens met 't goddelike, zoals de
kunstenaar dat in eigen ziel ziet en voelt, te openbaren, en 'door die
openbaring de ziel van de aanschouwer 't goddelike, zijn eenheid
met 't goddelike, tot 'n levende bezielde werkelikheid te doen beseffen
en `te doen gevoelen. Dat alles moet wezenlikheid zijn in z'n kunstwerk,
en spreken door de zinnelike vormen heen. Niet in een of ander onder,
deel, bijv. gelaat alleen, terwig de rest bijkomend sieraad is of zo lets,
neen 't hele beeld moet door de aanschouwing van 't geheel dat 'godde,
like opwekken in de aanschouwer.
De hele vorm, de hele uiterlike verschijning moet dus 'n duidelik
sprekende eenheid zijn, 'n geslotenheid, waarvan geen enkel ideel als
deel voor zich zelf spreekt, dat is, zonder onmiddellik zien en voelen
naar 't geheel te brengen. Dat eist de natuur van 'n godsdienstig beeld,
dat 't in z'n geheel de stemming Beef t. Die geslotenheid van ver,
schijningsvorm wordt allereerst bewerkt door de strenge soberheid
van de houding, en de strenge eenvoud van de kleeding. Juist 't
tegenovergestelde , dus van de renaissanceobeelden. Die houding mag
niet luidruchtig zijn van gebaar, of weids van stand, omdat dan 't stoffe%
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like te veel spreekt, 't zinnelike naar voren dringt, dus niet de hem
toekomende plaats van bescheiden geleider in deemoed bewaren kan,
en zo de ziel, 't goddelike wegjaagt. Want in de storm van luidruchtig,
heid kan de Heer niet zijn, kan 't goddelike zich niet openbaren.
En zo ook de kleeding: want al is de stand sober en bescheiden,
de zwierige breed,pralende plooien van de kieding zijn weer te zinne,
lik van bedoeling, te lichamelik van gevoel, en dus geen bemiddelaars
van 't goddelike, dat ze wegdringen en niet uiten. Eenvoud in heel de
uiterlike verschijning; ook 'hier moet zalig geprezen worden de een,
voudigheid, die immers 't goddelike aanschouwen zal.

a 0 0
Die strenge eenvoud van deemoedige bescheidenheid in de lichame,
like vormen is hier in de godsdienstige beelden van Verschuuren,
't onmiddellik sprekende bewijs, dat voor deze kunstenaar de vorm
enkel noodzakelik middel, en de levende kristelike goddelike ziel de
enig eigengerechtigde is. Natuur, zinnelike lichamelike natuur, wijst
hij af, omdat 'hij als openbaarder van 't goddelike niet de natuur, maar
de bovennatuur te geven heeft. In onze tijd, nog immer de tijd van
naturalistiese eenzijdigheid, is dit zo allernodigst, dat allereerst de
godsdienstige kunstenaar in krachtige strengheid de natuur z'n plaats
wijst als nederige dienares van 't bovennatuurlike. Zo alleen wordt
'n sterk geestelike kunst geboren. Die bescheiden eenvoud veredelt,
ontstoffelikt de stoffelike vormen, vergeestelikt ze, doordringt de stof
van de geestelike inwendigheid, die zo spreekt door de lichamelike
vormen heen. In deze drie beelden doet ons onmiddellik aan: de ge,
slotenheid van 't geheel, de edelheid van de verschijning, de geestelik,
heid van de aandoening. En dat is voor 'n groot deel verkregen door de
bezonken eenvoud van stand en kleeding.
Geen opgaan in de vormen, geen scheppingslust van de vorm, maar
scheppingsdrang van 'n inwendig zieleleven: 'n willen naar buiten
brengen van 'n zielezien, van 'n zielevoelen. De godsdienstige gedachte
en de godsdienstige aandoening, dat is 'n wezenlik inwendig gods,
dienstig leven wil de kunstenaar in vormen openbaren. Goed zal z'n
werk dus ziin als hij z'n zieleleven en z'n uitingsvorm beheerst; dat
is dus nets anders dan Maar aanschouwen de godsdienstige waarheid
die hij wil uitdrukken, en de sterke ontroering in zich voelen, door
die aanschouwde waarheid gewekt, omdat hij die godsdienstige waar,
heid heeft als 'n deel van z'n zieleleven.
In 't beeld van 't H. Hart spreekt de waardigheid van de Kristus,
koning; Zijn koninkrijk is niet van deze wereld, daarom de strenge
beheersing in de vormeneenvoud; want weidse koninklike weelde in
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de vormen zou dat goddelik koningschap over de zielen niet kunnen
uitspreken.
'T Mariabeeld openbaart de Moeder Gods, „de eerwaardige rnachtige
maagd", en zo „de hulp der kristenen". Dit beeld vooral is zuiver en
edel van lijn, en door de geslotenheid van zijn vormen, spreekt dit
wel 't sterkste van alle de vergeesteliking uit, 't goddelike Moederschap
van Maria.
'T Jozefbeeld is wel 't minste van de drie: hier is de kunstenaar
niet de voile beheerser van de vorm geweest. Deze vorm spreekt te veel
voor zich zelf in de bovenste helft, en is daar te grof van omtrek. T' is
niet een gehele omtrekvorm, de bovenhelft van de kleding dringt izich
op als geslagen om 't verlengde van de onderhelft van 't beeld; de
eenheid van : de vorm is hier niet zuiver bereikt. De kunstenaar heeft
hier bedoeld Sint Jozef of te beelden als de schrik der duivelen, de
zeer moedige beschermer van de Kerk. Te sterk heeft hij zijn ziel
gekoncentreerd op 't gelaat, en dit, hoewel natuurlik 't voornaamste,
misschien te sterk op zich zelf, als onderdeel dus, laten spreken.
Afgezien van die zwakheid in 't Jozefbeeld, er is bij deze beelden
eenheid van geestelike inhoud en stoffelike vorm, juist omdat de vorm
alleen geeft wat de geestelike gedachte is, en dat volgens de natuur
van 't materiaal. Immers 't is toch in inwendige strijd met de aard van
steen, dat 'de plooien van 'n kleed, de haren van hoofd en baard, de losse
bewegelikheid vertonen van de natuur. Maar juist die vormgeving in
de steen overeenkomstig de natuur van de steen, is hier 'n hulp voor
de ontstoffeliking van 't lichamelike. De kleinere onbeduidende bie,
zonderheden van de levende zinnelike natuur zijn verdwenen, kunnen
dus geen aandacht vragen; en zo wordt de aanschouwing vanzelf ge,
trokken op de eendrachtige streng gesloten omtrekvorm, op 't geheel
van de omtrek. Door die bepaling tot de gehele omtrekvorm rijst de
aanschouwing omhoog naar gelaat en handen, de zuiverste uitspreking
van 't zielewezen. Geen sprekende lichten en schaduwen, dat kan nu
niet anders, dan alleen daar. Dat alles 'n gevolg van de geslotenheid
van 't werkelik volstrekt geheel zijn, zonder aantrekkingskracht van
hier minderwaardige lichamelike idelen. En zo wordt de ziel getrokken
in de aanschouwing van de ondeelbaarheid van de geestelike natuur,
want ons zien kan nu niet blijven in de verdeeldheid van 't lichamelike,
van 't stoffelike.
Eigenaardig; deze kunstenaar, die in z'n schilderingen en tekeningen
die bescheiden eenvoud van de vorm, :dikwels nog niet wist te vinden,
heeft die in z'n beeldhouwwerk bijna altijd, door de natuur van z'n
materiaal logies er toe gedwongen. Streng logies zijn, dat is zijn streven
als kunstenaar, in de geestelike ziele%inhoud, in de stoffelike vorm,
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geeing van die geestelike inwendigheid, en in 't gebruik van 't materiaal
bij die vormgeving.
Volkomen 'zuiver is die opvatting. Maar ligt voor deze kunstenaar
in dat logiese niet 'n gevaar?
In z'n schilderingen, z'n tekeningen, in z'n beeldwerk ook alweer; is
dikwels zo weinig ontroering. Hij is te verstandelik, dunkt me, en
dat openbaart zich natuurlik vooral in de gezichten. In de koppen
missen we iets van dat wonderbare dat onmiddellik ons gevoel opwekt;
ze spreken zuiver en onmiddellik tot ons verstand als voornaamste
deel van 'n logies geheel, maar te weinig meermalen tot ons gemoed.
Zijn kunst is meermalen gedacht in 't hoofd, niet geboren in 't gemoed.
In deze drie beelden blijkt dat dunkt me vooral in 't H. Hartbeeld.
T' spreekt van zelf dat niet bedoeld wordt 't onmogelik zoetelike van
dat suikerbakkerswerk, dat nog zoveel van onze kerken en onze huizen
ontsiert, maar in 't beeld van de liefderijke koning mocht die trek van
liefde niet ontbreken.
De koppen spreken in 't algemeen te weinig ontroering uit, zijn
eigenlik meermalen stolcijns,onverstoorbaar. De beelden van Maria
en Jozef zijn beter, maar Maria heeft niet dat aantrekkelike voor ons
gemoed, dat toch even had moeten spreken; nu gaat er wel 'n ontroe,
ring door ons, maar als ik 't zo zeggen mag, van 'n ver blijvende eerbied:
vertrouwen boezemt ze ons in, zeker, maar t'is, geloof ik, niet dat
nabije wat wij katolieken in Maria altijd willen vinden. 'N even bijna
onzichtbare neiging van 't hoofd had mischien dat in ons kunnen
bewerken; of 'n iets innemender trek op dat eerwaardige gelaat.
Anders is 't met Sint Jozef. „De schrik der duivelen, de machtige
beschermer van de Kerk": de kop is op zich goed, heel mooi zelfs, en
de houding van armen ook, als de „zeer moedige"; en die ontroering
spreekt sterk in ons. Maar ik vraag me af, of ook dit juist gezien is, als
geestelike inhoud van het Sint Jozefbeeld in de kerk.
Dit is geen Sint Jozef, waarvan we zeggen kunnen: gaat tot Jozef.
Aileen in de uiterste nood, als 'de Satan teruggedreven moet worden,
als we 'n Sint Michiel de strijder Gods nodig hebben, dan alleen, geloof
ik, vragen we deze Sint Jozef. Heeft de kunstenaar geen recht hem
zo uit te beelden? Natuurlik, maar nog eens, is dit onze H. Jozef, zoals
we hem meestal nodig hebben in onze nood; de Jozef? Ilc krijg door
die kop en door de niebgelukkige vormgeving van de baard, die als
driedubbele Spaanse kraag om de hals ligt, 'n indruk als van de barse
kop van koning Filips II van Spanje.
0 0
Dat beeldwerk van Verschuuren geeft me diepe oprechte vreugde,
omdat 't zo eerlik goed kunstwerk is. Hier hebben we 'n kerkelike
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kunstenaar, die niets anders wil dan 't goddelike in onze zielen levend
maken door 'zijn kunstwerk. Die de ziel zoekt, en de ziel alleen, zoals
de Kerk en 't geloof 'dat alleen kunnen, en al 't andere enkel als min
of meer noodzakelik middel. Dat is 'n reden tot zuivere verblijding.
Werken onze gewijde kunstenaars volgens deze beginselen, dan is
hun kunst weer 'n voorbeeld voor de profane kunst, die werkelik
geestelike kunst wil geven, en oprecht erkent dat de zinnelike schoon%
held ook voor hem niet de opperste kunst maar de laagste is. De ziel
boven de lichaamsvorm; de geestelike inwendigheid boven de zinne%
like uitwendigheid.
Sint Pius, 5 Mei 1923.

H. W. E. MOLLER
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UIT ONS LEVEN
Bij den aanvang van iedere nieuwe morgen
knielen veel jonge mannen
en bidden tot God;
verborgen
gaat: een heiligend teken,
door het gehele land hun ontroering,
aanbiddende drang van hun smeken,
geheime schoonheid, als onder struiken
het heldere murmelen van beken:
Heer, in de morgenuren hoor mijn gebed;
roerloos verheugen zich mijn verwonderde lippen:
wit mysterie ging de Hostie aan hen voorbij;
en in aanbidding zwijgt mijn mond:
zoeven droeg zij Christus, de Zoon van de levende God.
U wil ik liefhebben in iedere dead:
mijn handen hef ik tot U,
en hun verlangen houdt hen naar uw zalving open;
de deemoed van mijn gesloten ogen bidt om kracht:
in uren van moedeloosheid leg op mijn voorhoofd,
Alomtegenwoordige, Uw heilige hand:
uit haar trekt koel door mij lets van Uw macht
als ruisende regens door een smachtend land.
Nu ik inga tot een nieuwe ,dag,
blijf bij nib, Heer;
en om al wat ik doe, laat mij gedenken
het ernstige licht van Uw Ogen:
wanneer ik de handen van haar,
, die ik 't meest bemin van alle mensen,
ontmoetend in mijne handen nemen mag,
wanneer mijn lippen eerbiedig beroeren
de vredige vroomheid van haar kommuniennond:
— Heer, Gij weet, hoe wij U danken
in deze stood. —
Door zOveel lief de,
die Gij wonderbaar in haar deed komen,
die Gij vol goedheid in U bewaart
als een avend%stille kerk
het gebed van een vrome,
maak, Heer, mijn hart sterk:
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dat ik goed moge zijn voor haar en voor alle mensen
in de kleine dingen van iedere dag;
dat in de kracht van mijn goedheid
hun stil vertrouwen rusten mag
als een kleine vogel
in de holte
van mijn sterk wakende hand.
Heer, die mij in vele noden zag,
van iced om eigen zwakheid overmand,
geef mij uit de volte
van Uw genaden.
Zie mij na,
nu m'n gang van deze dag begint,
als een goede moeder
aan de deur van haar huis
naar 't weggaan van haar argeloos kind. —
GERARD PANHUYSEN
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TOEN DE HECHTE ZEKERHEID IN HUIZEN%IJDELHEID.
Toen de hechte zekerheid in huizen:ijdelheid
en tussen mensen het veilige vertrouwd:zijn in het dageliks doel en doen
stuk.viel als broos speelgoed van kinderen
— dit wankele evenwicht van ons hart mbest ten onder aan de ruines
der dagen —
onze fiere verblijding en sterkte lag in elkaar als een neergezakt zeil
en aan onze handen ontglee alle steun:
Gij hebt geroepen:
uw Stem bazuint in ontstelling en ondergang:
en de zoeiste koelte zijt Gij voor de ogen die het meest branden.
Gij hebt ons geroepen: arbeiders te zijn in uw steden:
temidden plein:verwarring: rustige verkeersagent
— veel ongelukken voorkomt hij: zijn zekerheid is de overgave:aan:U,—
in mondaine konsert:zaal (verleiding: het achteloos spel van
meisjeshand):
viool:solist die tot U zingt en schreit en rijst in ekstaze,
slaande op het klankbord van zijn ziel: in de denk:spanning der straten
luide omroeper van uw vreugden en toch immer: stilste belijder,
straatwerker die voor de komenden
't plaveisel effen maakt met het asfalt van zijn leven:in:U.
Gij hebt ons:allen geroepen: arbeiders te zijn in uw steden,
onversaagde bouwers aan de skyscraper van uw Tijd:
die gebogen zat over zijn boeken (over zichezelve en zichzelf zocht),
die droomde in de weemoedige romantiek van een stadsgrachtje
bij avend,
die openging aan de dag als een gezongen lied:tot:de:dag,
die de weke bleekheid zijner handen streelde en de ogen zocht van
een vrouw
en niet anders kende dan het verfijnde gebaar met sigaret en wat
broze woorden,
wiens leven was uiteengevallen als een stadsstraat bij avend:
zonder regelmaat, roezemoezig van kleine geruchten en doelloos
— de regelmatige weerkeer van strakke tremvaart%overwinning is
er geweerd
en geweerd de plotselinge verschrikkingen van auto's, —
en wij alien hebben telkens de rauwe opstandigheid van ons vlees:
En Gij hebt onsollien geroepen —
wij zijn nog zo vreemd aan U en nog zo ver van U:
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Gij kent de angst om de zwaarte onzer verantwoordelikheid
en de angst om onze zwakheid:
kom dan, o kom en help ons veel:
dat wij arbeiden aan ons%zelve: met overgave, en gestaag
als schreven we aan onze verzen
— iedere dag
een strak ritme,geheel
in de zware zang van ons leven. —
Wees Gij alleón: de spier,kracht onzer handen,
Gij alleen: de geregelde klop van ons hart,
de durf, de nieuwe zekerheid, de nieuwe sterkte onzer ogen,
de strakke stap onzer voeten wear wij ook gaan,
de nederigheid van ons hoof d, en zijn fierheid.
HENRI BRUNING
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SLEEVAART
Slee:
schummel samenstel van ijzer en houten latten.
En wij storten ermede of van de steilten
— vliedend de luide toppen van ons trotse mens.,zijn —
en willen neérglijen in de wachtende vlakte van uw wil.
Dat ooze slee niet stote
tegen harde hindernis,
niet omsla
door eigen overmoedigheid,
en dat wij dfirven.
Wie zal richten dit schummele samenstel:
het behouden voeren in uw effen dal van nederigheid en stilte.
Die ons richten:
de sterken: die bereikten.
Hun ogen staan vast van durvende vastberadenheid
en sterke zekerheid,
lichtend staan zij
van open eerlikheid
en jonge zuiverheid:
man, die kind bleef,
en in zijn gelouterde ogen
de rust draagt
van uw dal:
die wist to betrouwen op U.
HENRI BRUNIN G
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PAPAVER
Ik ben een wilde papaver,
en bede noch dreigement,
zegening noch verwensching,
maken mij tot een passiebloem.
1k ben een kind van Gods felle zon
en laaiende rosse zomers,
en ik bloei door de liefde Zijner aarde
en straal om der aarde pracht.
Maar boven mij vlamt de hemel
zoo diep en zoo hoog en zoo hel
als boven elke andere bloem;
en de koperkleurige sterren
van loodblauwen Julinacht
gloren op mij niet valer 1
Al de andere bloemen ontloken
als ik in een zelfde lente;
wij zullen to samen verwelken
in 't lijden van eónen herfst.
Doch nu laaien zomer en zon;
nil leef ik mijn roode pracht;
nu brandt mijn scharlaken gloed
door kervel, ranonkel en koren,
door meidoorn en distels en bramen,
want ik ben een wilde papaver,
— ik ben God's wilde papaver! —
en bede noch dreigement,
zegening noch verwensching,
maken mij tot een passiebloem.
MATH. KEMP
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NIEUWSTE DICHTKUNST
2. Karel van den Oever's Open luik (slot)

Werkelikheid, niets dan echte oprechte werkelikheid, willen de
taalkunstenaars van deze tijd ons geven, maar niet zozeer de minder
waardige werkelikheid van buiten om hen zelf, nee, de meest wezenlike
werkelikheid die voor de mens bestaan kan, de inwendigheid, de
werkelikheid van 't leven binnen in. En 't andere is dan hoofdzakelik
maar middel om deze binnenwerkelikheid te verzinneliken, naar buiten
uit te brengen.
Hoe sterker menselik die inwendigheid is, dus hoe geesteliker, des
te idieper levenswerkelikheid kan er geopenbaard worden; 't alter,
wezenlikste, 't allergeestelikste van alle inwendig menseleven, is zijn
leven in de eenheid met) God, is zijn goddelik leven. De kunstenaar
die de goddelike werkelikheid in de mens in evenwaardige uitings,
vormen te openbaren weet, heeft 't hoogst mogelike bereikt.
En dat is ook 't streven van Van den Oever. We hebben 't al gezien
in die eerste verzen van de nachttrein. Telkens die onmiddellike ver,
binding met dat diepste in 't zieleleven, 't igoddelike: de zielehouding
tegenover God, en bijna altijd met die streng eenvoudige middelen,
waardoor uitwendige werkelikheid en inwendige werkelikheid sober
en volstrekt gegeven worden. Luister 'ns naar de laatste verzen van
de nachttrein:
De nachttrein zit vol mensehen
die droomen, waken, denken, wenschen
en vooral met pijn iets verwachten:
zij rijden dagen, weken, nachten
op den brandzwarten bol der garde.
— Is God nog ver? —
Zoo denkt een somber man,
die uit het raampje staarde
naar maan en ster.
'T zieleleven van de mensen daar binnen in die trein in zijn eigen
ziel gevoeld als z'n eigen zieleleven; en zo in dat eindeloos reizen,

in eens in zijn ziel 't opdringende gevoel van de reis der mensen naar
God. Is God nog ver?
Dat is van 'n biezonder sterke werking, om bewust te worden, dat de
enige reis van de mens is, naar God, naar God alleen. 'N storm van
gedachten en gevoelens brengen in dit verband die paar woorden in
onze ziel; dat is ineens 'n openslaan van 'n diepe zielewereld.
Men zal mischien zeggen: dat is alles te snel, te plotseling. Waarom
die zo naast elkaar oprijzende gedachten en gevoelens, zonder enigen
overgang, zonder enige verbinding voor ons genet! Dat is niet vloeiend,
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niet geleidelik, niet langzaam aan genoeg; dat kunnen we zo ineens
niet bijhouden.
Dat is et. Onze tijd die in't stoffelike zo ontstellend gejaagd en
haastig is, werd in de geestelike dingen, in de dingen van de ziel en
God zo langzaam, zo traag. In de uitwendige dingen hebben we wel
geleerd vlug te werken, ons vlug te verplaatsen, maar in de inwendige
werkingen van de ziel zijn velen zo zwak geworden. De kristen,
kunstenaars met hun sterke zieleleven moeten ons weer opvoeden tot
'n eigen zielekracht, de zwakken optrekken tot hun; hier mogen ze
niet zwak worden met de zwakken. Zo leeft toch dikwels de ziel in
z'n inwendig leven: z'n denken en voelen. En daarom geven ze zo die
wezenlike werkelikheid. Doen ze wel 'anders dan de grote sterke dich,
ters in de Bijbel in hun heilige psalmen? Daar vinden we juist dezelfde
uitingsmanier: de goddelike zielewerkelikheden, zoals ze in die heilige
sterke zielen waren met de plotselinge sterke verbeeldingen, zonder
de flauwe doezelingen van geleidelike tussenvormen, juist zo naar
buiten, als 'ze waren van 'binnen.
Alleen 'n leven dat werkelik zo diep en zo sterk mogelik tracht te
leven in God, kan dat zo hebben en heeft dat zo.
Lees (blz. 8) Jezus, de zonde, de nacht.
De nacht is zwart als inkt,
zwart als Oostsindische inkt;
daarin de sterren:
diamanten snoeren, kralen, banden,
die op zwart fluweel,
wit, groen, geel,
branden.
Ilc denk op Jezus.
De bloed,regen op zijn rug
en de doornenswrong rond zijn hersens,
de angst in zijn hart
en de pijn binnen in;
de harde smart
van zijn open,genagelde voeten;
de pijn van handen, oogen, kin
en zijn kennis van d'hoogere zin
waarom wij alien lijden moeten.
De nacht is zwart als inkt
en mijn roemer wijn glimt groen;
Jezus drinkt
den edik mijner schuld;
o sterren, weerspiegeld in wijn;
mijn zonde heeft Gods kelk gevuld,
mijn zonde;
en de brand der sterren is schijn.

141
'T gezicht van de sterrennacht, sober, sterk en zuiver. Maar dat zien,
met dat gevoel, heeft in eens naast zich in zijn denken 'en voelen Jezus,
en 't gezicht van Jezus' lijden met 't onverbreekbaar verband van de
zonde. En de laatste prachtige stroof, waar 't zielegevoel alles over:
heerst, en 't zintuigelik gezicht van de zwarte nacht daarbuiten, en van
zijn roemer wijn daar voor hem, verzinkt in zijn eigen zonde, schuld
van Jezus' lijden. De wijn ziet hij als de edik die Jezus drinkt: „den
edik mijner schuld."
o sterren, weerspiegeld in wijn;
mijn zonde heeft Gods kelk gevuld,
mijn zonde;
en de brand der sterren is schijn.
Die herhaling mijn zonde, daar alleen, in z'n voile enkelheid: dat
is de werkelikheid; en de brand der sterren is schijn.

0 0 0
Maar 't zieleleven van iedereen die zich kunstenaar noemt is niet
zo vol%sterk, of zo volwaardig, dat de inwendige werkelikheid 'n schone
werkelikheid is, 'n wezenlik zieleleven, 'n wezenlik goddelik leven. En
zo krijgen we de dwaasheden van de dadaisten. Theo van Doesburg
meen ik, heeft beweerd „'t dadaisme is 'n ladder zonder sporten,
'n haan met drie poten." T'eerste is malligheid, 'n ladder zonder
sporten, dat is helemaal geen ladder, dat is 'n leugen, 't zijn alleen twee
staken. Maar 'n haan met drie poten, dat is werkelikheid die wezenlik
zo voorkomt. Daar hebben we 't; dat is nu juist de of dwaling van 'n
zuivere kunstopvatting.
De hedendaagse kunstenaar wil , de zielewerkelikheid geven, vol%
komen en anders niet. Maar nu begaan de zwakkelingen presies
dezelfde fout als de naturalistiese kunstenaars van et realisme. De
realistiese kunstenaars wilden in zuivere uitbeelding alle uitwendige
werkelikheid geven in hun kunstuiting, en velen hebben die zinnelike
schoonheid gegeven op uitstekende wijze. Maar de naturalisten onder
hen gaven nu ook de uitwendige zinnelike werkelikheden, die zintuige•
lik walgelik, en zedelik vuil waren. En dat was 'n grove dwaling.
Bestaande werkelikheid was en is dat, helemaal waar; maar dat werke,
like leven heeft volstrekt niets in zich van de schoonheid, en kan dus
niet de werkelikheid zijn die de kunstenaar in zinnelike vormen open%
baren moet.
In 't inwendige zieleleven zijn vele werkelikheden die dwaasheid,
die krankzinnigheid zijn. De werkelikheid in de ziel van 'n waanzinnige
is geen werkelikheid die schoonheid is. De gedachtenreeksen, de ge%
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voelens daarmee verbonden, zijn geen menselike, geen goddelike ge,
dachten en gevoelens meer; geen kunstenaar heeft dus die ziele,
werkelikheden te openbaren. En zo ook alles, wat wel niet in de waan,
zin geboren is, maar toch niet in zuiver redelike menseziele ontstaat,
of alleen door onredelike verbeeldingen naakt elkaar is gezet. Die
inwendige werkelikheden vooral schijnen bij voorkeur geuit te worden
door de zonderlinge dadaistiese alsof,kunstenaars. Dat is dus de haan
met drie poten, die toch geen ernstig heeldend kunstenaar bij voorkeur
als het ding zal kiezen voor zijn schoonheidsopenbaringen.
Als de kunstenaar van de zielewerkelikheid niet zuiver te scheiden
weet, zal ook hij meermalen uiting geven van zieleleven, die op z'n best
moeilik te verwerkeliken zijn voor hoorder of aanschouwer, maar die
meermalen ook niet menselik niet goddelik waar meer zijn, geen
schoonheid openbaren kunnen. En me dunkt dat er onder de verzen
van deze bundel enkele zijn, die daardoor geen schoonheid gegeven
hebben.
Zo bijvoorbeeld de twede helft van 't volgend gedicht: Natuur en
zonde (blz. 11). De eerste zeven regels zijn in alle opzichten voor
treffelik. Weer eerst 'n zintuigelik gezicht, sterk en zuiver gezien, en
onmiddellik evenwijdig daarmee rijst op 'n overeenkomstige ziele,
ziening:
De maan is appelgroen
en geler groeit;
zal ik de sterren zien rijpen?
Rijp is mijn zonde, naakt, ongesnoeid,
door geen mensch te begrijpen;
Weer 'n zuivere natuurziening met sterke beelding:
er is zilver vuur op elke kruin
der kankerige boomen.
Ook de twee eerste regels van de volgende helft zijn goed:
De maan is nu geel%groen
als een knobbekneloen:
daarrond de geprikte sterren kwellen;
gebroken tin op een waterruit;
ik wil het God vertellen.
Want ik hou van God bovenal:
Hij kan de sterren tellen
en begrijpt mijn schuldig geval.
De regels: daarrond enz. begrijp ik niet; noch ieder op zich zelf, noch
hun inwendig verband. Maar erger is, en dit is 'n fout, zoals ik straks
bedoelde, hier dat ineense: ik wil het God vertellen, dat in 't inwen.
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dige zien of voelen geen menselik j.eleverband heeft met de natuur, en
de verbeelding die onmiddellik voorafgaat. Zo heeft ie dat 'n enkele
keer meer in deze bundel: Het open luik.
De laatste regels zijn weer biezonder mooi; 't besef dat z'n lief de
tot God, en Gods alwetendheid, hem begrijpende barmhartigheid
geven zal.
0 0 0
'T is al gebleken, hoe sterk zinnelik,tastbaar deze kunstenaar is
in de uitingsvorm, waarin hij de uitwendige werkelikheid ziet, of de
inwendige to verbeelden weet. Nog enkele mooie voorbeelden.
De avond paling%blauw.
De zon viel dood en haar hoofd vol bloed
bemorst het land . . . .
en 't krommes der maan dat snijdt
een roest,scheur in het nachttapijt.
(De avondstijd blz. 9)
De zee lawaait op het strand:
al de baren groene schulpen,
diaphane stulpen:
de schuimende schubben
(Uit: de zee I, blz. 17)
Gods zeal.' klotsen
de eeuwige baar;
de schuimguirlanden
rond de wereld branden
zwaar.

(Uit: de zee, III, blz. 19)

De worm die vreet in het zoet,appel,vleesch
zijt gij, vervelende zonde.
(God, zonde en duivel, blz. 43)
Eerst die beelding, en dan dat enige woord, dat zo machtig zuiver
dat geestelik afkeergevoel van de zonde uit: vervelende zonde.
Maar 't sterkste diepste van al zijn z'n gedichten De dood (biz.
23-34). Hier al z'n voortreffelike eigenschappen als kunstenaar, met
ook enkele malen z'n zwakheden als boven aangewezen.
1k geef enkel maar deze twee mooie aanhalingen:
Maar de engel die achter elke ster zit
en de zon rolt over akker en veld,
hij weet de zin van elk lijk.
Hoor uit de verre eeuwigheid
luidt de bel van vertrek:
de afvaart van het schip
dat een mensch krankzinnig van haast betreedt,
0, ontroerd door de onverwachtheid.
Dat is de dood. (blz. 24).
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God, God, die uw vinger heft achter de Bergen
en uw vuist bait boven de zee,
die de zon grijpt in den toorn uwer Hand
als een steen naar ons voorhoofd,
die uw mond vult tot een stormwind
en uwe tranen tot regen en vloed. (biz. 28)

Deze dichter heeft van et diepe menseleven niet alleen geweten,
als verborgen achter 'n luik, niet alleen zintuigelik waargenoknen wat
uitwendig zich vertoonde, maar hij heeft 't inwendige gezien, hij heeft
gevoeld.
Het leven is nabij en verre:
het hart des levens weten wij slaan,
de kracht der dingen hooren wij gaan
achter het harde, houten luik.
Toen hebben wij het luik opengedaan. (biz. 5).

H. W. E. MOLLER.
Ons Heren Hemelvaart, 10 Mei 1923.
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DE KERK EN DE KUNST
Er wordt nog al eens gemopperd, in't openbaar en in't verborgene,
dat de Katolieke Kerk de kunst in z'n vrije ontwikkeling belemmert,
door allerlei bepalingen te maken, gericht tegen de kunstenaar. Niet,
katolieken hebben et daar aanhoudend over, en katolieken zitten ook
al in 'de war. Zo zeggen ze ook dikwels, dat van , de bepalingen in't
kerkelik wetboek misbruik wordt gemaakt, dat ze helemaal verkeerd
worden uitgelegd en toegepast, door mensen die et zuivere oordeel
missen, en die de voorschriften misbruiken op ergerlike wijs, om de
onmogelikste en lelikste prullen in Gods huis te handhaven, en et
goede eruit te weren.
Urn 'n zuiver inzicht in deze allerbelangrijkste zaken mogelik te
maken, zal ik al de bepalingen van 't kerkelik wetboek, en enige voor,
schriften in verband daarmee gegeven, volledig hier afdrukken in't
oorspronkelik en in vertaling, en ze alle beschouwen in hun geest en
bedoeling, en in hun praktiese toepassingen, voor alien die enige be,
moeienis hebben met de kunst.
Allereerst 'n heel heldere beginselwaarheid, die we goed moeten
zien. De katolieke Kerk heeft niet de zorg, en kan niet de zorg hebben
voor de belangen van de kunst als kunst. En wel heel eenvoudig
hierom, omdat geen enkel deel van de niet,godsdienstige beschaving
aan de zorg van de Kerk is toevertrouwd. De Kerk heeft als enig doel
de ware godsdienst te verbreiden en te handhaven, dus geloof en
zedelikheid van de mensen te richten naar de wet Gods. Alle waar,
heden van et geloof, alle beginselen van de zedelikheid, behoren dus
geheel en uitsluitend, en onmiddellik tot de rechtsmacht van de Kerk;
en van niemand anders.
Al et andere kan nooit rechtstreeks behoren tot de taak van de
Kerk, maar alleen zijdelings, wanneer geloof of zeden erbij betrokken
zijn, en dan natuurlik enkel voor de belangen van geloof of zeden.
Zo staat et dus ook met de kunst. De Kerk heeft geen rechtsmacht
en dus geen onmiddellike bemoeiing in de kunst, maar alleen in de
godsdienstige belangen, die hoe dan ook in de kunst betrokken zijn.
Toch is de Kerk, uit den aard van de zaak, altijd de grootste bevorde,
raar geweest van de kunst, omdat de godsdienst de diepste en sterkste
beschaving brengt in de mens, omdat de godsdienst alleen aan de
mens z'n voile menselikheid Beef t, en juist de zuiverste en de hoogste
kunst is de openbaring van de voile menselikheid.
Ifeeft de Kerk dan ook enige voortdurende en blijvende bemoeiing
met kunst? Zonder de minste twijfel. Krachtens haar rechtsmacht
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en dus krachtens haar plicht, heeft de Kerk gezag over de gewijde
kunst, en meer biezonder nog over de kerkelike kunst.
T'spreekt toch van zeif, dat zeer ernstige godsdienstige belangen
gemoeid zijn, in de voortbrengselen van de gewijde kunst. Immers
gewijde kunst is de kunst die uitsluitend afbeeldt personen en zaken,
die rechtstreeks in betrekking zijn tot God of tot de eredienst van God.
De voorstelling zeif, dat is de geestelike inhoud, is de uitbeelding van
'n godsdienstige waarheid, of van personen die meer biezonder met de
Godheid verbonden zijn, of van de Godheid zeif. De Kerk moet dus
beslissen of in de stoffelike vormen die geestelike inhoud zuiver is
uitgebeeld, of uit den aard van die uitbeelding t'menselik verstand
geen onwaarheid in zich opneemt. Dat geldt voor't kerkgebouw, dat
geldt voor alles wat in de openbare eredienst van de Kerk wordt
gebruikt.
De openbare opstelling van die uitbeeldingen van geestelike inhoud
door en in 't kerkgebouw, dat de Kerk voor haar eredienst aan God
heeft ingericht, is niet eenvoudig 'n toelating zonder meer, maar 'n
uitdrukkelike goedkeuring door't gebruik zeif, en zo is de Kerk aan,
sprakelik voor de inwerking van die uitbeeldingen op de gelovigen. En
daarom moet de Kerk de voile rechtsmacht over die geestelike inhoud
en de wijze van voorstelling bezitten en uitoefenen.
De Kerk oefent geen gezag in de vraag, of dat kerkgebouw en of
de afbeeldingen en voorwerpen in de kerk kunstwaarde hebben. De
Kerk keurt niet goed of keurt niet af, omdat er meer of minder of
geen kunstwaarde is: de beslissing van de Kerk is geen schoonheids,
waardering, enkel en alleen 'n waardering van de geestelike inhoud,

zoals die tot de mensen spreekt. Wel eist de Kerk dat alles zoveel
mogelik waardig is voor de dienst van God, omdat die waardigheid
onmiddellik de inwerking op de aanschouwers beinvloedt. Maar in't
beslissen over die waardigheid is de Kerk, niet minder als iedere
mens en als iedere menselike instelling, afhankelik van de omstan,
digheden. Immers die uitwendige waardigheid is een met de stoffelike
vormgeving, en daar die stoffelike vormgeving ook van't goddelike
zuiver menselik is, ondergaat de Kerk in deze menselike kant van de
eredienst, ook dezelfde en alle invloeden die de mensen en de menselike
instellingen ondervinden. Toch, t'spreekt van zeif, kan Zij ook de
beslissing over die waardigheid niet afstaan aan anderen. Trouwens
in 't algemeen is er geen enkele reden to vinden, waarom de Kerk, die
wijs en voorzichtig ook hier oordelen en beslissen wil, dat minder juist
en minder zuiver kan doen dan anderen. Integendeel, over de waardige
vormgeving van et goddelike kan ook menselikerwijs in 't algemeen
niemand wijzer oordelen dan de Kerk of et Kerkelik gezag.
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Als we nu de voorschriften van de Kerk beschouwen, zal duidelik
blijken hoe sober, en wijs die voorschriften zijn. Enkele beschouwingen
en gevolgtrekkingen zullen, zo mogelik, de kerkelike bepalingen duide,
liker maken.
Codex iuris canonici,'t kerkelik wetboek, bevat de volgende bepalingen:
Liber tertius. De rebus. Pars secunda. De locis et temporibus sacris.
Titulus IX. De ecclesiis.

Derde Boek. Zaken. Twede Deel.
Heilige plaatsen en tijden. Tietel 9.
Kerkgebouwen.

Canon 1162. § 1. Nulla ecclesia
aedificetur sine expresso Ordina:
rii loci consensu scriptis dato,
quem tamen Vicarius Generalis
praestare nequit sine mandato
speciali.

Canon 1162. § 1. Geen kerk mag
worden gebouwd zonder uitdruko
kelike schriftelike goedkeuring
van de gewone plaatselike Kerk,
overste *), deze goedkeuring kan
echter niet 'door de Vikaris,gene,
raal gegeven worden, behalve als
deze biezondere opdracht heeft.

Can. 1164. § 1. Curent Ordio
narii, audito etiam, si opus fuerit,
peritorum consilio, ut in ecclesia,
rum aedificatione vel refectione
serventur formae a traditione
christiana receptae et artis sacrae
leges.

Can. 1164. § 1. De Kerkoversten
moeten zorgen, na raadpleging, zo
nodig, van deskundigen, dat bij
de bouw of herstelling van ker,
ken, bewaard blijft de vormo
geving door de kristelike over,
levering aangenomen, en dat de
wetten van de gewijde kunst wor,
den in acht genomen.

Liber tertius. De rebus. Pars tertia.
De cultu divino. Titulus XVI. De
cultu sanctorum, sacrarumimaginum
et reliquiarum.

Derde Boek. Zaken. Derde deel. De
goddelike eredienst. Tietel 16. De
verering van de heiligen, heilige
afbeeldingen en relikwieen.

Can. 1279. § 1. Nemini liceat in
ecclesiis, etiam exemptis, aliisve
locis sacris ullam insolitam po,
nere vel ponendam curare imagi,

Can. 1279. § 1. Aan niemand
mag worden toegestaan in de kero
ken, ook wanneer ze niet onder
de gewone Kerkoversten staan,

*) De gewone (plaatselike) kerkoverste is behalve de Paus, ieder voor zijn kerko
gebied, de residerende Bisschop, 'n A'bt of Prelaat niet tot 'n diocees behorende, en
hun VikarisAgeneraal, 'n Apostolies Administrator, Vikaris en Prefekt, en ook zij
die 'bij ontstentenis van bovengenoemden, rechtens hun plaats bekleden. Voor relic
gieuzen in sommige gevallen hun hogere oversten (zie can. 198).
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nem nisi ab Ordinario loci sit
approbata.

of in andere gewijde plaatsen,
enige ,ongewone afbeelding te
plaatsen of te doen plaatsen als
die niet door de gewone plaatse,
like Kerkoverste is goedgekeurd.

§ 2. Ordinarius autem sacras
imagines publice ad fidelium ve,
nerationem exponendas ne appro,
bet, quae cum probato Ecclesiae
usu non congruant.

§ 2. Heilige afbeeldingen, echter
bestemd in 't openbaar te worden
opgesteld voor de verering der
gelovigen, zal de gewone Kerk,
overste niet goedkeuren, als ze
niet overeenstemmen met et be,
proefde gebruik van de Kerk.

§ 3. Nunquam sinat Ordinarius
in ecclesiis aliisve locis sacris
exhiberi falsi dogmatis imagines
vel quae debitam decentiam et
honestatem non praeseferant, aut
rudibus periculosi erroris occa,
sionem praebeant. —

§ 3. Nooit mag de gewone Kerk
overste toelaten, dat in kerken of
andere gewijde plaatsen worden
voorgesteld afbeeldingen, die 'n
dwaalleer inhouden, of die niet de
passende betamelikheid en voeg,
zaamheid vertonen, of zelfs die
aan onontwikkelden aanleiding
geven voor gevaarlike dwalingen.

Can. 1280. Imagines pretiosae,
idest vetustate, arte aut cultu
praestantes, in ecclesiis vel orato,
riis publicis fidelium venerationi
expositae, si quando reparatione,
indigeant nunquam restaurentur
sine dato scriptis consensu ab
Ordinario, qui, antequam licen,
tiam concedat, prudentes et peri,
tos viros consulat.

Can. 1280. Kostbare afbeeldin,
gen, dat is die van belang zijn
door oudheid, kunst of verering,
en die in kerken of openbare
bedehuizen zijn opgesteld ter ver,
ering door de gelovigen, mogen
ingeval herstellingen nodig zijn,
nooit hersteld worden zonder
schriftelike toestemming van de
gewone Kerkoverste; en voordat
deze z'n toestemming geeft, zal
hij bedachtzame en ervaren man,
nen raadplegen.

Als we deze sobere en heldere wetsbepalingen aandachtig beschou,
wen, blijkt ons duidelik de grote zorg van de Kerk voor de ongerept:
heid van haar leer en haar beginselen; en de bepalingen, die onmiddellik
hierop betrekking hebben, spreken dan ook voor zich zelf.
Maar die rechtstreekse bepalingen zijn niet voldoende. Zeer op,
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merkelik is dan ook de zorg van de Kerk voor de kristelike overleve
ring, en et handhaven van haar bekende beproefde gebruiken, de
afkeer van 't ongewone, in't kerkgebouw en alle heilige afbeeldingen.
Alle drie deze dingen komen voort uit datzelfde beginsel: de Kerk
moet met de grootste zorg waken voor de zuiverheid van de Evan,
geliese waarheid. En hier geldt dat wel is waar niet onmiddellik die
Evangeliese waarheid, maar alleen de stoffelike vormgeving daarvan,
of van de plaatsen en dingen die voor de goddelike eredienst nood,
zakelik zijn. Maar die stoffelike vormen zijn van de grootste invloed
op 't aanvaarden van de waarheid, en op de geestelike gesteltenis van
de gelovigen bij de verering van God en et heilige. En nu zien we in
de verschillende bepalingen, hoe de Kerk voor 't Kerkgebouw niet wil
afwijken van de kristelike overlevering (can. 1164 § 1) en voor de
heilige afbeeldingen handhaaft 't beproefde gebruik van de Kerk (can.
1279, § 2. Beide bepalingen hebben dezelfde bedoeling, waakzaam
te zijn bij veranderingen in de vormgeving, omdat zo gemakkelik met
dat nieuwe, met dat andere, dwaling en verkeerdheid kan insluipen.
De Kerk is geen vijand van 't nieuwe, verzet zich niet tegen 't nieuwe,
immers 't nieuwe wordt niet verboden in die bepalingen, veranderingen
zijn niet onmogelik gemaakt, maar 't overgeleverd gebruik van de
Kerk in waardige vormgeving wordt gehandhaafd.
Niet overgeleverde vormen worden geeist, maar waardige vormen
zoals de kristelike overlevering die vordert, en 't gebruik in de Kerk
altijd geweest is.
De Kerk heeft o.a. gekend de Romaanse stijlvormen, de Gotieke
stijlvormen, nooit heeft zij zich verzet tegen nieuwe vormgeving, zelfs
niet tegen de inzinking in de bouwkunst, de barokstijl. De menselike
kant van de Kerk waarborgt ook haar gebouwen en beeldingen niet
tegen 'n verzwakking van de schoonheid onder de mensen. Dat is
zelfs niet 't geval met de liturgiese gebeden, die in hun vorm zeer
duidelik de meerdere of mindre schoonheid tonen van de tijden, die ze
hebben voortgebracht. Maar de Kerk heeft altijd te waken tegen on,
waardige dat is onkristelike, onkerkelike vormen. 'N kerk mag, om 'n
sterk voorbeeld te nemen, er niet uitzien als 'n landhuis, of 'n hotel.
Symbolen of zinnebeelden kunnen maar niet naar verkiezing worden
gekozen en aangebracht. Niet alle manieren voor de afbeelding van
bepaalde goddelike waarheden zijn toelaatbaar, bijv. niet iedere moge
like uitbeelding van H. Drieeenheid, enz. enz.
T'oordeel over 't kristelik en kerkelik gebruik moet 't kerkelik gezag
aan zich houden; de beslissing wordt niet in 'n wetsbepaling neer,
gelegd. De wet bepaalt alleen welke gezagdrager de beslissing heeft,
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en raadt in gewichtige zaken aan, voorlichting te vragen van des,
kundigen.
Zeker 't oordeel van de Kerk of de vormgeving waardig is overeen,
komstig de kerkelike overlevering en gebruiken, zal afhangen, dat
kan toch niet anders, van de kunstopvattingen der verschillende tijden.
T'is geheel onjuist van de Kerk te eisen, dat zij in 'de kunst de eerste
moet zijn in 't aangeven van de juiste beginselen en hun zuivere toepas,
sing. De Kerk is geen instelling voor kunst. Maar dat is de taak van
anderen, van alien, de kerkelike personen als personen niet uitge,
zonderd, die op een of andere wijze bemoeienis hebben in de kunst, of
de opvattingen over kunst kunnen beinvloeden.

0 0 0
Twee opmerkingen zijn hierbij nog te maken. Ten eerste de moeder:
like bekommering van de Kerk ook hier voor de zwakken onder hare
kinderen, voor de onontwikkelden. In can. 1279 § 3, wordt voor,
geschreven, dat in de gewijde plaatsen zelfs geen afbeeldingen mogen
geplaatst worden, die de onontwikkelden in gevaarlike dwaling kunnen
brengen. Duidelik alweer de zorg voor de zuiverheid van de Evangeliese
waarheid. Daarvoor moet alles wijken, en als iets de kleinen ergert, dan
moet dat weggeweerd worden met alle kracht. De Kerk doet niet
anders dan Kristus, die immers ook Zijn wee uitsprak over wie de
kleinen ergeren zal. Geweerd moeten de afbeeldingen worden, zegt de
Kerk, zelfs die maar aanleiding geven tot 'dwaling van , de ongeleerden.
Dus ook al is de afbeelding op zich zelf niet of te keuren. Wat in
de gewijde plaatsen tentoongesteld wordt, moet geschikt zijn voor alle
kinderen der Kerk die daar komen.
Moet idus maar alles toegelaten worden in de kerken, en moeten we
maar goedschiks verdragen, dat de droevigste prullen daarbinnen
worden gebracht en daar 'blijven? Neen, zeker niet, dat is toch nergens
voorgeschreven, of zelfs maar aangeduid of verondersteld. We hebben
met alle kracht te werken, de kunstenaars allereerst, 'dat alles van 't
kerkgebouw en daarbinnen zo waardig mogelik is voor de .dienst van
God. En dus als 'de kunstopvattingen weer zuiverder worden, als de
sc'hoonheidsbeginselen weer helder worden ingezien en juister toe,
gepast, na tijden van kunstverwording, hebben alien die Gods ere:
dienst hooghouden te werken, ,dat die zuiverder schoonheidswaar,
dering ook de waardigheid van Gods eredienst verhogen zal.
Allen die overtuigd zijn van de wezenlike echtheid in de nieuwe
kunst, moeten trachten bij alien 't schoonheidsoordeel te zuiveren,
vooral natuurlik bij hun die in de Kerk invloed hebben op alle zaken,
die ter ere Gods in schoonheid gemaakt kunnen en dus zoveel mogelik
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moeten worden. En we moeten niet vergeten dat de opdrachtgevers
hier ten slotte niet de gezaghebbende beslissers zijn over de kerkelike
geest en 't kerkelik gebruik.
Maar heeft eenmaal 't kerkelik gezag beslist, nog eens niet over
de kunstwaarde als zodanig, maar over de toelaatbaarheid in de heilige
diensten en plaatsen, al zou deze beslissing mogelik op 'n vergissing
berusten, dan hebben wij, alien en 'n ieder te gehoorzamen. leder
katoliek is in geweten verplicht te gehoorzamen aan dat besluit, en
dat niet alleen uitwendig, maar ook inwendig, al is hij overtuigd dat
hier 'n vergissing is.
De meest volmaakte gehoorzaamheid sluit natuurlik niet uit, dat
men met alle behoorlike middelen 't kerkelik gezag tracht te overtuigen
van de onjuistheid van dat besluit.
De twede opmerking, die ik wilde maken is de volgende. De voor,
schriften die ik besproken heb, heeft de Kerk gegeven voor kerken
en andere gewijde plaatsen. Daar laat de Kerk niet toe, wat ook maar
twijfelachtig lijkt aan de kerkelike gezagdrager. En vergeten we niet,
dat als er veel verzet is tegen 'n juistere nieuwe kunstopvatting, nieuw
omdat de zuivere opvatting 'n tijdlang verloren was, dit al ernstige
aanleiding moet wezen voor 't kerkgezag tot grote omzichtigheid bij
't toelaten van , de nieuwe kunstwerken, vooral 'ook met 't oog op de
onontwikkelden, op de kleinen in Gods Kerk.
Welnu de Kerk staat geheel anders in dit opzicht tegenover gewijde
kunst die niet bestemd is voor de openbare of kerkelike eredienst.
Gewijde kunst die alleen voor persoonlik gebruik bestemd is, draagt
niet de uitdrukkelike goedkeuring van de Kerk, zoals alles wat in de
openbare eredienst gebruikt wordt, door 't feit zelf van dat openbare
gebruik. En hier hebben we 'n machtig middel om langzaam aan de
zuivering te voltrekken inzake gewijde kunst. Laat 'de gewijde kunste,
naars hier vooral werken in zuiverder schoonheidsopenbaring, en de
smaak van de grote menigte zal gelouterd en veredeld worden. En met
wezenlik eerlike en juiste beoordelingen in woord en schrift, kunnen
alle kunstkundigen daar stevig aan meehelpen.
Ik hoef er toch niet lang over te spreken, dat hier niet alles geoor,
loofd is. Dat is duidelik. Maar hier zijn niet verschillende bezwaren,
die wel wezen bij de opstelling in kerkelik gebruik.
Ten slotte nog een bepaling van 't kerkelik wetboek die in dit ver,
band beschouwd moet worden, en 'die geldt de openbare verspreiding
van heilige afbeeldingen door middel van de pers.
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Liber III. De rebus. Pars IV. De
magisterio ecclesiastico. Titulus
XXIII caput. II. De prohibitione
librorum.
Can. 1399. Ipso iure prohiben.
tur:
12°. Imagines quoquo modo
impressae Domini nostri Jesu
Christi, Beatae Mariae Virginis,
Angelorum atque Sanctorum vel
aliorum Servorum Dei ab Eccleo
siae sensu et decretis alienae.

Boek 3. Zaken. Deel 4. Leraarschap
van de Kerk. Tietel 23. Hoofdstuk 2.
Boekenverbod.
Can. 1399. Volgens de wet zijn
verboden:
Ten 12°. Afbeeldingen op welke
wijze ook gedrukt, van Onze
Heer Jezus Kristus, van de H.
Maagd Maria, van Engelen en
Heiligen of andere dienaren
Gods, wanneer ze afwijken van
de geest en de bepalingen van de
Kerk.

Bedoeld zijn ook hier weer alleen afbeeldingen, die met godsdienstige
bedoeling of strekking openbaar verspreid worden, die dus recht •
streeks de Evangeliese waarheid schade kunnen doen. *) Weergaven
van kunstwerken als zodanig, die dus met wetenschapo of kunstbedoeo
lingen en niet met godsdienstige strekking worden uitgegeven, vallen
hieronder niet. Natuurlik blijft ook over deze uitzondering of toelating,
zo nodig of wenselik, de beslissing aan de kerkelike overheid.
De kristelike oprechtheid en openhartigheid, die hier zeer zeker
beoefend kunnen en moeten worden, mogen echter 'de leiding niet miso
sen van de kristelike voorzichtigheid. In dit verband lijkt et me dus
wenselik of to drukken 'n „aanwijzing", onlangs door de Kongregatie
van 't H. Officie gezonden aan alle gewone plaatselike Kerkoversten.
Monitum ad locorum Ordinarios.

Aanwijzing voor de gewone plaatse%
like Kerkoversten.

Accidit non infrequenter ut
scriptores, etiam qui ut boni cao
tholici vulgo habentur, in foliis
quotidianis vel periodicis laudent,
magnificent, adprobent libros,
scripta, picturas, sculpturas aliave
id genus ingenii et artis opera cao
tholicae doctrinae seu christiano
sensui contraria, quandoque etiam

„Niet zelden geschiedt et, dat
schrijvers, ook die algemeen voor
goede katolieken gehouden woro
den, in dagbladen of tijdschriften,
aanprijzen, verheerliken of goedo
keuren geschriften, schilderingen,
beeldhouwwerken en andere der
gelijke voortbrengselen van vero
nuft of kunst, die strijdig zijn met

*) Krach'tens can. 1385 § 1, 3, mogen godsdienstige afbeeldingen in 'druk nooit
Terspreid worden zonder voorafgaande kerkelike goedkeuring.
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a Sancta Sede expresse reprobata.

Quam grave rode, si Pastores
animarum haec inobservata et
impunita relinquant, fidelium
scandalum cum fidei morumque
detrimento oriri possit, facile in,
telligitur.
Quod ne fiat Suprema haec
S. Congregatio S. Officii, adpro,
bante Ssmo D. N. Pio Pp. XI,
locorum Ordinarios admonendos
censet, ut pro eorum munere erga
scriptores huiusmodi, si quos
forte inter proprios subditos ades
se compererint (praecipue si de
clero seu saeculari seu regulari),
sive per se sive adhibita quoque
Consiliorum vigilantiae coopera,
tione, non omittant quas effica
ciores in Domino iudicaverint,
nulla interiecta mora, providen,
tias adhibere.

de katolieke leer of de katolieke
geest, soms zelfs door de H. Stoel
uitdrukkelik zijn afgekeurd.
Men begrijpt gemakkelik, hoe
grote ergernis voor de gelovigen,
gepaard met schade voor geloof
en zeden, daaruit kan voort
komen, als de Herders der zielen
deze dingen onopgemerkt en on,
gestraft laten.
Om dit te voorkomen meent 't
Heilig Of ficie, met goedkeuring
van Z. H. Paus Pius XI, de ge,
wone plaatselike Kerkoversten
erop te moeten wijzen, dat zij niet
nalaten, overeenkomstig hun
ambt, tegen dergelijke schrijvers,
als ze die misschien, onder hun
eigen onderdanen mochten aan,
treffen, (vooral onder de sekulie,
re of reguliere geestelikheid), of
persoonlik of iook met medewer,
king der leden van de Raad van
Waakzaamheid, onverwijld die
voorzieningen te treffen, die zij
in de Heer 't meest afdoend zul,
len achten.

Romae ex aedibus S. Officii,
15 Martii 1923.

Rome, in 't paleis van 't H. Of,
ficie, 15 Maart 1923.

R. Card. Merry del Val,
Secretarius.

R. Kard. Merry del Val,
Sekretaris.

(Acta apostolicae Sedis, Annus
XV, vol XV, Num. 4, pag. 152).

(Handelingen van de Aposto,
liese Stoel, 15e Jrg., deel 15, num.
4, biz. 152.)

T'is heel hard, als men z'n werk waarvan men zielsovertuigd is dat
et goed is, door onkunde en bekrompenheid ziet gelasterd en ge,
minacht. Heel hard, als z'n eigen goede werk moet wijken voor namaak,
werk van anderen, zonder ziel, dus zonder schoonheid. Werken, blijven
werken en strijden voor 't goed recht van zuivere schoonheidsbegin,
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selen. Veel harder nog, als 'n kerkelik gezagsdrager 'n bepaald gewijd
kunstwerk van 'n kunstenaar niet goedkeurt, dus verbiedt voor de
openbare eredienst of voor de openbare verspreiding; vooral wanneer
men zielsovertuigd is aiweer, dat dit eigen werk, veel beter dan ander
dat wel goedgekeurd wordt, past aan Gods Huis, of aan de Gods:
verering, omdat et 'n werk is geboren uit 'n kristelik willende ziel, die
't kristelik Evangelie in z'n volheid beleven wil, en wil doen beleven.
Gehoorzamen in kristelik geduld en kristelike onderwerping, en z'n
werk verdedigen met alle behoorlike en gepaste middelen, z'n eigen
kristenziel zuiverder kristen maken, sterker kristenmens worden, en
zo z'n gewijde kunst verdiepen, reinigen, in zuiver kristelike schoon,
heid. Dat is 't zuivere en juiste middel om de zaak te winnen waarvoor
men werkt, de zuivere kristelike kunst, die als enige taak heeft ere te
brengen aan de God van schoonheid, en door de schoonheid 't Evan,
gelie Gods te brengen aan de mensen.
Feest van 't H. Hart van Jezus,
8 Junie 1923.

H. W. E. MOLLER
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VERS VOOR DE JONGE MONNIK.
Aan Pieter en Christine van der Meer de Waleheren.

De meiavond is in de boomgaard gegleden
waar hij de stammen omhelst,
de kruinen vastmeert in aandachtigheid.
Over het gras en de boterbloemen die slapen gaan
— win&vermoeide kinderen
in verre blinkende transen, diep heiligdom van de vliedende dag,
kom ik tot U, Heilige Vader Benedictus,
zooals ik U ken uit de verhalen van moeder
en de Vijf schitterende Wonden geslagen in mijn kindsheid.
De doornen dragen bloemkladden uw vlees
vurig,bedropte hagedoorn: het opstandige bloed geperst uit uw witheid
— de roodborstjes schreiden om U in het hout! —
0 de wierook van uw gekastijde lichaam
in het midden der heilige zusteren,
de vlam van uw woord
als een Godslamp onder hen.
Het Monasterium blauw op de berg
en de witte duiven
die komen pikken uit uw handen!
Een lieve kameraad, een verre onbekende broeder
legt heden zijn hoofd in uw schoot.
Zo komen er velen en altijd weer:
de rinkelende wereld hebben zij gelaten
voor de stille sneeuw waarin uw voeten staan,
de glinsterende gletsjer Gods,
en de nijpende wind der Armoede
die de mantels vreet van het lijf.
Dat hun naaktheid worde gekleed
met de warme wol van het Lam,
Zijn gulpend bloed tot een lafenis
aan de lippen van hen
die het leven hebben aanvaard van het blad,
dat zich verdorren laat in onderworpenheid
— doorruisend de morgenden en de nachten
en met zijn broeders to gronde gaat
voor , de eeuwige terugkeer van Uw lenten,
Uw veropenbaarde majesteit, Heer,
in groen en gewas over de aarde!

WIES MOENS.
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SINT GEERTRUID
X
Hoe Geertruid 't apostolaat beoefende.
Er ontwikkelde zich in Geertruid 'n neiging zowel naar rust als naar

werkzaamheid: waardoor haar leven hoog beschouwend werd en sterk
apostolies tevens: het geestelik egoisme — dat altijd dreigende gevaar
voor de asceet en mystiekus — was haar geheel vreemd: als schuchter
Gods,genieter onttrok ze zich niet aan 't gezelschap: en bezocht in
haar ziel met de sterkste verrukkingen, bleef ze immer in bezorgd
kontakt met de buitenmens, voor zover 't kloosterlik bestaan haar
dit toeliet.
Haar werkzaamheid naar buiten, in tegenstelling met zo menig
modern schijn,apostolaat, nam echter geen aanvang, daar waar de
verrichtingen van haar eigelik inwendig leven eindigden. Ze kende
geen dubbel bestaan: een voor de Heer en een voor de naaste: ze leefde
in de grote syntese van 't prakties christendom, zodat haar levens,
inzicht 't zichtbare en 't onzichtbare omvatte als twee bestaansvormen
van een grote werkelikheid: dus vond ze God in de mens, en de mens
in God. Haar apostolaat was niets anders dan 'n toepassing van haar
kontemplatie: 'n overvloeiing van haar boorde,volle ziel: 'n vreugde,
voile mededeelzaamheid van haar godvruchtige begeestering.
Want laat er de mens maar 'ns buiten, wanneer Gods schoonheid
helder aanschouwd is, en Z'n aliertederste genegenheid over de ziel is
verspreid: en hou de lippen 'ns op elkaar, als 't hart vol vreugde is,
vol verbazing, vol goddelike ontsteltenis. Er is dan ook geen onstui,
miger heraut van God dan de eenzame Gocbschouwer: en niemand
is zo gemeenschappelik, als wie buiten de gemeenschap Jezus verkreeg:
dan ontstaat er 'n drang naar belijdenis, 'n moed tot wereldhervorming,
de coenobiet wordt kosmopoliet, de onbespraakte welsprekend, de
schuchtere stoutmoedig. Er moet dan 'n allersterkst motief zijn om 't
in de eenzaamheid vol te houden.
In Geertruid werd deze drang tot getuigenis en tot zielsverovering
biezonder versterkt door 't vaste besef, dat zij niets anders was dan 'n
onwaardig tussenpersoon in 't verkeer van God met de mens. Gaf
Hij haar gunsten, dan was dat bedoeld om ze uit te delen; hield zij ze
voor zich alleen, dan was dat — beweerde haar ootmoed — schatten
bewaren in 'n mesthoop: maar sprak ze er over, dan werden die gunsten
tot edelstenen, gevat in goud. Want 'n ander gaf door eerie gedachte
meer roem aan God, dan zij zelf, in haar onwaarde en slordigheid,
door 't geschenk van heel haar innigste wezen.1)
1)

Heraut I, 4.
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Prakties idealist als ze was, begreep ze, dat 't apostolaat aan geen
bepaalde vormen gebonden was, en dat 't volstrekt niet ,bestond in
reizen, dopen, preken en in 't paulinies trotseren van gevaren te land
en te zee. Maar 't was voor haar 'n toewijding van geheel haar zelf —
zoals zij was en naar de omstandigheden, waarin ze was — aan Gods
zaak: 'n geven van haar liefste talenten in de bekendmaking van
Gods luisterrijke geheimen: 'n zucht naar winsten voor haar berooide
Bruidegom: 'n volledige dienstbaarheid aan de evangeliese waarheid,
met benutting van elk geschikt ogenblik en met volkomen zorgeloos,
heid voor eigen gemak: zielen, zo sprak ze ontwijfelbaar, laten zich
overal vinden: ze wachtte niet naar gunstige omstandigheden — waar,
mee zo velen hun tijd verliezen — ze schiep ze.
Velen bewonderen dit, weinigen volgen 't na: die 't doen, zijn onze
grote broeders en zusters. Want er is niets zo moeilik dan zich volledig
te wijden aan een grote bedoeling. Hier spelen ons 'n valse zelfbehoucl,
zucht en 'n angst voor inspanning kwade parten, wat we goed praten
met 't mooi woord gematigdheid. Weg,schenking is niet heldhaftig,
maar wel de volkomen weg,schenking, 't uitbuiten van zichzelf in
dienst van Jezus, zonder wikkende en redenerende terughoudendheid,
gul en blij, en ootmoedig genoeg om 't dood,gewoon te vinden.
❑

❑ ❑

De apostoliese ijver van Geertruid is in biezonderheden geschetst
door 'n ooggetuige, die opgetogen verhaalt: „Zij werkte zonder op,
onthoud om alles te verzamelen en neer te schrijven, wat ze nuttig
meende voor 'n ander. En ze deed dit zo zuiver tot lof van God, dat
ze nooit naar iemands dank verlangde, maar enkel 't heil der zielen
zocht. Daarom gaf ze, wat ze schreef, bij voorkeur aan die er 't meeste
vrucht uit zouden trekken, en vernam ze, dat er ergens geen H. Schrift
was, dan trachtte ze dit zoveel mogelik te verhelpen: om allen voor
Christus te winnen. Slaap en rust onderbreken, eten uitstellen, ver,
waarlozen wat voor haar lichaam aangenaam was, beschouwde ze
eerder als 'n vreugde dan als 'n last. Ja zelf s, dikwels onderbrak ze 't
zoet genot der ,beschouwing, wanneer ze iemand bevrijden moest van
'n bekoring, 'n bedroefde troosten of iemand uit liefde behulpzaam
zijn. Want gelijk ijzer in vuur, zelf geheel vuur wordt, zo was zij,
•loorgloeid van Godsliefde, geheel liefde geworden, en wilde niets
meer dan 't geluk van anderen." 1)
❑

❑ ❑

Dat de middeleeuwse abdij 'n haard van beschaving en geestelik
1) Heraut I, 4.
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leven was, begrijpt men weer 'beter, als men Sint Geertruid kent.
Reeds voor 'haar optreden, had zich de roem van 't klooster te Helfta
door heel ontwikkeld Duitschland verbreid, zodat de heren der kastelen
hun dochters graag toevertrouwden aan de adellike abdis van Hackeo
born, die van voornaam geslacht, met sterk wetenschappelike aanleg
en daarbij uitnemend thuis in 't geestelik leven, 'n voortreffelike opo
voeding waarborgde. Maar Geertruid heeft in die dagen deze roem
merkwaardig versterkt, en zo bemerken we, hoe 't druk van bezoekers
kon zijn achter de muren van Helfta. Dat waren edelen en lijfeigenen,
dat waren priesters en leken: want 'n heilige te zien en te horen, blijft
voor ons alien 'n kostbare weldaad: en daar hebben we lange reizen
graag voor over: omdat 't zo bemoedigend is voor onze kleine moed
'n dappere, levensvolle mens te zien: omdat niets zo fascineert als de
kracht van 'n daaclogeworden overtuiging: omdat Jezus zo nabij wordt
gevoeld: en ook omdat in 't liefdeovol en eenvoudig gesprek zoveel
aan licht en troost kan gewonnen worden.
„Wanneer de gelegenheid zich voordeed om iemand 'n raad te geven,
zo vergat ze alle bescheiden schroomvalligheid — 'n deugd, die nocho
tans 't meeste uitblonk onder al haar deugden — ze legde alle menselike
en ongeregelde vrees van haar af, en vol vertrouwen op Hem, die haar
met Zijn geloof gewapend had, en aan Wie ze heel de wereld wilde
dienstbaar maken, 'doopte ze de stift van haar tong in 't bloed van
haar hart, en ze sprak dan woorden van godvruchtige tederheid en
wijsheid, zodat haast zonder uitzondering 'n ieder, die nog 'n vonkje
godsvrucht bezat — hij mocht dan nog zo hard en slecht van geest
zijn — vertederd werd 'door haar gesprek, en minstens zich begeerde
te beteren.
Wanneer zij voelde, dat iemand geraakt was door de prikkel van
haar vermaan, dan neeg ze zich naar hem over in 'n groot gevoel van
medelijden: ze nam hem op in haar liefdeovol hart, en wilde zich geheel
en al geven aan dat vertederd gemoed om 't maar te troosten. Maar
zij schonk die troost in woorden niet zozeer, als wel in 'n godvruchtige
uitstorting van gebeden en wensen voor God.
Want in al haar gesprekken was ze immer beducht dat ze iemand
opwekte tot vriendschap met haar: om zo geen oorzaak te zijn, hoe
klein dan ook, dat de persoon zich van God verwijderde.
Alle menselike vriendschap derhalve, die niet in God haar grondo
slag vond, voor zover zij dit kon nagaan, vermeed ze als jets dodeliks:
en niet zonder grote hartsokwelling kon ze 'n genegen woord aanhoren
van iemand, die al te menselik zich aanbood: ja zelfs niet 't nuttigste
dienstbewijs kon zij dan aanvaarden, en veel liever verkoos ze alle
menselike eer en hulp te missen dan er in toe te stemmen, dat
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iemands hart op ongeregelde wijze zich bezig hield met haar." 1)
Zoo'n zuivere God:zoeker behoefde in de omgang voor ziel,schade
niet bang te wezen: de beschouwing 'dwong hier tot werkzaamheid,
en de werkzaamheid tot beschouwing: en het innig verband, wat
deze sterke en ruime ziel gelegd had tussen 't uitwendige en 't inwen,
dige, maakte haar verschijning tot iets onvergeteliks voor wie er ge,
tuige van was: uitbloei van vrouwelike gratie in al haar bekoorlijkheid,
maar evangelies gestileerd, louter vergeestelikt en met 'n prachtige
verstorven en ootmoedige reserve, die stil maakte en aan Jezus deed
denken: haar zien was reeds beter worden.
0 0 0

Herhaalde malen betuigde Jezus Z'n welbehagen over Geertruids
apostolaat: Hij gaf haar zelfs 'n soort methode van ziels,behandeling,
verzekerde plechtig, dat alle vergissing bij haar onmogelik was, en dat,
wanneer zij sprak, Hij sprak. 2)
En toch: er waren ogenblikken, dat haar die aanloop van mensen
geweldig hinderde: dan kwam opeens 'n hevig verlangen naar de een,
zame Gods,ziening in haar op. Want wanneer tie ziel eenmaal in de
geheimen van Jezus is doorgedrongen, en de verrukkingen der hemelse
schoonheid mag ondergaan, wordt de omgang met al 't menselike, dat
zo uiterst miniem is, zo kleine biezonderheid is ondanks alle groot,
doenerij en dat in z'n grootste grootheid nauweliks 'n zwakke of glans
is van de onzichtbare, opperste Verhevenheid: — tot 'n onuitstaanbaar
torment.
Dan kwam ook weer de verbijsterende angst terug voor de ver,
antwoordelikheid: speelde ze niet met eeuwigheden en oneindige
waarden? En waarom werd zij gezocht: en Mechtild niet? Dit verkeer
met de buitenwereld moest toch ten slotte 't verkeer met de hemel
verslappen: 't was mensen winnen, maar God verliezen.
En dan ineens sloop ze haar eel uit, de tuin in, en verstopte zich:
ofwel, als men haar riep, verontschuldigde zij zich wegens ziekte. Op 'n
Palmzondag ging ze te bed, en hield zich slapende: en de zuster, die
haar wilde waarschuwen, ging stilletjes heen, toen ze dit zag. Maar
Geertruid kon dit toch maar slecht overbrengen met haar fijn eerlijk,
heids,gevoel, waardoor ze in grote openhartigheid en boven menselik
opzicht, alle geheim,doenerij en alle kleine listigheid, alle klooster,
diplomatie verafschuwde. „Moet ik soms zeggen, hoe of 't juist was,
vroeg ze aan Jezus. „Och, laat hun 't loon der liefde door dit werk
der liefde verdienen, antwoordde Hij vriendelik, ik betaal dit loon
zo graag."
1) Heraut I, 6. 2) Heraut I, 4.
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Ook gebeurde 't wel, dat zij ineens opstond, en bruusk weg alle
gesprek afbrak: dan liep ze naar 't koor en bad: „Zie eens, m'n zoete
Heer, hoe zeer me 't verkeer met de schepselen tegenstaat. Was ik
vrij om te kiezen, dan wilde ik geen ander gezelschap, geen andere
omgang dan met U; blij verliet ik alles, en zou naar U terugkeren, o
Hoogste Goed, en enigste blijdschap voor m'n hart en m'n ziel." 1)
Natuurlik zijn dit uitzonderings,momenten: ze zou geen heilige ge
weest zijn, dat is: beheerser van alle onstuimige levenskracht: wanneer
dit niet zo was. Maar door dit onbeheerste, zo ge wilt, wordt de zui,
verheid van Geertruids klooster,apostolaat heerlik betoogd: want ver
boven alle behaaglust, boven alle zucht naar waardering van haar
gaven, boven praatzaamheid en al te natuurlike mededeelzaamheid,
gaat 't apostoliese streven van deze jonge vrouw, die nochtans om haar
nobele natuur zo makkelik haar werk met louter,menselike bedoeling
had kunnen verrichten, en in haar omgang vrouwelik ijdel had kunnen
pronken met haar mooie menselikheid. Ondanks haar drang om aan
Jezus zielen te geven, ondanks 't welslagen en de roem van haar werk,
was de gang van de cel of koorbank naar 't spreek,kwartier voor haar
'n lijdensweg: ze was apostel met bovennatuurlike tegenzin, die uit
bovennatuurilk motief alleen te overwinnen was. 't Apostolaat was
niet bij name alleen, maar in der daad voor haar 'n zending: tegen
wil en dank: alleen aanvaard uit liefde tot Jezus. Maar daarom staat
ze hoog uit boven zo menig ijdelziek Jezus,propagandist; karikatuur
van Paulus, dilettant in Gods,ijver, handelaar in evangeliese teksten
uit egoisties winst,bejag, godzalig retor rijk aan godvruchtige gemeen,
plaatsen, arm aan bete overtuiging.
Als apostel was ze 't gelukkig slachtofefr van twee tegenovergestelde
krachten: drang naar buiten en drang naar binnen: naar zielen en naar
eigen ziel: naar geven en naar ontvangen: naar verkeer en naar een,
zaamheid: naar doening en naar schouwing. Daardoor was haar apos,
tolaat wonderbaar vruchtbaar: 't verdorde niet bij gebrek aan levens
sap: vol groei, wist 't maat te houden: 't ondermijnde zich zelve niet.
Want opgaand in de zorg voor anderen, vergat 't nooit de allereerste
zorg voor eigen ziel. De deugdelikheid van haar raadgeving rustte op
ernstig zelf,experiment: haar zielkunde kwam voort uit Gods,onder,
richt en zelfkennis: daarom was haar methode voorzichtig, nooit hypo,
theties, hoog,eisend en prakties tevens, barmhartig en toch onverzette,
lik: en verwachtte in de gloed van 't begeesterd gesprek alle welslagen
van God: maar verkreeg dan ook meer dan ze verwachtte.
Sittard.
1) Heraut III, 47.
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ZONNEDORP
Wierookt reuk van rijp koren over mijn dorp —
Mijn Zonnedorp een blije FIeilige blinkend mirakuleus,
Zijn rechte armen torsen duizend weelden,
Stralende goudvracht, vlammende graanoogst,
Onder 't schalmeien van helle luchten, —
De Dag: een Groot Woord van God!
God, de Dag als Uw Roep,
Klaroenende Roep van vert' tot vert',
Goudklankige Schal van hart tot hart!
JAN. H. EECKHOUT.
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AAN DE BOSCHDREEF.

XIV.
Het was September geworden. Antoon was reeds vertrokken. Moe,
der zat weer in den kring; haar voile wangen waren ingevallen, de
ronde oogen hadden hun glans verloren en om den vriendelijken mond
lag een pijnlijke trek. Ze was lusteloos geleund in 't kussen dat in den
rug van haar stoel lag.
„La de jong toch eiges veur de peerden zurrege, ge he zooveul van
doen", kwam Annemie toen Rumold opstond.
„De beeste verstraauwe en de dorschvloer nakijke."
„Giene van Marianne die is na de 'ren traauw, nou heelegansch op
z'n juffers in de kleer; toch zoo 'n soon hoed me pluimen 1) 'ne mantel
me 'ne witte overkraag 'n rukske me plooikes en 'n leere taske in
de 're hand."
„'t Sta d'r niks nie en 't is toch de 'ren dracht nie", vond moeder.
„Zoo 'ne kop me . donze pluimkes", weer Leeneke beide handen om
de opgeblazen wangen leggend.
„'k Zie 't toch geer, da heipt nie."
„As ons Treeze na de 'ren traauw op de Boschdreef kumt dan zie de
ze nog in de klare zij", lachte Leene.
„'n Scon bidprintje!" smaalde moeder.
„teen man die mijn ok helpt en 'k wil aveceere me me 'nen uitzet."
„Daar he geen man den tijd veur meske, mot te eiges doen. He ik
ok gedoan."
Fluitend, met een brief in de hand kwam Caspar binnen, hij vroeg
om een postzegel.
Daar kon niemand hem aan helpen.
„Wullie scrijve zoo duk Beene brieve waar?"
„WiMe wa da ge doet? Ge ga me oe briefke en me oe cente, en
dan goof de 't moar gelijk in de bus, dan plekt Peer den postbooi, d'r
wel 'n zegel op", zoo raadde Rumold hem.
„0, dat is al heel gemakkelijk."
„Joa, da doe ie gelijk!" knikte moeder.
Leeneke trachtte 't adres van z'n brief te ontcijferen. Sedert Caspar
zoo vriendelijk haar had uitgenoodigd mee te gaan varen, stelde zij
belang in hem.
Grootvader zat aan zijn pijp te trekken die uit was. Boos wierp hij
die ineens op den grond. „'t Ga nie!"
„Kom Grootvader, nou zal ik je eens helpen", riep Caspar. Hij stopte
de pijp en stak die aan. „no, nou kan je weer rooken, ziedaar!"
1) pluimen : veeren.
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„Nou wa zeg de nou? Kum, ge mot is vrindelijk zijn!" riep Treeze.
„Alles goa zoo, zoo ondereene en deur mekoare; ik, ik wit nie, moare
da ken ik nie lije. Wa he hij, diee, hier van doen?" wees ie naar Andries,
die 'n handvol haverkorrels in Treeze's haar liet glijden.
„Lillek jong!" riep ze gekrenkt en ze sloeg naar hem.
„Daar wijd eweg is oorlog grutvaders, scrikkelijken oorlog en as diee
jong nou nie op den herd ware, witte wa dan?" vroeg Annemie.
„Wa? Dan?" herhaalde hij hen alle aanziende.
„Dan waar de al lank dodgescote."
„Is.... is ,da toch?"
„Nou en wullie, wullie allegaar; en huis herd verbrand."
„Cs Lieveneerke!" Hij bong diep het hoofd, vrouwde moeizaam de
bevende handen en bad.
Geluidloos was Anna komen aanzitten. Haar zacht en bedeesd
gezicht was zoo geheel vreemd tusschen al de haar omringenden.
't Was of ze enkel leefde in haar diepste wezen.
Een stilte zwol aan. Caspar staakte zijn gezang, Andries hield zijn
grappen terug.
Haar bliide stemming na die ontmoeting was gebleven maar ze hield
die zoete vreugde voor zich.
Had iemand haar kunnen vragen waarom ze dit deed, ze zou er niet
p
p hebben kunnen antwoorden. Ze gaf zich gedachteloos over aan zich
zelve en nooit was het bij haar opgekomen, anderen, hoe na ze haar
ook stonden, te mengen in dergelijke gemoedsaangelegenheden.
Morgen was het weer Zondag, ze vleide zich met hoop en zoete
verwachting, hem dan weer te zien „op diee plek".
„Ik goa te merrege me ons Anna noa de Vruugmis!" kwam moeder,
„uni allennig te goan da is mijn nou onwennig."
Anna zag in de grootste verrassing op.
„Wa kek de oarig meske?"
„Da doe de ok noit nie!"
„Ik bin nie gemekkelijk op me 'ne gank; 'k he lank op bed gewest
en in al me 'ne knok zit nog veul pijn." Ze wreef over knieen en
schouders.
„Ons Anna is altijd geer allennig en ze doe alles geer allennig", zei
Leeneke.
„Da, da is toch heelegansch geene waarheid", zoo verweerde Anneke
zich, „moar gullie...."
„Den een is den ander nie", kwam Caspar, „ik ben ook uit den
aard niet zoo praatlustig. Hier Dries vindt dat ik saai ben en ver.
velend."
„He toch nie", riep Leeneke.
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„Nou as ge wilt dan he de proat veur twee", lachte Treeze.
„Ik, ik he noit nie zooveul voor 't zegge", zoo verontschuldigde
Anneke zich nog. Ze zag op als vragend om vergeving voor haar stil.
zwijgenheid.
„Ze trekt op mijne zuster die in 't klOster is, die ha ok noit nie veul
proat; ze prakkezeerde moar, al moar prakkezeere, zoolank totda ze
in 't klOster terechte gekomme is."
„Als Anna haar dan maar niet volgt!" riep Caspar ineens.
„Na 't klOster van St. Arrejaan das andere proat", lachte Treeze
met den vinger naar Anna wijzend.
„Dat is.... idat is van die „twee paar schoenen!" riep Andries luid
en hij stootte Caspar aan; maar die ging er niet op in.
„Neee, ons Anna die, die bleft bij vaders en bij moeders en ze
. bringt 'ne keer 'ne flinke mins op den herd die wa weerd is, die den
grond inga en die as vaders 'nen aauw mins is, hij zag naar grootvader,
in zijne vuutstap ga treee", zei Rumold.
Anna zag op; een felle blos gloeide op voorhoofd en wangen. Ooto
moed en schuldbesef drukte haar wezen uit.
Then zij zich den volgenden morgen met eenige zorg kleedde
riep Annemie haar tot zich. „Ik he veuls te gaauwkes huurah geruupe.
1k ken me 'nen erm en de bieen nog nie eenskes opbeure van de
scrikkelijke pijn, neee 't ga nie.... 't ga nie!"
„Ach minske toch! Ik mende da 't nou geleeje waar."
„Toch nie. Lieveneer moar bidde van hier uit me'ne bedkoets!"
Anna betrapte zich een ondenkbaar kort moment op 'n vreugdeo
gevoel dat ze nu alleen kon gaan; de schaamte daarover voelde ze toch
veel feller.
Ze had reeds lang de kerk verlaten en het dorp lag achter haar toen
ze, langzaam gaande, den klinkerweg volgde. Na dien stormachtigen
avond en nacht was het stil geworden, heel stil. Zij ging langs een
smal dwarspad, dat voerde naar de breede laan die een donkere boscho
inkijk opende. Zonneglimpers speelden hier en ginder op het blinkend
loover, trilden op 't donkere roodbruin van oude dennenstammen en
drongen in het donsozachte mos van den bodem. Ze vernam achter
zich, lichtgaande treden over den weeken grond. Bij elk naderend geluid
voelde zij het hart zoo heftig slaan dat ze een oogenblik haar tred
moest inhouden om adem te scheppen. Op eens wendde zij het hoofd.
Onder haar beheerscht uiterlijk straalde haar ziel als in feestelijken
gloed.
„Annekei"
„Gij hint hetl Ge kumt zoo zuut en zoo zacht."
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Met slecht verholen bewondering zag hij in de reine oogen waaruit
hooggestemde vreugd hem tegenblonk.
„Ik heb je gevonden en ik, ik ga niet meer van je weg, nooit,
nooit meer!"
„Is da toch?" Ze hield haar tred in en zag verrast naar hem op.
Ze had die enkele woorden heel zacht, maar met klem en beteekenis
gezegd; want met hem zag ze het groote geluksmoment van haar leven
naderen. Hij bong zich voor over tot ze het oog langzaam naar hem
opsloeg. En hij onderging weer dezelfde gewaarwording als bij de
eerste ontmoeting met haar. Hij voelde en besefte dat hij met zachte
vingeren haar schuchtere ziel, haar rein gemoed, moest naderen met
gekuischte woorden en gewijde gedachten.
„Ik ga nooit meer van je heen", herhaalde hij. Gevoelvol en diep
drong zijn woord tot haar innerlijk wezen door.
„Ach wa is da mijn goed! Wa is da mijn zoalig!"
„En, je weet niet wie ik ben en je weet niet van waar ik kom?"
„Gij zijt 't waar?"
Hij ging aan haar zij, ze vertraagden hun pas en zwegen beiden een
oogenblik; en dan: „Heb je heel dikwijls aan mij gedacht meisje?"
„Altijd waar?"
„Voelde je voor me kindlief en meende je stellig dat ik terug zou
komen, Anneke?"
„Gij ha mijn de beloft gemakt, waar?"
Hij peilde 't reine zieltje en toetste aan de groote liefdeschat waar%
nevens geen plaats was voor twijfel en achterdocht. Haar simpele
woorden die de nobelste gevoelens opwekten; ze waren hem van on%
schatbare waarde.
Hij bemerkte het; telkens van terzijde, keek ze met onverholen ont%
zag en bewondering naar hem op.
„Zeg me nou: „Zou je met me willen gaan? Gaan met me, waar
ik ook heen ging. Alle hier achterlaten? Denk er over voor je me
dat antwoord geeft Anneke, meisje?"
Het antwoord kwam zonder aarzelen:
Ze bleef opeens stilstaan. „Ach moar da, da mot te toch wete hoe
geer." Haar laatste woorden gingen over als in een zucht. De groote
oogen zagen recht in de zijnen.
„Ha je bent te goed voor deze wereld kind." Hij zegde het met
oneindige teederheid in zijn stem.
„Ik kom je halen, opeisschen, want waarachtig, je hoort me, ja,
je bent van mij. Is 't niet?"
„Wa is 't mijn goed, as gij Ada zeet. Da 't toch nog zoo he meuge zijn!"
Er vleugde een mooien lach over de lieve mond. Ze naderden de dreef.
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Hij zegde haar zoete woorden van afscheid met de belofte, niet lang
te wachten om te komen naar de Boschdreef.
In dat vooruitzicht ging ze ongemerkt binnen om alleen zijnde ibeter
de klank van zijn stem te kunnen nahooren, zijn oogenglans nog te
kunnen zien, elk van zijn bewegingen nog in herinnering te houden.
Zoo zoalig zoo goed vuulde ze d'r aige of 'r wel 'n wonder me haar
gebeurd waar.

XV.
Het werden gure najaarsdagen. Forsche wind sloeg wild in de bont
geworden bladeren die afgerukt, verwoeien over kale akkers en tegen
den wegberm waar ze bij hoopen samen schoolden. Ze woelden dooreen
en hipten telkens op, stuiptrekkend als stervende vlinders, dwarrelden
ze nog omhoog, om dan ineens weer voortgedreven te worden in razen,
den vaart.
De Dommel lag nu grauwgrijs, zonder glans, zonder lichtgesprankel
en driftig joeg de golving voort tusschen de vaalgroene oevers. Het
bosch geleek zwart onder den donkeren hemel. Een lage suizing ging
door dennetoppen en fluittonen gilden tusschen de stammen. De bloe,
men van Antoon's tuintje hingen slap aan de stengelen, vaalwit en
verschrompeld.
Met Caspar en Andries verzorgde Rumold de paarden die stampten
en onrustig werden. De luiken wrikten nu en dan uit de haken en
sloegen met geweld dicht. Rumold nam een korf vol ritseldroge boonen
mee naar binnen. Het vale licht viel bleek in en liet de hoeken half,
duister. Het vuur gloeide roodgeel in de zwarte haardgrot; grootvader's
leerbruin gezicht was fel beschenen. Begeerig naar wat warmte, spreid,
de hij zijn vingers uit boven de vlammen.
Treeze hield een stuk linnen waaraan ze bezig was omhoog; ze
stampte nijdig met den voet toen ze gewaar werd dat ze de mouw ver,
keerd had ingezet. „Daar he 'k nou 'ne gansche middag zitte prutse
veur niemendal; daar!" Ze smeet 't van zich.
„Joa zoo, zoo mot,te moar anvange meske, dan kum de d'r goed as
ge in oe aige 1) bint", verzuchtte moeder van uit de bedstee. Haar
stem was verzwakt en klonk lusteloos.
„Ha 'k Fried z'n maauwke d'r moar 't achtersteveur ingezet dan kon
ie mijn noit nie d'r enne geve." Ze bootste het toedienen van een klap
na. Ze zuchtte en lachte toen ze weer begon te tornen. „Ge zou d'r oe

geduld hij verspeule."
,,Joa, nou 't ga zoo gemekkelijk nie as ge wel ment „da prutswerk,
zoo gezeed!" riep Leeneke; ze verstopte een paar handschoenen van
1) in oe aige:: in je huishouden.
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Caspar die ze meende te heelen, toen Rumold haar de korf boonen
overreikte.
„'k Heur zoo.... da gij.... da gij in den November al tot oewen
trouw ga", zei vader, met donkeren blik.
Treeze mompelde wat onverstaanbaars, en eindelijk: „Nou 't zou
zoo erg toch nog nie zijn. We kenne mekoare al lank!"
„Ge zult toch wel in 'ne koets goan, 't mocht is zijn da ge oe vuutjes
stOtte", plaagde Leene.
„Die zal ze toch nog wel is ne keer stOtte", kwam moeder.
Anna kwam van 't opkamertje; ze nam de boonenkorf en begon
uit te pellen.
„Wat mot daarmee gebeure?" vroeg Caspar.
„Da 's 'n goei werkske veur our riep Treeze, „die mot,te pole;
boone pole."
„'k Zal 't wel klaarspele, ik ga Anneke helpen." Hij zette zich nevens
haar en begon onhandig. Leene deed 't hem voor.
„'t Wurdt raauw weer", bromde Rumold.
Anneke was geheel ingenomen door haar zoet geheim: morgen,
morgen zou hij komen in de dreef en spreken met vader en moeder.
Met trillende vingers en afwezige gedachten pelde ze boonen en ze
liet Caspar begaan die haar onhandig hielp. En in haar vol geluk
beef de ze toch voor het oogenblik dat ze zijn komst ging aankondigen.
Ze wilde 't besef nog niet tot zich doen doordringen van den omvang
der beteekenis die 't bezoek voor haar ouders moest hebben.
Ze zocht naar woorden om het te zeggen. Wanneer? Ineens....
Morgen? Morgen na het gebed? Toch ontbrak het haar niet aan moed
om het uit te zeggen in het voile licht en voor hun oog; dat bezwaarde
haar niet, maar dan lag het daar open, voor ieder's oog te kijk, allen
konden er aan toetsen dat voelde ze als bij intuitie. Zijn naam had
klank voor haar gekregen en wondere beteekenis. De sfeer waaruit hij
kwam en waar hij haar brengen zou, was haar vreemd, maar verbe6
ding spon en tooverde er de heerlijkste droomen omheen.
MARIE GIJSEN.

168

HERB OREN,
8
Gelijk gij van een ster geniet,
pas als het in en om u stil is,
wat van den grooten vrede is,
geniet alleen de groote vrede —
Zoo zal de groote vrede pas
den zin genieten van Herboren,
want telkens is het eene ster,
die opging in den grooten vrede
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ANTWOORDEN VAN DE KATOLIEKE NEDERLANDSE
BOUWMEESTERS OVER DE RICHTING IN DE
KERKELIKE BOUWKUNST
Vele katolieke bouwmeesters hebben ons hun antwoord gezonden
over de richting in de kerkelike bouwkunst (zie biz. 63). Wij beginnen
hier met de openbaarmaking daarvan, achtereenvolgens naar de tijd
dat ze zijn binnengekomen. Eerst alleen de antwoorden zonder meer,
daarna wensen we 'n overzichtelike uitwerking daarvan te geven.
REDAKTIE VAN ROEPING

1. Antwoord van bouwmeester Nic. Molenaar Sr., Den Haag.
Antwoord op vraag 1.
De bouwkunst van de 19e eeuvv w heeft ons wat den kerkbouw betreft
gewezen naar die der middeleeuwen. Zij heeft ons herinnerd aan het
schoone en doelmatige daarvan en ons aangespoord daarop voort
te bouwen.
Voortgaan met stemming te brengen in onze kerken, stemming tot
eerbied zoowel op droeve als op blijde dagen van het leven, om bij,
stand te vragen in de beproevingen voor elkeen weggelegd in eene
rustige ruimte zonder stoornis in eene omgeving waar wij ons thuis
gevoelen.
De middeleeuwsche kerken hebben zich eeuwen lang staande ge,
houden en he'bben voldaan aan de godsdienstige gestelde eischen en
ik zou Been rede kunnen aangeven waarom in dezen tijd ten opzichte
daarvan andere eischen moeten worden gesteld.
Wat betreft de economische eischen kan door zuinigheid meer een,
voud worden betracht hetgeen aan de esthetische ten goede komt.
Niet alleen van binnen maar in geheel den bouw bezit de middel,
eeuwsche kerk hoedanigheden welke wij wat vorm en constructie
betreffen niet mogen voorbij gaan zonder daarmede kennis te maken.
Het streven van onze voorgangers in de vorige eeuw met Dr. Cup
pers aan het hoofd die in die richting voortgingen kan dan ook als
hoogst gelukkig worden beschouwd. Een andere richting b.v. in de
renaissance zou voor onze baksteen minder geschikt zijn geweest.
Bovendien de renaissansche kerken met vormen enz. van het hei,
densch tijdperk afkomstig, kunnen wij om de kunst bewonderen maar
komen niet met onze romantische aanleg overeen.
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Eenmaal die richting der middeleeuwen genomen zijn wij ze verder
gaan ontwikkelen en getracht te verbeteren met toepassing van nieuwe
vindingen op technisch gebied.
Antwoord op vraag 2.
De beginselen welke mij leiden bij den kerkbouw zijn vrijwel in het
vorige antwoord omschreven n.l.
Voortbouwen met de goede beginselen van de middeleeuwsche
architectuur, constructies en vormen trachten te verbeteren in verband
met nieuwe technische vindingen, en streven naar eenvoud.
Mij regelen naar omstandigheden welke zich telkens weer anders
voordoen en rekening houden met de omgeving van de plaats waar
gebouwd moet worden.
Antwoord op vraag 3.
Mijne meening omtrent de tegenwoordige kerkelijke bouwkunst is,
dat er een verlangen bestaat om wat nieuws te geven en sommigen
zouden blijkbaar geheel willen breken met de traditie.
Het toepassen van eigendunkelijke vreemde aardigheden is geen
voortgang in de kunst en zullen ons geen nieuwe richting bezorgen,
een zwaluw maakt geen zomer.

'Gravenhage 28 April 1923.

NIC. MOLENAAR, Sr.
Architect B. N. A.
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2. Antwoord van bouwmeester Jan Stuyt, Den Haag.
Met belangstelling nam ik kennis van Uwe circulaire en breng gaarne
hulde aan Uwe activiteit, die van zoo daadwerkelijke lief de voor betere
toestanden op gebied der Kerkelijke kunst getuigt.
Maar wat zal ik op die vragen antwoorden? Zou de beantwoording
van vraag 1 en 3 werkelijk van belang zijn? — ik weet het niet, doch
wel weet ik dat het zeer interessant kan worden eens een goed
antwoord op vraag 2 te krijgen, van de verschillende kunstenaars, die
zich met de verheven taak van de Kerkebouw bezig houden.
Sinds lang reeds ben ik bezig mij rekenschap te geven van het sub 2
gevraagde, hiertoe geprikkeld door de dikwerf ongure theorieen, die
men met betrekking tot de moderne kunst te hooren en te lezen krijgt.
Wanneer mij zoo nu en dan de goedkoope beweringen over de
komende cultuur in de ooren suizen, of ik krijg bij officieele gelegen,
heden vergaderingslyriek over de geest van den modernen tijd te
hooren, dan blijven bij eenig nadenken, zooveel vraagteekens over,
dat ik er mij al sinds eenige jaren toe heb gezet te onderzoeken naar
de beginselen, die ons bij onzen arbeid leiden.
Sindsdien is dat een zoo buitengemeen interessante arbeid gebleken,
dat ik mij hierin met vreugde pleeg te verdiepen — doch het arbeids,
veld is zoo uitgebreid en voor zoo ver ik kan nagaan ook dermate
onbewerkt gebleken, dat er nog wel eenigen tijd over heen zal gaan eer
ik een eenigszins overzichtelijk geheel zal hebben verkregen.
Ilc stel mij dan ook voor binnen niet al te langen tijd een boek uit
te geven, waarin U naar ik hoop een duidelijk antwoord zult ont,
vangen op de door U sub 2 gestelde vraag.
Het zal een handboek worden over „de Architectonische Com,
positie" waarin ik zal trachten tegenover hen die heden ten dage de
noodzakelijkheid van wet en regel in zake kunst en dus ook bouwkunst
beoefening beslist ontkennen — het goed recht en de noodzakelijkheid
te verdedigen van de groote beginselen, waardoor wij ons bij onzen
arbeid hebben te laten leiden. Mag ik U dus om wat geduld verzoeken?
a hoop U eerlang het verschijnen der eerste of levering van mijn
werk te kunnen melden.
Meimand '23.

Hoogachtend,
JAN STUYT, Arch.
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3. Antwoord van bouwmeester A. Boosten, Maastricht.
De tweede helft der 19e eeuw heeft als reactie op de Barokke uit
leving der Renaissance, op Kerkelijk gebied een componeeren op
Romaansche en Gotieke vormen gebracht.
Zat van de Barok met zijn losbandigheid zocht men naar een meer
gebonden vormgeving.
Men heeft gemeend deze te krijgen door het overnemen der uiter,
lijkheden van Gotieke en Romaansche kunstwerken.
Door het bestudeeren der oude werken en het verrichten van zui,
vere opmetingen, kwam men tot een ambachtelijk constructief her,
leven.
Enkel op deze basis was het mogelijk de kunst uit Naar verval te
brengen.
Hierin zit naar mijn meening de groote verdienste van een Violet
le Duc en Dr. Cuypers.
De periode van teruggang tot de middeleeuwsche stijlvormen bracht
echter een overdreven liefde hiervoor mede. Gevolg hiervan is ge,
weest de restauratie van monumenten in z.g.n. oorspronkelijken stijl,
met zijn uitwerpen van kunstwerken uit andere perioden.
In dezen tijd was het mogelijk dat stations, fabrieken en wolken,
krabbers gebouwd werden met Gotieke en Romaansche gevels. De
ontwerpers typeerden hun werk door eronder te zetten „in Gotieke
Stijl", „in Romaansche Stijl", enz.
Men vergat echter dat alle imitatie van een voorbije periode, hoe
groots en heroisch deze periode zelve mag zijn, een zwakte en senti,
mentaliteit is. De tijd zelf met zijn nieuwe techniek en zijn hygienische
eischen en sociale inzichten, maakt de imitatie tot een parodie.
Wie durft het aan een gotieke locomotief, automobiel, zeeschip of
vliegmachine te maken, terwig er toch gotieke wagens en schepen zijn
geweest, welke niet belachelijk aandeden.
Wordt het uitbreidingsplan eener stad of het ontwerp eener nieuwe,
in middeleeuwschen vorm, niet reeds onmogelijk gemaakt, door de
eischen van den tijd zelf. Zijn niet de weinige nog bestaande middel,
eeuwsche huizen door gewijzigde levensomstandigheden, bijna on,
bewoonbaar geworden? Zoo moet ook de kunst gedwongen door de
nieuwe techniek, het tijdperk der machine op een andere manier gaan
uitbeelden als het tijdperk van het handwerk.
Hetzelfde recht der ouden, om met het vorderen van handwerk en
wetenschap van de houten kap, over te gaan in tongewelf en ver,
volgens in kruis, en stergewelf en van het smalle raam met zijn mono,
liete overspanning over te gaan in het breedere, met overboging, hebben
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mijns inziens ook de kerkbouwers van onzen tijd, om aan beton en
ijzer eigen vormen te nemen ter overspanning van ruimten en openino
gen. Waarom zouden nieuwe mogelijkheden thans ontstaan niet aan
het Kerkgebouw toegepast worden?
Met de vorderingen der Techniek en Wiskunde, vermaterialiseerd
in machine, beton en ijzer, wijzigt zich ook de vormgeving der produko
ten en komen er na ons nieuwe technische mogelijkheden, dan zal ook
een nieuwe vormgeving, de momenteele verdringen.
De tijd van het handwerk en den analphabeet is voorbij en die der
machine, met zijn ontwikkelden bedienaar aangebroken.
Welnu dan is ook onherroepelijk de aestetiek van het handwerk
voorbij en die van de machine (in den breeden zin) aangebroken.
Even goed als de voorbije tijd zijn hoogste kunnen in handwerkeo
lijken geest in dienst van God en zijn Godsdienst stelde als het edelste
wat die tijd te geven had, en hieruit de Kerkelijke kunstuiting van
dien tijd ontstond, even zoo goed heeft onze tijd het recht God aan
te bieden en in dienst van Hem te stellen, het beste van onzen tijd,
de door hen zelf gegeven techniek en wetensohap, met hun geestelijk
beheerschen der doode materie.
Onsterfelijk belachelijk maakt hij zich, die de kunst wit dwingen in
andere banen dan van onzen tijd. Kunst kan niet anders zijn als de
spiegel van de kultuur van zijn tijd en elke uiting, welke dit niet doet
is geen kunst geweest, kan geen kunst zijn en zal het nooit worden.
Laat de kunstenaar het beste geven van wat in hem leeft, ter eere
van Hem, waaruit alle kunst voortkomt en waaraan zij dienstbaar is.
Wie hieraan besnoeit doet Gode niet toekomen wat van God is.
In alle tijden heeft men de beste kunstenaars van de wereld opo
geroepen om hun kunst in dienst van het geloof te stellen, zouden zij
thans moeten verwezen worden naar profane werken en aan het Huis
Gods alleen de minderwaardige imitatie en de leugen .gebracht
worden?
Ons Geloof is echter een levend Geloof, en daarom zal zijn kunst
een levende zijn, alle stijlmaniakken ten spijt.
Maastricht 10 'Mei 1923.

A. BOOSTEN.
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4. Antwoord van bouwmeester P. G. Buskens, Rotterdam.
Met genoegen wil ik, zij het dan ook in verband met beschikbaren
tijd zeer in het kort, antwoord geven op de drie door U gestelde
vragen, daar omtrent den kerkbouw in het algemeen, doch speciaal
de kerkbouw van den laatsten tijd, niet die begrippen gangbaar zijn,
welke den bouwmeester steunen moeten in zijn pogen om de gods%
dienstige economische en aesthetische eischen van de aantrekkelijk%
sten onder de bouwwerken tot hun recht te doen komen.
Ik juich het ten zeerste toe, dat de Redactie van „Roeping" wil
trachten daarin verbetering te brengen en hoop van harte, dat de te
publiceeren antwoorden en de overzichtelijke uitwerking, welke U zich
voorstelt daarvan te geven, onder de oogen mogen komen van alien,
die in eenigerlei vorm bij de opdracht van plannen voor kerkelijke
bouwkunst betrokken zijn, niet het minst van de eerwaarde heeren
geestelijken.
1. Wat is Uwe meening omtrent de herleving der kerkelijke bouw%
kunst in de 19e eeuw?
Kort en bondig deze, dat een herleving, aanvangende ongeveer bij
het herstel der R. K. Hierarchie niet te ontkennen is en deze in ieder
geval voor ons land, hoofdzakelijk te danken is aan het genie Dr.
P. J. H. Cuypers, den kunstenaar bij de gratie Gods, den grooten
bouwmeester, groot in zijn geleverde arbeid en grootsch in zijn schep
pingen, die ons de kunst geleerd en nagelaten heeft, den God onzer
altaren weder waardige tempels te bouwen niet alleen, doch ook vol%
komen harmonisch te versieren.
Aan den buitengewoon vruchtbaren arbeid van dezen rasartiest
hebben wij naast het goede begrip der degelijke, logische en soliede
constructie, te danken, de kennis van het juiste gebruik der materialen,
gepaard aan een hooggestemde aesthetische uitbeeiding.
Een gelukkige omstandigheid was daarbij het optreden van het
St. Bernulphusgilde, dat onder leiding van bekwame en kunstzinnige
geestelijken steun gaf aan onze kerkelijke bouwkunst en dientengevolge
mede gewichtige diensten bewees aan de herleving dier kunst.
Voor de tegenwoordige kerkelijke bouwkunst komt mij een studie
dezer kunst van de tweede helft der negentiende eeuw dan ook on%
ontbeerlijk voor.
Die studie zal ons hoeden voor excessen, zonder tot slaafsche navol%
ging te leiden, terwijl we ons beter rekenschap zullen geven ook van
het gebruik der nieuwe materialen, waarmede we tegenwoordig over%
stelpt worden.
2. Welke zijn de beginselen, die U leiden bij Uw kerkbouw?
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Deze zijn velerlei, doch in het kort deze:
Rekening houdend met de voor ieder deel van ons land wisselende
behoeften, een Gode waardig gebouw te stichten, aan de omgeving
aansluitend, en dat logisch in opzet, constructief eenvoudig, aesthetisch
van opvatting is, daarbij finantieel bereikbaar en toch alle waarborgen
voor duurzaamheid biedt. Tevens moet het alle geloovigen gelegenheid
geven den priester aan de altaren of op de preekstoel te zien en te
volgen.
Dat de wenschen van den bouwheer daarbij gewicht in de schaal
leggen spreekt van zelf en is het steeds mijn standpunt, dat wanneer
persoonlijke, van eigen inzicht afwijkende, wenschen niet spotten met
alle begrip van bouwkunst en goed betoogende argumenten die wen,
schen geen andere richting kunnen geven, de architect zooveel kunste,
naar moet zijn om, het bovenstaand in het oog houdend, een alleszins
eerbiedwaardig en tot bidden stemmend geheel te ontwerpen en daar
te stellen.
Daarbij moeten onder bezieling en hooge leiding van den architect
de medewerkers aan den bouw arbeiden om tot een in alle onderdeelen
harmonisch doorstralende eenheid te geraken.
De architect moet zijn de man, die het geheele ontwerp overziet en
hebben de medewerkers zich aan zijn leiding te onderwerpen. Overal
waar dit niet geschiedt ontstaat een rammelend geheel, daar dan
zoowel de een als de ander tracht zijn werk het meest op den voor,
grand te doen treden.
Tot navolging eener bepaalde stijl behoort men zich niet te laten
verleiden, al zal de studie dier kerkbouw uit vroegere perioden van
groot nut zijn. Hoogstens zal de een of andere stijl als prototype
kunnen dienen, doch in ieder geval zal de geest van den tegenwoor,
digen tijd het bouwwerk moeten bezielen.
3. Hoe is Uwe meening omtrent de tegenwoordige kerkelijke
bouwkunst?
Het is vermoedelijk Uwe bedoeling te vernemen hoe ik denk over
de uitingen der „modernen" onder de kerkenbouwers n.l. van degenen
die zich losgemaakt hebben van de traditioneele stijlen. De producten
welke de laatste jaren door de stijlnavolgers zijn tot stand gebracht
zijn m.i. zoo aan alle kunst vreemd, dat een „meening" er over geven
mij overbodig voorkomt.
Datgene wat de laatste jaren door vooraanstaande kerkenbouwers
is gewrocht, heeft in vele opzichten mijn sympathie.
Op hetgeen door jongeren is tot stand gebracht kan in enkel opzicht
gerechtvaardigde kritiek geleverd worden, toch verdient veel onze
belangstelling.
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Het zij dat de oplossing van den eisch van den tegenwoordigen tijd,
dat alle geloovigen de altaren en preekstoel moeten kunnen zien, is
gezocht in den koepelbouw van grooter afmetingen, hetzij in de een,
voudigste oplossing door overspanning der groote ruimten met in het
gezicht blijvende kap, reeds verschillende bouwwerken leverden het
bewijs dat een in alle opzichten eerbiedwekkend Godshuis gebouwd
kan worden.
Dat daarbij zijbeuken van dusdanige breedte, dat daar ook geloo,
vigen plaats vinden, uit den tijd zijn, behoeft geen betoog.
Teneinde de overspanning te verminderen kunnen zijbeuken, alleen
dienend voor gangpad, worden ontworpen, hetgeen tevens een ge,
wenschte schaduwwerking kan te weeg brengen, eventueel nog ver,
sterkt door aan, (uit)gebouwde kapellen.
We gaan de goede kant uit, niettegenstaande de mogelijkheid, dat
vooral bij toepassing van gewapend beton voorloopig nog onbevre,
digende resultaten bereikt worden.
Doch „Keulen en Aken zijn niet op een dag gebouwd" en met eenig
vertrouwen van de bouwheer in den eenmaal gekozen architect, die
bewezen heeft het vraagstuk te beheerschen, staat het vast dat de
„moderne" kerkelijke bouwkunst op een dusdanig hoog peil komt,
dat zoowel de geestelijken als leeken daarin bevrediging vinden.
Dat het daartoe moge komen tot meerdere eer en glorie van den
„Magister Operum" van den Meester van alle werken, van Hem zonder
Wiens machtigen steun, wij werklieden tevergeefs arbeiden, is de
oprechte wensch van
Rotterdam 12 Mei 1923.

P. G. BUSKENS, Arch.
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5. Antwoord van bouwmeester Jos. Ritzen, Heerlen.
1. Wat is Uw meening omtrent de herleving der kerkelijke bouw,
kunst in de negentiende eeuw?
Wat in het algemeen onder deze herleving wordt verstaan, de
neogothieke periode, is bij zuivere analyse niets anders dan een der
fasen der eklektische periode, hier gekarakteriseerd door het her,
nemen der middeleeuwsche vormen, waarvoor de stoot was gegeven
door het romantisme, evenzeer als het bouwen in andere oudere vor,
men veroorzaakt was geworden door de archeologische studien van
Winkelbach etc.
Wat de neogothiek meer bracht dan de andere vormnabootsingen,
was, dat de verloren kennis van konstructieve elementen door de zeer
ernstige studie van geniale bouwmeesters, weer herleefde.
Dit kon aanleiding worden dat bij zuiver esthetisch inzicht de bouw,
kunst tot werkelijke herleving komen zou.
2. Welke zijn de beginselen welke U leiden bij Uw kerkbouw?
Prof. De Wulf in zijn Oeuvre d'art et la beau* p. 35 schrijft:
Ce qu'il y a de plus eleve et de plus ravissant dans l'art, l'homme le
tire de lui,meme. Et quand cet homme s'appelle Homêre ou Phidias,
Dante ou Giotto, Michel Ange ou Raphael, Beethoven ou Wagner, la
personalite creatrice s'affirme si imperieuse, que l'oeuvre jaillissant de
ces riches natures, commande le milieu apres lui avoir obei et ouvre
pour l'avenir un sillage nouveau,
en J. Maritain in zijn Art et Scolastique p. 63:
S'agit,i1 apres cela plus particulierement des beaux arts, leur contact
rare et les trancendentaux leur cree, quant aux regles de l'art, une
condition tout speciale.
Et tout d'abord, ils sont soumis a une loi de renouvellement, done
de changement. p. 64. La beaute a une ampleur infinie, comme l'etre.
Le genie, le createur en art, est celui qui trouve un nouvel analogue du
beau, une nouvelle maniere dont la clarte de la forme peut resplendir
sur la matiere.
P. 77. L'art comme tel, n'existe pas a imiter, mais a faire, composer.
ou construire, et cela selon l'objet meme a poser dans l'etre (navire,
maison, tapis, toile coloriee ou bloc taille).
Ik ben overtuigd dat in de zinnen van deze kenners der scholastieke
wijsbegeerte meer dan voldoende duidelijk wordt gezegd, dat vast,
leggen der kunst in banden van traditie onmogelijk en verkeerd is.
De veranderende eischen der liturgie (vrij zicht op het altaar), de
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nieuwe materialen en constructieve mogelijkheden, tezamen met den
evolutioneerenden vormwil, maken het esthetisch en rationeel on,
mogelijk, in welke opdracht dan ook, de traditie voorop to stellen.
Een ernstig bouwmeester zal dan ook vooral bij het uitwerken van
een kerkplan, afgezien van de meer algemeene vormgeving in verband
met het milieu, de eischen der opdracht vrij verwerken tot een esthe,
tisch geheel, waarin het ideeele inzicht van het wezen van het Huis
Gods en de technische mogelijkheden van het materiaal de vorm,
bepalende faktoren zijn.
3. Hoe is Uw meening omtrent de tegenwoordige kerkelijke
bouwkunst?
Mijn sterke stellingname tegen de traditie geeft wel den ondergrond
dezer meening weer.
De kerkelijke kanon is berucht geworden door de onjuiste inter,
pretatie, die de weinig of niet kunstfilosofisch onderlegden en esthe,
tisch voelenden daaraan gegeven hebben, en dat is de zeer betreurens,
waardige en haast onoverkomelijke hinderpaal voor elk zuiver werken.
In hoeverre de tegenwoordige kerkenbouwers volgens de inzichten,
waarvan ik de overtuiging heb, dat ze, gezien de bronnen waaruit ik
ze verkreeg, alleen juist zijn, hun werk concipieeren en uitvoeren, wil
ik niet nagaan daar ik in gespecialiseerde critiek zou vervallen.
Heerlen, 12 Mei 1923.

JOS. RITZEN.
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6. Antwoord van bouwmeester Pierre Cuypers, Amsterdam.
Uw overrompelende vragen betreffende de kerkbouwkunst bereiken
mij door toevallige omstandigheden eerst heden zoodat geen tijd tot
overweging meer overblijft, en ik dus eenigszins oppervlakkig zal zijn
in mijn antwoord.
Omtrent de herleving der kerkelijke bouwkunst in de 19e eeuw valt
uit oorzaken en uit gevolgen zeer veel te zeggen! Deze zijn echter
tamelijk algemeen bekend, omdat het aan vele menschen is „geleerd"
of zij het zich zelf hebben „geleerd". Of de feiten echter zijn begrepen
en wel zoodanig, dat zij een vruchtbaren bodem vormen om in latere
tijd op voort te bouwen is nog een vraag.
a stel ze mij globaal aldus voor.
De gewijzigde politieke en economische omstandigheden maakten
het mogelijk dat vele kerken werden gebouwd. Toevallig begon in
dienzelfden tijd o.a. Dr. Cuypers te ar'beiden.
Het hem geschonken groote talent ging gepaard aan een bijzonder
groote werkkracht, een ijzeren wil en een geweldig doorzettings
vermogen.
Deze factoren zijn oorzaak dat hij een grooten invloed uitoefende
op de kerkelijke bouwkunst van zijn tijd. Zijn groote strijdlustigheid,
schudde de menschen tegen wil en dank wakker, waardoor meerdere
belangstelling ontstond, die echter te geforceerd was en te veel een
zijdig van buiten of kwam, waardoor het meestentijds slechts „ver,
standelijk" werkte en slechts zeer zelden tot beleven der kunst kwam.
„Men" begon zijn lesje te leeren van slechts logische constructie,
vormen te mogen toepassen, van goed, waar en schoon te zijn, van
naar de logische reden der dingen te vragen, maar dit is als „resultant"
absoluut onvoldoende, kan slechts een basis vormen om op te gaan
werken; men bleef aan de oppervlakte, had een recept geleerd, zonder
voldoende begrip te hebben voor de toepassing van die recepten bij
de beoordeeling van kunstwerken.
Een gotisch baksteengewelf constructie bijv. was logisch dus een
andere oplossing niet, of werd tenminste zeer wantrouwig bekeken.
Een andere oplossing moest aan dezelfde oude eischen voldoen.
De tegenwoordige inzichten in het wezen der zelfde materialen zijn
echter aanmerkelijk gewijzigd en daarmede de logische mogelijkheden
van vormgeving, doch dit wordt door de oppervlakkigheid niet be
grepen.
De 19e eeuw heeft ons dus een grootere publieke belangstelling in
de kerkelijke bouwkunst bezorgd, en den hedendaagschen bouwmees
ters een hechte basis om op voort te werken, niet naar het uiterlijk,
uitsluitend de vorm, maar naar het innerlijk, het begrip.
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Toen had de architect te strijden tegen een publiek dat de zaak koud
liet, en niets wist, nu echter staan wij tegenover beoordeelaars die
„iets" weten en zich daardoor sterk voelen, maar niet begrijpen.
Het geheel is dus verder gekomen, maar de tegenstelling tusschen
bouwmeester en publiek zal nu veeleer lastiger te overwinnen zijn
dan toen.
Onder „bouwmeester" moeten dan echter alleen worden verstaan
de meest vooruitstrevenden van onzen tijd want van een schijn van
eenheid van opvatting over de heele lijn, is geen sprake, en dus ook
niet van een „tegenwoordige kerkelijke bouwkunst" of men zou de
chaos bestaande uit de „neo's" van alle vroegere stijlperioden en
copier' van „neo's" zelfs neo,waterstaat, met enkele moderne uitingen
er tusschen, zoo moeten betitelen.
Bouwen geschiedt niet alleen op papier en in een binnenkamer en
dus kan ook het juiste inzicht in bouwen niet slechts theoretisch ver.
kregen worden en nog minder de evolution in het inzicht ervan.
Bouwen is het afdeelen van ruimten, met stoffen, met materialen.
Een logisch gebruik van deze ruimten en materialen is natuurlijk
een hoofdeisch, als men wil trachten een „redelijk mensch" te zijn.
Men moet het wezen van zijn materialen dus trachten door en door
te kennen, alvorens men kan probeeren ze logisch te gebruiken, dit
zal echter slechts in en gedurende het bouwen kunnen geschieden,
waarom dan ook de praktijk in deze steeds voorop moet gaan en de
theorie slechts secundair kan zijn.
De inzichten zelfs van de reeds lang bekende materialen (om van
de nieuwe niet, en van de ruimten nog maar heelemaal niet te spreken)
kunnen steeds dieper gaan, en daardoor veranderen, en daardoor
andere vormgeving meebrengen, het is dus minstens genomen kort:
zichtig een nieuwe vorm te veroordeelen alleen omdat zij nieuw is,
wat toch zoo ontzettend veel gebeurt, als we bijv. alleen maar eens
denken aan het metselen van hooge vakken met steen, waarvan de
lengteas vertikaal staat.
Men vergeet te veel dat juist de bouwkunst, in zich, een sterke rem
heeft tegen te ver doorgevoerde constructieve willekeur, aangezien de
natuurkrachten nog steeds meespreken en onverbiddellijk werken.
Bij eenvoudige bouwwerken schaadt een onderschatting van de
mogelijkheden van de materialen minder dan de overschatting, doch
bij grootere ruimten zijn zij beiden even gevaarlijk, terwijl een ernstig
bouwmeester steeds zal streven naar een gepaste soberheid, in het
gebruik ervan.
Een ernstig werker blijft practisch gesproken dus steeds experimen.
teeren, om alles beter te kunnen doorgronden. Voor een kerkgebouw
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dient hier m.i. tot op zekere hoogte een voorbehoud te worden ge,
maakt. Het Huis Gods toch moet het waardigste zijn wat wij maken
kunnen, en daaraan moet al het andere ondergeschikt zijn, zoodat wij
hierbij slechts in toepassing moeten brengen wat wij volkomen be,
heerschen.
Ideeele beginselen voor „Kerkbouw" kunnen feitelijk niet volkomen
worden gegeven, of misschien zou men dit kunnen samenvatten in
„in uiterste consequentie zoo volmaakt mogelijk Roomsch Katholiek
te wezen."
Een programma voor kerkbouw wordt meestal of in het geheel niet,
of zeer onvolkomen gegeven, en beperkt zich dan gewoonlijk tot be,
paling der beschikbare gelden, der gewenschte hoeveelheid plaatsen,
enkele practische en enkele liturgische eischen.
De ,bouwmeester moet daar dan zelf de rest aan toe voegen. Dit
is echter misschien wel gelukkig, daar hij zich dan in ongebondenheid
aan hem heilige banden kan gaan binden. Een model programma is
niet te geven daar dit te zeer van wisselende factoren afhankelijk is.
leder mensch zal dan ook anders reageeren op een opdracht om een
Huis voor onzen God op te richten. Veelzijdig zal de bouwmeester
zich moeten geven; de artiest in hem zal al jubelend gaan loven en
biddend dienen; de bouwkundige zal zijn kennen en weten moeten uit,
buiten, om de artiest zooveel mogelijk te volgen en te steunen, en hem
bovendien binnen de grenzen der realiteit te houden; de vertrouwens,
man (want dit moet de bouwmeester even goed zijn, of liever nog
meer zijn dan een advocaat, docter, of notaris) heeft te zorgen dat
aan de door de opdrachtgevers gestelde eischen wordt voldaan, en dat
bijv. door den artiest niet worden vergeten, dat een bepaalde groep
personen in zijn bedenksel moet kunnen bidden, en zoo nog veel meer.
Ilc geloof absoluut niet aan de waarde van recepten, maar de vol,
gende punten, de godsdienstige, economische en esthetische eischen
betreffende, zullen altijd goed overwogen dienen te worden.
De godsdienstige eischen blijven altijd dezelfde, maar kunnen zelfs
haast buiten ibeschouwing blijven, omdat ze bij consequente door,
voering der economische en esthetische eischen, hierin van zelf zijn
opgenomen, omdat die de reden, bestemming en doel, van het gebouw
geheel bepalen waaronder ook liturgische handelingen vallen, waar,
door de liturgische eischen vanzelf naar voren komen.
De economische eischen zijn absoluut afhankelijk van de plaats, en
de daar aanwezige omstandigheden, waar het kerkgebouw moet
komen.
Esthetische eischen moeten worden bepaald naar de plaats, de mate,
rialen, en de bestemming.
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Dit is alles weliswaar zeer vaag, maar ik geloof dat het weinig nut
heeft, dit in het algemeen nader te preciseeren daar toch ten slotte
de waarde van het kunstwerk geheel afhankelijk is van de capaciteiten
van den bouwmeeser. Het allerbeste en meest doeltreffende middel om
te geraken tot een kerkelijke bouwkunst welke voldoet aan de eischen
te stellen door de eigentijdsche samenleving, is de onverschrokken
praktijk, ernstig werk leveren, en daden stellen.
Om daden te kunnen stellen moet er werkgelegenheid zijn, doch
ik geloof wel dat die zou kunnen vermeerderen, zoo de gelijkgestem,
den niet alleen in het openbaar maar vooral ook voor elkander een
opbouwende kritiek hadden, waaraan in dezen tijd van verwarring en
overschatting van het individualisme (gevolg van egoIsme) zulk een
groote behoefte is en die zeer zeker de eenheid van inzicht zou be,
vorderen, het resultaat der actie zou bespoedigen, en haar kracht
vergrooten.
De gestelde daden en werken onder de aandacht van het publiek
brengen, zal m.i. veel meer en grooter gevolgen hebben, dan getheore,
tiseer of gephilosofeer erover.
Een onwillige (want dit is het toch helaas in de meeste gevallen)
laat zich niet zoo licht overtuigen door woorden alleen, maar wij
moeten kerken bouwen, die, wanneer zij worden betreden, ook door
de onwilligen, niet hun archeologische of philosofische of esthetische
hersenknobbels aan het werk zetten, maar die hun op de knieen doet
vallen en tot God doet bidden, zonder dat zij weten waarom, liefst
nog zonder dat zij weten hoe het Huis is waarin zij zijn, en zeker niet,
hoe de onderdeelen zijn waaruit het is samengesteld.
Amsterdam, 13 Mei 1923.

PIERRE CUYPERS.
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MOEDER, GEEF ME DE ZON!
Moeder,
toen ik nog een kleine jongen was, en je zei:
Kijk daar zit een vogel in de peereboom. Toen heb je me geleerd hoe
de eeuwige muziek to hooren is. En hoe ik de kamperfoelie ruiken
moest.
Voor mij geurde ze, als voor geen ander.
En ik was toen erg gelukkig.
Maar nu,
Moeder, laat nu je hand zijn, beschermend als een kerkdak, boven
m'n arm, moe hoof d.
Moeder, ik ben het thema van de muziek vergeten. En de kamperfoelie
heeft nu vruchten. Giftig,roode.
Van de weg ben ik gedwaald. M'n wonde voeten cadanseerden op
de klop van m'n bloed.
En ik heb de geur van je haren, moeder, gelaten, voor de prikkellucht
van het haar van m'n meisje.
Maar, haar gezicht laat ze niet zien, ik zie alleen haar haren.
En zoo loopen wij....
Zij, veerend als in dans,
ik, strompelend als de nar, achter de bruid van z'n heer.
En langs de weg verliest ie liedjes....
Mei '23.

ALBERT KUYLE
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MEI.
Lief,
in je oogen lees ik de verrukking om het leven.
Je vreugde om het zelf,zijn, en om het zijn van alle mooie en goede
dingen.
ZOO is 's zomers een merel op de top van een hooimijt.
Z'n keeltje barst van ontroering om het leven.
ZOO is een pinksterbloem, die de vouwen uit z'n bloemblaadjes
waaien laat.
Dat is heel vroeg.
Als de schooiers van achter de heggen kruipen. De dag is vol zon,
en vol vreugde. Maar het brood is duur.
Aan dit alles denk ik, als ik in je oogen zie.
Je leven is vlugge trippeling, snel en gelukkig. Karekiet langs de on,
begaanbaarheid van het riet.
Later zal in je handen het brood zijn. Geel en good.
Samen zullen wij het breken. Voor alle menschen.
En een ieder zal verzadigd zijn, als ik.
En dan 's avonds zullen we lezen, (we zijn daags goed geweest voor
ieder), dat gebod:
— Bemin Uw naasten gelijk U zelven
En beiden zullen we onze handen leggen op het boek.
Mei '23.

ALBERT KUYLE
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DE VERJAARDAG.
De vroege ochtend.

Hij wordt wakker in et hel metalen spel der kariljon,klokken over
de stad. Uit de diepe donkerte van de nacht, kijkt hij in 't koel
stralende licht van de morgenzon, en denkt: „et is goed weer!" Dan
schiet door z'n hoofd als 'n fijn gouden straaltje: „Ah, nou is ze jarig,
Alice!" Even ligt ie te denken, kijkend naar de stralend gerezen dag
en de hoogopgaande bomen in de tuin aan de overkant; 'n warme
geluksgolf slaat door 'm been: nu is ze jarig! Hij denkt alleen daaraan,
zegt: „Jezus, geef Alice...." 't Kwam niet verder, hij kon z'n ge,
dachten nog niet als 'n massa klaarliggende aren saambinden tot een
sterke schoof. Straks zou ie wel bidden, nu alleen maar aan haar
denken.
Hij stand op, en ging zich klaarmaken om naar de kerk te gaan. —
Onder et wassen en zich aankleden, denkt ie steeds maar na over et
grote stille geheim van Jezus, van haar en van hemzelf.... Laat nu
maar, et bidden komt straks wel terecht! Hij gaat zo gauw mogelik
om alles rustig te laten worden binnen,in,zich, dan bid je et best.
Parelgrijs staat de lucht over de stad; er hangt 'n wijde koele stilte
in de straten die hij vlug doorlOOpt; 'n postman brengt brieven; en
meer drukwerk nog, viel 'm op. Zij ook zou vandaag van hem 'n epistel
krijgen.... Dies est laetitiae, alweer, alweer, altijd maar vreugde,
dagen, zelfs op de werkse dagen Zondag Laetare. En hij begon te
lachen, stilletjes voor zich uit; z'n ogen glansden van vreugde; aan
haar denken maakt altijd licht in je hoofd; dan zie je alles in 'n goue
schijn komen liggen en rustig worden; dan wordt et in je hoofd 'n
uitspreiding van 'n wereldwijde schoonheid; de glans die daarover
schemert, is dezelfde als die in haar ogen ligt bijwijlen.
En hij had maar naar binnen te kijken om heel de wereld te zien
onder die glansgloed. Ja, dat was geluk! 'n Stil geluk dat bepeinsd wil
worden; soms 'n jubelend geluk, alsof alle registers in de hemel worden
opengezet en de storm davert en dreunt door de ziel.
Even was 't zonnelicht getemperd door 'n laag wolken; toen stiet de
zon ertegen met felle kracht, en brak eensklaps volkomen door; er
viel 'n gouden regen neer over de brokken wolk,grijs, en als 'n leeuw
kwam hij klimmen boven de kartelige wolken.
In de verte lag et station in pralende glorie. De bomen stonden
feestelik in 't licht; de zon poeierde goudstof tussen hun jonge groene
blaren; de huizen erachter staken felrood af.
In de kerk.

Hij bemediteerde et wonderbaar gebeuren in de ziel: Jezus daalt
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daarin neer en geeft zich de mens gevangen; die kan met Hem doen,
wat hij wil; zo vliegt 'n duif in z'n kooi. Jezus maakt alles wijd en ruim
daarbinnen, 'n witte klaarte van licht.
De Kommunie met Jezus brengt et sterke levensrietme aan, waar,
door et leven iedere dag opnieuw de spil krijgt, waaromheen alles
zich groepeert in evenwichtige strakheid. Dan kan naar buiten 'n dag
zich laten aanzien als 'n vreugdeloze doodse vaalheid met et werk.
van,iedere,clag, van binnenuit straalt 'n licht als van auto,lantaarns
z'n klare schittering vooruit de dag in, tot de zon wegvloeit in de
deemstering der avondwolken, ja tot in de nacht, als , de zilver,
gehoornde maan staat te fonkelen.
Toen hij opkeek in de kerk, zag hij daar alles in 'n strakke flonkering
van licht staan: et altaar waar et offer de Vader was opgedragen, et
priesterkoor met z'n stijgende trappen, opvoerend naar de offerberg,
de pilaren in hun sterke rust van altijd,maar,torsen. De kerk was dan,
in die momenten van langzaam terugkeren naar de Bingen van de
wereld, et voorportaal der wereld, waarin nog hangen de wierook en
de schittering des hemels. Daar had plaats gehad et mysterie dat iedere
dag opnieuw fascineert: Jezus die zich vernedert als 'n slaaf voor de
heerser mens, en zich de Vader offert; et grote moment vooral als
Jezus opdraagt al de smarten en vreugden, al et lijden en geluk van
iedere dag en nacht in de kelk; de priester heft 'm, God de Vader laat
er welgevallig z'n oog op rusten, Hij omstraalt 'm met Z'n zegening.
0 dan je te kunnen vernietigen tot niets in Jezus, als de golfslag der
liefde over je heenslaat!
Hij bad, innig van dankbaarheid, voor et meisje Alice, die hem als 'n
vleugelspreidende Engel was voorgegaan in de vlucht naar Jezus' Heilig
Hart, en door de geurige wierook in haar kleed en haar, door de ver,
liefde rust in haar ogen, in hem et sterk verlangen had gewekt, te
mogen , deelhebben aan 't dageliks wereld,bruiloftsmaal.
Welk 'n plotseling zwellende vreugde was 't hem ook geweest te
mogen ervaren: hoe wijd,omvattend de liefde tot Jezus is! Omdat die
geen menselikheid vernietigt, omdat die niet moordt et bloeiend leven
der ziel. Haar in Jezus te mogen liefhebben, was z'n Columbus,ontdelc
king geweest: 't vinden van 'n nieuwe wereld die hij alleen kende met
die ene machtige Jezusboom, wiens wortels in de aarde dringen en
wiens kruin omspeeld wordt door et glorierijke licht van de hemelen;
dan botten de knoestige takken met hun groene blaren, et is zomer.
Jezus staat in de wereld, en alle leven, iedere daad, iedere verrukking
en iedere pijn is 'n tak aan de boom: Jezus. OOk z'n liefde voor et
meisje.
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Als Jezus maar sterk is in ons, kan Hij veel dragen, en et leven
bot uit in almachtige vaart tallen kant.
De klas.
Ook voor de klas was et die dag niet als gewoon. Wanneer de zon,
de voorjaarszon zo door de matglanzen naar binnen wazigt — en
vanuit je hoofd straalt 'n andere zon naar ibuiten, dan is et of alles
op de wereld 'n dwaas geluk is. En je vergeet de arend die wiekt
boven de donkere afgrond der smart.
't Was leesles, over aardbeienkonfiture, uit 'n boek van de feestelike
schrijvers de Schartens. 0 de wonderbare gloed die glanst over hun
werk, de gloed van de schoonheid die zij zien in et armzaligste krot
van 'n huis of om de gevouwen handen van 'n oud vrouwtje! Hier et
nerveuzig gedoetje van 'n oud dametje dat aardbeienkonfiture maken
wil en er maan geen slag van heeft, — de petillante, flikkerende hulp,
vaardigheid van et jonge meisje.
't Werd les in praten als 'n jong meisje, met hoog stemmetje, frans,
luchtig op,en,neer. Tenslotte zou dan de Oliekoek et doen, hij met z'n
altijd,en,eeuwig groezelige snuit, z'n manieren van eeuwig debater,
worstelend opstandige tegen de strafekspedities die van uur tot uur
tegen hem gevoerd werden.
„Als ik 't goed doe, hoef ik dan die straf niet te maken?" en ter
ere daarvan wou ie dan nu 'ns proberen met meisjesstem te lezen; je
hebt immers altijd kans dat ze om je lachen — en dan is 'n school,
jongen z'n prestige kwijt.
„Ze zong als de Lorelei...." Wie was de Lorelei!
Er moest verteld over de Lorelei.
Van de vreemde vrouw, leunend aan de rots, — en de schipper,
voor op de angstige plecht van z'n vaartuig. Zij daar hoog in et wijn,
kleurige goud van de ondergaande zon, en onder hij in et blauw van
et donkerende dal.
Waarom zonk et schip?, en de visser sloeg geen geluid! Maar zweeg
— en staarde, staarde slechts naar de vrouw die met smartelik lang,
zaam gebaar haar haren kamt, and singt ein Lied dabei.
De Lorelei vernevelde in 't avondduister, niemand weet waar ze
bleef.
Maar in de Rijnbocht zingt et water nog altijd na et ruisende lief des.
lied, en aan de oever of op et water vangt men nog wel de vage
klanken die de visser stamelde toen hij wegzonk.
Maar om ze te horen moet er liefde zijn in je hart, dromen in je
verbeelding, en vreugde in je ogen, moet je rijp zijn van liefdegeluk,
als 'n vrucht doorgloeid van zomerzonnestraling.
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De wandeling.

't Was noen. De zon stond stil te stralen, en gaf z'n zoele voorjaars,
warmte. Hij voelde 't aan met 'n aangename prikkeling van z'n zinnen.
Onder de al groenende bomen langs de rei was er overigens van de zon
zo bijster veel niet te merken. 't Koele water lag stil te dromen naar
de lucht; met forse greep omarmt et heel de groep huizen. Stil, rechop,
in et water stonden die aan de overkant, oude en nieuwe, allerhand
bouwsels, — en daartussen af,en,toe eensklaps 'n fantastiese over,
stOrting van jong fris groen dat in de zomer als 'n golvend bruidskleed
afhing langs de statige woonsten en ze overdekte als 'n eksotiese
droom. Dan weer et geel verweerde van de Middeleeuwse woningen.
Et hevige spel der kinderen rondom 'n fontein, al maar voort —
opjubeling van jonge stemmen, dan eên alleen, hoog opstijgend als 'n
vogel naar de zon, en kristal daarna et tinkelend uiteenspatten....
dan de dans, de ringelrei van harba lorifa!
Aan de kant van et water, op 'n bank, de oudjes. Niet veel te zeggen
meer .... 0 hun lange leven samen! Ze kenden elkaars dromen wel
zonder spreken. Over hun afgeleefd wezen de vrede, et stile, dood,
stille wachten op de eeuwige stilte. Daar is geen vrees voor et komende.
Hun leven was 'n vlam voor alien die hen kenden, 'n stille witte vlam
die brandde en verwarmde. De jonge zomerzon deed hun goed.
Na 'n hoekomdraai stond hij buiten. Jets verder weg, hoog op
'n heuvel 'n molen, de wieken slaande als stormde 'n razende ridder of
op z'n heerlike meid. 't Leek wel of de duivel te malen zat in Vlaan,
deren! Malen, malen, malen, al et rijpe koren van de oogst tot meel.
Zaaien, zaaien, zaaien eerst in Vlaanderen: de bergen korrels tot 'n
wuivende oogst in de zomer.
De rei boog weg, om de stad heen.
Hij ging de bosweg in. En slaande met z'n stok in de laatste dorre
blaren van de vorige zomer, valt 'm 'n gedachte in.
....Hij 'n oud mannetje, eerbiedwaardig met z'n witte baard, als
Faust gebarend temidden der kinderen die et Meifeest vieren — en
naast hem z'n vrouw, oud, oud, heel oud, allebei. ZO, dat ze niet meer
ieder op zich konden lopen, en ze gearmd moesten gaan als op de
trouwdag. En dan voortstappen, zoetjes over deze weg, 'n oud man,
netje, 'n oud vrouwtje, getween, zoetjes, zoetjes voort.
Ach nee! dat was nu 'n vizioen, erger als de Apokalyps.... 't leek
nergens op.
Daar ginds buigt de weg, bij dat ouwe tolhuis — 't lijkt we! 'n vesting.
De bomen erheen staan toch netjes op 'n rij.

Daar zou op die hoek zij kunnen verschijnen opeens, en voor hem
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staan, met 'r ogen stralend als fonkelende edelstenen, 'r mond als 'n
frisse vrucht, met 'r hoofd in 'n glorieende zonnelach, zij met heel 'r
heerlike hoge wezen.
Zij zou ook kunnen staan wachten daar, en dan opeens vanachter et
tolhuis en de bomen tevoorschijn komen als 'n kwajongen.
0! 't was 'n wonderlik stille middag. De stilte golf de over hem
heen — en stilte kwam aansuizen vanuit de altijd groene dennebossen
rechts, met hun schemerdonker, waar de lucht achter brokjes matglas
scheen te doezelen. Links ligt Calvarie: 'n glooiing in et kale zand
met wat naakte bomen erover geplant, blinkend afstekend tegen de
donkere dennebossen daar achter weer. Calvarie, de dode dorre
schedelplaats . . . .
Plotseling, daar achter de bomen op de weg, ergens ver weg, ratelen
van 'n kar over de keien. Toen brak iets open in hem: 'n oud heimwee.
Waarnaar....
In de daadloze dromende stilte de felle ratel van 'n kar over de
keien — reminiscens aan zichzelf: de ziel die ontroerd kan worden tot
schreiens toe door et verlangen naar 'n paar dwalende ogen over et
witte land van de ziel.
In de stadstraten.
'n Koele lenteavend. Kalm gaan de mensen door de straten. De
grote straat is geplaveid; daardoor gaat et lopen als vanzelf en rustig.
De mensen gaan voort; de gelaten: maskers. Wat denken ze? Woelt
iets daarbinnen?
Er zijn twee soorten van uitzicht bij de mensen: felverbeten of
uitlaaiende opstandigheid en rustige demoed. Er zijn ook nog gelaten
van wezenlozen: die zien bleek in et leven uit; ze zijn al dood, vOOr
et lichaam stil neerligt, uitgestrekt, in de kaarswalmige blauwe kamer.
De mannen gaan, de vrouwen gaan, ook de kinderen gaan. Ze gaan
allen, op en neer. Er komt geen eind aan de voortschuifelende stoet.
Keren dezelfden telkens terug? Zijn et altijd nieuwe? Waar komen
de nieuwe vandaan? Gebaard in krankzinnige pijn, waar vaak bij
wordt gevloekt. Waarom worden ze gebaard?
Sommigen gaan gearmd. Velen gaan zo de eeuwige weg door de
hoofdstraat. De man laat de arm van de vrouw rusten in de zijne.
Hun gezichten staan als bij de dagelikse arbeid; na de felle gloed,
aldra gekomen et gewoonzijn aan elkaar. Geen schijnt te kennen de
eeuwigheid in z'n liefde. Zo zal hun huwelik zijn. — Denkt geen: ik
zal de arm drukken van mijn lief? Ze gaan voort, omdat ze alien
voortgaan; er is er geen die de armen legt in wijding om et meisje,
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dat naar hem opziet met wonderbaar,wemoedige ogen — en dan de
mond kust.
Aan et eind der straat hangt schuin et kruis over de stad. 't Is zwart.
Waarom is er bijna geeneen die 't ziet? et kruis, et zwarte kruis,
dag,en,nacht, dat hangt over de stad, schuin. — De wolken worden
weggeschoven, 't gebeurt met zachtomfloerste hand die niet gezien
wordt of gehoord. Dan hangt er et kruis; die et zien op de dag, of in
de nacht als 'n parelster verschiet en uit et snoer valt, weten van de
mensen; ze weten et, waarOm wreed, waarem zoet de maskers.
't Is voor menigeen rampspoedig, dat van die maskers; 't is als in de
nacht, wanneer et wachtwoord klinkt: vriend of vijand? et duistre
legerkamp daarachter, de schildwacht gespannen luisterend. We moe,
ten maar geloven; de maskers zeggen niets.
Plotseling dit: 'n jongen en 'n meisje.
De jongen droeg 'n schildpaddenbril en slobkousen; hij was zeer
onsympatiek; 't was to zien dat ze niet bij hem pasten, die van buiten
aangebrachte ornamenten. Dekadent, zoals ook z'n matte glimlach
naar de mensen.
Naast hem: de jonge vrouw. Ze was in 't geheel niet opvallend mooi;
wel statig; ze liep ietwat gebogen; dat maakte de indruk van weten
buigen, van demoed ook. Ze was niet meer et jongmeisje van twintig,
dat mooie kleren draagt, zo, dat ze opvallen door hun mooiheid. De
kleding groeide vanzelf uit haar figuur. a herinner mij de kleur niet
van haar mantel; hij zal grijs of wel lichtbruin geweest zijn; dit moet
wel zo zijn. Zij droeg 'n cloche,hoed. Heel haar figuur was 'n afgesloten
eenheid die sterk bekoorde in z'n strakke, lichtelik gebogen lijning.
Over haar naar hem toeneigend gelaat, lag 'n stille rustige lach.
Hier was et masker afgenomen: als de lief de lacht; dat is 'n eeuwige
lach, die ook et kruis boven de stad verdraagt.
Het was jammer van de jongen, met de schildpaddenbril en slob,
kousen; de armelike kwast!
't Diner.

Avend.
Het voorgerecht is opgediend.
De servetten worden losgeknoopt: de een met plotseling opengooien
van heel et opgerolde ding, de ander met aartsvaderlik plechtige ge,
baren, de derde intensief energiek, de vierde, genietend ook van
deze „daad".
Allen buigen iets naar voren — en eten.
Het gaat z'n gang: de soep. Ach! welk 'n soep! Als altijd gekleurd
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water. De energieke vraagt: „hebben jullie hier geen maggi?" Jan,
na veel eksplikaties: „in de keuken, de grote fles". „Nee, nee, dan
laat maar!" Jan ertegenin: „Ik kan 'm anders wel even halen?" „Nou,
laat dan maar 'ns zien...."
Ze wachten onder 't getemperd licht der oranje omkapte elektriese
lampen. Aan de andere tafeltjes de overige gasten: 'n officier met z'n
vrouw en jongetje; de vrouw is opvallend fris voor onze beschaving,
en praat opgewekt met haar man; 'n fransman van zestig met 'n jonge
vrouw van in de twintig; ze rookt sigaretten, en zegt: Oui, oui,.... oui!
kijkt omhoog met blauwe ogen en zegt: Oui.... trekt.
Vanachter de glazen deuren der bijkeuken, waaruit de gerechten
worden opgediend, staat Jan te wenken met z'n fles. De maggiver.
langende geeft 'n teken maar te komen. Snel beweegt ie dan de fles,
druppelt even, en kijkt wat gegeneerd in de rondte; vanzelf prijst
ie nu de soep als veelemveel beter te zijn.
Op tafel bloemen: tulpen, rode tulpen en narcissen. Hij herinnert
zich de tulpen die hij, toen ie, nu 'n jaar geleden bijna, verhuisde,
's middags op z'n tafel vond, de eerste bloemen die hij in z'n leven
kreeg, en die 'm 'n gloeiende vlam van vreugde door z'n hoofd ge
jaagd hadden.
't Kleine mannetje met de aartsvaderlike gebaren, die altijd kippig
z'n oogjes wat dichtknijpt, leunt achterover teken de rug van z'n stoel,
en kijkt vergenoegd naar wat ie niet ziet. Hij legt z'n twee mollige
handjes naast et bord, en zwijgt; zwijgt tot ie per ongeluk iets beweert,
wat ie zelf niet snapt, en waar de anderen om lachen moeten.
In de stille atmosfeer van et zaaltje, komt de feestvierende 'n ge
dachte toe: 't zou goed zijn ter ere van haar verjaardag wijn te drinken.
En plotseling: „Ik trakteer jullie op wijn; geef me de kaart even
asjeblieft!"
„He zo, waarom opeens wijn?" vraagt de estetiese savoureerder van
de maaltijd, et leven en de schoonheid.
„Nun! tut nichts! Ik heb daar nu zo 's plezier in."
„Nee, dat gaat niet", beweert een ander die over de bloemen komt
leunen. „We zullen 'm zeker niet afslaan, maar je trakteert niet zonder
redenen op te geven!" En ook de kippige vraagt: „Ja, waarom
eigenlik?"
„Als jullie 't dan met alle geweld wilt weten: omdat 'n goeie kennis
van me verjaart vandaag."
„Also...."
En et diner geht weiter: ribbetjes, snijboonen en aardappelen....
En in de groene glazen staat de wijn te glimmen, de donkerrode wijn.
De fransman van zestig staat op, loopt, 'n skelet dat ieder ogenblik
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dreigt ineen te vallen. Voor hem uit de grasieuze dans van de twin,
tigj arige . . . .
Met z'n rose, slanke vingers, waaraan geen ring te zien is, heft de
links zittende z'n glas, zet et plotseling weer neer, schudt z'n hoofd.
De anderen die zagen dat ie wilde spreken, verzochten hem door te
gaan: hij mag et wel zeggen.
„Nu, dan drink ik op zijn meisje." En de overigen sluiten zich aan
Hij raakt even in de war. Drinkt per ongeluk ook, en beweert dan
eerst: „Maar .... ik heb et helemaal niet over 'n meisje gehad!"
In et oranje fiat van de lampen drinken ze met langzame teugen
aan de glazen. Dan even leunen tegen de rug van de stoel. „Hij" peinst
et zaaltje in.
De avond in 't park.

't Park in de aanduistering der avend.
In 'n diepe kom ligt et, dicht aan de stad grenzend. De lucht is
donkerblauw als 'n druif die bewasemd is. In zich voelde hij de rijpe
goedheid van de avend zwellen. Alles verstild, vanuit de verte alleen
nog wat doffe stadsgeruchten.
De wandeling ging van de grote weg neer, et heuveltje af, en dan
over 't smalle paadje dat wijdbogend om de vijver lei. Troebelgeheim
hing de donkere stilte op et pad onder de overhangende takken der
bomen en over et staalkleurige water.
Vanaf et eilandje klonk 't groot lawijd der snaterende eenden. 't
Water was heel,en,a1 in beweging door hun vechtpartijen.
- Hij ging zitten op 'n bank, rugleunend recht.
Vlak voor zich op 't oevergras de „waringins". Zo had ie ze maar
genoemd naar 'n boek dat ie 'ns las. 't Waren helemaal geen waringins.
Integendeel! die kleine magere boompjes. Hun takken waren kaler als
't hoofd van 'n oud man, en ze waren hoekig in elkaar gewrongen, alsof
ze plotseling in 'n groeistuip waren blijven steken.
Langs de waringins heen, keek ie naar 't eilandje. Tussen de bomen
door et altijd nog iets vagere bleek van de lucht. Nog had 'n overdadige
groei de bomen niet doen aaneenwoekeren tot 'n massale klomp groen,
en,zwart.
't Was koel en stil in de nabijheid van 't glimmende water, dat
zachtjes tegen de groenzodige kanten aanspoelde.
Plotseling: openjubelen van 'n kariljon over de stad in hel klanken,
spell Dat schoot in z'n hersens met felle slag: ieder uur 'n nieuwe
vreugde in et leven! Nu werd er tegelijk met et klingelen wel ergens
'n meisje gekust op de wereld.
Hij herinnerde zich opeens ook weer et ontwaken in 'n oude stad,
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's morgens om zes uur, toen opeens alle kariljons der stad tegelijk
'n klettering van klanken openbraken over de rode daken.
De avend of de morgen: de grote vleugelslag der eeuwigheid wiekte
over ieder uur van de dag.
En over de weg daarboven ratelde 'n kar als 'n oude harmonika.
Toen de troep jongens, schreeuwend en tierend als bacchanten op et
wijnoogstfeest, klossend over 't bruggetje met hevig geroep van „vero
zuipen in et kouwe water", en de giechelende gillen van de meisjes
erachter. 't Was 'n optocht, 'n historiese optocht — met welk 'n vero
metele trots trok die daarheen in klaterende uitbundigheid!
Hij wandelde verder, zag in de donkerte van et groen op 'n vero
scholen bank 'n jongen en 'n meisje.
En toen begon de filosofie 'n nieuwe kursus....
De nacht.

En tenslotte: de nacht, de verstilde zee na de stormende branding.
Op tafel brandde de schemerlampovanopetroleum; hij trok 'n gouden
kring om zich heen zover de randen van de goudkleurige kap et toe,
lieten. De dingen hoorden zo dichter en inniger bij hem in dit peino
zensrede uur. Alles stremde in 't overdenken van deze levensdag. Het
was 'n jong openbloeien geweest naar buiten van z'n ziel; 'n pralende
omvatting van alle dingen in liefdesverrukking; 'n sterk en machtig
reiken naar de vreugde, naar de liefde, 'n drang naar et leven in z'n
glorieuze omtocht door de landen.
Je wandelt langs 'n rivier; tussen de rivier en et pad de brede groene
gazons; over alles de blinkende lichting der zon. En eensklaps sta je
stil, want in de verte ligt de toren van de stad; et is 'n mysterie. Je
loopt door de drukke straat, en twee vrouwen uit et yolk met kinder,wagens begrinniken armgebarend 'n oude vrouwometomannehoofd en
wandelstok, en zij weten niet dat hun bloedrode ekstase 'n vreugde is
voor de wandelaar die alleen hoorde van doodgemoorden in sloppeno
enostegen.
En op 'n regenachtige dag als alle vreugde achter 'n grijze voorhang
schijnt weg to schuilen, zie je in de kamer aan de straat, 'n moeder
die haar kindje's hoofd tegen et hare legt; en er gaat 'n wilde golf
door je lichaam en 'n stroom door je ziel; et leven staat triomfant op
in de wereld; 'n zonnelach dwaalt stralend je ogen binnen; in haar
kind omvat zij 'n almachtige liefde tot et leven, tot alle mensen,
tot God.
....De avend was zeer stil; er was weinig gerucht van mensen daar
beneden op de straat; er groeide 'n stilte in de kamer; die lei zich
om alle dingen, en je betastte 'n bock anders als gewoon; er was 'n

194

geheim om gekomen, er droomde 'n vaag mysterie. — 't Was et mys,
terie van 't leven, en in 't leven de goudengloeiende kern, et brandend
hart — de liefde. Hij op z'n kamer in et nachtstille uur voelde zich
eensklaps omgloried door 't licht van haar liefde zoals 'n eik staat in
de zon; en hij zegde haar naam: een keer, twee, drie, vier. 't Was 'n
stil fluisterend gesprek dat heel de wereld vulde, 'n beurtzang van
liefde tussen beiden; en toen ie haar portret in z'n handen nam en naar
de ogen keek, die wonderbaar klare en diepe ogen, daverde de ver,
rukking door 'm heen als 'n bliksemtrein over de aarde. Dat was zijn
lieve heilige, et mirakel dat God hem had geschonken. 't Geluk sloeg
op als 'n snik in z'n keel!
C. G. M.
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KLEINE GELIJKENISSEN.
Voor M. v. id. Z.
I.
Als een witte bloem
alleen
in vroege tuin
wijdoopen fbloeit
— geen stemmen breken
de heilige stilte -ze keert
op lichtere twijg naar
de zon:
een witte ziel o
mijn God
reikt dees morgen
heel rein
— en huivert van vreugd —
naar den rijzenden gloed van
de Hostie.
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II.
In mijn tuin
draagt heel hoog
een leeljefstengel
sneeuw%witten kelk
Glorieus aan
de hemelen
jublende zon.
Stak Op een storm
plassende regen:
maar geen vuil
besmeurde de bloem:
z(56 weet ik
een leeljeziel
to bloeyen
heerlijkrein in
goddlijke gracie
Laat ontbranden het
idonderend avond%orkaan
maar Been modder
ontwijdt er de ziel ...
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a luister:
in rooden vuurgloed
hamert een smid —
rustlooze mokerslagen
bonzen over avonchplein
maar ijzer — gloeyend —
wordt als een juweel
van sierlijkheid
zóó, mijn God
heeft martelend lijden
een jong hart
onmeedoogend gesmeed op
het aanbeeld van
Uw Liefde.
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Iv.
Als een heel klein meisje
langs eenzame veldoweg
na vlijtige schoolouur
huiswaarts keert
— verwarde lokken van 't spel,
ovaal gelaat en
wateroreine oogen —
ze draagt rond den hals
aan een simpel koordje
een kleine medalje
van wit metaal
(want haar moeder is arm)
„Goeden avond, me kind":
ze glimlacht op mij
zoo gaat ergens een ziel
eenvoudig en schoon
door de wijde landouwen van 't Leven
maar diep uit Uw verre
hemelpaleizen
heeft Uw eeuwige Oog ze herkend
o Vader
zie:
ze glimlacht op U!
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V.
Op mijn vensterr.ruit
dees helderwitte morgen
pracht van vries%bloemen
als een japaansche prent
Groeit echter bleeke zon
aan zeerblauwe heemlen:
smelt weg de toovring en
weer effen het glas
ook zoo een ziel
veel weelde bewonderend
en stoffelijk schoon:
valt een Straal Uwer Liefde o
mijn God in den rijzenden dag:
alle heerlijkheid sterft en
vergaat van
de fade dezer wereld....
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VI.
Als een klavierstuk van
Edvard Grieg
— hoogste fjord, zilte wind
wiMplauwe koepel
van eindelooze heemlen
over zee —
er rijst reine lijn
van herder,liedje
heel simpel en
heel kalm
en valt niet op
gewone slot,cadans
maar deint weg in
aetherisehe stilte
zoo
de eenvoudige melodie van
een ziel
licht en puur
door frisscher hemelruim van
genade
stijgt
en stijgt
en geluidloos vervloeit
verloren in
oneindige weelde van
God
J-Ierdersem (Vlaanderen).

HUBERT BUYLE.
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DANTE'S GODDELIKE KOMEDIE
DE HEL.
Zang 11
Aan 't uiterste einde van 'n hogen oever,
die rotwulnen vormden in 'n cirkel,
geraakten wij tot nog rampzaalger scharen.1)
En ,daar, om de overmaat en gruwelikheid
van stank, die uit d'n diepen afgrond opstijgt,
hield ras 'n grote grafsteen ons verborgen, 2)
en op de stenen plaat zag ik 'n ,opschrift,
dat zei: Paus Anastasius bevat ik;

1

4

7

dien eens Fotinus '1 rechte pad deed missen. 3)

„We moeten langzaam naar beneden dalen,
zodat zich 't zintuig eerst 'n weinig wenne
aan deze stank; en dan om hem geen zorg meer!"
Aldus de Meester; en ik sprak: „Bedenke
uw geest iets, dat de tijd niet ga verloren."
En hij: „Ge ziet, dat ik hier over nadenk." —
„Mijn zoon, daarbinnen gindse rotsgevaarten",
dus hief hij aan, „zijn drie minnliime kringen
en trapsgewijze als die gij hebt verlaten.
Vol zijn zij alle van verdoemde geesten.
Maar om bij de eerste blik hen reeds te kennen,
hoor hoe en ook waarom dit oord hen kerkert. 4)

10

13

16

19

1) De verdoemden uit de 7e, 8e en 9e Kring. De dichters staan nu aan 't einde
van de Ede Kring en staren vanaf de huge rotsen in de eigenlike OnderoHel.
2) Zoals in de vorige zang werd gezegd, stonden de zerken van de graftomben
opgeheven.
3) Dat Fotinus, 'n .diaken uit de kerk van Thessalonika, in de 5e eeuw, Paus
Anastasius, de Tweede (496-498), verleid zou hebben tot ketterij is 'n historiese
fabel (Zie Kirchenlexicon 2e aufl. ler B. K. 786). Onnodig dus met sommige uitleggers
aan te nemen, dat Dante hier 'n paus Anastasius verward zou hebben met 'n keizer
van die naam. Ook 'n paus toch kan als privaat persoon in dwaling vallen; en bovendien
de onfeilbaarheid van de pauselike stoel (ook buiten en los van 'n algemeen Koncilie)
was in Dante's tijd nog niet tot 'n geloofspunt verklaard.
4) In de volgende verzen geeft Vergilius 'n uiteenzetting van ide verschillende
zonden die in de laatste ,drie Kringen gestraft worden (in de eigenlike Onderolle1).
Het komt in 't kort hierop neer: Het grootste kwaad van alles is onrecht. Dit
geschiedt op twee wijzen n.l. door geweld of door bedrog. Bedrog is echter groter
kwaad dan geweld, .daar bij bedrog de mens zijn edelste en eigenlikomenselike gave
misbruikt n.l. zijn verstand. Daarom wordt 't geweld bestraft in de 7e, bedrog in de
8e en 9e Kring. Geweld echter geschiedt aan de evennaaste, aan ons zeif of aan
God. Daarom heeft de 7e Kring ,drie tonderafdelingen. In de eerste worden dus
gestraft de geweldenaars tegen de naaste (tegen zijn persoon of goederen); in de tweede
de geweldenaars tegen zich zelf (tegen z'n eigen persoon (zelfmoordenaars) en tegen
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Van alle kwaad dat haat wekt in de hemel,
is onrecht 't einde en zulk 'n einde foltert
de mens of met geweld of met misleiding.
Maar wig misleiding enkel 's mensen kwaad is,
mishaagt ze 't meest aan God en toeft daaronder
't 'bedriegersvolk, door zwaarder smart besprongen.
Heel de eerste Kring 1) omsluit geweldenaren;
maar wijl geweld geschiedt aan drie personen,
is hij verdeeld in drie verscheiden ronden.
Aan God, zich zelf en aan z'n naaste kan men
geweld doen; 'k zeg: in zijn persoon of goedren,
zoals ge horen zult met klare reden.
Door doodslag of door zwaar lichaamlik letsel
treft men z'n naaste zelf; zijn goedren schenden
afperserij, brandstichting en verwoesting.
Dus moordenaars en die uit boosheid wonden,
en rovers en vernielers, alien foltert
deze eerste ronde in allerlei schakering.
De mens kan ook de hand slaan aan zich zelven
en eigen goed; en in de twede ronde
behoren dus, in hopeloze rouwe,
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alwie zich zelf wegrukken uit uw wereld, 2)
of hun bezit verspelen en verspillen
en wenen waar zij vrolik wezen moesten. s)
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Geweld kan ook geschieden aan de Godheid
door haar in 't hart te loochnen en te lastren
en door natuur en 't hare te verachten.
En daarom drukken op de kleinste ronde
Cahors en Sodoma hun vlammen:stempel
en zij die in hun hart de Godheid honen. 4)
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z'n eigen goed (gewelddadige verkwisters); in de derde geweldenaars tegen God en
tegen de natuur en kunst of menselike werkdadigheid (dm indirekte geweldenaars
tegen God.) In de Se Kring ten laatste worden de gewone bedriegers bestraft (10 under.
afdelingen) 'zoals dieven, vleiers, koppelaars e.a.) en in de 9e Kring 'n biezonder
en erger soort van bedriegers n.l. de verraders (vier onderafdelingen).
1) De le Kring van de OnderoHel 4d.i. de 7e van de gehele Hel.
2) De zelf moordenaars.
3) Deze geweldoverspillers van al hun hebben en houden uit de 7e Kring ,moet
men dus wel onderscheiden van de gewone pretoverspillers uit de 4de Kring die
,alleen ,onmatig waren in 't uitgeven van geld.
4) In de 3de Afdeling van de 7e Kring zijn dus de bewuste Godlasteraars en
zij die zich schuldig maken aan ide zonden van Sodoma en Cahors d.i. aan tegen,
natuurlike wellust en woeker. Cahors was 'n staid in Zuid,Frankrijk, berucht am z'n
woekeraars. Aanstonds zal Dante uitleggen waarom woeker geweld is tegen God
(indirekt).
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't Bedrog, waar elk geweten van doorknaagd is, 1 )
kan jegens hem, die ons vertrouwt, geschieden
en jegens hem, die zulk vertrouwen niet heeft.
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Deez' laatste wijze schijnt alleen to breken
de band der liefde door Natuur gevlochten;
en dus ziet ge in deez' twede Kring 2) zich nest'len
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de huichelaars, de vleiers, en die toovren,
vervalsers, dieve%volk en simonisten, 8)
omkopers, koppelaars en zulk geboefte.
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Door de eerste wijze sterft niet slechts de liefde
die reeds Natuur verwekt, maar ook die andre,
die uit 'n inniger vertrouwen voortspruit.
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Daarom wordt in de kleinste Kring, 4) waar 't punt is 64
van ons heelal, dat Dis verstrekt tot zetel, 5)
in eeuwigheid 't verradersvolk verslonden."
En ik: „O Meester, uw betoog vloeit rustig,
en helder voort; en 't onderscheidt voortrefflik
deze afgrond en de volkren die daar wonen.

67

Maar zeg mij nu: „Zij, die 't moeras ommioddert,
de stormwind jaagt en 'die de . regen geselt
en die, zo scherp van tong, elkaar begroeten,

70

vanwaar toch, dat ze in deze rode hektac1 8 )
niet zijn gestraft, zo God op hen vertoornd is?
En is Hij 't niet, waartoe dan zulk 'n martling? 7)

73

1) Hyperboliese uitdrukking van de dichterlike boetprediker.
2) De tweede Kring van de Onder0Hel, de 8e van de gehele Hel.
3) Simonisten .d.i. die zich schuldig maakten aan de zonde van simonie.
4) De kleinste Kring di de 3e van de Onder0Hel en de 9e of laatste van de
hele Hel.
3) In 't middelpunt van de aarde en van 't heelal, het verst verwijderd punt
van hemel en God, bevindt zich Dis of Lucifer.
6) De tad van Dis.
7) Nadat Vergilius 'n overzicht gegeven heeft van de zonden in de Onder0Hel
bestraft, (van v. 22—v. 66 inkl.) vraagt Dante waarom eigenlik in de Onder0He1
ook niet gestraft zijn de bewoners van de Boven0Hel n.l. de ‘gramstorigen uit de
Styx (5e Kring), de wellustigen die door de storm worden voortgezweept (2e Kring),
de gulzigen in de regen (3e Kring) en de vrekken en verspillers (4e Kring). Vergilius
verwijst Dante nu naar de drievoudige verdeling van 't kwaad door Aristoteles ml.
in kakia, arkasia en theriotes, dus: boosheidzonden, zwakheidzonden en dolle
dierlikheid. — Wil men beweren, dat Dante ideze drieledi'ge verdeling aanneemt a13
grondslag voor de indeling van zijn gehele Hel, dan moet men saannemen, 'dat Dante
z'n zonden tech anders groepeert dan de Stagyriet. Aan ide arkasia beantwoorden dan
,de zonden uit , de Boven0Hel. Voor de Onder0Hel moet de ketterij wegvallen. Aan de
thêriotes beantwoorden dan de zonden van dierlik geweld (de 7e Kring) en aan
de kakia de zonden van de twee laatste kringen n.l. bedrog en verraad. Men
kan eater cvcn goed, zo niet beter, aannemen ,dat naar Aristoteles verwezen wordt
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En hij tot mij: „Waarom verdoolt uw rede
van 't rechte pad, dat ze anders pleegt te volgen?
Of ziet uw geest misschien naar andre dingen?

76

Herinnert ge u niet meer de gulden woorden,
waarmede uw Zedeleer 1) voor u behandelt
't drievoudig kwaad, verafschuwd door d'n Hemel:

79

onmatigheid, boosaardigheid en 't razen
der blinde dierlikheid? en hoe die eerste 2)
God minder kwetst en minder blaam bejegent?

82

Nu dan, als gij goed acht slaat op die lering
en in uw geest herroept wie zijn degenen,
die boven en niet hier 3) hun straf verduren,

85

zult gij wel zien, waarom zij van deez' snodaars 4)
gescheiden zijn en ze ook met minder gramschap
door Gods rechtvaardigheid geslagen worden." -

88

- „O zonlicht, elk ontsteld gezicht genezend,
zozeer voldoet ge mij, wanneer gij schittert,
dat twijflen mij niet min verheugt dan weten. 5)

91

94
„Keer even nog terug in uw gedachten",
sprak ik, „tot waar gezegd werd, dat de woeker
Gods goedheid krenkt; en wil die knoop me ontwarren." —
„Wie haar verstaan", sprak hij, „leert Wijsbegeerte
(en waarlik niet alleen op weinig plaatsen)
op welke wijs Natuur haar loopbaan aanvangt
uit 't goddelik verstand en uit diens werken;
en zo ge uw Fysika 6) met zorg slechts opslaat,
zult gij na weinig bladen daar reeds vinden,

97

100

alleen met 't ioog op de verdeling in zwakheid% en hoosheid%zonden die aan de indeling
van de gehele Hel in n' bovenste en onderste gedeelte ten grondslag ligt. De hoof d%
verdeling van de Onder%Hel in zonden van geweld en bedrog ontleende Dante boven%
, dien niet aan Aristoteles maar aan Cicero. (De officiis I, 13) Vgl. K. Witte Dante%
forschungen t. II p. 132: Des Aristoteles Dreitheilung unsittlicher Handlungen).
1) De Zedeleer van Aristoteles: Moralium Nicomachiorum 1. VII c. I.
2) n.l. de ,onmatigheid die al de zwakheidzonden omvat, bestraft in ode Boven%Hel.
3) Zij die in de Boven% en niet in de Beneden%Hel zijn.
4) De gestraften in de Benedenalel.
5) d.w.z. de vreugde door u onderwezen te worden is niet minder groot dan de
vreugde over het bezit van vaste wetenschap.
6) Het werk van Aristoteles over de natuurkunde I. II. c. 2.

205
dat uwe kunst, 1) zo ver ze er toe in staat is,
'haar 2) volgt, gelijk de Meester doet de leerling,
zodat uw kunst het kleinkind Gods mag heten. 3)

103

Uit deze twee, 4) wanneer ge u ook herinnert
't begin van Genesis, 5) behoort het mensdom
zijn leven en zijn voortbestaan te putten.

106

Maar wijl de woekeraar 'n andre weg houdt,
veracht hij en Natuur en die haar navolgt;
zijn hoop toch is gegrond op andre dingen. 6)

109

Maar voig mij nu, want 't lust mij voort te wandlen:
reeds dartelen de Vissen aan d'n einder
en op 't Noord%Westen ligt geheel de Wagen. 7) —

112

En ver is 't nog, waar de oever naar omlaag daalt."

115

Zang 12

Wel was de plaats, waar wij nu moesten dalen
als 't Alpenland, en om nog andre dingen
zo vreeslik, dat zich ieder of zou wenden. 8)

1

1) Kunst, genomen voor alle menselike werkzaamheid in hogere zin.
2) Haar dd. de natuur. De desbetreffende plaats bij Aristoteles luidt: „De kunst
volgt de natuur, zo goed ze kan."
3) De natuur is 't kind van God. De natuur brengt in zekere zin (in heel betrekke
like zin!) de menselike kunst voort. Dus kan deze laatste t' kleinkind van God
genoemd warden.
4) n.l. natuur en kunst.
5) In t' begin van Genesis (hoofdst. II v. 15 en hoofdst. III v. 19) wordt gezegd dat
de mens natuur en arbeid nodig heeft om te leven en te blijven leven.
3) Zoals gezegd, zijn natuur en kunst de twee enige bronnen, waaruit de mens
bestaan en voortbestaan ,meet putten. De woekeraar volgt echter 'n andere weg,
daar thij de vrucht van zijn bestaan en voortbestaan wil plukken van het geld, dat
volgens de algemeenoscholastieke opvatting onvruchtbaar was.
7) Sterrekundige 'aanduiding van de tijd. In de Lente was het sterrebeeld van de
Vissen 'n paar uur voor Zonsopgang aan de horizon. (Vergilius spreekt alsof Dante
en hij nog op aarde zijn) De Wagen of Grote Beer vertoonde zich in t' NoonWesten.
Tien uur had Dante doorgebracht in 't donkere woud; bij de schemer ging hij de Hel
binnen; hij passeerde de kring der vrekken en verspillers bij middernacht en kwam
tegen 't aanbreken van de dag in Dis. De eerste voile dag van de wonderbare tocht
is dus ten einde.
8) „en om nog andre idingen". Daar was b.v. zoals straks gezegd zal worden
de Minotaurus ('n mythologies monster, half stier en half mens) als bewaker van
de 8e Kring.
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Gelijk de bergval 1) dezerzijds van Trente
d'n Etsch trof in zijn flank, of wel door 't beven
van de aarde, of wel door elk gemis aan steunsel,

4

zodat vanaf zijn kruin, waar de aarde losliet,
totaan zijn voet, de berg zo werd verbrokkeld
dat voor wie boven stond 'n pad zich vormde,

7

zadanig was de helling van deze afgrond; 2)
en bovenop 't verbrijzeld rotsgesteente
lag languit uitgestrekt de schand van Kreta,

10

eens in 'n nagebootste koe ontvangen. 3)
En 't monster beet zich zelf, Coen 't ons ontwaarde,
als een die innerlik vergaat van woede.

13

En reeds van verre riep de Wijze: „Meent gij
wellicht, dat deze hier 4) Athene's vorst is, 5)
die op de wereld u de dood eens toebracht?

16

Ondier, van hier! want deze is niet gekomen,
geleid en onderwezen door uw zuster,6)
maar komen deed hij om uw straf te aanschouwen."

19

Gelijk de stier, die met geweld zich losrukt
juist dan als hij de doodsteek heeft ontvangen,
niet meer kan gaan, maar her en derwaarts tuimelt,

22

zag ik de Minotaurus woest zich wentlen.
Toen riep de ervaren Gids: „Vlug langs hem heen nul
Zolang hij razend is, valt 't licht te dalen.

25

Dus 'baanden we ons 'n weg omlaag door hopen
van stenen, die zich onder mijne voeten
om de ongewone last gestaag bewogen. 7)

28

1) Over welke bergstorting Dante hier eigenlik spreekt is niet geheel zeker. Miss
schien bedoelt hij de bergval van 1309 tussen Trente en Verona, then 'n ideel van de
berg Barco bij 't plaatsje Rovereto in de rivier de Etsch neerstortte. Anderen menen
dat de Dichter hier spreekt over 'n oudere bergstorting in 883 'bij Mori en dichter naar
Trente, wat wel waarschijnliker lijkt.
2) De 8e Kring.
3) De schande van Kreta is de Minotaurus, zoals gezegd 'n mythologies monster,
half stier en half mens, schandelike vrucht van Pasiphae, de gemalin van Minos en
'n houten koe! Het monster huisde in 'n hol of doolhof op 't eiland Kreta. Het ondier
werden mensenoffers gebracht.
4) Dante.
5) Theseus (genoemd in Zang 8).
6) Ariadne, die door Theseus 'n draad te geven, deze de weg wees in de doolhof
en hem zo hielp om de Minotaur te doden.
7) De eigenlike schimmen hadden geen gewicht.

207
Al peinzend ging ik voort; hij zeide: „Denkt gij
misschien aan deze bergval, die bewaakt wordt
door 't razend monster dat ik wist te temmen? 1)

31

Toen ik die andre maal, zo moet gij weten,
naar de Onderael 'n tocht mocht ondernemen,
was deze rots nog niet in puin gevallen.

34

Maar kort voordat, als ik mij goed herinner,
Degene kwam die zulk 'n buit van zielen
ontrukte aan Dis uit de eerste helle%cirkel, 2)

37

daar beef de te alle kant het diepe smarbdal
zo hevig, dat ik dacht, alsof 't Heelal weer
de liefde voelde, die, naar enklen menen,

40

de wereld meer dan eens tot chaos maakte; a)
en toen is ook deze eeuwen%oude rots,kring
zo hier als elders Bans in puin gevallen.

43

Maar richt de blikken dalwaarts, want reeds nadert
de stroom van bloed, waarin de schimmen branden,
die door geweld hun evenmens eens schaadden."

46

0 blinde hebzucht, 4) o uitzinnig woeden
dat ons zo prikkelt in het korte levee
en in het eeuw'ge in zulk 'n leed ons dompelt!

49

Ik zag 'n brede gracht, zo rond gebogen,
alsof hij heel de vlakte omarmen wilde,
gelijk mijn Leidsman mij zo juist gezegd had. ')

52

En tussen stroom en rotswand draafden drommen
Centauren') voort, gewapend met hun pijlen,
zoals ze op aarde zich ter jacht begeven.

55

Ons ziende dalen, bleven alien stil staan;
en drie nu scheidden zich van hun gezellen,
na pijl en boog zich uitgezocht te hebben.

58

1) Bezworen door Erichto (Z. 9. v. 23).
2) Die Dis zulk 'n buit van zielen ontnam is Kristus die bij zijn hellevaart vele
zielen meenam uit het voorgeborgte naar de hemeti (Zie Z. 4 v. 52 vlgg.).
3) Doze zonderlinge leer van de Kosmos is van de filosoof Empedokles (bde eeuw
v. Kr. Zie Z. 4 v. 138). Ms bewegingsfaktoren nam hij aan haat en liefde. Daar de
haat het ongelijksoortige gescheiden houdt, maar de liefde alle tegenstellingen oplost,
bracht deze de samensmelting der elementen te weeg en veroorzaakte zo de chaos.
4) Hebzucht ials veelvuldige grond van geweld.
5) Z. 11 v. 30.
0) Centauren, mythologiese wezens, half paard en half mens.
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En een kreet al van verre: „Tot wat martling
61
zijt gij bestemd, daar gij de rotswand afdaalt?
Geef antwoord van uw plaats, of 'k schiet m'n boog af."
Mijn Meester zeide nu: „Het antwoord zullen
64
we aan Chiron') geven, ginds, als we u nabij zijn.
Uw onberaden drift bracht u steeds onheil."
Dan stiet hij me aan en zeide: „Dat is Nessus,
67
die sneefde voor de schone Deianira
en door z'n eigen bloed zich wist te wreken.2)
En die in 't midden, die zich op de borst schouwt,
70
is Chiron, groot, wijl hij Achilles grootbracht;
en de andre is Folo, 3) die van toorn zo vol was.
De gracht omrennen zij met duizendtallen,
73
doorpijlend ieder die zich hoger opheft
uit 't bloed dan 't hem zijn schuld veroorlooft."
Al nader kwamen wij de snelle monsters;
76
en Chiron nam 'n pijl en met de veder
streek hij zijn baard naar achtren langs de kaken.
Toen hij zich dus de grote mond ontbloot had,
79
sprak hij zijn makkers toe: „Ge ziet toch zeker,
hoe alles zich beweegt wat de achterste 4) aanraakt?"
Zo plegen niet te gaan der doden voeten." —
Mijn goede Gids, die reeds nabij 'de borst stond,
waar zich de twee naturen samenvoegen, 5)

82

gaf nu ten antwoord: „Ja, hij leeft, en ik slechts
moet hem het dal der duisternissen tonen.
't Is noodzaak, die ons leidt en geen genoegen. 6)
Een 7) daalde neer uit . de Allelujaacoren,
die mij met deze nieuwe taak belastte.
Geen roversziel ben ik en hij geen rover. 8)

86

88

1) Chiron, zoals in v. 71 zal ,gezegd worden, de Centaur die Achilles iopvoedde,
de .bekende Griekse krijgsheld (Homerus Ilias XI, 832).
2) Nessus, de Centaur die verliefde op Deianira, de vrouw van Herkules en daarom
door deze igedood weed. Stervend schonk hij aan Deianira zijn met bloed ,bevlekte
mantel om ,deze aan Naar man te geven. Toen Herkules hem omsloeg, kreeg hij zulke
verschrikkelike pijnen, ,dat hij op 'n brandende houtmijt sprang en in de vlammen
omkwam.
3) Folo, 'n Centaur, berucht iom z'n voortdurende gramschap.
4) Dante.
5) Bij de borst van de Centaur, waar de natuur van paard en mens zich verenigen.
6) n.l. de noodzakelikheid van Dante's zieleheil zoals Beatrice nog zeggen zal
(Vagevuur Z. 30 v. 136-138).
7) Beatrice.
8) Vergilius spreekt hier van rovers bij wijze van voorbeeld, omdat in de le
afdeling van de 7e Kring veel rovers gestraft werden.
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Maar bij die Kracht, ') waardoor ik mijne voeten
mag zetten in 'n oord, zo woest en somber,
laat een van u ons tot geleider wezen

91

om ons de plaats voor de overtocht 2) te wijzen
en dan m'n makker op z'n rug te dragen;
hij immers is geen geest, die door de lucht zweeft."

94

Dan wendde Chiron zich ter rechterzijde
en sprak tot Nessus: „Keer u om en leid hen;
en treft ge 'n andre schaar, jaag ze terzijde!" 3) —

97

Zo trokken we op met ons vertrouwd geleide
langs de oever van de ziedencMiete bloedstroom;
en die daar brandden, gilden hartverscheurend.

100

Ilc zag, die 't bloed tot aan de wenkbrauw reikte;
en 't grote Paardomens zei: „Dit zijn tierannen,
die zich aan bloed en goed vergrepen hebben.

103

Hier wenen ze om hun godvergeten gruwlen;
zie Alexander 4) en die wrede snodaard,
door wie Sicielje bange jaren kende. 5)

106

En ginds dat voorhoofd met zo zwarte lokken
is Azzolino; 6) en dat andre, blonde,
behoort Obizzo d'Esti, die — 't is waarheid —

109

door d'eigen zoon, geen zoonl op d'aard verstikt is." 7)
Dan zag 'k weer naar ide Dichter, maar hij zeide:
„Deez' 8) zal nu de eerste u zijn en ik de tweede."

112

'n Weinig verder bleef het Paardomens stil staan
bij schimmen, die, naar 't scheen, vanaf de gorgel
zich uit het kokend bloed verheffen mochten.

115

1) God of Gods genade.
2) n.l. van de bloedrivier.
3) Andere Centauren.
4) Alexander: Welke Alexander bedoeld wordt is niet zeker. Alexander de Grote
of Alexander, tieran van Pherea.
5) Dionysius, de bekende tieran van Syrakuse.
0) Azzolino, (1194-1259) vikarius of stadhouder van keizer, Frederik de Tweede,
in NoordAtalie, berucht om z'n gruweldaden te Padua en Treviso.
7) Obizzo (spreek uit: Obitso) d'Esti, 'n markies van Ferrari (van 1288-1293),
'n bloeddorstig man, door zn eigen zoon met kussens versmoord. Daar sommigen
deze afschuwelike vadermoord betwijfelden, verzekert Dante nog eens met nadruk,
dat hij werkelik heeft plaats gehad.
8) Nessus die hier zowel voor Vergilius als Dante meester en gids werd.

Rio
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Daar wees hij naar 'n schim, alleen en afgezonderd,
en zeide ons: „In Gods schoot doorstak eens deze
het hart, dat aan de Teems nog steeds vereerd wordt." ')
Nog zag ik schimmen, die vanuit de bloecIstroom
het hoofd en zelfs geheel de borstkas hieven;
en velen waren daar, die ik herkende.

121

124
Zo zonk het bloed geleidelik steeds lager,
totdat 't alleen de voeten nog bedekte;
en daar was 't punt waar wij de vloed doorwaadden.
„Gelijk ge aan deze zijde kunt aanschouwen,
hoezeer de bloe&rivier gestadig mindert,"
zei 't Paard%mens ons, „zo wees ervan verzekerd,

127

, dat ginds aan de andre zijde 't bloed zijn bedding

130

steeds dieper graaf t, tot het de plaats weer nadert,
waar tierannie haar boosheid heeft te boeten.
Daar slaat Gods wraakgericht nog met z'n straffen
dien Attila, 2) die de aarde was tot gesel;
Pyrrus en Sextus 3), en ontperst daar eeuwig

133

de tranen, die met 't kokend bloed zich mengen,
aan de ogen der Reniers Kornete en Pazzo,
die zoveel onrust langs de wegen zaaiden." 4)

136

Dan, kerend zich, stak hij de vloed weer over.

139

CHR. KOPS, 0. F. M.

1) De hier bedoelde schi'm is die van Guido van Montfoort; zn' vader Simon van
Montfoort, graaf van Leicester, was wegens ,oproer door Hendrik de Derde, koning
van Engeland ter dood gebracht. Om de dood van z'n vader te wreken doorstak hij
'n neef van Hendrik te Viterbo (1271) in de Kerk (in Gods schoot). Het hart van
de vermoorde prins werd overgebracht naar Londen.
2) Attila, de bekende Hunnenokoning Oft de 5e eeuw na Kr.), die zich zelf de
gesel Gods noemde.
3) Pyrrus, koning van Epirus, bekend om z'n oorlogen tegen de Romeinen of waar.
schijnliker Pyrrus, 'n zoon van Achilles, en berucht om z'n moorden op de Trojanen
(Zie Paradijs Z. 6 v. 44); Sextus n.l. Sextus Pompejus, noon van Pompejus, de Grote,
Na Caesar's dood bestreed hij de Romeinen als 'n machtig zeerover.
4) Renier Korneto of eigenlik van Korneto, 'n berucht Italiaans roverhoofdman
uit de 13e eeuw; Renier Pazzo (spreek uit Patoso) eveneens 'n befaamd Italiaans
roofridder en struikrover uit dezelfde tijd.
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KAO1LDESJ-GEBED 1)
(In Hoensbroeks dialekt.)
Es ich sjterve
Hergod mot,
da laoet
mit baoeve mich
dr daver van 'then zOn
mich sjterve
God,
en neet:
kat Onge 2)
sjterve mich,
es ich sjterve
Hergod mot,
mae baoeve,
woe mien zieel,
mien kdoeldesjzieel,
ka klettere 3)
langsj sjtraoele van dien zan
viierbie de zOn en al de sjtarre,
raegelrech
nao Hergod, tich,
es ich sjterve
Hergod mot!
Neet Onge, Hergod,
&Igen in,
laot
sjterve Hergod mich:
dao zou mien zieel,
mien kdoeldesjzieel,
die auch subtiel en fien is
wie de beste boaeve,
zich vervieere 4) viler
de hakkesjlaeeg, 5)
dr hoemel van ide sjuuet G)
en 't berregkrake.... 7)
Mae miee 8) nog
Hergod, vuer de vleuk,
die sjrikkelicker 9) krake es
et krake van dr berreg,
de sjlaeeg
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en dienamietsjuuet
en beventaere 10)
zou z'
es ich sjterve
Ongen in mot,
Hergod,
sjwaeeve 11) mat' en
sjwerve
hot en haar
bis ze dr daag vOng en 't leech. 12)
DaorOm:

es ich sjterve
Hergod mot,
ida laoet
mit baoeve mich
dr daver van dien zon
mich sjterve.
Oirschot, April '23.

W. P.

1) Mijnwerkersgebed ; 2) onder ; 3) klimmen ; 4) schrikken ; 5) houweelslagen ; 6) donder
van de schoten : 7) kraken van 't gesteente ; 8) meer ; 9) vreseliker ; 10) bevend ;
11) zweven ; 12) tot ze de dag zou krijgen en 't licht. (de uitptaere vormt tegenw.
deelw.)
(Uitspraak: ao, duidt aan 'n wijde o ,klank, ongeveer els in Eng. Lord; ae, wijde
e klank als in Frans terre; ao, de umlaut van ao, ongeveer tussen Ned. ui en Duits eu;
e, achter alle klinkers 'n afzonderlike lettergreep ongeveer als de e in Ned. vogel;
dus iie = uu + e; enz.)
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DE

ZON VERZINKT
(In Hoensbroeks dialekt.)
Vuer dat dr heemel
verzinke geit,
bringhe de welt ziene sjoeenste groes 1)
en gedinksjta 2):
Goud, dat dr ganse daag
to vlamme haat gehange,
miesjte 3) mit kralletige zilversjoem 4)
en kaakend koeeper 5);
mit dampende solferbrãoezel 6)
en sjnieewitte vlokke gesjmoltje iezer.
Dao sjprietsjte 7)
sjtraeepentaere 8)
sjtraole va
en sjtriepe
doeer gen loch,
bis Bans de hieemelfondamente
beventaere in de vlamme hang'
en voertverzinke. 9)
Da deit 10)
de welt
de auge toe
en geit 11)
't wonder bebaee.")

Oirschot, Febr. '23.

1 ) modiste groet ; 2) gedachtenis (gedenkstuk) ; 3)
5) koper ; 6) kokend zwavelmengsel ; 7) spat ie ; 8)
11) gaat ; 12) bebidden.

W. P.

mengt ie ; 4) krallend zilverschuim ;
strepend ; 9) wegzinken ; 10) doet ;
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STROFEN
Rouw.
Mijn droom over jou is als wit zonnevuur van felte, met den geur
van de luwende lente, en de rijke rijpheid van den gouden herfst —
door de bloesemende pracht van mijn gedachten om je mooiheid,
liefke, — en door de stoere voldragenheid van mijn daden, omdat ik
je waardig wil zijn.
Liefke! 'mijn liefde zingt haar hooglied in de sterke rust van mijn
dagen en de droomen van mijn nachten — liefke, de sterke rust van
mijn dagen zal jou een rustbed zijn, en uit de droomen van mijn
nachten bouw ik een witte reeelheid van eindloos geluk.
Maar door de rust van mijn dagen ruischen verogedwaalde vlagen
van orgelmuziek — een „requiem" ver en vaag, en toch nabij, als de
warende wind in de suizelende boomen voor mijn venster — en in de
droomen van mijn nachten gaan gesluierde vrouwen schreiend door
grijsodoorregende morgens, onder roerlooze, naakte boomer', of treuo
ren zwijgende, gebogen gestalten zeer Tang bij een gesloten graf, waarop
witte, geurende rozen bloeien.... o! je handen waren zoo wit, mijn
liefke, en je gang z(5,5 stil — waarom waren je handen toch zoo wit,
mijn liefke, en je gang zoo stil — en waarom waren je oogen zoo
bedroefd?
Het „requiem" van mijn dagen geeft een stille, teedere wijding aan elke
gedachte aan jou — liefke, als God het mocht willen — o je handen
waren zoo wit, en je gang was zoo stil — ik zou mijn liefde als een
relikwie bewaren in den gouden schrijn van mijn trouw — ik zou
jouw naam uit de sterren hooren, liefke, die jou nabij zouden zijn,
maar jij was nog hooger en nog verder — en het zou dan altijd allero
zielen zijn.
WAArom dat „requiem", mijn liefke, dat ver en vaag, en toch nabij,
als de warende wind, door mijn dagen ruischt, en waarom de treurende
gestalten in de droomen mijner nachten? ....
Werd dan mijn trots zoo groot, mijn liefke, dat hij gebogen moest? —
of is dit enkel de verheffing van al ons mooi in een glanzing van
Gods eeuwigheid?
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Maar laat ons onze hoof den buigen, stil en eenvoudig, en niet meer
vragen, liefke. Liefke, sluimer .... ter sterking of .... ter stille slooping,
zoo God het wil — onze liefde sterft nooit — en morgen, morgen,
liefke, zal ik het hooglied van onze liefde als een triomf over de wereld
zingen.... al mocht het in mijn ziel voor immer allerzielen zijn....
Sittard.

JOS. VERJANS.
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ERKENNING
Mijn liefke, blijf zeer dicht bij me:
Mijn verlangen is een roode vlam in den avondwind
En jouw liefde is een wit hulsel van beveiliging om haar heen,
Opdat zij kan branders stil en sterk —
Roerloos omhoog.
Want als jouw liefde niet was een wit hulsel van beveiliging om
(haar heen,
Wie weet, mijn liefke, of de vlam van mijn verlangen
Geen vuurvlag zou zijn in den avondwind — wild —?
— Dairom, mijn liefke, blijf zeer dicht bij me!
Sittard.

JOS. VERJANS.
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ANTWOORDEN VAN DE KATOLIEKE NEDERLANDSE
BOUWMEESTERS OVER DE RICHTING IN DE
KATOLIEKE KERKELIKE BOUWKUNST
7. Antwoord van bouwmeester Joseph Th. J. Cuypers, Roermond.
Gaarne wil ik een steentje bijdragen bestemd voor den geestelijken
bouw die Uwe Redactie in haar tijdschrift wil optrekken „de moderne
Kerkelijke bouwkunst in Nederland".
Immers de beelden onzer fantasie nemen wij gaarne tot onderwerp
onzer gedachtenwisseling.
In hoeverre dat steentje door U in goed verband met de verdere
goedsmoeds aangebrachte steenen mijner vakbroeders zal kunnen woro
den opgemetseld, moet ik met vertrouwen aan Uw bedrevenheid in
uitzoeken en ordenen overlaten.
Een paar opmerkingen betreffende den inhoud van Uw schrijven
mogen de beantwoording Uwer vragen voorafgaan.
Het wantrouwend optreden van de opdrachtgevers tegenover nieuwe
plannen, is helaas een groote rem in de vrije ontwikkeling van onze
kerkelijke bouwkunst.
Deze laterite weerstand treedt helaas niet alleen krachtig en beginsel,
vast op bij het geven van de opdrachten, maar blijft ook in de praktijk
de geleidelijke overgangen, waardoor het bouwkundig begrip van het
bouwkundig aanvoelen door de menigte zich langzamerhand moet
verplaatsen van de eene naar de andere grondeigenschap van bouw,
werken, voortdurend remmen bij gebrek aan voorstellingsvermogen
en gebrek aan vertrouwen bij de opdrachtgevers in begaaf de jongere
bouwmeesters.
De nieuwere methoden van samenstelling, de nieuwere behandeling
zal eerst tot haar recht komen als men steeds den bouwmeester in
de artistieke uitvoering het noodige en redelijke overwicht geeft.
Weinig opdrachtgevers nemen het standpunt in, dat Monseigneur
Bottemanne in 1893 reeds tegenover ondergeteekende aldus vertolkte:
„Nadat het model der Kathedraal van St. Bavo aan den Clerus van
„mijn diocees zal zijn getoond, zal ik de lijst van alle door de E. Heeren
„gemaakte opmerkingen U ter hand doen stellen. Maar gij zult daar,
„mede naar goedvinden kunnen handelen: immers als de bouw niet
„slaagt zal in de toekomst niemand zeggen, die Kathedraal is door
„Mgr. Bottemanne bedorven, maar wel: dat heeft Joseph Cuypers
„slecht gedaan."
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Over de „gemeenschap" hebben wij bouwmeesters veel minder te
klagen dan over de op kunstgebied.ontwikkelde doch bevooroordeelde
— en ook zelfs „intellectueele opdrachtgevers". Immers werkelijk
waardevolle nieuwe bouwwerken, mits zij elementen van blijvende
waarde bezitten, worden izonder twijfel door een goed deel van de
groote massa als bevredigend op prijs gesteld.
De „financieele beperking" mogen wij uit economische overwegingen
niet ter zijde stellen.
De goede bouwmeester zal toch bij het vaststellen van het karakter
en den opzet van zijn plan, niet mogen gaan aanmerkelijk boven de
beschikbare bouwsommen. „In der Beschrankung zeigt sich der
Meister".
Maar het geval van opoffering van een schoon plan aan de wansmaak
van dezen of genen opdrachtgever, komt naar het mij voorkomt veel
meer voor, dan dat een goed kunstwerk louter door zuiver finantieele
overwegingen wordt bedorven.
Maar een groote belemmering voor de natuurlijke groei der kerke,
lijke bouwkunst is gelegen in het tot,stanclacomen van weilicht 50%
smakelooze, karakterlooze bouwwerken. Hoe kunnen uit het goede
zaad schoone bloeiende planten opschieten, als de akker reeds half
vol onkruid staat.
Zoo lang het publiek, de kerkgaande geloovigen, de dienstdoende
geestelijkheid, maar steeds verplicht is zijn schoonheidsgevoel te laten
afstompen in karakterlooze omgeving, mogen wij van die zijde der
openbare meening niet meer steun verwachten.
Zoo boeten wij wel zwaar ons gebrek aan culturen, in de vernede,
rende erkenning, dat de gemiddelde waarde van de nieuw,gebouwde
kerken in ons Vaderland vanaf 1860 tot 1920 naar mijn overtuigd oor,
deel niet gestegen is.
Maar U vraagt geen ontboezemingen, doch stelselmatige beantwoor,
ding van drie gewichtige vragen. Daartoe diene wat volgt:
Antwoord op vraag 1.
De herleving in de 19e eeuw is eene schoone, rijke en vruchtbare
geweest.
Samengaande met de romantiek moest zij wel natuurlijkerwijze zich
ailereerst op de beginselen der XIIIe eeuwsche bouwkunst gronden,
waar wij het Burgerlijk Christelijk leven in de Maatschappij zich vol,
ledig zien ontplooien.
In de drie groote naburige landen zien wij die richting eveneens
naar 't voorbeeld van restauratie, en voltooiingswerken zeer verdienste,
lijke gothische bouwwerken tot stand brengen.
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Het verstand, de redeneering speelde daarbij een groote rol.
Eene bouwkunst in hoofdzaak door 't geraamte in lijnen beheerscht.
Eenige bijzonder ibegaafde naturen geven daarnaast blijk van reeds
meer voor ruimtewerking en de waarde van 't vlak te voelen.
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De herleving in de 19e eeuw heeft niet den tijd gehad om de twee
volgende vraagstukken door practische proeven verder teibrengen:
a. de ontwikkeling van de binnenruimte aan de hand van de Byzan,
tijnsche pendentifsbouw, evenals zulks zoude hebben plaats gehad in,
dien omtrent 1500 eene „Byzantijnsche,Renaissance" de Greco,Romein,
ache bouwvormen niet had nagevolgd.
Immers die Byzantijnsche kunst staat onze Middeleeuwsche Christe,..
lijke bouwkunst veel nader dan de Italiaansche Renaissance.
b. uitgaande van de kern van de Barokarchitectuur tusschen 1700
en 1800, die tal van mooie, grootsche, overzichtelijke en plechtige
ruimten geschapen heeft, waarvan de Greco,Romeinsche orders slechts
een oppervlakkig kleed zijn, kon de hedendaagsche bouwmeester deze
door eene vrije vormenspraak vangen, en langs dien weg de kerkbouw
nader ontwikkelen.
De toepassing van betonbouw was voor 1900 ofwel zeer beperkt en
daardoor zonder belang (een tongeweif te Sas van Gent omtrent 1895)
ofwel absoluut verkeerd begrepen, zooals de kerk van de Baudot in
Parijs, die uit planken schijnt getimmerd te zijn. De koepels der West,
minster Kathedraal zijn niet van overwegenden invloed.
De belangriike betontoepassingen treden eerst op in de 20ste eeuw.
Weenen: Kapel van 't groote Ziekenhuis. Nabij Keulen en thans te
Maastricht de groote koepel.
Het was in de 19e eeuw gebruik om sterk of te geven op de zoo,
genaamde Waterstaatskerken, omdat zij Romeinsche detailvormen met
houten pijlers en stucwerk nabootsten.
Maar ide meeste dier betweters hebben zich niet de moeite gegeven,
na te vorschen waarom in vele dier kerken, ontwerpen door ingenieurs
van den Waterstaat of hunne hoofd,opzichters, nog goede verhoudin,
gen aanwezig zijn en rustige hoofdverdeelingen van meer waarde, dan
dozijnen „spitsboog kerken" kunnen toonen die tusschen 1860 en 1920
zijn gebouwd!
En wat de detailleering betreft, deze is eerst na 1860 bij menig kerk,
bouwer tot een barbaarschheid gedaald, beneden het peil van den tim,
merman van de 18e eeuw.
Onze cultuur, de samenhang van ons weten en kunnen, is grooten,
deels verloren gegaan; de gilden die beter werkten dan de latere
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scholen waren verdwenen en wij hadden geen scholen waar een frissche
bouwkunst kon worden onderwezen!
En wie wil heden onderwijs geven? En hoe talrijk zijn de leerlingen,
die ernstig onderwezen willen worden en den langen weg, daarvoor
noodig, willen doorloopen2
Antwoord op vraag 2.
Bij een nieuw plan dient m. i. geen vooropgezette meening zonder
meer het vormenstelsel te bepalen, als niet reeds achtenswaardige en
zeer beperkende omstandigheden aanwezig zijn.
De ruimte in plan allereerst goed verdeelen in verband met orientatie.
Daaruit een ruimte in opstand doen groeien, die niet allereerst con,
structief is, maar die door haar verhoudingen en belichting een stem,
ming van blijde aandacht weet voort te brengen.
Afgluiting der buitenwereld, overzichtelijke ruimte, waarvan het
presbiterium het brandpunt vormt, maar waarin ook zeker geheim,
zinnige, eenigszins afgesloten gedeelten zijn, die speling laten voor
onze fantasie, en tevens dienen, om voor stille overpeinzing ons terug
te kunnen trekken.
De keuze moet worden gedaan tusschen Centraal en basilikaalplan.
Dan komt de vraag hoe 'zal deze ruimte naar buiten het best zijn te
ontwikkelen, zoodat de hoofdvorm — van uit de punten waar zij meest
wordt gezien, onze belangstelling onmiddellijk tot sympathie weet
te stemmen.
Een natuurlijk gebruik der materialen, waarbij het handwerk in eere
wordt gehouden.
De ruimte moet accustisch te beheerschen zijn en geen overmatige
resonance hebben.
Bij de bepaling van Richting en Kraeht der Belichting moet de be,
stemming der deelen en de stemming van het geheel wel worden
overwogen.
Ook daarin is de Barak ons goed voorgegaan, en staan wij nog ver
achter. Een historisch grondtype is niet in zich verwerpelijk, maar moet
voor elk geval naar omstandigheden worden beoordeeld, in hoeverre
het de beste oplossing (kan brengen.
De behandeling der onderdeelen dient den hoofdopzet te volgen.
Archeologische overwegingen hebben uit zich zelve als kritiek geen
waarde; alleen als zij gegrond zijn op algemeen geldende bouwkunst,
begrippen.
Antwoord op vraag 3.
Aan 't slot van mijn inleidend woord heb ik reeds den droeven
indruk weergegeven, die zich van ons meester maakt als wij trachten
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een overzicht te krijgen van wat in de laatste halve eeuw is tot stand
gebracht, en vergelijken dat met de werken van vroeger eeuwen!
Wat ons Vaderland betreft heb ik den indruk gekregen, dat daar
meer dan in 't buitenland door onbevoegden, door personen zonder
eenigszins ern'stige bouwkundige opleiding, kloosters en kerken uit den
grond worden gestampt. In Belgie hebben de Sint Lucas Scholen ten
minste aan zwakke naturen hunne middeleeuwsche traditie weer ge,
leerd; in Duitschland zien wij door de samenwerking van Burgerlijke
Overheid, die nu ook welstands,eischen stelt, ten minste zulke kerken
gebouwd, die begrip geven van stelselmatige studie in de historische
richting. De onverwoestbare ijver van den Duitscher!
Daarbij zij aangemerkt dat vele nieuwere „Romaansche" en „Go,
thisehe" Duitsche kerken mij persoonlijk hoogst onsympathiek zijn.
Maar dan moet ik toch erkennen, dat de betreffende bouwmeester
jarenlang hard heeft gewerkt, onder leiding heeft gestudeerd, om iets
te bereiken.
In ons Vaderland worden aan de bouwmeesters van kerken en kloos,
ters weinig zware eischen gesteld, als de illusie van „goedkoop" werk
maar blijft bestaan. Gebrek aan discipline van iden subjectieven Neder,
Lander.
Sint Bernulphusgilde heeft dit vooral in 't Aartsbisdom Utrecht
trachten te bestrijden. Maar aangezien daarbij aanvankelijk de streng
historische richting werd doorgevoerd, mocht die goedbedoelde stroo,
ming door vele bouwmeesters niet zoo op prijs worden gesteld, dat zij
tot een algemeen reinigingsproces hunne medewerking als van zelve
zouden hebben gegeven. De daarvoor noodige geest van saamhoorig,
heid is eerst in de laatste jaren ontwaakt.
Tegenover dat gemiddelde lage peil mogen wij ons echter ook ver,
heugen in uitingen van een pittig, jeugdig leven, waarvan het gelijke
noch in Belgie, noch in Frankrij'k, noch in Engeland in die mate ter
mijner kennis is gekomen. Duitschland en de Skandinavische landen
werken dan weer evenwijdig.
De elementen van de beste werken onzer kerkelijke bouwkunst
nader te omschrijven valt niet gemakkelijk, zoodra de afwijking van
het historische de overhand neemt.
Als goede elementen in onze hedendaagsche kerkbouw zouden kun,
nen worden aangestipt de volgende typen:
De oud,Christelijke basilica met vierkante pijlers, door bogen vex,
bonden in verschillende ontwikkeling der houten zoldering.
Centraalbouw onder byzantijnschen invloed, koepelgewelf met
vlakke, of ribben,gewelven, waarbij de ruimtewerking tot haar recht
kan komen. Kruisbasilika op zeer afwisselend grondplan, overdekt met
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ribben,gewelven, waarin de gothische school nog enkele pittige en
gezonde vruchten voortbrengt.
Rondboog basilika, gebruik makende van moderne materialen ten
einde een zeer breed middenschip te overspannen. Hier wordt de ge,
wenschte ruimte zonder stoornis voor t' oog en oor gegeven. Naar
de voor het gemoed gewenschte stemming wordt dan gestreefd door
decoratieve middelen.
Eindelijk de koepel over 't Grieksche Kruis vrij samengesteld van
gewapend beton. Als vrije uitlooper — of liever als een nieuwe frissche
loot opgroeiend uit dien Middeleeuwschen stam, is aan te merken
de bouw van Oosterhouts Abdijkerk en Noodkerk.
Hiermede zijn tevens de verstandelijke en constructieve elementen
opgesomd die door hedendaagsche vaderlandsche bouwmeesters wor,
den verwerkt, — daarbij moet nu het talent van den kunstenaar „bij
Godsgenade" komen om dat alles tot een heiligdom vol stemming te
verwerken.
De taak die het gemoed hier heeft te vervullen is voor ons de zwaar,
ste juist omdat wij die door overlevering niet meer hebben geleerd;
en omdat het gemoed zich zoo vaak laat verleiden tot onzuivere opper,
vlakkige stemmingen, die niet met geheel gezonde middelen zijn ver,
kregen.
De Barok was nog waar in haar konstructie, als wij het Romeinsche
hoofdgestel elimineeren.
Maar zal de enkele kunstvorm van het gewapend beton ons voeren
tot mooie rythmische ruimten? Of zullen wij nog de theoretische
geometraal bepaalde ruimte voorop moeten blijven zetten, om dan de
materialen naar omstandigheden te combineeren. Dit kan toch geen
zuiver modern beginsel zijn.
En zoeken wij niet nog in 't duister naar de logische betonijzeren
omsluiting der ruimte die zonder onnutte toevoegselen het kerkgebouw
omsluit? Een hoofdmateriaal eerlijk te erkennen is toch een eerste eisch
voor karaktervol bouwwerk. De schoonste betonbouw als zaal is wel
de koepel te Breslau. Maar is 'dat begrip om te zetten in een gewijd
bouwwerk? Is niet de betonbouw in 't bijzonder aangewezen voor
ruimten, veel grooter dan onze Kerken mogen zijn. —
Ziedaar eenige indrukken van ons weten en tasten in dit land der
Nevelen!
JOSEPH TH. J. CUYPERS.
Roermond, 15 Mei 1923.
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8. Antwoord van bouwmeester Han Groenewegen, Den Haag.
Het is een schoone gedachte van de redactie „Roeping" om de bouw,
meesters hun meening te laten neerschrijven over de kerkelijke
bouwkunst.
Hier zal en moet van uitgaan een opvoedende kracht, die de nieuwe
richting der katholieke kunst weer een schrede voorwaarts zal brengen.
Toch voel ik in mij den drang het boek der gewijde bouwkunst eenige
eeuwen vender terug te slaan dan de 19e eeuw, om des te duidelijker
te laten uitkomen welke tijden wij beleven.
De kerkelijke bouwkunst als werkelijke verwezenlijking van het
ideale, sluit ik met een lofifed of bij de middeleeuwen, bij de laatste
scheppingen van de machtige en heerlijke kathedralen.
Het was in dien tijd dat de stof ondergeschikt bleef aan de inspiratie
van den waarachtig geloovige kunstenaar, die stond te midden van een
Christen,vdik, bezield met een diep en krachtig roomsch leven, een
'even van geloof en arbeid.
Niet de bouwmeester alleen, maar het was een geheel yolk dat uiting
gaf van de hoogste idealen.
Gelijk het geestelijk leven bloeide tot in 't diepst van het zieleleven
van die roomsche eenheid, zoo groeiden ook de machtige kathedralen
uit de rotsvaste fundamenten, tot meerdere eer en glorie van den
Allerhoogsten Schepper.
Kunstenaar en yolk was een.
Wat een heerlijke samenwerking!
En als mij nu de vraag gesteld wordt:
Wat is uw meening omtrent de herleving der kerkelijke bouwkunst
in de 19e eeuw?
Dau zou ik kunnen volstaan met te zeggen, dat in de 19e eeuw
kunstenaar en yolk niet een geweest zijn en dat in omen tijd kunste,
naar en yolk weer een moeten worden.
Want al stelt de eigentijdsche samenleving andere eischen aan den
bouw der kerk, wanneer er geen wisselwerking bestaat tusschen kunste,
naar en y olk, zullen er ook geen wezenlijke kunstwerken worden
voortgebracht. Niet de kunstenaars alleen, maar alien moeten bouwen,
wij alien moeten meeleven met de dragers van de ideen en alleen bier,
uit kan groeien de zuivere katholieke gemeensdhapskunst.
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De 19e eeuw heeft in hoofdzaak reproduceerende werken voort,
gebracht en is overwegend beheerscht door de Gothiek en Renaissance.
Onze kerkbouw vooral stond onder sterke invloed van de Gothiek.
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De Fransche bouwmeester Viollet,le,Duc, een warm vereerder van
die heerlijke uiting der middeleeuwen, heeft over de Gothiek belang,
rijke werken geschreven.
Door zijn praktischen arbeid bezield is hij ertoe gekomen om de
constructieve oorzaken te verklaren en beschouwt hij als haar voor,
naamste kenmerk:
dat nimmer vormen werden gebruikt, die niet vanzelf uit de samen,
stelling voortvloeiden.
Wij gedenken hier Dr. Cuypers, die volgens de leer van Viollet,le,
Duc vele kerken heeft gebouwd in vroeg Gothischen baksteenbouw
en daarbij krachtig opkwam tegen alle wanbegrippen die in de bouw,
kunst der 19e eeuw haar verderfelijke invloeden lieten gelden.
Hij streefde er naar om de materialen naar haren aard te verwerken,
hij had eerbied voor de constructie en was daardoor eerlijk en oprecht
in zijn bouwwijze.
De groote verdienste van Dr. Cuypers is dan ook geweest, dat hij
door het krachtig bestrijden van allerlei wanbegrippen en daarbij het
voorbeeld gevend door zijn praktischen arbeid, de schijnarchitectuur
der 19e eeuw heeft doen eindigen.
Want algemeen werd de steenen gewelfbouw nagebootst in stucwerk;
gevels werden bepleisterd, daarin voegen getrokken en de dorre ziel,
looze cementlaag moest voor natuursteen doorgaan; met hout werd
steen geimiteerd en woonhuizen werden met schijndaken en gevels
versierd. Dr. Cuypers heeft een einde gemaakt aan dit treurige tijdperk
onzer bouwkunst.
Hij is zeer zeker de voorlooper geweest van de nieuwe gedachte, hij
heeft de brug geslagen voor den kerkbouw, evenals Berlage dat deed
voor den profaanbouw.
AM een meer belangrijk kunstwerk van de 19e eeuw (aanvang 1895)
noem ik de St. Bavo Cathedraal te Haarlem van Jos. Cuypers, waar
de vormgeving meer naar het Romaansch overhelt, maar toch een per,
soonlijk kunstwerk is geworden.
Overigens was een zich los maken van de Gothiek bijna niet mogelijk
en van een opbloei weinig of niets te bespeuren.
Ook de inwendige versiering van het kerkgebouw stond onder sterke
invloed daarvan en vooral het beeldbouw, en schilderwerk werd het
toppunt van leelijkheid, van schijn en imitatie.
Dat deze wijze van werken het kunstgevoel van ons katholieke yolk
totaal heeft bedorven en afgestompt behoeft mijns inziens geen verder
betoog.
Nog elken dag kunnen wij de invloeden daarvan waarnemen en tot
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zelfs op heden, worden vele Godshuizen nog ontsierd met smakelooze
prullerijen van allerlei soort.
Veel wat bedorven is, moet weer worden goedgemaakt.
Die strijd is reeds begonnen, en 't is een heilig ideaal van de jongere
kunstenaars daaraan te arbeiden.
Er is niet alleen een uitleving en uitwisseling van gedachten waar:
neembaar onder hen, die werken aan de hernieuwing der kunst, maar
om hen heen staat reeds een kern uit 't yolk, die verlangend uitziet
naar hetgeen gebeuren gaat.
Zoo gaan wij den nieuwen tijd met vreugde tegemoet, dat, gegroeid
uit een diep godsdienstig zieleleven de ware grondslag zijn zal, voor de
nieuwe katholieke gemeenschapskunst.
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En nu de vraag:
Welke zijn de beginselen, die U leiden bij Uw kerkbouw?
Deze vraag lijkt zeer gemakkelijk, maar is van diepgaande beteekenis.
De ziel van den kunstenaar spreekt gemakkelijker in lijnen en kleu:
ren dan met woorden.
Kerkelijke kunst, of juister gezegd, gewijde bouwkunst, moet een
eigen karakter dragen, omdat zij dient tot meerdere eer en glorie van
God. Zij moet de geloovigen opwekken, het kerkgebouw, de woonstede
Gods, binnen te gaan om in alien eenvoud den Allerhoogsten Schepper
te aanbidden.
Het kerkgebouw moet zijn het geestelijk tehuis van den mensch.
Eenvoud wil niet zeggen een door muren en dak omsloten ruimte
met daarin lichtopeningen, zonder meer, maar is het noodzakelijke
om wat in den geest en in de fantasie van den kunstenaar is ten levee
gewekt en gegroeid, te verstoffelijken.
Tot het noodzakelijke behoort het voldoen aan de kerkelijke wetten.
Het is den kunstenaar dus niet geheel vrij volgens eigen inzicht te
bouwen.
De inwendige geest heeft de fantasie te houden binnen de grenzen
door de kerk getrokken.
De kunstenaar die zich geeft aan de gewijde bouwkunst moet bezield
zijn met de katholieke levensbeschouwing, zijn ziel moet spreken met
God en zijn kunst moet spreken over God, dan pas heeft de stof de
trilling van zijn zielsontroering gevoeld.
Het kerkgebouw moet uiterlijk en innerlijk de afspiegeling zijn van
het Goddelijk Mysterie.
Het moet zijn als de heiligste plaats, afgesloten van het aardsche
gewoel, te midden van den wereldschen geest.
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Dan zal het ook de lieden arm van geest, uitnoodigen binnen te gaan
om te spreken met God en Hem te danken voor zijn oneindige lief de.
Zoo was ook Christus, toen Hij op aarde leefde te midden van de
wereld. Hij, de oneindige liefde Zelve, was cp de wereld gekomen om
den moeden mensch te verkwikken, te heiligen en voor te bereiden
tot de eeuwige zaligheid.
Uit dezen geest geboren, zal het kerkgebouw de zuivere afspiegeling
zijn van de Kerk van Christus, de symboliek zal weer herboren worden
en de stof zal zich buigen voor de idee van den kunstenaar.
Zoo zal kunstenaar en yolk weer een zijn en te samen zullen zij
getuigenis afleggen van hun geloof en arbeid.
Ons katholieke yolk is zeer ontvankelijk voor kunst maar er moet
geploegd en geegd worden en daarvoor behoeven wij de steun van
velen, in 't bijzonder van onze Geestelijken.
De Geestelijke leiders moeten met de kunstenaars eendrachtig
samenwerken, het yolk voorlichten en leeren zien, alles wat schoon is.
Er moet gebroken worden met verkeerde gewoonten en wanbegrippen
over kunst, moeten worden bestreden.
De idealistische kunstenaars moeten onderlinge vriendschap zoeken
en te samen intensief arbeiden aan de hernieuwing der kunst.
Hun werk moeten zij naar buiten uit dragen en 'zij moeten het de
massa leeren zien en begrijpen.
Zoo zullen wij alien weer arbeiden om het kerkgebouw tot een kunst%
werk te maken.
D 0 0
De derde vraag:
Hoe is uw meening omtrent de tegenwoordige kerkelijke bouwkunst?
meen ik door het hier voorafgaande al voldoende te hebben belicht en
ik durf dan ook de conclusie trekken, dat het daarmede over 't alge%
meen, nog zeer slecht gesteld is.
a zou echter afbreuk doen aan de hernieuwing der kunst, als hier
niet met waardeering gesproken zou worden over onze hedendaagsche
kunstenaars die daaraan arbeiden en uit wier werk een zuiver katholiek
karakter spreekt; bij wie eenvoud 't kenmerk is van het ware, het
schoone; uit wier werken de idee spreekt tot onze ziel.
Lof zij ook de Geestelijken die hebben meegebouwd, om het kerk%
gebouw tot een uiting van ware kunst te maken. Want nog maar al
te veel ondervinden de kunstenaars weinig de sympathie van de geeste%
lijken en als hun plan afwijkt van het traditioneele, ontbreekt dikwijls
alle waardeering.
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Dr. Cuypers schreef in zijn inleiding van „Alberdingks Thijms Hei,
lige Linie:
Toen ik in de jaren 1853 en vgl., na de herstelling
van het Priesterkoor der 0. L. Vrouwe Munsterkerk te Roer,
mond, eenige opdrachten ontving tot het bouwen van nieuwe
R. K. Kerken, werd ik herhaalde malen pijnlijk getroffen door
de onverschilligheid mijner lastgevers, voor de aloude litur,
gische voorschriften omtrent den Kerkbouw, met name de
orientatie, welke zij ook ter wille van geringe bezwaren,
meenden te mogen verwaarloozen.
Gelukkig gaan nu de wegen opwaarts en mogen wij rekenen op een
deel der Geestelijkheid die den arbeid van onze jongere Roomsche
kunstenaars een warm hart toedraagt.
En het is een verblijdend teeken dat . de vruchten van innige samen,
werking tusschen kunstenaar en opdrachtgever, zich hoog verheffen
boven de dorre ziellooze architectuur van namaak Gothiek en Ro,
maansch, die nog als kunst ons katholieke yolk wordt voorgezet.
Het is zeer gemakkelijk kritiek uit te oefenen op het werk van
idealistische kunstenaars, wier arbeid getuigt van een zelf doorvoelde
katholieke levensbeschouwing.
Worden hun nieuwe ideen niet veelal verworpen? verafschuwd? ja
zelfs bespot?
En de ziel van den kunstenaar met scherpe priemen doorstoken?
Hij trekt zich dan terug uit het voile leven en arbeidt voor zich zelf.
Zoo drogen de levenssappen op die voor ontluiking noodig zijn.
En terwijl hij zich bewust is dat zijn kunstarbeid God en de gemeen,
schap dient, wordt hij door de menschen beschouwd als een zonder,
ling, wordt zijn kunst miskend.
En zooveel kunstlooze stijlnamaak, dat niet waardig is den naam
van gewijde kunst te dragen, moet hij aanschouwen.
Dan wordt hij weemoedig.
Daarom zoeken de kunstenaars vriendschap onder elkander, zij slui,
ten zich nauw aaneen.
Dat geeft hun de kracht hun heiligste idealen te bewaren en te be,
leven. En als zij dan de vruchten van hun arbeid naar buiten uit dragen,
breekt dikwijls een storm van verontwaardiging en miskenning los.
Dat critiek opbouwend worde gesteld, dan zal de kunstenaarsziel,
uit liefde in steeds zuiverder accoorden zijn loflied uitzingen.
HAN GROENEWEGEN.
's,Gravenhage, Vooravond van Pinksteren, 19 Mei 1923.
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9. Antwoord van bouwmeester Han van Beers, Rotterdam.
Vraag I.
Volgens mijn meening is er geen herleving van kunst (bouwkunst)
mogelijk, indien geen levende kunst wordt voortgebracht. Het naboot,
sen van bestaande bouwwerken is dus geen kunst, evenmin als een
copie van een Rembrandt kunstwaarde heeft. In het uiterste geval
zou men van nabloei kunnen spreken, maar dit heeft zelfs niet plaats
gehad. De resultaten, die bereikt zijn, doen duidelijk zien, dat men
een plant die gestorven was, heeft willen doen herleven met kunst, en
vliegwerk. Het gevolg is dan ook geweest, dat er zoogenaamde kunst,
bloemen in de kerkelijke bouwkunde gemaakt zijn. Het spreekt van,
zelf dat geoefende handen goedgelijkende nabootsingen hebben ge,
maakt. Kunst kunnen we dit echter niet noemen.
Dr. Thalhofer en Dr. Eisenhofer zeggen kortweg: „Das 19 Jahr,
hundert hat es zu keinem einheitlichen Kirchenbaustil gebracht, son,
dery gefiel rich vielmehr in der Reproduktion aller vorausgegangenen
Stile, angefangen von der altchristlichen Basilika bis herab zum
Barockbau."
Vraag II.
De beginselen, die leiden bij kerkbouw, zijn: op de eerste plaats de
kerkelijke voorschriften; vervolgens waarheid en eenvoud, waaruit dan
schoonheid van zelf geboren wordt.
De bouwkunst moet in alles „waar" zijn, dus zuiver constructief, dus
niets omvatten, wat geen reden heeft.
Zij moet zich kenmerken door „eenvoud". Leefde onze Zaligmaker
niet ibij den eenvoudigen St. Josef? Welke Heilige was in izijn 'evens,
uitingen niet een eenvoudig mensch? Moet dan onze Almachtige God
in Zijn Huis, hetwelk wij Hem op aarde bouwen, omgeven worden
met kiatergoud en bombast en nare tierlantijntjes? Heeft men zich
wel eens voorgesteld, zoo'n mooi gepolychromeerd kleed te moeten
dragen of op een meters hoog voetstuk tegen een kerkwand te moeten
staan of op een altaar te moeten zitten, omgeven met houten, aan elkaar
gelijmde, bekerfde en vergulde zuiltjes? Ilc ben ervan overtuigd dat
men de bekleeding gauw zou afwerpen en een andere plaats zou kiezen.
Men vergeet zoo gauw het ongezonde van al dezen opsmuk en bedenkt
niet dat onze groote God hiervan evenmin gediend is. Indien we onze
kerken eens zuiverden van al deze ondingen, zouden zij mijns inziens
een heel wat redelijker aanzien krijgen.
Bij het waar, eenvoudig, schoon ontwerp eener kerk moet vanzelf
in acht genomen worden de algemeene symboliek, ikonografie en
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liturgie, zoodat het woord van Violet le Duc weer waarheid wordt:
„Zij hebben er al, wat in de zichtbare en onzichtbare wereld geschapen
was, als een heldendicht van lijn en steen in samengebracht."
Vraag III.
Overtuigd zijn wij dat er in dezen tijd een nieuwe kerkbouw bezig is
zich te ontwikkelen, hetwelk een gevolg is van een nieuwe geestes%
strooming en behoeften en vooral door de geheel andere eischen, welke
aan den kerkbouw worden gesteld. Daar is wel degelijk een groot
streven merkbaar van noodzakelijken eenvoud, zoowel in constructie
als in versiering, terwijl wat den algemeenen vorm betreft, een zekere
regelmaat en rythme valt te bespeuren.
De kunstenaars zullen hunne voorliefde voor het individueele ter
zijde moeten stellen en door algemeene samenwerking in een bepaalde
richting trachten voort te schrijden, omdat daardoor alleen een nieuwe
groote stiji kan worden verkregen.
HAN VAN BEERS.
Rotterdam, Pinkstermaandag, 21 Mei 1923.
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10. Antwoord van bouwmeester Ir. H. Thunissen, Den Haag.
Gedurende honderden jaren konden de Katholieken in Noordo
Nederland hun geloof niet uitspreken in Kerkgebouwen. Landelijke
traditie bestond dus niet, toen de bouwmeesters geroepen werden om
door bedehuizen in de groeiende behoeften te voorzien.
In de profane architectuur waren de beginselen waarop een gezonde
bouwkunst kon steunen, bijna geheel verdwenen door veelal onbeo
grepen namaak van geimporteerde vormen.
De logica in de bouwkunst was zoek, het handwerk verwaarloosd,
constructie en het aandeel dat de verschillende materialen daarin volo
gens eigen karakter hebben, vergeten.
Het zoeken naar goede beginselen is typeerend in het begintijdperk
van de herleving der Kerkelijke bouwkunst. VOOr al meende men in
de onvolprezen Middeleeuwsche architectuur de bron te ontdekken,
waaruit deze ontsproten.
Dit teruggrijpen naar de Gothiek was internationaal en werd hier te
lande, blijkens de woorden van Mgr. v. Heukelom als een periode van
oefening en van gezondmaking der architectuur beschouwd.
Het werk der groote bouwmeesters uit deze neoogothische tijd, van
Tepe, Cuijpers en anderen heeft dan ook groote waarde gehad, voor
de bouwkunst in het algemeen en de kerkelijke architectuur in het
bijzonder. Vaklieden werden gekweekt en de constructieve kennis der
bouwmeesters vergroot, want de materialen, vooral de mooie Hollando
sche baksteenen moesten in constructieve onderdanigheid het uiterste
geven waartoe zij in staat waren; — gezoch werd verder naar het
samenwerken van de decoratieve kunsten met de architectuur.
Ook de symboliek werd in eere hersteld. Wel bleek, dat de Middelo
eeuwsche symbolen voor een gedeelte niet meer verstaanbaar waren
voor onzen tijd, dat men dus moest zoeken naar begrijpelijker taal;
het streven bestond dan toch en aan den tijd zal overgelaten moeten
warden hoe het kerkgebouw wederom voor de geloovigen een leer
school kan worden.
Bij de generatie van bouwmeesters, op deze pioniers volgende, bleek,
dat niet alien bevredigd werden door de uitsluitende uitwerking van
de beginselen der Middeleeuwsche Bouwkunst; bewust ging men
andere wegen op, men zocht en vond aansluiting aan de constructies
der Byzantijnen en Renaissance; — zij namen stelling tegen een bijna
algemeen voorkomende misplaatste lief de voor Middeleeuwsche
architectuur, welke alleen dan aan het Kerkgebouw - een kerkelijk
representatief karakter wilde toekennen, als het een Gothische cono
structieosysteem en Gothiseerende vormen vertoonde.
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Op heden is wel deze gedachte gemeen goed der architecten, dat
voor den kerkbouw dezelfde beginselen gelden, als die welke . den
profanen bouw leiden; beginselen welke volgen uit aard en wezen der
„bouwkunst".
VOOr alles moet een practisch, bruikbaar gebouw worden gemaakt,
waarbij met de technieken der bouwkunst in den ruimsten zin, rekening
wordt gehouden, doch tegelijk en onafscheidbaar daarvan staat de
eisch, dat de bestemming, de „finaliteit" van het bouwwerk, op kunsb
voile wijze worde uitgesproken: d. w. z. dat door het rythme in de
onderdeelen van het bouwwerk, door de samenwerking der massa's
en ruimten, een stemming wordt opgewekt, welke in overeenstemming
is met den verheven aard van het bouwwerk.
Deze beschouwingen zouden te uitvoerig worden als wij de verschil
lende wetten en compositie q-egelen ging analyseeren, die tot dat doel
kunnen voeren.
Genoeg zij, dat dit op verschillende wijzen kan geschieden, zooals
men dat b.v. in verschillende stijktijdperken kan nagaan. Zoo kan
meer in 't bijzonder de nadruk gelegd worden op het constructief.
dynamisch beginsel, dat in de samenstellende onderdeelen van een
bouwwerk krachten ziet werken, zooals in de neoGothiek; ofwel op
het nauwkeurig afwegen van vlakken en ruimten, die in bepaald rythme
op elkaar zijn afgestemd, — als in de Renaissance.
't Is er mede als met de menschelijke deugden die alien aanwezig
moeten zijn om een heilige te vormen, doch waarvan speciaal eene in
heroische grootheid tot uiting komt.
In elk geval moeten het karakter en temperament van den bouw,
meester den persoonlijken noot erin laten klinken.
Naar mijn overtuiging moet de hedendaagsche bouwmeester een
eenvoudig, krachtig mannelijk gelooven in zijn bouwwerk uitdrukken.
Noch gecompliceerde vormen en evenmin een verfijnde detailleering
of een peuterig zich uitieven in allerlei ondergeschikte onderdeeltjes
zullen hem tot dit beoogde doel kunnen voeren.
Nog minder vleie hij zijn gemakzucht door te meenen dat hij straffe
loos uit den vormenschat van vroegere eeuwen mag leenen.
Constructieve elementen als pijlers en schoren, spits, en rondbogen
behooren wel aan alle tijden, doch elke tijd en elke ware bouwmeester
wist daaraan iets eigens te geven, .... daarmede een eigene taal te
spreken.
Nieuwe materialen en nieuwe wijzen om te construeeren vergrootten
vooral de laatste jaren het veld der techniek. Met de nog altijd jeugdige
gedachten van Alberdingkalijm gaan de onze, ook de kerkenbouwer
moet daarvan profiteeren; niet zóó, alsof een breuk beoogd wordt met
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de nu bestaande bouwtraditie, doch veeleer een aanknoopen, een ver,
der ontwikkelen van de gedachten, welke, naar wij hopen, in de tech,
niek door de geheele maatschappij begrepen, gemeenschappelijk goed
zijn geworden, din zullen wij kunnen spreken van een nieuwe stijl,
een kerkelijke architectuur die tevens de synthese is van alle ver,
wante kunsten.
H. THUNISSEN
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TWEE GEDICHTEN VAN GUIDO GEZELLE EN VAN HUGO
VERRIEST, meegedeeld door Caesar Gezelle.
Is zeker wel het best bekende stuk van Guido Gezelle, tenminste van
titelswegen: izou dit hiervolgende niet een tegenhanger ervan zijn?
Hugo Verriest, 't was in Guido's leeraarstijd, moet hem een vers
opgedragen of een brief geschreven hebben, waarin de woorden voor,
komen: „Weg al op de klare beke."
De Meester neemt die regel op als motto, en maakt erop het onder,
staande, vrijwel nog onbekende, mooie gedicht.
VAER AL OP DE KLARE BEKE.
Aen Hugo Verriest.
„Weg al op de klare beke"
H. V.

Vaer al op de klare beke,
Vaer aldoor de groene streke,
Vaer, mijn kind, maer immer voort,
Wijlen dat ik, aen den waterboord,
In de luwte van de boomen
Beije, en u zie verder stroomen,
Ende, dat ik, lonkende langs den vliet,
Zinge, van blijdschap, het „ranke riet".
'K luistre en hoore uw riemen roeijen
'K luistre en hoore uw stemme vloeijen
En, ik kniele in 't goudne nand,
Blinkende langs den waterkant.
Stemme zoo lief me als 't luid geklater -- (Stemme zoo lief!) — van 't klotsend water
'K luistere en hoore uw klagend lied
Beven, in 't ruischende ranke riet.
'K zie uw dansend bootje, alleene
'K zie uw roeispaen, 'k zie uw kleene
Vlagge, die wimpelt alhier en aldaer,
Spiegelende, ai! in 't waterklaer.
Die in 't kristalijn gespiegel,
Niet een ijdel droomgewiegel,
Maer den vasten Hemel ziet
Vreeze niet, weez' hij hoe krank een den
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Neen! die, door de groene streke,
Varende, op de 'dare beke,
Schouwt al in den Hemel blauw,
Vreeze geen donkere wolken grauw.
'T leven is voor hem toch schoone
Die zijn eerste dichter toonen
God den Schepper hooren lief
Needrig als 't klagende ranke riet!
.Maer!.... zal 't beekje sneller stroomen?
Kind! verwijdren zich de zoomen?
Nader 'het, nader' het, 't wijde meer?
Ende, zie 'k u dan nimmer meer?
Hoore ik dan, over de wind aen 't bruizen,
Hoore ik dan nimmer uw stemme suizen?
Moet ik dan mijn droevig lied
Zingen alleene, bij 't klagend.... riet?
Neen de christene vriendenbede
Dweerscht den wind en de golven mede,
Neen toch kind! en de ziele hoort
— Ruischen de winders maer! — altijd voort.
Vaert! en die in den Hemel glooren
Zullen eens uwe en mijn stemme aenhooren
— Weigere 't God en zijn Moeder toch niet! —
Klinkende als 't ranke.... riet.
J. C. Heri, hodie, Ipse et in Sec.
D. G. '
De rijmen staan alle onderlijnd en dat, waarschijnlijk, omdat de
Meester al dezelfde rijmen gebruikt heeft en op dezelfde plaats als
zijn leerling; het stuk van Verriest heb ik nog nergens kunnen vinden.
En terwijl we 't nu toch over Hugo Verriest hebben, 'zij hier nog
een stuk aan toegevoegd van zijne hand, aleven onbekend als 't voor,
gaande.
OCH ONTSTEEKT DE LAMP TOCH.
A. M. D. G.
Och ontsteekt de lampe toch! —
Lijk de wijde wee, en nog
Wijd, en ijdler, schijnt de duistre
Kerke wanneer geen licht zijn luister
Voor den sprekenden autaar blaekt! —
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— En het ons herte zoo bange maekt,
Weegt zoo zwaer op de bedroefde
Ziele die dat licht behoefde,
Nu dat er geen licht en is
Niets dan droefheid en duisternis. —
Och ontsteekt de lampe toch!
Neen, o neen! voorzeker nog
Viel in 't zinkend westen niet neder
Hij, de laatste dag. Neen, weder
Gaet de zonne heur hooge baen;
Nog en zal ons herte niet slaen
't Dondren der trompetrumoeren,
Nog en zullen de doode niet roeren,
Noch de graven opengaan
Noch de Kerke vol lijken staen.
Och ontsteekt de lampe toch!
Neen in Zijne glorie nog
Komt de Heer niet. Maer van 't levee
Wil Hij nog een jaer ons geven,
Opent de lachende Hemelbaen.
't Jaer is daer, is in to gaen:
Haestig doet de lampe branden
Blinken tegen de Kerke wanden,
Altijd keere ons ziele naer
't Hoopvolle blinken der lampe klaer.
Och ontsteekt de lampe toch!
Jesus kwam dezen nacht, en och!
Niets dat het Kindeke kon behouden
Van de nijpende bittere koude
Niets voor zijne ruste dan
Stroo waerop het liggen kan.
't Lag op het stroo, het stroo van 't kooren
Daerom voor 't mysterie verkoren
Ligt het nu in den autaer neer;
Och ontsteekt de lampe weer!
Och ontsteekt de lampe toch!
Want was zij klaer — en blinkender nog
Dan 't lachen van de hemelsterre,
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En zag men ze van even verre,
Om te blinken voor Jesus woon
Nooit en hiet zij klaer noch schoon,
Dezen nacht dat Maria hem baerde
Dat hij, Kindeke, kwam op der aerde
Lag op het stroo, Hij, God onze Heer!
Och ontsteekt de lampe weer!
Och ontsteekt de lampe toch!
0 zoo dikwijls dikwijls mogt
a de lampeschaduw zien drijven
Langs de lange muren vrijven;
En gelijk der engelenvlerk
Zweven door de lange Kerk,
En op den trap des autaers neder —
Knielen en buigen en rijzen weder
Maer daer er nu geen lampe en is: —
Mies is droefheid en duisternis.
Och ontsteekt de lampe toch
Want zoo diwkijls dikwijls mogt
Ilc haer stemme hooren spreken
En door 't luistrende herte breken
Zij die 't weemoedig herte voedt
Zulke deugd aen de droefheid doet:
Bovenal die geheime gedachten
Weet te wekken en zulke nachten. —
Maer daer er nu geen lampe en is
Alles is droefheid en duisternis.
Och ontsteekt de lampe toch!
0 dat elkendeen eens mogt
Klaer en schoone die woorden weten
Die zij spreekt in het gewetent
Niemand dan er ter wereld zijn
Die geen Katolyk kind zou zijn
Elk end een zou voor 't kribbeke knielen
Lief de vragen voor zijn ziele. —
Blinke de lampe als 't maneklaer
Dat men ze van verre ontwaer.
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Och ontsteekt de lampe toch!
Kerstnacht is 't en zwart. En och
In de wijde Kerk geen geflonker
Leidt de perelende oogen in den donk'ren
Geene klaerte die ginder hoog
d'Hoopvolle sterren der kerke toog.
Als het Kindeke neerkwam hong er
Toch in de lucht een licht, en 't blonk er
Klaer als een sterre en blinkender nog.
Och ontsteekt de lampe toch.
HUGO VERRIEST.

Deo Gratias.
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ZOOALS EEN MAN.
Zooals een man over de zonnehei tuurt,
— de rand van zijn zomerhoed schut zijn oogen met
zwarte strepen
of langs den zandweg nog niet nadert
naar wie zijn lange wachten uitging.
Telkens meent hij verheugd iets te zien,
telkens ook weer vervaagt de tint'ling in zijn oogen.

• ■• ■ •• ■ ••

Zoo staat God te turen of wij niet komen,
of wij niet den mullen zandweg durven betreden,
die leidt naar Hem.
Het is moeizaam gaan, — God weet het wel —:
het wereldzand dringt in de schoenen,
kronkel na kronkel lie in den weg
als een touw zoo maar neergeworpen.
Zou een moedige geen kronkel overslaan,
de anderen voor zijn, dichter bij God.
Hij wacht en wordt niet ongeduldig
en als de avond valt, gaat Hij niet meer naar huis,
opdat wie 's nachts mocht komen
niet tevergeefs zou rondzien naar Zijn Handen.
Want Nikodemus kOmt niet voor het donker is.
JAN WAELRE.
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VADER GOD, WIJ ZIJN ZOO TROTSCH.
Vader God, wij zijn zoo trotsch vaak en verheffen ons om stand,
beschaving of wat de menschen zoo noemen, boven anderen. We zeg,
gen het niet, maar heimelijk, heel achter in ons hart, denken we het
woord, dat ergens staat in Uw heilig Boek: „Heer, ik dank U, dat
ik niet ben gelijk dezen". En als de farizeer stallen we onze voortreffe,.
lijkheden uit:
gouden ketens van ijdelheid,
den matzilveren spiegel van verfijning
en precieuze boekbanden: zelfingenomenheid.
We denken goed en vroom te zijn, omdat we niet moorden of
woekeren en geen vrouwen verkrachten, maar verstaan we ook Uw
Woord: „Bemin uw naaste als U zelven"? Is de mamachterde,bitter,
tafel niet onzen naaste; en de dienende kelner met het maskergezicht
ook niet? En de ambtenaren, die wij lui noemen en de talloozen, die wij
„burger!" schelden, zijn zij onze naasten niet?
Laten we eerlijk zijn: we oordeelen naar den plooi in een broekspijp
en de pochette in een borstzakje. Vader God, oordeelt Gij daar ook
naar?
Frans van Assisie ging in zakkengoed en hij was Uw Vriend. Ja,
hem vereeren wij nu ook en dwepen met zijn eenvoud en izijn armoe.
Maar waarom willen we zijn broer niet zien, dien we voorbijgaan in
de straten en waarom is zijn zuster voor ons niet meer dan een gewone
arbeidersvrouw? Zijn zij niet even heilig voor Uw oogen en groot als
Uw Vriend Frans.
Het is goed, Heer, dat Gij ons soms wakker staat uit onzen dommel
en onze oogen openblaast om te zien.
Vader God, Gij hebt mij wakker geslagen.
Mijn oogen woeien open: ik zie!
en sta verwonderd om de nieuwe wijsheid
die in mijn ooren dringt en om den lof
die U bereid wordt uit den mond der kleinen.
Laat mij in ootmoed nu herboren worden
en naar Uw maatstaf mijne naasten meten:
Groot zijn voor U de kleinen en geringen.
Naast 't meisje, rijk omdat haar ouders rijk zijn,
dat leeft en denkt van uitgaan en japonnen,
dat Thomas' Imitatio niet leest,
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wanneer de band niet soepehelegant is,
staat voor mijn open oogen nog een ander:
eenvoudig meisje uit het yolk:
haar kleeren zijn van een goedkoope stof
en hare handen werden niet verzorgd.
Maar op haar voorhoofd, Vader God,
zoudt Gij den kus van Uwe Liefde zeeg'len;
want in haar oogen is geen schaduw
en haar gedachten zijn naar Uwe Wijsheid.
JAN WAELRE.
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SINT GEERTRUID

XI.
Hoe Geertruid op aandrang van Jezus over haar zelf ging schrijven.
't Apostolaat van Geertruid, beperkt in den aanvang tot tijdgenoten
en naaste omgeving, moest zich ver buiten die tijd en in de wereld,
ruimte verbreiden: 'n schriftelik verhaal dus van al de verbijsterende
gebeurtenissen in haar ziel, zo heeft Jezus besloten.
Gewend aan bovennatuurlike voorvallen en ze godvruchtig aan,
vaardend, vermoeden we misschien niet: welk tragies konflikt dit
besluit van Jezus in Geertruid veroorzaakte.
En toch: wie dit feit in z'n zielkundig midden weet in te denken,
en zich herinneren wil.: met welk 'n aandoenlike bezorgdheid 'n oot,
moedige heilige zwijgt over 't buitengewone in z'n binnenste, en hoe
hij uit heel z'n hart begeert, voor 'n gewoon mens door te gaan, die in
niets en om niets voor meer geteld wordt, en nog 't liefste voor niets
geteld wordt; — die 'zal zich over de strijd in Geertruid niet ver,
wonderers.
Vooral in onze tijd, die, te weinig op dit gebied ervaren, de juiste
begrippen van 't hoger ziels,leven kwijt is geraakt, is 't van groot
belang, — om Geertruids inwendigheid bij deze gebeurtenis goed te be,
grijpen, — een der vele verschillen in te zien tussen 't godsdienstig
gevoel en de mystieke ervaring. 't Godsdienstig gevoel toch zet zich heel
makkelik om in lyriek, is van nature mededeelzaam, en vindt bij wat
bedrevenheid zijn woorden wel. Doch de mystieke ervaring verschuilt
zich 't liefst in stilzwijgendheid, schuwt 't publiek, en voelt zich uiterst
onbeholpen in de weergaaf. Terwijl 't godsdienstig gevoel in z'n uiting
altijd gevaar loopt om retories te worden, en van God en 't goddelike
ongevoelde gemeenplaatsen te maken: zo is de mystieke ervaring in
haar verwoording bescheiden: ze bedoelt veel meer niet alleen, maar
zelfs veel anders dan ze zegt: niet uit zucht naar symbool of naar ge,
heimzinnig effekt, maar eenvoudig, omdat ze niet anders kan.
Toen dan ook onze grote zuster Geertruid, die God ervoer, van
Hem vernomen had, dat zij hierover moest schrijven, overviel haar 'n
sterke a fkeer. Ze voelde 't zo uiterst onwaardig om met haar Gods,
verrukkingen en voorrechten te koketteren, zo meende zij. Laat me
met rust in 't donker van de koorbank, en ruk 't geheim tussen ons
twee niet buiten de eel: laat mij er mee dood gaan, en zelfs na mijn
dood vertel er niets van: 't geeft maar stoornis en Been enkel profijt.
Want zozeer was ze bevreesd voor eerbewijs en roem, zozeer ook
geleek 't haar 'n onmogelikheid om over haar ziel te schrijven, dat ze
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de kans van Jezus' verheerliking totaal voorbij zag: ze werd kortzichtig
door ootmoed.
Maar Jezus hield aan: „ik bezocht de heilige Catharina in haar ge%
vangenis, en 'zei haar: wees standvastig, dochter, want ik ben met U.
En ik riep m'n bevoorrechte Apostel Sint Jan en zei: „Kom, m'n be%
minde, tot mij. En nog veel meer wordt er verhaald over deze twee
en over anderen. En met welk ander nut: dan dat de godsvrucht der
mensen er door vermeerdert, en m'n liefde voor de mensen zich open%
baart." En Hij zei nog: „Zo kunnen ook enigen verlangen gaan, naar
'tgeen Geertruid ontvangen heeft. — En terwijl ze dan over jouw voor%
rechten nadenken, zorgen ze tegelijkertijd om enigszins ten minste hun
leven te beteren. 1)
Maar Geertruid kende de wereld waarvoor ze schrijven moest. Sint
Bernard zei: de taal der minne voor de niet%minnende klinkt barbaars.
Er zijn zoveel mensen met bekrompen geestelik inzicht, ondanks 't
nieuwe testament koppig oud%testamentair: die zich 'zo slecht kunnen
indenken, dat Jezus behalve rechter ook bruidegom kan zijn: die als
zuiverste houding van 't mens%kind de schroomvallige knie%buiging
roemen, en z'n beste oefening 't gewetensonderzoek, maar de om%
strengeling en de kus, en de verrukkingen der liefde, 't al%vergetend
gebed, 'de zingende tred uit zich zelf naar de blijde God, veroordelen als
ongepaste vertrouwelikheid en geestelike overmoed: strenge magisters,
die ons dwingen te zien wat we zijn, niet wat we kunnen zijn, die
spitsvondig bepalen, wat zonde is, maar om deugd en vrolike uitbloei
van ziel zich weinig bekommeren, die elke afwijking van 't normale,
d. i. 't middelmatige, verdenken als geestelike waanzin: en in eigen%
zinnige aanmatiging 't geheel persoonlik en taktvol beleid van Jezus
over 'n mense%ziel, 't allerrijkst geschakeerde, 't subtfele, verrassende,
onstuimige en onberekenbare leven der mense%ziel, onnozel proberen
te verklaren en te keuren volgens 'n loutencerebraal eng, en niet uit
ervaring ruim geestelik stelsel. Zie, die mensen zouden zich ergeren,
bedacht Geertruid, zouden de gaven van God belasteren, ontsticht
worden in plaats van gesticht worden.
't Bedenksel pleit voor 't verantwoordelikheidsgevoel en de rade
levenszin van onze Geertruid, maar 't is toch de vrije, en onbezorgd in
bruigoms verrukkelikheid opgaande bruid onwaardig. Ze krijgt dan
ook tot antwoord: „zo overvloedig gaf ik je m'n genaden, dat ik er
wel meer vrucht van moet eisen: daarom wil ik, dat ,zij, die ook zulke
gunsten gekregen hebben, maar uit slordigheid ze te weinig waarderen,
bij 't lezen van jouw bevoorrechting, hun eigen rijkdom gewaar worden,
in dankbaarheid toenemen, en zo hun genade wederom vermeerderen.
1) Heraut I 15.
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Doch zij, die boos van hart, m'n gaven zouden verachten, zie op hun
eigen hoofd kome hun zonde: gij echter blijft zonder letsel. Want de
profeet zegt van mij: „Ik zal voor hen 'n hindernis plaatsen." 1)
Toch weifelde Geertruid: ze vond voortdurend nieuwe voorwend,
sels: ze maakte zichzelf wat wijs: maar Jezus achtervolgde haar, weer,
legde, en drong maar aan: tot op eens de drift der genade sterker werd
dan de tegenzin der natuur, 'tgeen geschied is op Witte Donderdag,
in 't negende jaar na haar bekering. 2)

a 0 ❑
't Lichaam des Heren moest op die morgen naar 'n zieke gebracht
worden: en ze stond met de andere zusters in 't koor op de priester
te wachten. En plotseling bemeesterde haar 'n onweerstaanbare drang
van de heilige Geest: en in 't geweld van die goddelike Onstuimige
greep ze 't schrijftafeltje, dat ze aan de ceintuur bij zich had: „en begon
uit overmatig dankgevoel en tot lof van de Geliefde, eigenhandig op te
schrijven, wat zij van Hem in haar hart had vernomen in 't heimelik
gesprek met deze minnaar: „Dat nu de afgrond der ongeschapen Wijs
heid tot zich roepe den afgrond der bewonderenswaardige Almacht,
om prijzend te verheffen de zo verbijsterende Goedheid, die door de
overvloed van uw barmhartigheid neerstroomde in de vallei mijner
ellende." 8)
Maar in voortdurende angstkwelling over de al of niet juiste weer,
gave van 't onschrijfbare, dat in haar geschied was: en bovenal be,
schaamd over haar eigen geringheid, die in 't stralend aanschijn der
geestelike voorrechten, zich des te heviger liet aanvoelen: en door
wilskrachtige concentratie vol bewust van Gods talrijke uitstortingen
in haar, kwam spoedig 'n sterke tegenzin haar opnieuw beheersen. Ze

gaf toe, en stelde 't verder schrijven van dag tot dag uit. „Ik oordeelde,
bekende ze later, dat werk zo ongepast, dat ik onmogelik kon toestem,
men in 't geen m'n geweten van me vroeg."
't Kwam zelfs zo ver, dat zij op 't feest van Kruisverheffing op
14 September, 't besluit nam om er voor goed mee op te houden, en
'n ander werk te beginnen.
Maar Jezus zei: „ik verzeker je: je zult de kerker van 't vlees nooit
verlaten, voordat je de laatste penning, die je bezit, hebt uitbetaald".
Zij echter zette er alles op: en tot zelfs op dit ogenblik van goddelike
beslistheid vond haar tegenzin nog 'n bedenksel: had zij in haar ge,
sprekken de gaven van God niet bekend gemaakt? Dat was toch vol,
doende: waarom ze schrijven?
1) Heraut I 15. 2) in 1289: ze was toen 33 jaar oud. 3) Zo is de plechtige inzet
van Geertruids geschrift.
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't Antwoord is 'n citaat uit de *Metten van 't feest: voor de liturgiese
Geertruid 'n sympathieke weerlegging: „Indien de Beer Zijn leer alleen
aan Zijn tijdgenooten had willen openbaren, dan had Hij Zijn woorden
niet laten optekenen: nu is dit niet geschied tot heil van meerderen.
En streng daarop, maar voor ons vol ontroerende genegenheid: „Ik
aanvaard geen tegenspraak meer: en voor deze laatste tijden, waarin
ik besloten heb om velen goed te doen, wil ik in jouw gschrift 'n zeker
bewijs hebben van m'n goddelike liefde." 1)
Toen begon ze weer met haar oude moeilikheden, dat 't zo lastig
was om er woorden voor te vinden, en dat er zo licht schandaal zou
kunnen ontstaan. Maar ze had ,dit nauweliks gesproken, of Jezus
liet haar plasties 'zien, hoe zij geholpen zou worden in de ontzaglike
arbeid om Gods geluid en verkeer in teken en aanschouwelikheid
mee te delen. Want 'n geweldige regen van genade, zo leek 't wel, viel
op haar ziel, en zij, klein meisje als 'n jonge plant daar midden in,
gebogen, en niet in staat om ook maar 'n droppeltje in te drinken: ze
hoorde alleen enige zwaarwichtige woorden, maar haar verstand ver,
stond er de zin niet van.
Dit maakte haar nog bedroefder: wat bedoelde dat? En met Z'n
gewone goedheid gaf Hij haar moed: „Deze overvloed, zei Hij, schijnt
je nutteloos uit te vloeien: daarom zal ik je nader brengen bij m'n
goddelik Hart, en ik zal m'n woord je Iangzaam, zacht, en met tussen,
pozen doen invloeien naar de maat van je bevatting."
„En Gij hebt woord gehouden, zo erkende ze later, want gedurende
vier dagen 's morgens in de vroegte op 't geschikste uur, hebt Ge me
't gedeelte van m'n geschrift zo helder en zacht ingegeven, dat ik alles
kon neerschrijven: zonder moeite of vooraf bedenken, alsof ik 't al
lange tijd in m'n geheugen bewaard had. Maar 't is in gematigdheid
geschied: zodat, wanneer ik had neergeschreven 't geen voor die dag
was bepaald, dan kon ik, ondanks de inspanning van al m'n zinnen,
niets uitdenken van al 'tgeen de volgende 'dag zo overvloedig en zonder
enige moeite in mij aanwezig werd. Dat was 'n les voor mij, 'n beteuge,
ling van m'n hevige werklust: volgens dit woord: men moet nooit zo
opgaan in den arbeid, dat men de toeleg op de schouwing er door
verwaarloost." 2)
Zo ontstond dan langzamerhand 't eerste deel van Geertruids ge,
schrift: 3) 'n werk van kwelling en allergelukkigste overgave, van hei,
lige tegenzin en heldhaftige gehoorzaamheid, van zwijgende ootmoed
1) Heraut II 10. Ge moet hierbij denken aan de verering van Jezus' Hart, die meer
en meer vanaf Geertruids dagen als 'n universele godsvrucht beoefend is geworden
in de kerk: en tot welke gezegende praktijk de geschriften van Geertruid veel hcbben
bijgedragen, en nog zullen bijdragen.
2) Heraut II 10. 3) Dit is 't tegenwoordige Boek II van de Heraut.
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en luidojubelende dank: kostbaar om de inhoud allereerst, waarin tot
ons alley onderricht en opwekking 'n schoon en krachtig stuk vrouweo
leven in z'n worsteling met 't onvolmaakte, en in z'n heroieke stijging
naar 't volmaakte in onstuimige volzinnen zich openbaart: maar toch
ook om 't ontstaansoproces, waardoor Sint Geertruid, in schijn stout,
moedig weigeraar en al te menselik twijfelaar, in wezen ootmoedig
is tot roekeloosheid toe, en in haar deemoedig verzet 'n voorbeeld is
om zonder enige pretentie, zonder hovaardij — die arglistige zonden
in 'n begaafde ziel — om zonder reklame, eenvoudig en stil Gods heero
likheid te ervaren, er naar te leven, en met deze schone heimelikheden
zonder gerucht dood te gaan: terwijl ons in dit schrijnend zielsovoorval
voor de izoveelste maal bewezen wordt, dat heiligozijn geen speleovaart
is, maar hevige worsteling van goed met kwaad, of erger nog, van
hoger met hoog, zoals 'n vriend me zei.
M. MOLENAAR, M. S. C.
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VOOR EEN OBLATE.
Waar de Vader woont
aller monnikken
zijn we ook heengereisd:
geestelijk kasteel op de
heirbaan der tijden.
Van mei wies een dag
zuiver en wit als
gregoriaansch lied
over de wergild.
„Zie" — ik sprak tot U —
„lijk voor Jezus%Christus
„Die reist door Vlaanderen
„zullen de poorten staan
„wijd%opengezet
„voor ons, vreemde gasten,
„zoekers naar vrede."
VOOr Sint Benediktus' outer
gingt ge lezen
(of uw zilveren stem. . . .)
de heilige formuul:
gothieke letters
zwart en rood op
geluw velijn.
Heel warm op
uw schoon gelaat
brandde
de wijde uitstraling van geluk
om de blije belofte.
Want toen zijt ge geworden
een bloem van begeeren
— gloeiende booglamp —
naar God.
Toen werd U omhangen
van sneeuwen vreugd
een geheime stilte:
pacifieke mantel
voor id uw dagen.
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Toen hebt ge herkend
de kristallen beek
van genade
dwars dOOr den akker
van uw jeugd.
En ge hebt neergeleid
(o! uw huivrende hand)
op veloeren tapijt
een heerlijke tuil
witte rozen:
simpele oblatie van
heel
uw meisjes%leven.
Nu gaat ge, getooid
met glansend sieraad
van benediktijner weelde:
gouden Pax%medaljon
op uw hart....
HUBERT BUYLE.
Her dersem -(Vlaanderen).
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AAN DE BOSCHDREEF
XVI.
Den volgenden morgen was Anneke vroeg opgestaan met de woorden
in den mond die ze wilde zeggen. Ze had buiten het pluimvee gevoerd
en kwam binnen met de leege korf in de hand. Rumold waschte zich
onder veel watergeplas en gespetter aan de stalpomp. Treeze schonk
de morgenkoffie en Leeneke hielp moeder die lichtelijk klaagde over
„korten ajem". Elke dag vroeg ze of er nog „geenen brief van Antoon
waar." De jong bleven in de stal bezig waar ze Nappie en Mars zadel,
den, ze moesten manoeuvreeren op de Rooijsche hei. In haast aten ze
hun brood en staande dronken ze koffie, daarna stegen ze op en
draafden de laan uit. Simke had zich losgerukt en rende hen na onder
luid geblaf.
„'t Zijn zoo'n hondepriesters diee jong, kek nou! Simke ga toch
gelijk mee!"
„Die goed is veur 'n bist, is ok goed voor 'ne mins, joa, ida's woarheid",
riep Leeneke.
„'t Zijn de kwaaiste nie, da zal 'k nie zeggen", kwam moeder.
Anneke was alle overdachte woorden weer verloren. Met haar wono
dere oogen stond ze haar vader aan te staren en toen eindelijk gleed
het haar van de lippen. „Ik he oe zoo veur 't zegge: da in den namiddag
iemans op den herd kumt.... urn.... veur .... da, da witote dan
wel waar?"
Ze sloeg wat kruimels van de tafel, verzette koffiekoppen en vero
joeg vliegen.
„Ha 'k nie de gedacht? He 'k 't nie gezeed?" riep Treeze met geo
strekte arm, Anneke aanwijzend. „He 'k 't nie altijd gezeed?"
„Joa toch, ze ha wa te verduike!" meende Leeneke.
„Ha, of ik da nie gewaar wierd!"
Rumold trok de wenkbrauwen samen en zag haar recht in 't oog.
„Wa, wa zeg de gij?" Hij wilde 't haar laten herhalen duidelijk en hard
elk woord. Hij zag het hoe haar mond vertrok en ze de schouders
omhoog bracht als vreesde ze een slag.
„Wa zeg de gulie gelijk?" kwam versmoord moeders stem van uit
de bedstee.
„'t Is gezeed waar? Da in den achtermiddag iemans op den herd
kumt", herhaalde ze.
„Iemans? Wie? Iemans, 'ne vremd?" Hij voelde dat die zacht ge%
zegde woorden zoo teeder geuit niet veel goeds voor hem voorspelden.
„Wa he ze da lang kenne verduike!" ze wees naar d'r elleboog en zag
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Leeneke aan met een oogje van verstandhouding. „Ik me Friedje, 'k he
toch ok man en perd genoemd, toen den tijd daar waar!" riep Treeze.
'ne Buitendorpsche jong? 'ne Rooysche? 'ne Scendelsche?"
„Ge kunt toch zegge wie? Wa zijn da nou veur kunste!" riep moeder.
„Kum is effekes hier?" wenkte ze en sloeg 't gordijn weg.
„Over 'n lutske zul de 'm gelijk zien, waar?"
Die naam die hij haar daarginds zoo zoet gezegd had, was haar
nog nooit over de lippen gekomen. Ze had een gewaarwording alsof
de blanke sluiers waarmee ze haar geheim bedekt had gehouden, weg%
gerukt werden door ruwe hand en of grage blikken er over gingen.
„Ach, da, da nou zoo ha motte gebeuren!"
Leeneke's gedachten keerden een oogenblik in zichzelve. Een flauw
gevoelen van jalousie werd weer in haar wakker als haar eigen be.
nepen hart aanspraken deed gelden, haar verdrukt hart dat ze angstig
behoeden moest voor zoetere gewaarwording, al smeulde er toch een
flikkering van hoop op Caspar „die vriendelijk waar en 'r noit nie
belachte". Ze mocht er de 're gedacht nie op bate wasse, neee; nie van
d'r geloof, en toch ach neee, zij....
„Is 't d'r enne die oe geer in de klare zij ziet? of .... op de klomp?"
plaagde Treeze.
„Gelijk ik bin!" Ach werum gink er nou al zoo'ne proat over?
„Zoo aldersconst is da nou toch nie", monsterde Treeske. „Zou ie
de boerekoffie luste?"
„Toch wer De uren kropen voorbij.
Rumold kwam binnen en stopte zijn pijp, dan ging ie zitten met
den rug tegen 't venster. Anneke wierp hout op 't vuur, raapte groot%
vader's tabaksdoos op die hem uit de hand was gegleden; ze ontstelde
op den uitroep van Treeze die in de deuropening stond.
„Ach, 't is er eene van de jong! Van 't perdenvolk!"
Rumold verzette z'n pet doch hij keerde zich niet naar 't venster.
Moeder gluurde met een odg door de spleet van 't gordijn. „Wa zal
ons nou overkomme!" mompelde ze.
Treeze keek uit, strikte haar schortenband. Ze beet zich op de lip.
Even zag ze achter om zich naar binnen. „Wa 'n scon jong toch."
Leeneke vluchtte weg naar de stal. Anna wist zich geen houding to
geven; fel rood joeg over de wangen, maar daarna weer verbleekte ze,
de hartslag versnelde, ze duizelde. Zijn binnenkomen en zijn enkele
woorden, dat alles ging nevens haar, drong niet tot haar door. De
,zoetheid van haar behaaglijk verdoken lief de was nu verstoord, dat
voelde ze.
Hij stond daar in de wijd geopende deur slank, jong, gebruind, met
eerlijk open oog in onbevangen houding en bracht de hand aan de muts.
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Treeze bleef hem in verstomming aanzien; zijn optreden sloeg haar
eenigszins uit 't veld, haar lach en haar grappen hield ze achterwege.
Anneke voelde een streeling over haar ziel toen ze de uitdrukking
waarnam op hun wezen, bij zijn inkomst.
Grootvader bracht 't hoofd vooruit en legde zijn hand boven de
oogen om goed te zien wie binnentrad. Bedeesd zette Anneke zich
naast hem in den haardhoek.
Rumold was blijven zitten, hij nam de pijp uit den mond en zag naar
hem op zonder groet; maar langzaam, alsof dat van zelve geschiedde,
richtte hij zich, en traag stond hij eindelijk op. Hij had overdacht
hem streng te antwoorden, te vragen hoe en waar hij Anna steeds ont,
moette en waarom zij dan niet vroeger gesproken had, maar al zijn
weloverwogen woorden ontvielen hem, toen hij de hand op zijn schou,
der voelde van de vreemde die Anneke's vriend was.
Schuchter bracht Treeze een stoel aan.
„Ja vader Rumold ik besef 't goed, dat ik je kom overrompelen en
dat je me eigenlijk als een lastigen indringer beschouwt."
Heel vreemd deed het Anna aan zijn stem daar in haar eigen om,
geving te hooren.
„Geloof me, dat ik zelf tegen dit oogenblik heb opgezien, omdat ik
wel voelde dat ik je niet welkom zou zijn, om zoo onverwacht je dochter
te komen opeischen, maar ik was er van doordrongen dat ik er recht
op had; de gevoelens van Anneke gaven me daar 't vertrouwen op en
dus kom ik je vragen: sta haar aan me of?"
Rumold had telkens getracht er een woord tusschen te brengen, maar
hij kon niet. Wat zou ie vragen? Wat zeggen? „Hij waar toch geenen
duts?" Met vergrootte oogen zat hij hem aan te staren, de pijp bleef
uit den mond; hij zocht naar woorden.
„Ik hoop maar dat je niets tegen me hebt en, dat bezweer ik je
vader Rumold, dat je haar aan me kunt toevertrouwen. Laat Anneke
daar maar op antwoorden."
Anneke's wezen drukte fierheid uit; met bewondering volgde zij
zijne woorden, ze voelde wel de sfeer van een hoog en edel bewustzijn
om hem heen. Rumold kon hem niet meer volgen, toen hij steeds vlug,
ger sprak van zijn positie en zijn vooruitzichten, het verwarde hem.
„Al da scon geproat achtermekaar, zoo ineene", hij moest dat eerst
nog verwerken, vereenvoudigen in zijn hersens. Hij „vuulde da dageen
da gezeed waar goed en te goei trouw,eweg waar gezeed, moar
hij vuulde ok da scrikkelijke, hij zag da ijsselijke, da Anneke eweg
zou gaan, gelijk Treeze da ze getwee me wurtel uit ze 'ne grond gerukt
wierden, da Antoon veur huis en hof verlore gevalle waar, da, da wist
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ie goed en.. ..dan.... en...." Hij staarde als over hun hoofden heen
in een hone leegte, in wijde verlatenheid.
Anneke naderde stil, langzaam en zwijgend, wat zekere plechtigheid
aan haar tred verleende. Eene machtige smeekbede drukte heel haar
verschijning uit: de gevouwen handen, de hunkering in 't oog, de
smachting in de vragend geplooide mond, de trilling om de lippen.
Ze stond daar voor haar vader die in staat was haar het geluk in de
hand te leggen of een vonnis aan haar te voltrekken.
En hij met zijn vaste stem, op dien toon waarin reeds overtuiging en
overwinning schemerde, hij sprak van een huiselijken haard, die hij
miste: niemand had hij, geen ouders meer, geen zusters, niets. 0 hij
verlangde, hij verlangde; en een blik van oneindige lief de die Anneke
gold, volgden zij alien.
Gesmoord, en op een toon van zacht meegevoel, doorbeefd van
tranen, kwamen moeders woorden van uit de diepte. „'t Is Onzelieve,
neers wil, geleuf 6. Rumold!"
Leeneke verscheen in de deuropening. In haar dood§bleek gezicht
stonden haar donkere, vochtige oogen te glanzen. Ze had haar mis,
maaktheid vergeten in dien oogenblik in haar drang om met moeders
woorden in te stemmen. „Joa, da is 't!"
Het fier optreden, van de vreemde die Anneke zich had uitverkoren,
de ernstige stemming die hij door zijn verzoek had opgewekt, de in,
vloed die hij uitoefende, moeders woord, Leeneke's instemming, dit
alles had Rumold in die momenten overrompeid. Toch voelde hij nog
door alles heen, dat hij een voor hem te zwaar offer bracht. Als
Lieveneer 't wil, dan.... joa. Hij sprak 't vragend uit en zag hen alle,
ieder in 't bijzonder, even aan.
Nadat hij was vertrokken gingen zij zwijgend uiteen, niemand
had een enkel woord gesproken over het voor hen zoo gewichtig
bezoek; ieder voor zich scheen zijn eigen indrukken te verwerken en
bouwde daar zijn meening op.
Achter 't gordijn lag Annemie fluisterend te bidden. Haar gevouwen
handen rustten op de nu en dan knisterende brieven van Antoon.
Grootvader doolde sloffend de kamer rond en zocht naar zijn Pater,
noster die hij in 't haardvuur had laten glijden.
Rumold was met een forschen ruk opgestaan, pal, overeind. Hij
ging naar buiten op zijn akkers.
De omgeving bracht in zijn overvol gemoed diepe ontroering; de
plek die hij zoo goed, zoo groot, die voor hem van onnoemlijk hooge
waarde was.... „over 'n lutske gingen de meskes daaruit hene na 'n
ander plek, vol verlanges en me blijschap in 't hart.
Die innige gehechtheid aan z'n grond en zijn bedrijf waarin zijn
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macht school, waarin hij zich oerkrachtig voelde, werd door hen ge
minacht. De voor hen afgebakende levensweg en werkkring soheen
doorbroken en zijn wil om saam te houden wat hij wenschte, was
machteloos gemaakt. Veel te trotsch en te hard was hij om maar
lijdelijk te dulden en zijn wil prijs te geven. Fierheid en krachtsbesef
kwamen in opstand tot wild verzet. 't Scheen hem of opeens bruusk
was neergeslagen 't geen hem zoo heilig geleek. Hij had (zich in zijn
noeste vlijt veelmaals als een van God geroepene gewaand, iets wat
hem verhief en hem zijn bestaan veredelend deed aanvoelen. Wilde
men hem nu zijn werktuigen uit de hand slaan?
Met een grimas en een lach, was Friedje enkele dagen daarna geluk
komen wenschen. „Nou ha 'k oe nie gezeed da ge den erste moar nie
de letste zou zijn die d'r uittrok? Die me man en muis uit de Boschdreef
Ilene trok? Hoe he 't toch zoo lank kenne bruuje in da stil waterke,
zonder te tissen." 1) Hij ging zitten, gooide 't eene been over 't andere,
stak een sigaar op en versmeet den lucifer. „hoar waar bleft nou 't
festverreke? We goan d'r toch zeker enne op vatte? He! Anneke!
Kum is veur front!" riep ie luid.
„Ssst, still" waarschuwde Leene, ze legde 'r vinger op den mond
en wees naar de bedstede.
Hij trok weer 'n grimas en zei fluisterend, dat ie na alles wat dieen
Albert aanbetrof geinfermeerd had bij z'n kammeraad. Hij waar Kathe
liek, hij ha 'n goei bestand, hij waar monteur in Haarlem."
„Is da wijd eweg?" vroeg Leeneke.
„Nou!"
„Ach ons Anne me zoo'ne vremd. Ha 'k noit nie de gedaeht van,
noit nie."
„Hij kumt gaauwkes vrij, he z'n aige of kenne late keure veur z'n
een oog.... ziet nie zoo goed."
„Da een oog.... da, da he ie op Anneke's loate vane", lachte Treeze.
„'t Ga gelijk moi me de huzaarkes heur de. Pliene he d'r ok enne
angelokt."
„Ach! Is da toch", kwam Treeze met onverholen blijdschap. „Is
da warheid?"
„Da sla oe in oewen klink!"
„1-16 ze d'r ennen angelokt me...."
„Me de ce'jackflesch!" riep Fried.
Ze lachten luid. Treeze duwde hem aan z'n schouder, en Leeneke
maande weer aan tot stilte.
Anneke ging met een medicijnflesch in de hand naar moeder, die
zacht kreunde.
1) tissen : sissen.
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„Wa he&cle gij da onder oe gehaauwe meske.”
„Ik moak noit geene proat over zoo'n — over...."
„Ge zijt enne stiekeme, .gij. Wa werlicht! waar he&cle hem dan
wel is oit gezien?"
„Da zeet ze toch nie!"
Anneke boog zich over de zieke.
„Joa.... nou.... motAe moar denke, kun de moar geleuve: ze he
geene zin urn te proat te bringe, moar ze zal ok nie lank wachte me
de'ren traauw. Kek ze kregt rooi wange", wees ze naar Anna, die
achter moeder's gordijn, wa dieper wegdook.
Friedje stond ineens op, verschoof z'n hoedje, bracht den vinger
aan 't voorhoofd als had hij een ingeving. „Dan, dan wet ik 't scon
gemakt. Heur allegaar? Dan traauwe wij geviere op den eigesten
dag; hij sloeg op z'n knie. „Dan moake wij d'r 'n pelzierigen dag van.
Joa? Nou.... wa?" Zoo keek hij om zich heen, als zoekend naar een
woord van instemming.
Treeze zag schichtig naar de deur of vader in den omtrek kon zijn.
„Joa, joa dan goa 't ineene. Da doen we; 'nen alderpelzierigste dag.
Toch wel. Ge traauwt toch moar eenskes in oe 'eve. Wa zulle we gelijk
festen!" Ze klapte in 'r handen.
„Joa en Oome Driek, die mot 'r bij zijn, die bringt dan 'n aauw, fijn
wijntje aan", hij bracht duim en voorvinger naar den mond en smakte,
en dan Romaan den Bels!" z'n oogjes begonnen te glinsteren, „me ze'ne
herremonica me z'n scon brullofsrijmkes op de meziek; ge wit nie
hoe ie 't 'r uitgedaauwe kregt." Z'n sigaar viel op den grond. „Zul
de'm heure.... lach de oe 'ne bult!"
Leeneke beet zich op de lip, en 'n teer rood vleugje kleurde even
haar wasbleeke kaken.
„Da mot 'n gebeur wurde." Hij sloeg weer hard op tafel.
Grootvader schrikte wakker en keek verwezen rond, moeder
kreunde even hoorbaar.
Anneke legde den vinger op den mond.
„'k Wit nie of da wel 'n gebeur wurdt", meende Leene, „en dan dial.'
Albert.... die.... die...."
„Ach, bin de gek, bij zoo'ne gelegendigheid dan, nou dan he ie de
stekskes nie zoo bij den inpOt te zette, ') dan bin de allegoar pelzierig
me mekoare. Hij wurdt dan gelijk oe bruur!"
„Ik geleuf toch noit nie da, da wind op ze'ne meulen is."
„Dan mot ie ze'ne muts moar na de wind zette."
Hoe meer Anneke zich wendde en keerde naar Albert, hoe verder
ze zich van Fried en van Treeze verwijderd voelde. Doodstil lag Anne.
1) Stekskes bij den imp& ; punt] es op de i.
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mie daar steeds, elke beweging werd haar vaak een ware marteling.
Haar ademhaling werd kort en somtijds tot benauwens toe snel, onder
een weifelenden, flauwen hartslag.
In de eerste dagen van haar ziekte had ze voor alle en alles nog zorg
getoond, belang gesteld tot in de kleinste nietigheden, die haar kin,
deren, de boerderij en de huishouding betroffen, maar langzamerhand
was dat vergleden en verworden. Steeds hield ze haar handen gevouwen
en richtte ze 't oog naar omhoog; ze kon nu niet meer dan bidden,
steeds bidden voor hen alien.
(Slot volgt)

MARIE GIJSEN.
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NACHT.
Op de horizonten van Uw nacht
ibeeft de nerveuse lichtcirkel der steden,
langs alle Binders
kreunt, kreunt
het martyrium,
— en onze mond droog en weerbarstig.
Verlatenheid is over de menschen:
in een angstigen morse%sleutel
tasten de kontinenten naar elkaars nabijheid,
— op den wankelen rand van caf&tafeltjes
klemmen desperado's zich in feilloos evenwicht.
Ergens wordt nu een wit meisje verbrijzeld
en baart ieen moeder haar kindje
voor de Eeuwigheid.
Heer, hoe staat ons weten wankel in den storm van Uw toorn,
de rivieren staan op,
de bergen breken,
yolk vernietigt yolk,
Gij hebt hen in Uw gramschap gemalen
en hun wegen in duisternis gehuld,
— de nachttrein gilt een angst4ordel om de wereld.
Wij leven gelijkelijk op alle kontinenten,
de sterren hebben wij geteld,
de zeeen gemeten,
— ons weten waanden wij een oceaanstoomer
maar onze wijsheid werd wankel en ongestaag:
in den plooi van een getailleerde jas hebben wij ons voor elkaar
gered.
Geef ons de genade
Uw Wil to verstaan
uit de Wijsheid van Uw Boek:
dat de teekenen ons niet verwarren
als Gij tot ons spreekt.
GERARD BRUNING,
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ZIJN BATALJONSCOMMANDANT.1)
Na de koningsparade van 1889 wandelden twee jonge officieren over
het mooiste plein van Nederland, het Vrijthof te Maastricht. Toiletten
en uniformen bewogen zich in de lommerrijke lindenlanen, welke deze
wandelplaats aflijnen en waarop de voornaamste smalle straten der
kleine gezellige „city" uitloopen.
Koningsparade was eertijds een dag van feesten en festoenen. Vanaf
het houten pleilvkiosk klonk de geliefde „Sambre et Meuse",marsch
en de groote klok van „Sint Servaas" klaroende over het veel,gekar,
telde daken,spel der oude stad tot ver in de vlakke Kempen en tot
tegen de mergelblok,massieven der Geulle,heuvelen aan....
Luitenant Kerstens trachtte tijdens de pantoffel,parade, welke im,
mer op het militaire schouwspel volgde, zijn collega van Wijk over te
halen om dien nationalen avond op het officieren,diner tegenwoordig
te zijn; er waren bekoorlijke dames, er waren bakvischjes zoo fijn
als Tanagra,porcelein, er waren vrienden uit de grens,garnizoenen Luik
en Aken en men moest toch het gemeenschappelijk grensverkeer zoo,
veel mogelijk bevorderen. Maar van Wijk weigerde halsstarrig en ietwat
geheimzinnig,gewichtig fluisterde hij den Don Juan der oude veste in:
„vanavond of vannacht verwacht ik mijn eersteling".... Luitenant
Kerstens gaapte hem onbegrijpelijk aan, niet snappend wat dat toch
wel te maken had met een off icieren,fuif en zorgeloos floot hij de
laatste deunen der lustige militaire marsch mee.
....En inderdaad in den laten avond van den dag der koningsparade
was de lange van Wijk, bekend om zijn donderende commando-stem
in het bezit van een stamhouder, die, vermoedelijk tengevolge van
erfelijke belasting, zijn joyeuze wereld,entree met een oorverdoovend
kabaal liet gepaard gaan.

a a 0
Dit feit was de hoofdoorzaak, dat in Augustus 1914 de oude Majoor
Kerstens zoovele sympathie gevoelde voor den piepjongen tweede
luitenant van Wijk. Telkens als hij den zoon van zijn vriend zag,
herinnerde hij zich de dolle dagen der negentiger jaren, . ...die Chan,
tecler,trots, welke hem met hoog,geheven label de beauty's van oud,
Maastricht, die speciaal voor hem over de balcons kwamen hangen,
deed salueeren met strammen neerzwiependen bliksem,zwaai. Hij
dacht nog aan de kaste,illusie van de conservatieve clan dier dagen,
welke de officieren tot halfgoden proclameerde.. . . . En helaas dat alles
was voorbij. Tusschen 1889 en 1914 lag het tijdperk van een modern
1) Eenige uitgewerkte bladzieiden van een mobilisatieodagboek.
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geslacht, dat was vooruitgestormd en alle duffe denkbeelden had neer,
gesabeld.
....Niet meer met zijn vroeger fanatiek „feu sacre" commandeerde
de oude Kerstens zijn grensgarnizoen. Zijn dienstjaren en zijn te vlotte
levenswijze hadden hem ontzenuwd en alleen de slaafsche sleur van
circulaires en „recueils militaires" hielden zijn dagelijkschen tredgang
gaande. Brutale durf en initiatief waren hem even vreemd als een
nieuwe militaire rijbroek; de zijne was in de geheele divisie berucht,
omdat zij dateerde uit zijn cadetten,tijd en witgrijs was van wilde
manoevre,ritten en handgaloppen langs de singels en lanen van Breda,
Amersfoort, den Haag en Nijmegen, waar de ranke zachtbruine Bles
elk opengeworpen raam kende, waaruit een geparfumeerd dames,zak,
doekje kwam wuiven, en elke boomen,groep van een binnenpark,
waar hij moest stilstaan en een rose meisjeshand zich verwaardigde
zijn bestofte neus met Russische eau de Cologne te bespuiten....
0 0 0
Hij had den jongen van Wijk naar een brug,bivak gedetacheerd,
hetwelk bekend was als een der gevaarlijkste vooruitgeschoven posten
van het Veldleger. Hij zeide, dat het een der eervolste leger,com,
mando's voor jonge officieren was, en vaak be'zocht hij hem om
moppen te tappen over het vroegere Maastrichtsche garnizoens,leven,
hetwelk met Leeuwarden en Sint Geertruidenberg zoo'n vrijgevochten
reputatie heeft genoten....
.... Minuten,lang kon hij dan peinzen over zijn militaire jeugd en
dan staarde hij wezenloos vooruit als wilde hij den voortrennenden
tijd een seconde dwingen stil te staan...., maar de gras,steppen van
den valleMpreeden Maasgriend, welke vanaf het hooge dijk,bivak aan
zijn voeten lagen, leerden hem „hoe het getij en het seizoen varieert:
soms sterft de natuur bijna of om eenigen tijd later weer te herleven
als het natte sap en het geboorte,groen zich uit takken en stammen
wringt en er weer bloesem begint te bloeien. In die lente van heerlijke
levens,Renaissance en van verlangens,drang naar nieuwe origineele
ideeen, reed de oude Kerstens bijna dagelijks naar zijn jongen vriend
en dan wandelden zij voor het soldatenbivak op den langen dijk, sprin,
gend van beal op beal,.... de wijde open vallei, laag,liggend aan veers,
zijden van hen, de lichtblauwe hemel vol terugkeerende vogel,geluiden
hoog boven hen.
Vanuit de wijde vallei waaiden de geuren van grassen en gaarden
aan en de eindelooze weilanden lagen er te groeien in hun bijna,ijle
ontluiking van nieuw rivierklei,gras, als lag een spinragge sluier van
tintelend teergroen geplisseerd over de terrein,plooien van de griend.
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's Zomers zaten zij vaak op het terras van de houten bivakokeet thee
to drinken. De warme walm van den eersten hooi000gst prikkelde
hunne zinnen en door hunne veldkijkers begluurden zij dan de jonge
boerinnen, die op het waarschuwend koeienogeloei de melkoemmers en
de drie%pootjes aansleepten....
Dan stond de oude Majoor op zijn hoogste herlevingspunt des jaars.
Dan sprong hij over het net der staaldraden, 'twelk op den dijk het
seinhuis der brug met de wissels verbindt, en rende den schuinen
steenopslag af, als wilde hij de voile vruchtbaarheid en izomersche rijpo
heid inademen en een enkele levensminuut volbloedig en jongoenergiek
zijn . . . . Hij daalde dan met den jongen van Wijk af in de smalle loop.
graven en de diepoingesneden verbindingsogangen, welke zich om het
hooge bivak in gordels en complexen uitstrekten en die vruchtbare
vallei van den zonnigen zomer doorkerfden met roetkleurige
schrammen.
's Winters tuurden zij vanuit de kleine keetkamer, waarvan alle reten
met asphaltopapier waren dichtgespijkerd, onder het rookspiralen hun
ner sigaretten, naar de uitgestroomde Maas, . . . . donkerogroenkruin,
en met lange laagogestreepte horizonten, waaruit een enkele loodrechte
iep of torenspits in de stormlucht boorden.
Wat kon de oude Kerstens dan mijmeren en philosopheeren over den
winter des menschenolevens, waarop nooit meer een juichende lente
en een joelende zomer volgen kan....

0 0 0
Zoo bezocht de oude Majoor meer dan een jaar den jongen commano
dant van het hooge brugbivak. Toen plaatste het Opperbevel hem over.
Hij had bewijzen van volkomen incompetentie in de uitoefening van
zijn grensgarnizoensocommando gegeven, — aldus stond het in de
bijzonderoscherpe, persoonlijke nota.
Hoe zou ook die uitgemergelde Kerstens zich anders Tkunnen getoond
hebben? Zijne conduites en zijne hoofdofficierenoreputatie markeerden
hem tot iemand, die hoognoodig op stal moest. Het Opperbevel zette
hem niet op stal, maar gaf hem een veldbataljon.
Daags voor zijn vertrek bonsde voor den laatsten keer de doffe
galoppeerosprong van den ranken, zachtbruinen Bles door het lage
Maasland, diepe indrukken van hoefijzers trappend in het sappige,
opspattende kleigras.
Dien dag vlotte hun gesprek niet en de oude Majoor staarde als
een geslagene over de melancholieke griend, waar een herfstostorm
bulderde en de kanadassen ontbladerden. Leunend op een spoorwego
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wissel staarde hij voor zich uit,.... zijne oogen leken als van een
ontzielde . . . .
Toen zij afscheid namen, mompelde de oude Majoor met gebogen
hoofd en een prop in zijn keel: „Beste kerel, nu kom ik in de laatste
ronde. Ilc bid nooit van Wijk, maar als jij eens daarginder in die kleine
dorpskerk komt, zul je dan eens aan me denken?"
Den volgenden ochtend donderde de expresse MaastrichtoAmstero
dam door het spoorwegobivak. De soldaten schreeuwden niet om choo
colade en couranten. Met donkerogebronsde gezichten, roodobruin van
zonneohitte en stormogeweld, stonden zij, stramogericht, boven op den
hoogen dijk. Achter hen, aan den witten stok van den vlaggestoel,
wapperde hun satijnen oranjeoblanjeobleu.
En toen hun oude brave bataljonscommandant voor een 'der breede
vensters van den restauratieowagon istond, presenteerden zij de geo
weren, met een scherpe opflitsing der blauwe bajonetten in het witte
morgenzilver der herfstozon....

0 0 0
De wereld is klein als een vischkom. Bijna elken dag keert het vero
leden in een kleine daad of in een groot detail terug.
Zoo verging het ook Kerstens en van Wijk.
Anderhalf jaar na hun afscheid kreeg Majoor Kerstens zijn jongen
vriend als luitenantoadjudant bij zijn veldbataljon.
Vanaf den eersten dag trachtte van Wijk den ouden armen vriend
van zijn vader to vrijwaren tegen hatelijke opmerkingen en de beruchte
afbrekingsomethodes. De oude Kerstens was een volkomen vervallen
en geEroken type geworden. Met de uiterste moeite handhaafde hij nog
zijn autoriteit. Periodiek moest hij zijn liataljon over de grensdorpen
tusschen de Mark en de Schelde verplaatsen. Een enkele maal „bofte"
hij met een ietwat Eeter kantonnement, maar gewoonlijk kreeg hij de
slechtste standplaatsen, de slechtste officieren en de slechtste Eaantjeso
gasten. 1) Zijn 15ataljon werden de beste trekpaarden afgenomen en
vervangen door afgejakkerde krakken der veldartillerie.
Hij Teed eronder. Zijn trekken groefden zich als schuurde elke mobilio
satieodag en elke hem neerdrukkende order er een nieuwe diepere voor
in. Hij toonde zich nerveus, onevenwichtig, dwaas....
Soms vierde zijn Don Juanonatuur nog eens hoogtij. Vooral 's Zono
dagsonamiddags, als hij zich veilig wist voor telefoontjes van den
regimentsoadjudant en voor spoedoordonnansen met striktogeheime
orders onder dubbel couvert, welke twee dagen tevoren in verschillende
1) De baantjesogasten van een bataljon waren vooral 'de hospitaalsoldaten, de looks,
schrijvers, de oppassers enz.
de tamboers, de treinsoldaten,
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groote dagbladen waren verschenen, reed hij met van Wijk alle plekken
en paden van den omtrek af.
Wee de Heikesovrouw 1), die hij dan ontmoette! Al was ze blank of
bruin, struisch of uitgeknepen, immer begroette hij haar van verre
met zijn stereotiep: „Wig zus, wat heb je een mooi bekje"....
Dan grinnikten de afstammelingen van Zigeuners en Spaansche solo
daten zeer behaagziek, omdat zoo'n „hooge" op zoo'n luxeopaard zoo
galant was en zij riepen dan gewoonlijk zeer gevleid terug: „Wig ouweo
heer, héjoje gein sigander veur mein vraaier"? — Majoor Kerstens
haalde dan zijn uitgerafelde portefeuille uit zijn uitgerafelde tuniekozak
en overhandigde haar, met een hoffelijken zwaai als voor een markieo
zin, een van zijn afschuwelijke zware stinkstokken; want hij rookte de
goedkoopste, welke te krijgen waren.
Als ze dan doordraafden, waarschuwde de oude Majoor zijn jongen
adjudant in het weinig Fransch, dat hij bij elkaar geschraapt had, aldus:
„Mon ami, die vrouwtjes sont des diables perfectionnes".... Kwam
hij na zoo'n rit aan tafel, dan leefde een Blimp zijner vroegere „amours"
weer op en hij bekende eens openhartig, dat bij zijn promotie tot kapio
tein zijn bataljonscommandant de volgende ondeugende speech had
gehouden: „onze eeuwige jeugdige Kerstens zou wel de karresporen
van een mullen zandweg met de scherven van gebroken meisjesoharten
kunnen plaveien". . . .
Dat ontlokte aan zijn luitenants een helsch spektakel, met het door
elkaar schreeuwend gevraag of zij ook zoo mochten tekeer gaan. Maar
dan herhaalde Kerstens met ernstige stem welke vervolmaakte duiveo
linnen hij de vrouwen wel vond. Maar dat geloofde niemand!

0 0 0
De regimentsocommandant van den Majoor Kerstens, dus zijn ono
middellijke chef, was een bekend bier, en Bordeauxodrinker. Hij bezat
een adjudant, die als zijn „hofmeier" optrad en in verwaande machtso
wellust alles bedisselde en bekokstoofde. Die regimentsocommandant
nu had zich in zijn hoofd gezet, om ondanks zijn gemis aan tactische
en strategische kennis toch brigadeocommandant te worden, en hij
dacht dit te bereiken door zooveel mogelijk Kerstens te „nekken".
Zijn „hofmeier" maakte een ware jacht op de .zwakke punten, welke
elk veldbataljon aankleefden: ontbrekende kaarsen in de keukeno
wagens, hospitaalosoldaten zonder pepermuntowater in de medicijno
flesschen, vuile koks met zwarte nagels.... Zoowel de regiments%
commandant als de Majoor Kerstens waren militair6 nullen en dus
1) Het Heike, een gehucht van de gemeente Rucphen, ligt tusschen Breda en
Roosendaal.
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speelden dergelijke nulliteiten de hoofdrol bij het gevecht om de
promotie.
Maar immer bleef Kerstens de gentleman. Er kon gebeuren wat
wilde, steeds dekte hij met zijn hoofdofficiers,rang de dolste dwaas,
heden zijner officieren. Ondanks zijne degeneratie verdedigde hij zijn
bataljon met de weinige vezels, welke hem nog ter beschikking waren.
Van Wijk ondervond in die dagen van het promotie,schrikbewind
hoe hoog zijn uitgemergelde chef in sommige zaken stond. Zijn moeder
stierf in die dagen en toen vertelde een oud,Indische collega van den
ouden Kerstens, dat deze de oude vrouw de laatste tien jaren geheel
onderhouden had.
Toen begreep van Wijk het voortbestaan van die wit,grijze rijbroek,
van die peterselie,kleurige tuniek en van die vrachtrijders,camachen.
Er bestaan zoo weinige heeren in onze moderne „society", die ter,
wille van hun trots en hun familie,eer armoede willen lijden en die dan
toch tip en top heer kunnen blijven, al wordt hen de grond onder hun
voeten uitgegraven!
❑

❑ ❑

Daags na de begrafenis zijner moeder, reed de oude Kerstens weer
aan het hoofd van zijn bataljon, dwars door Breda over de lange
Baronie,laan naar Galdershek, een der uiterste zuidelijke uitgangen
van het Mastbosch.
Toen zij het kerkhof van Ginneken in zicht kregen, nam hij zijn kepi
af, wat van Wijk de waarschuwing ontlokte „Majoor de zon steekt
vandaag venijnig, ik zou als ik U was de kepi maar ophouden". De kepi
bleef af. Toen zij over de Duivelsbrug reden, vroeg de Majoor, zich nog
even in het zadel omkeerend en een laatsten blik op het Ginnekensche
Kerkhof werpend:
— „Weet je ook van Wijk wie daar op het kerkhof ligt?"
— „Bedoelt U Chasse en zijn vechtersbazen van 1832?"
— „Pardon van Wijk, ik heb nog een zusje gehad, zij ligt daar. Zij
stierf toen zij vijf jaar ?oud was.... Dat kind van Wijk, heeft nooit
gedacht en nooit gelachen.... het werd krankzinnig geboren"....
Voor Kerstens en van Wijk roffelden de acht tamboers de opening
van een nieuwe marsch. De zes trammels roffelden diep en dof en er
tusschen door raasden de koperen hoorns. Hun metalen weerklanken
klonken van achter den ouden kerkhofmuur terug....
— „Gek,zijn, vervolgde Majoor Kerstens, beteekent vegeteeren en
gelukkig niet,beseffen welke misere en desillusie ons het 'even wel
brengt. De kleine Dora werd gek geboren en is gek gestorven.... Mijn
vader was besmet van Wijk!"....
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— „Maar Majoor, zeg dat niet, zwijg dat...."
Zij sloegen den weg in langs het kasteel van Bouvigne, waar Frederik
Hendrik eens zijn hoofdkwartier vestigde. 1) Het historische slot spieo
gelde zich als een trotsche zwaan in de heldere grachten. Eenige
oogenblikken had de oude Kerstens gezwegen, toen sprak hij verder:
— „Ik vertrouw jou, van Wijk. Jij vecht elken dag voor me. a
moet het toch eens aan iemand zeggen. Mijn vader was zeeoofficier
en hij liep het op in de opiumokitten van Tokio.... Ja, zoo'n vlago
vertoon brengt me soms veel familieoellende in het moederland....
Weet je ook, dat ik nog een broer heb, van Wijk? . ...
Van Wijk keek hem vragend aan en zei:
— „Neen Majoor, ik dacht, dat U zoonoalleen was!"
— „Mijn broer zit in Gheel. 2) Die denkt dat hij Raphael is. Hij kladt
cahiers vol met engelenokopjes en koeienopooten. Hij is ongevaarlijk. . . .
Mijn God, mijn God, als ik dat alles zoo bedenk, wat zal er van mij wel
geworden? .... Zou ik wel normaal sterven?" .. ..
Then zei van Wijk brutaal en kortaf:
— „Zeker Majoor, indien U zoo gauw mogelijk pensioen neemt. De
dienst maakt U krankzinnig. U moet rustig op een villaodorpje gaan
rentenieren. Uw chefs pesten U...."
Maar de Majoor wilde het niet begrijpen en viel uit:
— „Ik verbied je van Wijk, onkrijgstuchtelijk over mijn chefs te
praten; je bent er te jong voor .... vooruit, zeg aan de tamboers, dat
we den eersten boschweg rechts nemen"....
— „Maar Majoor, langs den Galderschen straatweg houden we veel
langer een harde baan", merkte van Wijk op.
— „Ik moet in het bosch zijn. Dat houdt me wat bij elkaar, die dichte
boomen en die ondoordringbare houtoopslag. 1k kan nu niet de vlakte
van de Mark bekijken. Dat rukt me uiteen.... Zeg van Wijk, zou ik
mijn couranten kunnen blijven lezen en blijven rijden op Bles,....
of zou die dondersche rompslomp me verpletteren? .... Ik voel 't: de
fut gaat uit m'n bataljon." En hij wendde zijn paard, richtte zich hoog
op in het zadel en commandeerde met hooge onnatuurlijke knersende
kraakstem over de honderden hoofden: — „Bataljonohaalt ..... geen
beweging meer kerels; geen haar van je wenkbrauw verroert zich nu. . . .
houwojeokoppenoop .... de rechtervuist ter hoogte van je derde
knoop.... standbeelden ben je nu,. . .. stee p en standbeelden zonder
hart en zonder hersenen"....
De sergeanten en soldaten bekeken hem met vragende verbazing.
9 In 1627.
2) Gheel, een idorp in de Belgische Kempen, waar ongevaarlijke krankzinnigen aan
Buis verpleegd worden.
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Wit had hun chef opeens bevangen? Hij was nooit zoo! De officieren
werden onrustig. De oudste kapitein reed op zijn rijwiel naar voren
en van Wijk fluisterde hem, zich diepovooroverbuigend, toe: „Ik geloof
kapitein, dat hij gek aan het worden is". ... De Majoor schreeuwde
door:
— „Houwoje menageokleppen dicht.... dondersonogoniet wat harkt
die rechtervleugelman tweede sectie tweede compagnie met zijn poop
ten.... stil die stelten.... Mijnheer van Santen Uw compagnie lijkt
wei hoof en stroo.... wat een rommeltje is me dat? .... 't Lijkt wel
een rustkameroopostap .... rechtsomkeerrrrt marrrsch.... allOOO, laat
muziek hooren in die pas.. ..rechtsomkeerrrrt haialt.... sta nu stil
dondersche kerels.... stokostikstil.... opgelet, daar gaan we weer,
eenoklapoenoeenoslag; zetoafogeweerrr .... opodeoplaatsorrrust!"....
De oude Kerstens draaide zich toen naar van Wijk en den kapitein
en izei kalmoglimlachend: „Ze kennen het nog heeren, hoeveel tijd hebo
ben we nog?.... Kijk drie kwartier.... Ordonnans ga even aan de
compagniesocommandanten zeggen, dat we hier een half uur rust houo
den. De heeren weten, dat ik vandaag partijocommandant ben"....
Hij sprong van Bles en begon zijn paard klontjes suiker te
voeren, welke hij bij alle voorkomende gelegenheden inpalmde. Hij was
weer normaal. De bui was voorbijgedreven. Zij gingen met hun drieen
tegen een greppel zitten en hij vertelde de legende van de Duivelsbrug,
waaronder een ongewijde kapelkiok en de duivel in een kolk van de
Mark begraven liggen.
a a 0
Het was 9 uur voormiddag en er broeide een stekende Augustus%zon,
toen de partijocommandant, Majoor Kerstens, en zijne talrijke ondero
commandanten bij Galdershek stonden. Achter hen lag de twee K.M.%
lange boschlaan, waaruit een rumoer rommelde van zingende soldaten,
blaffende honden en hinnekende paarden.
— „Heeren, heeren", begon de oude Majoor, nerveus met zijn staf%
kaart tegen zijn camachen slaande, „heeren, heeren, vOOr ons ligt de
Galdersche heide, waar verondersteld wordt, dat onze tegenpartij
een uur geleden op de vlucht is geslagen, na met bebloede koppen,
hun aanval gestaakt te hebben op onze loopgravenolinie bezuio
den Breda; willen de heeren even hun kaarten bekijken, de linie, heeren,
BaveloGinnekenoPrinsenhageoLeur.... Heeren, heeren, vervolgde hij,
maar steeds met zijn zweep tegen zijn camachen trommelend, wij
Noordelijken, verschoaangevoerd, moeten die vluchtende en uitgeputte
Zuidelijken, vervolgen en.... heeren.... volkomen in de pan hakken.
Heer Donk, zich aldus wendend tot den ritmeester van den Donk, U
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moet echter eerst eens die Galdersche heide nauwkeurig verken,
nen. Ilc loop niet gaarne over het ijs van een nacht. (Een oude artillerie,
kapitein, die het zomerzweet van zijn gezonde bolle wangen dreef,
bedwong nauwelijks zijn glimlachje) Die hei, heer Donk, heeft veel
hout,opslag, veel kuilen, greppels, sloten en andere gevaarlijkheden, en
dan een stuk of wat buurtschappen aan Naar grenzen: Galder, Hazels
donk, Kersel en Kaarschot. a moet weten of niets van die Zuidelijken
zich in die drommelsche gaten ophoudt. Heer Donk, het is nu 10 voor
10; om 11 uur krijg ik van U daaromtrent een verkenningsrapport"....
De ritmeester van den Donk en alle aanwezige officieren stonden
sprakeloos van verbazing over den tactischen nonsens, welke daar ge,
debiteerd werd. Van den Donk, die Kerstens zeer genegen was, trachtte
een anderen gedachten:gang bij hem in het leven te roepen.
— „Majoor, zei hij, dat zal niet gaan. Die opdracht gaat te ver. Mijn
escadron telt vandaag vele verlofgangers, ik kan slechts veertig ruiters
in het veld brengen."
— „0 ordonneerde Majoor Kerstens, dan krijgt U ook onder Uwe
bevelen de wielrijderscompagnie en de regimentspatrouille. Hoevele
wielrijders levert Uwe patrouille vandaag, sergeant?"
— „Drie, Majoor", klonk het vermakelijk,kort.
Toen mengde zich de luitenant,adjudant van Wijk in het gesprek:
— „Majoor, begon hij, mag ik U beleefd opmerken, dat volgens de
veronderstelling de vijand vluchtende is en dus vrij,gedemoraliseerd.
Wij moeten onmiddellijk en zonder aarzelen de vruchten van die vlucht
trekken. Anders hebben de Zuidelijken tijd en gelegenheid om zich te
herstellen en zich in te graven. Ik. adviseer U Majoor onmiddellijk de
achterhoede van de Zuidelijken aan te grijpen en voor U uit te jagen."
Het was een ongehoorde brutaliteit, dat een jong luitenant zoo'n
juist beeld en zoo'n juist advies aan een hoofd,officier 'dorst te
geven. Toch kon een andere infanterie,majoor, een studievriend van
Kerstens, niet nalaten hieraan toe te voegen:
— „Kerstens, ik zou maar onmiddellijk oprukken in een of andere
niet te ingewikkelde aanvals,formatie en vooral met beveiligende Cava,
lerie en wielrijders langs de Mark en de Weerijs".
Maar Kerstens bleef koppig als een stier.
— „Heeren, heeren, redeneerde hij, ik ben het Diet met U eens.
Eerst verkennen en dan aanvallen. Heer Donk te paard en op route.
De eerste compagnie van het voorste bataljon levert een beveiligende
tirailleerlinie in den boschrand en de beveiligende posten en patrouilles
voor den wachtenden troep. Er mag gerookt, maar niet gesproken
worden. Alleen de ransels worden afgehangen.... De heeren kunnen
gaan". . . .
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De heeren gingen en wisten, dat zij van een geweldig manoeuvre.:
debacle zouden getuige zijn. Vier lange kostbare uren lagen de troepen
en de treinen werkeloos aan de boschgreppels. Op een enkele patrouille
na, kwamen geen verkenningsberichten binnen, het was tenslotte reeds
half een geworden en de warmte werd tropisch%drukkend. Majoor
Kerstens had zijn hoofdkwartier bij de boschwachterswoning opgesla%
gen, welke bijna aan den Noordkant van het Mastbosch ') lag. Van den
Zuidkant, waar de geheele verkennings% en aanvals%actie moest plaats
grijpen, kon hij persoonlijk niets waarnemen. Alleen een veldtelefoon%
lijntje verbond hem met een verbindingsofficier te Galdershek. Hij
rookte ersatz Russen na ersatz Russen en drentelde soms gejaagd op
en neer. Totdat plotseling van uit het nabije Zuiden mitrailleur,vuur
nijdig en fel tiktakte. Een minuut later kwam een telefonist op Majoor
Kerstens aanloopen en sprak, woord voor woord, als gaf hij spreekles:
— „Bericht verbindingsofficier — de vijand — heeft 'zich — ter hoogte
— van het — Valkeniersven — ingegraven — en 'bestookt — uit mitrail%
leurnesten — onze eigen tirailleerlinie — aan Zuidelijken boschrand".
Elk woord had als scherpe echo het enerveerend mitrailleur%vuur,
dat van verre trilde met spottend sarcasme....
Kerstens, buiten zich%zelf van het gepruts en gepieker, sprong op
en schreeuwde tot zijn staf:
— „Te paard heeren, te paard, er is herrie in de kajuit, te paard!"
Zijn staf gooide zich in het zadel: de luitenanW.djudant van Wijk,
een artillerie%officier, een cornet en een wachtmeester van de cavalerie,
twee huzaremordonnansen. Kerstens reed voorop. „Draf", comman%
deerde hij, „draf". Na enkele minuten riep hij: „Galop, galop". De
zeven ruiters sprongen aan in galop. Kerstens was ongeveer zes paar%
denaengten voor en dreef Bles aan, die weldra overging in een dollen
ren. De zeven ruiters stoven als razende Rolanden door de lange Bosch;
laan, waarlangs de troepen en de treinen lagen en luilakten. Honden
wilden zich van hun mitrailleur,karretjes rukken. Paarden bokten en
wilden er tusschen uit. Officieren sprongen op en gilden: „Ransels onl%
hangen en aantreden." Hoornblazers bliezen alarm.... En de zeven
gekken .chargeerden langs die woelende wanorde heen, vlugger als
pijlen, — als een te snel afgedraaide film, met een nadwarreling van
vlokken schuim en opgeworpen mos achter hen aan.
Bij Galdershek stonden de verbindingsofficier en , de kapitein der
spitscompagnie en gaven het teeken „halt". Doch Majoor Kerstens
dacht er niet aan. De bezetene zweepte zijn paard aan als zat een
demon achter op zijn zadel. Hij hoorde alleen het mechanisch%preciese
1) Het Mastbosch bij Breda wordt Oostelijk door de Mark en Westeliik door de
Aa of Weerys bespoeld. Deze riviertjes ontmoeten elkaar te Breda.
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mitrailleurogetik. Zijn blik werd beneveld door de bleekoblauwe walm
van de voile heideozon. De zeven gekken renden voort als gingen zijo
alleen die drommelsche mitrailleurnesten zuiveren, welke allerwegen in
de Galdersche heide ingegraven bleken.
Het was een ren uit een oorlogsdrama,.... een krijgsrit om den dood
te zoeken, met dit verschil dat elders „helden" en hier zeven „Don
Quichotten" bezig waren.
....Ineens dwong Kerstens Bles stil te staan. Hij stood toen onge%
veer 50 M. vOOr een vurende mitrailleur, wier witte rookpluim giftig
ophijgde. Jets zijwaarts beyond zich de koloneloleider van de manoeuo
vre op een heuveltje en stootte driftig uit: „Hoornblazer, blaas eindigen
van manoeuvre". ....De zeven Don Quichotten reden op den kolonel
aan, bleven op 10 M. of stand staan; Majoor Kerstens salueerde en
wachtte bevelen.
Grimmig bekeek het doodskoppenogezicht van den kolonel, met
zijn diepe grijze katten000gen, Majoor Kerstens en hij blies hem toe:
— „Mijnheer Kerstens, U bent tot pap geschoten; ....er is geen
critiek". 1)
Toen salueerde hij vluchtig terug als verjoeg hij een hommel, draaide
zich om en ging op het heuveltje zitten.
Dat was de genadeslag. Kerstens bleef nog een jaar meesukkelen.
Een jaar ven wreede philantropie van het Opperbevel. Toen kreeg hij
ontslag en pensioen.

0 0 0
Van Wijk en Kerstens ontmoetten elkaar daarna nog eenmaal. Het
gebeurde op den verjaardag van onze Kroonprinses in een hotelkamer
van het kleine provincieostadje, waar Kerstens den jongen van Wijk
bij zijn grensobataljon had gekregen. Van Wijk logeerde toevallig in
het hotel, waar de oude Majoor zijn koffers en kisten aan het pakken
was, welke daar vier jaar geleden opge'borgen waren geweest. Onaano
gediend klopte van Wijk aan de kamer, waar hij voorheen zoovele
officierenofuifjes had meegemaakt. En toen hij binnentrad, zag hij den
ouden Kerstens in politiek, met een laag uitgerafeld boordje en een
grauwe strikdas van een of andere uitverkoop. De geheele kamer leek
wel een uitdragerswinkel van afgedragen uniformen en ongewasschen
ondergoed.
Kerstens en van Wijk drukten elkaar lang de hand. Buiten, op het
stadspleintje klonk het laatste stuk van het volksconcert. De oude
1) Na een manoevre houdt de leider „critiek" over de handelingen der twee partijo
ciommandanten. Alle ondercommandanten zijn daarbij gewoonlijk tegenwoordig.
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Majoor spitste de ooren, hij hoorde het Wilhelmus spelen. Hij trok van
Wijk mee op het balcon en zij stonden stram in de houding.
Toen onze nationale volkspsalm ten einde was, legde de gepension.
neerde hoofdofficier zijn handen op de gouden schouder%bedekkingen
van den jongen luitenant, bekeek eerst even de oranje kokarde, gevat
in de gouden lauwerkransen, daarna de zilveren sterren op den hoogen
kraag en tenslotte het getailleerde uniform en de Engelsche rijbroek en
zei toen:
— „Van Wijk, als je eens wist hoe ik dat uniform heb liefgehad,
maar alles, het geheele mooie leven is voorbij"....
— „Al.les is niet voorbij", begon van Wijk met een even brutale stem
als bij zijn manoeuvre%advies voor de beruchte doodenrit van den ouden
Majoor, U hebt teveel op uiterlijkheden geleefd; zou er geen vrouw
zijn, Majoor, die nu nog, ondanks Uw leeftijd, Uw desillusies, Uw
caprices, voor U zou willen zorgen, Majoor, want wanneer U alleen
blijf t, wordt U....
— „Zeg maar gek, vigil Kerstens in, ja gek van Wijk; ....maar trou%
wen doe ik niet, nooiti .... Weet je nog van Wijk, wat ik je vertelde,
toen wij eenige jaren geleden over de Duivelsbrug reden? De opium
kitten van Tokio brachten het gif in onze familie. Daarom ben ik zoo!
De vader straft nu nog zijn zoon!.... Zou ik nog een vrouw ermee
gaan straffen? .... a ben en blijf officier, van Wijk,.... de oude uit%
stervende kaste,officier,.... Noblesse oblige, van Wijk! .... Ilc sterf
liever alleen en gek!"....

0 0 0
— Drie weken later stierf hij aan hersenvliesontsteking. Hij was de
laatste van een echtomilitair en ouddiollandsch geslacht, dat gedurende
bijna twee honderd jaren officieren aan de land en zeemacht van de
Republiek der Zeven Gewesten en het Koninkrijk der Nederlanden
geleverd had.
„Malborgh", Mei 1923.

JOHAN GRAAFLAND.
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DIT IS ET WONDER.
(In Hoensbroeks dialekt)
Dit is et wOnder
woe ich
jaore .5m gebaeed 1 ) ha:
noe 2) sjtOnd de ras en de rou s)
Om mie laeeve to blOje,
es wie 'ne roeezesjtroek 4)
bm 'n awd hoes.
Zoee keu1 5 ) wie sjnieevlokk'
en zoee lies 6)
is in mien zieel
geriezeld 7)
de rufige gedanke. 9)
Wie 't wOnder geroesj in ein zieesjelp,
zach, die vaeeregewinj 9)
en ruzel van de blaar, —
wie baoeve op de huevele
gewispel
van de baeek in de ibaeende,")
en langsj 'ne kirkebaoeg 11)
dr 'este zoef va koraal:
zoee huer ich de welt....
Dit is et wOnder,
dit is et gebinnedejde wonder.
En mien zieel buigt zich dr' uever
Wie ingele uever 'ne reliekwie.
Oirschot, Junie '23.

gebeden ; 2) nu ; 3) kalme rust ; 4) rozestruik ; 5) koel ; 6) leise, zachtj es ;
rustige gedachte ; 9) verer.gewuif ; 10) beek ; beemden ; 11 ) kerkgewelf.

1)
8)

W. P.

7)

geruiseld;
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DANTE'S GODDELIKE KOMEDIE
DE HEL.
Zang 13

En nog was Nessus 1) niet aan de overzijde,
toen we onze schreden naar 'n woud reeds richtten,
dat van geen enkel voetpad werd doorsneden.

1

Niet groen, maar grauw van kleur was daar het lover; 4
niet glad de takken, maar gedraaid en knoestig;
geen vruchten daar, maar gif,beladen dorens.
In zulke woeste en dichte struiken huist niet
het wild gedierte, dat vanaf Korneto
tot aan de Cecina 2) 't bewoonde land schuwt.

7

Daar nestelen de afzichtlike Harpijen,
die 't Trojersvolk van de Strofaden dreven
door droef voorspellen van toekomstig onheil. 3)

10

Met brede vlerken, hals en hoofd van mensen,
beklauwde voet, de plompe buik bevederd,
weeklagen zij op 't zonderling geboomte.

13

En hij, de goede Gids: „Eer vender ge intreedt,
weet, dat ge zijt nu in de tweede ronde, 4)
(dus hief hij aan) en daar zolang zult toeven,

16

1) De Centaur, die de twee dichters over de bloedorivier had gebracht.
2) Dante spreekt hier van de z.g. Toskaanse Maremma, de woeste, bosrijke kust,
streek, tussen 't stadje Korneto in de vroegere kerkelike Staat en de meer noordelike
rivier de Cecina (spreek uit: Tsjeotsjina) die beneden Livorno in zee loopt.
2) De Harpijen: mythologiese monsters (half vrouw en half vogel). 'Symbolen van
de wroeging. Ze huisden vooral op de Strofaden, 'n eilandenogroep in de Ioniese zee;
ze worden tegenwoordig de Strivali genoemd. Op z'n tocht van Troje naar Italie ging
Aeneas met z'n gezellen er aan land. Maar de Harpijen maakten 't hun erg lastig en voor,
spelden hun allerlei onheilen, zodat ze weer spoedig wegtrokken. (Aen. 3de b. v.
210 vigg.)
4) n.l. de 2de ronde van de 7de Kring. Zoals gezegd, worden daar gestraft zelfo
moordenaars en gewelddadige verspillers. De eersten zijn veranderd in bomen en
struiken (omdat ze vrijwillig hun menselike gestalte afwierpen. Zie v. 105 van ideze
zang). De anderen worden hier achtervolgd en in stukken gescheurd door bloedo
dorstige honden. Of hun ziel sindsdien verenigd blijft met de losse stukken van hun
verscheurd lichaam ofwel dat ze, hun schijnolichaam in z'n cgeheel hernemen, zegt
de Dichter niet. Het eerste lijkt wel waarschijnliker. Zie, de Hel, Z. 24 en 25.
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tot ge aankomt in de gruwelike zandzee. 1)
Dus Beef wel acht; en dingen zult ge aanschouwen,
die u geloof doen schenken aan mijn woorden." 2)

19

a hoorde aan alle kanten jammerklachten,
maar zag toch niemand, die deez' klachten uitte;
en Bans verbijsterd bleef ik daarom stilstaan. 3)

22

a denk wel, dat hij dacht, dat ik zou denken: 4)
of al die stemmen tussenAAover kwamen
van lieden die zich daar voor ons verborgen.

25

Dies zei de Meester mij: „Als gij wilt plukken,
'n enkel twijgje slechts van een dier struiken,
'zal, wat gij denkt, als Touter waan verzinken."

28

Alsdan strekte ik de hand 'n weinig voorwaarts
en trok 'n twijgje van 'n grote doren;
en eensklaps kreet zijn stam: „Waartoe dit plukken?"

31

En toen de stam door 't bloed zich zwart gekleurd had, 34
daar kreet hij weer: „Wat drijft u mij te schenden?
'Gloeit dan in u geen sprank van mededogen?
Wij waren mensen en nu zijn wij tronken;
wel mocht uw hand wat zachter ons bejeegnen,
al ware in ons 'n slangeziel gevaren."

37

Gelijk 'n groene tak aan een der einden
aan 't branden is, maar aan het andre knettert
en sist doordat de lucht naar buiten uitstroomt,

40

zo stroomden uit 't geschonden hout tesamen
en bloed en woorden; en het takje ontviel mij;
en 'k stond daar als 'n man door vrees bevangen.

43

1) De 3de ronde van de 7de Kring.
2) In het 3de bock van de Aeneide (v. 22 vlgg.) verhaalt Vergilius hoe Aeneas tijdens
z'n verblijf in Thracie het igraf bezocht van 'n zekere Polydorus. Toen hij op diens
graf 'n tak plukte van 'n mirte.struik, begon ideze te klagen en istroomde er bloed
uit cz'n stam.
3) Dante hoorde dus niet alleen het weeklagen van de Harpijen, die hij zag, maar
ook jammerkreten van menselike wezens, die hij niet zag.
4) 'n Vrij kinderachtige, nietszeggende woordspeling, waardoor de Dichter m.i. eigeno
ilk valt uit de algemene toon van zijn verheven en sober dichtwerk. 'n Enkele maal
offert Dante -wel meer aan deze z.g. idichterlike mode van zijn tijd. B.v. in v. 67 en 68
van deze zang en in v, 124 van de 25e zang van het Paradijs.
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„Zo hij al eer geloof had kunnen schenken,
gekrenkte ziel," hernam m'n wijze Leraar,
aan wat hij heeft aanschouwd in mijne verzen,

46

hij had naar u de hand niet uitgestoken;
maar wijl de zaak hem ongelooflik toescheen,
liet ik hem doen, wat nu mij zelf zo zwaar valt.

49

Maar zeg hem wie gij waart, zodat bijwijze
van eerherstel hij eens uw roem hernieuwe
op de aarde ginds, waar hij mag wederkeren."

52

En toen de tronk: „ZO lokt me uw woord vol zoetheid, 55
dat ik niet zwijgen kan; en 't beige u geenszins,
als ik 'n weinig langer nog blijf spreken.
1k ben het, 2) die eens droeg de beide sleutels
tot 't hart van Frederik, en die zo zachtjes
bij 't sluiten en ontsluiten wist te keren,

58

dat 'k allen schier verdrong uit zijn geheimen.
Getrouw bleef ik aan mijn verheven plichten,
zodat ik bloed en leven er om spilde.

61

Want die Boeleerster, 8) die de lonkende ogen
nooit afgewend hield van 't paleis des Caesars, 4)
zij, aller dood en aller hoven ondeugd,

64

ze ontvlamde tegen mij eens aller harten;
en dies ontvlamd, ontvlamden zij Augustus, 5)
dat vreugde en eer in smart en smaad verkeerden.

67

1) T. a. p. Aen. 3de b. v. 22 vlgg. Zie v. 21 van deze zang.
2) De schim die hier begint te spreken, is de schim van Pietro della Vigna,
kanselier van keizer Frederik de Tweede. Eerst diens hoogste igunsteling, viel hij later
in ongenade. Men beweert dat hij zich zelf in de gevangenis gewelddadig van het
leven beroofde (1249). — Met de beide sleutels, die sloten en ,ontsloten, kan de
Dichter bedoelen de ,onbeperkte macht, die Pietro had op het hart van z'n keizerlike
meester, de macht als 't ware om te binden en te ontbinden d. w. z. de macht om
Frederik te bewegen tot wrekende gerechtigheid en ontfermende genade. (Vgl. nog
Het Vagevuur Z. 9 v. 124-127) waar gesproken wordt over de sleuteimacht van
Petrus en van de priester.
3) Met die „Boeleerster" bedoelt Dante de Nijd of Afgunst.
4) Van de keizer.
5) „Augustus" d. i. Frederik, de Tweede. Vleiend noemt de idienaar de meester
zo, .omdat Augustus wel de schitterendste figuur is onder de beheersers van het

machlige Romeinse wereidrijk.
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Mijn ziel, in de overmaat van haar verbittring,
dacht met te sterven aan haar smaad te ontkomen
en deed mij onrecht doen aan mij, gerechte! 1)

70

Maar 'k zweer u bij de pas ontsproten wortels
van deze tronk, dat ik nooit ontrouw pleegde
aan mijn Gebieder, aller lof zo waardig.

73

En keert een uwer ooit weer naar de wereld,
laat hij mijn nagedachtenis herstellen,
die door de slag der Nijd nog ligt verslagen."

76

Hij toefde 'n wijle; en dan: „Daar deez") blijft zwijgen", 79
gzei mij de Dichter, „laat het uur niet vluchten,
maar spreek en vraag hem wat ge nog wilt weten."
En ik daarom tot hem: „Vraag zelf hem liever
wat, naar uw oordeel, mij tot nut kan wezen;
ik kan het niet; zo is mijn hart bewogen."

82

Hij sprak dus weer: „Als deze mens 4) met vreugde
voor u wil doen, wat hem uw woorden vragen,
gevangen geest, 5) moog dan ook gij bereid zijn

85

te zeggen, hoe de ziel in deze knoesten
verwikkeld wordt; en zeg ons ook — is 't mooglik —
of ooit 'n ziel zich uit deez' leden loswringt?"

88

Geweldig blies de tronk toen; en vervolgens
veranderde 't gesis in deze woorden:
„In 't kort zal op uw vraag geantwoord worden.

91

Wanneer de woeste ziel van 't lichaam. heengaat,
dat ze eigenmachtig van zich heeft geworpen,

94

wijst Minos haar de zevende der kringen. 6)
1) Door z'n zelfmoord beging Pietro della Vigna 'n onrechtvaardigheid jegens zich
zelf, die in de uitoefening van z'n ambt en jegens z'n meester altijd zo strikt recht:
vaardig geweest was.
2) Mien is gewoon te zweren bij lets wat men zeer hoogacht of zeer liefheeft. Gelijk
nu 'n vader zou kunnen zweren bij z'n pasgeboren kind, zo kon de boom:schim zweren
bij z'n pas opgeschoten wortels.
3) De schim van Pietro della Vigna.
4) Dante.
5) „Gevangen geest" d. w. z. verwikkeld en gebonden in de knoesten en takken
van boom of struik.
6) Zie Z. 5 v. 4 vigg.
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Zij valt in 't woud, niet op 'n plek naar keuze,
doch waar het toeval haar ter aarde slingert;
daar kiemt ze omhoog gelijk 'n tarwekorrel,
schiet op tot loot en wordt tot wouc4eboomte.
't Harpijenbroet verzaadt zich aan haar blaadren
en doet haar pijn en maakt de pijn 'n venster. —1)

97

100

103
Als de andren keren we eens tot ons omhulsel,
maar niemand om er zich weer mee te omkleden;
want nooit wordt 't onze meer, wat we eens verwierpen.
Hier sleuren wij het heen; en in het donker
van 't treurig woud zal dan ons lichaam hangen,
elk aan 't struweel, dat onze ziel omkerkert.

106

Nog waren wij vol aandacht voor de heester,
verwachtend, dat hij ons nog meer wou zeggen,
toen ons opeens 'n wild rumoer verraste,

109

zoals 't de jager gaat, die in zijn schuilhoek
bemerkt, dat de ever en de jachtstoet nadert,
daar hij de honden al door 't loof hoort stormen.

112

En zie, daar kwamen nu van links twee schimmen,
het naakte lijf verscheurd, zo langs gevlogen,
dat ze al het kreupelhout van 't woud vertraden.

115

En die voorop liep, kreet: „Kom, Dood, 3) o kom toch!" 118
En de andre, wien het vluchten nog te traag scheen,
hij kreet: „O Lano, niet zo haastig repten
uw voeten zich bij 't steekspel aan de Toppo! — 4)
En toen, misschien wijl 't hem aan adem faalde,
wond hij zich met 'n heester tot 'n kluwen.

121

1) Met ,dit „venster" bedoelt de Dichter de wonden of de ,openingen, waardoor
ide iongelukkige boom%schimmen bloed en smartkreten doen uitstromen.
2) Als de andere zielen op de laatste Oordeelsdag.
3) „Kom Dood" bedoeld is natuurlik de tweede dood of de algehele vernietiging.
4) De eerste schim is 'n zekere Lano uit Siena, 'n ,befaamd gewelddadig verkwister.
Daar hij alles er door gejaagd had en in armoede niet kon leven zocht hij (de dood
in de slag bij Pieve aan de rivier de Toppo (1284). 'n Eigenlik zelfmoordenaar is hij
dus nog niet. Daarom werd hij ook niet veranderd in 'n boom of struik. Spottend
noemt de tweede schim de veldslag 'n steekspel. Deze tweede schim is Jakob van Sint
Andreas uit Padua, (zie v. 133) ,eveneens 'n berucht verkwister. Zo Istak hij eens, als
'n Nero in,'t4dein, z'n landhuis in brand om z'n gasten 'n fraai schouwspel te kunnen
aanbieden.
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En achter hen was 't woud vol zwarte honden,
vol bloeddorst, en vol woede hen vervolgend
als brakken van hun ketting losgebroken.

124

In die daar neerzonk sloegen zij de tanden
en scheurden hem geheel en al in stukken
en renden met het lillend vlees weer verder.

127

Toen heeft m'n Gids mij bij de hand genomen
en tot de struik 1) geleid, die uit 'z'n wonden,
z'n bloedig%rode wonden, hulploos schreide.

130

„0 Jakob van Sint Andries", riep hij klagend,
„wat baatte 't u van mij 'n schild te maken?
Wat schuld heb ik aan uw misdadig leven?"

133

Terwig de Meester roerloos naast hem stilstond,
vroeg hij: „Wie waart gij, die door zoveel wonden
en bloed en jammerklachten laat ontstromen?

136

En hij tot ons: „O zielen, hier gekomen
om dit onterend martelen te aanschouwen,
dat mij van al mijn bladeren beroofde,

139

verzamelt ze rondom de droeve heester! —
'k Was burger uit de stad, 2) die voor de Doper
haar eerste schutspatroon eens heeft verwisseld,

142

waarom deez' met izijn kunst haar steeds zal kwellen. 145
En ware niet aan de overgang van de Arno 5)
van hem nog enig zichbaar spoor te vinden,
de burgers, die nadien de stad herl5ouwden
op 't rokend puin dat Attila daar naliet,
ze zouden tevergeefs gearbeid hebben. —

148

Ik maakte 'n galg mij van m'n eigen woning. 4)
1) De struik waarin Jakob van Sint Andries zich bad verborgen.
2) De schim die hier spreekt, maakt rich bekend als 'n burger uit de stad Florence,
die, Moen zij katholiek was geworden haar heidense schutspatroon Mars verwisselde
voor Joannes de Doper. Daarover verstoord zal Mars Florence altijd plagen en kwellen
met zijn kunst d. w. z. met zijn krijgskunst, dus met oorlog, twist en tweedracht.
3) Bij de oudste stadsbrug over de Arno was lang 'n overblijfsel te lien van 'n oud
standbeeld van Mars, dat eerbiedig bewaard werd. En idat was maar igoed look. Anders
zou de istad na de verwoesting van Attila(?) of Totilas koning der Gothen,
vergeefs herbouwd zijn d. w. z. Mars bad haar uit wrack zeker opnieuw laten ver%
woesten.
4) De schim hing zich op in z'n eigen huis. Hoe de schim heette wordt niet gezegd.
Waarschijnlik waren de bier gegeven biezonderheden in Dante's tijd voldoende om
te weten wie er bedoeld werd.
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Zang 14

Door lief de tot mijn vaderstad bewogen,
1
verzamelde ik de wijd verspreide blaadren
en schonk ze weer aan hem, wiens stem reeds schor was.
Dan kwamen we aan het grenspunt, waar de tweede
zich van de derde ronde scheidt, en waar men
ontzettend kunstwerk van vergelding zien kan.1)

4

Om u die nieuwe dingen klaar te schildren,
verhaal ik, dat wij aan 'n vlakte kwamen,
die van haar bodem ieder plantje weerde.

7

Gelijk 'n krans omgeeft haar 't woud der smarte,
zoals de droeve gracht 2) dit houdt omsloten.
Stilhielden wij daar, aan de zoom der vlakte.

10

De bodem was 'n droge en harde zandlaag,
niet anders van geaardheid als de zandzee,
die eens door Kato's s) voeten werd betreden.

13

0 goddelike Wraak! hoe ontzagwekkend
moet gij toch zijn voor alien die ooit lezen,
wat hier geopenbaard werd aan mijn ogen.

16

Van naakte zielen zag ik vele scharen,
die alien samen allerdroevigst weenden,
maar niet, naar 't scheen, dezelfde straffen droegen.

19

Daar waren er die op hun ruggen lagen,
en ook, die gans ineengedoken zaten;
weer andren liepen zonder ooit te rusten. 1

22

Het grootst in aantal waren zij, die liepen;
het minst, die in hun pijn ter aarde lagen,
maar luider jammer steeg van dezer lippen.

25

En over heel de zandzee daalde traagzaam
'n zee van vuur in grote en brede vlokken,
zoals 't in de Alpen sneettwt op stille dagen.

28

1) De ontzettende straffen n.l. van Gods gerechtigheid.
2) De bloedorivier of le ronde van de 7de Kring.
3) Deze schim is de beroemde Romein: Kato van Utika, die in 48 v. Kr. het overschot
van Pompejus' leger door de woestijn van Libie leidde. (Lukanus in zijn Pharsalia. b. IX.)
4) Die op de rug liggen zijn de Godslasteraars; die ineengedoken zitten, de woekeo
raars; die lopen, de zondaars van tegennatuurlike wellust,
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AN Alexander in de hete landen
van Indio eens op zijn legerscharen
vuur dalen zag, dat nog op de aarde brandde;

31

en hij daarom de bodem plat deed treden
door zijn soldaten om aldus de vlammen,
eer ze om zich grepen, beter uit te doy en, —1)

34

zo daalde hier die eeuwge vlammeiwegen,
waardoor het zand, als vuursteen door het tonder,
ontvlamde om aller pijnen te verdubb'len.
En nimmer was er rust in 't speledansen
der acme handen, die nu hier, dan Binder
het vuur, dat nimmer uitdooft, van zich sloegen.

40

Dan hief ik aan: „O Meester, gij die alles
verwint, de wrede duivels uitgenomen,
die ons bij de ingang van de poort 2) weerhielden,

43

wie is die reus 3) daarginds, die 't felle branden
niet te achten schijnt en woest en honend neerligt,
zodat de regen 4) hem niet schijnt te kwellen?"

46

En zie, hij zeif, daar hij reeds had vernomen,
wat ik mijn Leidsman nopens hem gevraagd had,
hij kreet: „'k Ben in de dood zoals in 't 'even.

49

Laat Jupiter zijn smid 5) maar braaf vermoeien,
wien hij in drift de bliksemstraal ontrukte,
waar 'k op m'n laatste dag door werd verpletterd;

52

laat hij ook andren 6) beurt om beurt, doen zwoegen
in Mongibello's T) zwart,berookte smidse,
al roepend: „Sterke borst, Vulkanus, help, help!"

55

1) In een waarschijnlik apokriefe brief van Alexander de Grote aan zijn leermeester,
Aristoteles, wordt melding gemaakt van wonderbare sneeuwo en vuurregens in Indio.
2) De poort van de stad Dis. Lie Z. 8 v. 115.
3) Zoals uit de volgende verzen zal blijken is deze schim Kanapeus, een der
bekende 7 koningen die samen glebe belegerden. Toen Kanapeus de muren van
Thebe beklommen had, tartte en hoonde hij Zeus of Jupiter, door wie hij toen doodo
gebliksemd werd.
4) n.l. de vuurregen.
5) Vulkanus die in de Etna voor Jupiter de bliksem smeedde.
6) De andere smidsgezellen van Vulkanus, de z.g. eyklopen.
7) Mongibello (spreek uit: Mondzjibello) 'n andere naam voor de Etna.
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gelijk hij deed op 't bloedig veld van Flegra; 1)
laat hij met al z'n kracht de bliksem slingren,
geen vreugde zal hij aan z'n wraak beleven."

58

Toen sprak mijn Gids met zulk 'n stemverheffing,
als ik van hem nog nimmer had vernomen:
0 Kanapeus, 2) dat nooit uw trots zal sterven,

61

ziedaar, waardoor gij 't zwaarste wordt getuchtigd.
Geen foltring toch, zo niet uw eigen razen,
zou voor uw razernij 't meest passend wezen."

64

Dan weer met kalmer blik tot mij zich wendend,
sprak hij: „Dit was een van de zeven vorsten,
die Thebe omsingelden; eens God verachtend,

67

veracht en minacht hij, naar 't schijnt, Hem zelfs nog;
maar die verachting, als ik hem reeds zeide,
is voor zijn borst het enig passend sieraad!

70

Maar volg mij nu en geef wel acht de voeten
toch niet op 't gloeiendohete zand to zetten,
maar houd u zelf gestaag nabij de wou&zoom."

73

Toen zijn we al zwijgend op 'n plaats gekomen,
waar aan het woud 'n nietig stroomje ontklatert,
waarvan de rode 3) kleur mij nog doet rillen.

76

Zoals uit Bullicame 't beekje heenruist,
waar zich alleen de zondaressen baadden, 4)
zo schoot door 't zand dit stroompje naar beneden.

79

De bedding en de beide hellingen
zijn, als z'n oevers zelf, gevormd uit rotssteen;
ik zag dus wel, dat daar ons pad moest wezen.

82

Van al het andre, dat ik u deed schouwen,
nadat wij door de poort zijn ingetreden,
waarvan de toegang niemand wordt geweigerd, 5)

85

1) In het dal van Flegra (in 'Fhessalie) had de z.g. Titanenslag plaats, waarbij
de reuzen de Olymp wilden bestormen.
2) „Kanapeus" spreek uit Kanapuis.
3) Rood door de gloed van de vlammewregen.
4) „Bulicame (spreek uit: Boelikame) 'n zwavel bevattende en zwavel uitdampende,
geneeskrachtige bron in de nabijheid van Viterbo. Uit deze bran, waar velen genezing
kwamen zoeken, ontsprong 'n beekje, dat uitsluitend toegewezen was aan 'n zeker
snort van vrouwen. Volgens anderen was boven en over deze beek 'n vveelderig maar
verdacht huis gebouwd, waarvan lange tijd (misschien nog?) overblijfselen bestonden.
Het water van de beek werd gebruikt voor ,de badkamers in het gebouw.
5) De ingangspoort van de hel. Zie Z. 8 v. 125 en 126.
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is voor uw oog nog nooit lets opgerezen
zo vreemd en wonderbaar gelijk dit stroompje,
dat op zijn spiegel alle vuurgloed uitdooft."

88

ZO luidden dan de woorden van mijn Leidsman;
dus bad ik hem de spijs ') mij ook te reiken,
waarnaar hij mijn verlangen had ontstoken.

91

„Daar midden in de zee ligt woest 'n eiland",
dus sprak hij nu, „dat Kreta wordt geheten. 2)
Kuis was de wereld, toen zijn koning heerste. 3)

94

'n Hoge berg staat daar, eens schoon en lieflik
door beek en bos, en die als naam droeg: de Ida.
Nu ligt hij, als iets ouds, geheel verlaten.

97

Hem koos eens Rea uit als veilig wiegje
voor haren zoon, en tot nog meer beschutting
liet zij, wanneer hij kreet, geraas verwekken. 4)

100

Rechtop staat in de berg 'n grote grijzaard;
hij keert de schouderen naar Damiate
en 't oog richt hij naar Rome als naar zijn spiegel. 5)

103

Zijn hoofd is van het fijnste goud gedreven,
van zuiver zilver zijn de borst en de armen,
de romp tot aan de dij bestaat uit koper.

106

1) n.l. de spijs van zijn wetenschap.
2) In aansluiting met Vergilius (Aen. 3de b. v. 104) plaatst Dante het eiland Kreta
of Kandia midden in de Middellandse Zee.
3) Toen Saturnus op Kreta heerste, was de mensheid nog deugdzaam en rein.
4) Zoals bekend, verslond Saturnus of Kronos z'n eigen kinderen. Rea, zijn gemalin,
bracht daarom haar zoontje Jupiter naar de Ida en deed telkens, als het weende, haar
priesters 'n hevig rumoer verwekken.
5) Deze grote grijzaard is 'n zeer stoute en grootse dichterlike voorstelling van de
Tijd en zonder twijfel geinspireerd door 't bekende droomgezicht van Nabuchodonosor
(Daniel II 31-33). Zeer zinrijk plaatst Dante 't bead op Kreta, dat niet alleen als
't ware 't middelpunt was tussen de 3 bekende wereldd elen, maar eens ook tot veriblijf%
plaats diende van Saturnus, 'n persoonsverbeelding van de tijd. De grijzaard keert
zich of van Damiate (Mahomedanisme) en wendt zich naar Rome, (het katholicisme),
de twee grootste wereldmachten in de M. E. Evenals bij Nabuchodonosor bestaat dit
beeld van de grijzaard uit verschillende metalen n.l. goud (het hoofd), zilver (armen
en borst), koper (de romp), ijzer (de benen) en leem (de rechtervoet). Hiermede doelt
Dante op de bekende opeenvolgende tijdperken der mensheid, zoals die ,gevonden
worden bij de klassieke schrijvers (zie b.v. Ovidius Metamorph.). Het is echter in 't
geheel niet duidelik hoe Dante deze tijdperken toegepast wil zien vanuit het M. E.
Kath. standpunt. In ieder geval zal de lemen voet Dante's eigen tijd moeten voorstellen,
Wiens zonden en gebreken de Dichter zo scherp zag en zo hevig voelde. Dat het beeld
voorn. op de lemen voet rustte, kan betekenen, dat de zwakheid en zonden van eigen
tijd de ineenstorting der maatschappij ten gevolge kan hebben. Het behoeft wel niet
gezegd te worden dat van deze grootse dichterlike verbeelding ook nog andere ver%
klaringen bestaan.
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Wat men daar onder ziet, is glanzend ijzer,
de rechtervoet slechts werd uit leem gestoken.
En meer op deze dan op de andre steunt hij.

109

Elk deel, slechts niet het gouden, 1) is geborsten;
en door die breuk nu vloeien almaar tranen,
die samenvloeiend, door de grotmuur 2) breken.

112

Langs rotsen storten zij zich in deze afgrond 3)
om Ach'ron, Styx en Flegeton 4) te vormen
en ,dalen door dit nauw kanaal 5) nog lager

115

totdat ze, waar men dieper niet kan dalen 6)
Kocytus vormen; maar wat dit voor vloed is,
zult ge eenmaal zelf nog zien; daarvan dus zwijg ik".

118

En ik tot hem: „Wanneer alzo dit stroompje
begin en voortgang neemt uit onze wereld,
waarom is 't dan op deze plaats eerst zichtbaar?"

121

En hij tot mij: „Gij weet dat de Afgrond rond is,
en schoon ge al diep daarin zijt doorgedrongen,
almaar naar links afdalend naar de bodem,

124

hebt gij toch heel de kring nog niet doorlopen. 7)
Derhalve, zo iets nieuws zich aan ons voordoet,
laat uw gelaat dan geen verbazing tonen.

127

En ik toen weer: „Maar, Meester, waar bevinden
130
zich Lethe en Flegeton? 8) Van de eerste zwijgt gij,
en de andre, zegt ge, ontstaat uit 's werelds tranen."
1) Het gedeelte .dat uit goud bestond was niet geborsten omdat dit het gouden tijdvak
der mensheid verbeeldt, toen er geen zware zonde, misdaad of ziekte bestond
die de mensheid tranen deed storten.
2) De wanden van de grot, waarin het ,beeld stond.
3) De Hel.
4) Acheron, Styx, Flegeton en Kocytus, (v. 119) zijn de grote Helrivieren.
5) Het wonderbare stroompje.
6) Het middelpunt van de aarde.
7) Vergilius wil zeggen: Ofschoon het stroompje van de oppervlakte der aarde
naar het middelpunt loopt, hebt gij het nog niet gezien, omdat wij van iedere helleo
kring maar 'n gedeelte ('n lode deel) doorlopen en gij zodoende de gehele helleoronding
pas afgemaakt hebt als ge op de bodem zult zijn.
8) Dante wist, dat hij Acheron en Styx gezien had (Zie Z. 3 v. 76 en Z. 8 v. 76).
Kocytus zou hij nog zien zoals Vergilius gezegd had. Maar waar is de Lethe, de rivier
der vergetelheid die volgens de klassieke schrijvers toch ook in de onderwereld was? En
waar is de Flegeton waarvan Vergilius wel sprak, zonder te zeggen waar hij was.
Vergilius zal nu antwoord geven (van v. 133-138): Ms ge er op gelet hadt wat
Flegeton eigenlik betekent n.l. „de brandende" of „kokende", dan zoudt gij geweten
hebben, dat ge de Flegeton voor u hadt in het kokendohete riviertje. Wat de Lethe
betreft die zult ge eens zien op de top van de Louteringsiberg in 't aards paradijs
(Zie Vag. Z. 28).
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„In al uw vragen ligt voor mij veel vreugde",
sprak hij, „maar 't koken van het rossig water,
moest op uw ene vraag toch antwoord geven.

133

De Lethe zult ge eens zien, niet in deze Afgrond,
doch waar de zielen opgaan tot hun loutring,
als door berouw hun schuld is weggenomen".

136

139
Dan sprak hij: „Nu is 't tijd de rug te keren
aan 't sombre woud; ') tracht me op de voet te volgen.
'n Weg zijn ons de dijken, die niet branden;
want boven hen smoort elke vlammenregen.
CHR. KOPS, 0. F. M.

1) De dichters bevonden zich nog altijd aan den zoom van het wood; om de 3de
ronde door te gaan moesten ze over de versteende oevers (dijken) lopen van de
Flegeton.
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HERBOREN
9
De stengel drijft den kelk omhoog
en zet hem voor het zonnelicht open
de stifle kelk ontvangt het licht,
gelijk de stengel drijft en opent -Zoo drijft de liefde ook haar kelk
en opent hem: den grooten vrede;
daarom, gelijk uw liefde is,
is ook uw kennis in den vrede.
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AAN CHRISTUS.
Om de ongeevenaarde schoonheid van Uw verheerlijkte Wezen be
min ik U. — Om de bloecW)loeiende Wonden Uwer handen, voeten en
der zijde naast Uw hart, om de wondere daden in Gallilaea, om het
bijzonder eenvoudige en diepe Woord van Uw milden mond heb ik U
zeer lief gekregen; — wijl Uwe genade mij te verstaan geeft, dat Uwe
schoonheid de eenige is, waard om waarachtig geliefd te worden en bij
machte om de onverzadiglijke diepte van 'n hart te vullen.
Gij weet, hoe mijn mager en hongerend hart weleer al heeft gestolen,
wat het voor schoon hield; ondeugend, gier en schrapend ben ik
geweest om te hebben al wat maar even met een glinster mijn oog
bekoord had. Veel heb ik geloopen: in de hoop om eindelijk bij de
schoonheid uit te komen — of de weg verboden was of niet —: wel
ooit 's avonds door een donkere straat, als onder het licht van een
lantaarn mij haar luister verschenen was; wel ooit over de krakende
sneeuw en in de wind, fluitend langs de huizen en koud gierend in
mijn gelaat, zocht ik naar warmte voor mijn koud hart. — En dikwijls
heeft mijn lichaam als dat van een luie jongen gelegen in de heide, mijn
gezicht bloot in de zon en in mijn hart de verwachting van iets bij
zonders en heel teers, dat mij weldra zou geworden; en het gegons
van wat muggen, 'n slanke vogel door de zonnige lucht, het stille
staan van een kreupelen den op een kalen zandberg hield ik voor
profession van de schoonheid. En al die dingen had ik lief op de wijze
van een jongen, die, ofschoon hij 's avonds de walg gevoeld heeft van
een versnoepten dag, 's morgens weerom opnieuw begint met snoepen.
Onkundige jongen en met mijn wenschen alleen, heb ik wel ooit in
mijn bed, — als niemand 't zag! — liggen te schreien over de leegheid
en de armoe van mijn hart. Zonder te vinden speurde ik overal naar
het schoone, zelfs langs de muren Uwer kerken, zelfs tot op de rijke
deur van Uw Tabernakel — maar nooit daarachter.
Totdat opêens Uw H. Graf is opengesprongen! terwij1 ik tdroef om
het gemis van 't heerlijke door den tuin liep en door een nieuwen
morgen, gelijk Maria Magdalena.
De geur Uwer gebalsemde leden heeft mij bedwelmd en het licht
Uwer Verrijzenis is in mijn oogen gevallen, fel en eerst verblindend,
maar in mijn ziel als de reine sneeuw van Uw plooiend gewaad. En
gelijk Maria Magdalena in den tuin van Uw H. Graf, heb ik U ontmoet
als den schoonen Tuinman in mijn leven en in den grooten thin der
aarde, waar ik woon; en als den kundigen Tuinier van alle schoonheid
heb ik U erkend; — ik heb de grootte van Uwen voet gemeten en
zijn spoor speur ik alom op de wegen, in de velden, alom, alom, in de
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steden, op de dorpen, in de schilderijen Uwer kunstenaars, in 't gelaat
Uwer zielen, in het gebaar van alle menschen, vooral van eenvoudigen
en oprechten.
Straat%in, straat%uit heb ik U achterna geloopen om U in te halen
en immer Uw spoor gevolgd, en waar ik het in de menschelijke drukte
bijster was, stondt Gij een poos achter een hoek te wachten op mij —
en weerom zag ik den fijnen gang Uwer leden en de heilige bekoring
Uwer gestalte en waar de waaiende wind een woord van U tot mij
bracht, voelde ik mij al gelukkig.
Maar tot mij hebt Gij niet als tot Maria Magdalena gezegd: „Wil
mij niet aanraken!" — (zij proefde Uw liefde al genoeg in 't zachte be%
weeg Uwer woorden en den blik Uwer oogen, ook zOnder omarming) —
en daarom smachtte ik naar de omhelzing Uwer verheerlijkte armen.
Allicht ben ik in Uwe oogen, gewoon aan de onbaatzuchtige liefde
van de Heiligen en van veel brave menschen, niets 'neer dan een ver%
liefde kwajongen — och, om mijn verliefdheid, vergeef mij de
kwajongensstreken.
Christus, Wien ik ontmoet als den Tuinman van mijn hart en mijn
leven, — waar Gij dichtbij zijt, raken mijne gedachten aan Uwe
welriekende haren en mijne gevoelens aan Uw verheerlijkten mond:
Zalf mijne woorden en daden. Want Uwe schoonheid wil ik preeken:
aan velen de sporen wijzen van Uwe wandeling door den tuin en hoe
alles door U schoon is geworden; ....waar Gij gewerkt hebt met Uwe
spade, herleeft alle akker en alle boom staat in bloei en de hemel is
blauw daarboven en de lucht is warm boven alle velden en huizen.
Alles is schoon: de gezichten Uwer menschen zijn getrouwe schilde%
rijen van de ziel en de plooien hunner kleeren de schoone bekleeders
der kracht en der geheimenissen van de lichamen.
Gelijk Maria Magdalena op den Paaschmorgen moeten alle men%
schen in Uw tuin staan, hun zondig leven vergeten en hun hartstochten
gewijd tot de geboorte van de schoonheid in hun ziel en lichaam. Ik wil
hun wel de kronkelwegen van Uw tuin wijzen om er te wandelen met
een blij lied :— de oude menschen stil doen peinzen over het bestaan
van een klein insect en de denkende kleur van een viooltje tusschen
het gras, — de jonge menschen enthousiast maken voor Uwe groote
lichtende zon, Uwen ruimen hemel en voor de weelde en den schroom
van het schoone leven en zijne diepe geheimen, — en alle kinderen
spelend op de grasperken, springend achter een dartelen vlinder, en
luisterend naar het verhaal hunner moeders over Uwe stichtende
kinderj aren.
Zie, mij dunkt: dan zult Gij hun alien eens tegemoet treden als de
Tuinier van hunne ziel en Gij zult door alien erkend en geliefd worden
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om Uwe schoon,heid to goedheid: hunne oogen zullen wel opengaan
voor den eenvoud van de levensschoonheid, waarin tzij niets anders
te doen hebben dan schoon te staan en open te gaan: bloem te zijn
voor U.
Ook tot hen spreekt Gij niet: „Wilt mij niet aanraken" en daarom
zullen ze langzaam,aan diirven: om Uw verheerlijkt Lichaam hunne
armen sluiten, bewust Uwe liefde voelen en genieten — en in de
eeuwigheid zal dit duren. Amen.

A.
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Van de voile fanfare — stram
in de straat vol. zon
davert Uw vreugde over mij
(over alle harten
elk mens moet U horen!)
dat al mijn spieren
ervan vervuld worden:
Ilc volg U met vreugde!
mijn voeten klappen Uw maat
aan de straatkeien
(zoo'n blij kind ben ik!)
mijn hart en adem gaat
Uw maat
mijn denken en willen is vervuld
van U:
Het koper in de 'zon:
Uw fel,blinkende mond!
Uw hel,zingende mond!
Gij zijt om mij en in mij
zijt in mij levend geworden:
wij zijn als een stram gezang
onweerstaanbaar!
ROB DE WILT.
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De zonde
is in mijn bloed
alkoholTrikkeling:
onstuimiger slaat
even mijn hart
of ik et leven meer bezit,
wat dwaling is dit:
Als ik duizelig sta
achter de starre ruit
met uitzicht over alle huizen
in 'n stifle wolkeloze nacht
en ik huiver om mijn laatsten levensdag,
God lacht:
de maan Zijn licht%gezicht
alle sterren
sprankels van Zijn lath!
Mij is de zonde
paarser
dan de winternacht
mijn ziel
staat er
een beschaamd naakt kind —
onder de maan
en de sterren:
God houdt de wacht!
ROB DE WILT.
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DE GEBOORTE.
Voor de Heer en Mevr. C. A. C.
I.
Als van humbeider kindje de jonge moeder zwanger gaat — verbaasd
staat zij in het wonder van haar langzaam:rijpende lichaam — zouden
om dit we met haar ons niet alien verblijden.
Wij willen ons hart verzadigen aan het stil glanzen van haar ogen:
God staat zo angstig:dicht nabij iedere moeder: dat wij beschroomd
zijn haar leven te naderen.
Zijn we niet alien blijde om het zingende in deze witte moeder: nu
zij peinst om het kindje in deze tijd der verwachting,
nu 'zij peinst hoe de vrouw werd bevoorrecht:
die de vrucht mag dragen van humbeider liefde, en van hunkeider
liefde de vervulling mag Oven: hoe van haar vlees vlees mag zijn dit
nieuwe leven, en van haar ,bloed bloed;
nu zij het moeder:zijn weet: om man en vrouw bevende licht:boog
van zó witte stilte — om dit voorrecht en deze zuiverheid heimelike
vreugde:ekstaze — dat wie uit de velen geroepen werd aarzelen zou
aan dit te geloven en aarzelen, 'dit te aanvaarden:
door wat werd ik dit waardig,
door welk feed werd 'k dan gelouterd:
zie de schamelheid eens mijner ogen,
de ledigheid mijner handen:
en hoe zal ik dan klaarte geven aan de ogen van mijn kindje.
Zijn wij niet alien blijde om het zingende in deze schone vader:
Zijn ogen rusten verzadigd in de beschroomde verwondering en
verblijdenis der vrouw — God staat zo angstig%dicht nabij iedere
moeder.
Hem is voldoende de aarzelende veneratie zijner vingers aan de
siborie van haar lichaam:
te mogen wachten bij die zachte beklemming en huiver om eigen
gewijdheid.
Zijn wij niet blijde om deze jonge vader.
Zie de milde krac'ht zijner ogen, de tere fierheid van zijn hoof d.
Het kindje van haar is ook zijn kindje; hoe zal dit kindje sterk zijn!
't schoon ogen.licht der moeder zal komen in zijn ogen: Mar tederheid
overvloeien in hem, haar kuisheid in hem, Mar deemoed in hem: dit
wonder tussen moeder en kind.... door mij.
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Nu is het kindje gekomen!
Nu werd het tere lichaam der jonge moeder door pijnen geheiligd.
Twee mensen staren verstild in het wonder van elkanders liefde:
De zwakheid harer hand vertrouwt zij de zekerheid van zijn hand.
Hun ogen vinden elkander in dank:
„God, waaraan mochten we dit verdienen."
En hun vrome eerbied voor het kindje:
„Dit kindje, ons kindje: uw zoet bevel: uw kindje."

Zouden wij alien niet blijde zijn, en gaan over de aarde met aandacht
al onze dagen:
Nu gaat het kindje worden gedoopt: ons hart wordt van verbazing
wit en stil.
Komt, laten van verre we 't mogen begeleiden met ons blijde zingen:
Uit de witte liefde verwekt — schoonheid door mensen gevormd
is nu het kindje begonnen de weg naar de Schoonheid van God.
Uit de witte liefde verwekt zweeft nu het kindje gezuiverd, het
heilige kindje in de eindeloze Lief de van God.
Gezegend om dit de heilige moeder,
gezegend de zuivere vader.
Gezegend dit witte kindje, dit heilige kindje.
Gezegend dit uur:
want die de verblijdenis weten
zijn met de aarde verzoend.
Gezegend zij God,
gezegend de milde Geyer,
de zachte Vader gezegend:
Hij kwata
door dit wit kindje
rusten aan onze harten.
Komt, komt,
laten wij alien zingen, zingen en blijozijn
bij dit:
wit Wonder der Geboorte.
HENRI BRUNING.
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NIEUWSTE TAALKUNST
3.
BOUDEWIJN, Drama in vijf bedrijven, van REINTER IJSABIE,
Drukkerij Erasmus, Gent.
Wat moet ik hier nu mee beginnen? Je bent zo blij, als je weer 'n
nieuw dichtwerk thuis gestuurd krijgt, blij om de altijd sterke bloei van
onze nieuwste Nederlandse taalkunst. Maar dit? Och, dit boekje ging
ik lezen in zo blije verwachting. 'N nieuw Nederlands toneelspel,
en ingeleid en geprezen door Cyriel Verschaeve.
En? T'is hopeloos banaal. Eerst heb ik werkelik gedacht, dat 't
'n parodie was op de draken, maar 't is allemaal hoog ernstig gemeend.
Boudewijn van Vlaanderen, kruisvaarder, is martelaar van de echteo
like trouw. Dat gegeven is natuurlik goed. Wat heeft de schrijver er van
gemaakt? T' drama is geschreven in „verzen", in rijmende Alexan:
drijnen, zoals Vondel deed; dat wit ‘zeggen, als je alleen de lettergrepen
telt en naar de rijmen kijkt. Ilc heb niets tegen 'n toneelstuk in verzen,
als we maar de ontroering krijgen van de diepere menselikheid.
In 't eerste toneel krijgen we proza. Waarom? Ilc weet et niet. Waar:
schijnlik omdat daar twee dienaressen van de graaf spreken. T' is
wel heel ernstig bedoeld wat ze te vertellen hebben, maar, dienaressen
spreken natuurlik niet in Alexandrijnen, dat is Been stand. En zo ook
proza in 't 2e toneel van 't 5e bedrijf, daar doen et de grafdelver („'n
typische bochel") en 'n kamenier van de koningin. Hier waarschijnlik
omdat ze grapjes maken, en grapjes geef je niet in Alexandrijnen.
Maar als diezelfde grafdelver praat met Joannice de koning der
Bulgaren, dan weer wel Alexandrijnen, dat is plechtiger. Hoor maar
begin 5e bedrijf:

Joannice:
Leeft hij nog?
Grafdelver:
Nog altijd, heer Koning, hij heeft maling
aan sterven.
Joannice:
Nog? Die lijkt taaier dan 'n paling!
Wij hebben hem gevild gelijk 'n paling, maar
vergeten in te zouten! Zeg, wat doetoie daar?
Dit is 'n merkwaardig voorbeeld van stijlaanpassing, om de koning
moeten et natuurlik Alexandrijnen zijn, die doet niet minder; maar
de grafdelver blijft Alexandrijnend toch in z'n eigen karakteristieke
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taal, en de koning sc'hikt zich in de zijne ook al zo'n beetje naar hem:
de grafdelver opgeheven, de koning in neerbuigende welwillendheid.
Maar nu is 't gekke, dat 'de dichter 't hele stuk door grapjes maakt
in die plechtige Alexandrijnen. 0 ik weet wel, hij bedoelt geen grapjes,
hij is hoog ernstig; 'n jonkske van drie jaar in grootvader's pandjesjas,
doet ook heel ernstig.
'N toneelstuk in verzen is niet onzinnig; idat zien we bij Vondel, bij
Shakespeare, en zoveel anderen, al leven die alien in 'n heel andere tijd.
Maar 'n ernstig toneelspel, 'n „drama" in rijmende regels van 'n bepaald
getal lettergrepen, doet grappig, dat spreekt van zelf.
Droogstoppel in Max Havelaar, die wist dat heel goed, toen ie zei,
wat drommel, hoe weet de eerste spreker zo presies wat de twede te
vertellen heeft, dat ie hem zo netjes 't rijmwoord in de mond geeft.
Dat is et.
'N toneelspel in verzen is alleen mogelik, als 't zo echt en waarachtig
is. Als de dichters niet de mensen voor zich heeft sprekend op 't toneel,
als verbeelders van de werkelike mensen. Maar als hij in zijn verbeel,
dingen de mensen ziet en hoort buiten de gewone werkelikheid ge,
heven, in zijn persoonlike ziening van groot,menselike zielestrijd; die
voelt de dichter in z'n eigen ziel als een met hem zelf, die geeft ie zo
als persoonlike uiting.
Iemand die van dat groot,menselike zieleleven niets ziet, niets voelt,
zoals hier in Boudewijn, moet geen toneel in „verzen" trachten te
maken, moet helemaal geen toneelstuk schrijven. Hij heeft niets te
uiten van de werkelikheid in de mensezielen buiten hem, en nog minder
van die werkelikheid een geworden in z'n eigen inwendigheid.
Er zit natuurlik in dit hele stuk ook geen samenbouw. Wanhopig
poogt de schrijver met z'n verbeelding in z'n arm, op 'n wat hoger
plan te klimmen, maar valt telkens hopeloos naar beneden, en zit dan
plat op de grond tussen de stukken en brokken van de allerzonder,
lingste beelden.
T' hele eerste bedrijf is al maar door proberen, of Boudewijn afscheid
kan nemen van z'n vrouw; op 't eind van dit bedrijf is dat dan toch
gelukt, en zo hebben we ruim 'n vierde van 't drama doorgewerkt.
Dat gaat natuurlik niet anders dan met veel snikken, omhelzingen, hart,
schokkingen zelfs, weeklagen, verbouwereerdheid, en veel nieuwe ma,
nieren om Alexandrijnse regels op hun passende lengte te brengen.
Zo bijv. blz. 15:
Och arme! .... och! och arme! ....
Ga maar — ga — ga maar vO6r. Ilc kom.
(Opmerking: `de sprekers stotteren niet.)
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Veel verkleinwoordjes verzoeten de bitterheid. Boudewijn neemt
o.a. ook afscheid van Theresia zijn voedster (blz. 15).
Boudewijn:
W at scheelt er, Treesje? Kom! ge moet er niet om weenen... •
Theresia (barst in snikken uit):
Het is dus waar? Heusch waar, heer Graaf, gij moet reeds henen? ....
Boudewijn (gemoedelijk,sussend):
Ja, Treesje, om Godswil!....
Theresia:
Mijn knaap, mijn acme kleintje!
(snikkend) moet.... gij.... nu.... weg? ....
Boudewijn (drukt haar de handen):
Daar komt een ander Boudewijntje!
In dat afscheid komt ook de herinnering aan 'n bekende regel, maar
voor deze gelegenheid in omgekeerde volgorde (blz. 16):
Boudewijn:
Dit afscheid is alleen voor maanden, — we'ken, — dagen....
Maria:
Mij 'eeuwen, Boudewijn!
Boudewijn:
Ach, eeuwen ook voor mij ....
maar moed! die zullen ook, die moeten ook voorbij!....

Komaan! — Ach! Ik.... a moet mij zelven moed inspreken
of 'k zou — waarachtig, 'k zou mijn zwaard aan stukken breken! ....
De laatste regel tzal iedereen kranig noemen, welke kranigheid z'n
hoogtepunt heeft in dat frisse „waarachtig", misschien zou „warern
pel" nog frisser geweest zijn.
Ook wijs ik op de krachtige armzwaai „die zullen ook, die moeten
ook" waarmee de eeuwen weggevaagd worden.
Bij zo'n langdurig afscheid doen de harten ietwat raar, dat is dui,
delik (biz. 10):
Maria:
Daaraan weerstaat Been 'hart als 't uwe zoo vol minne:
hoe diep het zich verschuil' het wordt gesloopt van binnen!
Boudewijn:

Ach, niet mijn hart alleen zou van verlangen slaan,
ik ware meest van al nog met tiw hart begaan,
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want 'k weet hoe 't in uw keel kan bonzen als benepen
en hinken binnen u....
en .blz. 17:
maar, o! we weten toch hoe 't gulpen van ons bloed
in eendre harteklop in ons de ronde doet!
En zo gebeuren er veel zonderlinge zaken.
Een goeie regel heb ik in 't eerste bedrijf ontdekt, niets biezonders,
maar goed, blz. 13:
Men roere nu de trom en steke de klaroenen!
In 't 2e bedrijf zijn we in Venetie; grote herrie over 't verhuren van
schepen aan de kruisvaarders. De doge kan nog niet goed met de
Alexandrijnen omspringen, blz. 20:
Wij hebben op uw vraag een vloot schepen gebouwd
die w'in den handel met meer nut konden gebrui.ken,
terwijI een oorlog ons havenverkeer komt fnuiken!
En de Griekse Prins Alexius, die de kruisvaarders om hulp vraagt,
weet ook al Been raad met de poetiese taal, blz. 26, 27.
Constantinopel kan bij middel van een vloot
gemakkelijk bereikt en overrompeld. Groot
is dan uw roem en groot de vrees der Saraceenen
die zich dan minder tot baldadigheden leenen....
Prins, , de politie, haal er de politie bij.
En Boudewijn's hart is nog altijd niet helemaal in orde; blz. 25:
Nog immer klopt mijn hart onstuimig en benepen
onder uw oproep en het klagen van uw woord.
Voorts wordt er stevig met alle soorten van edelstenen gegooid,
am de vrekkige raad van Venetie to vermurwen; blz. 23:
Boudewijn:
Hier zijn ringen van goud! Daar hebt gij diamantenl
(werpt er voor zich uit)
Saffieren bij de vleet! Robijnen en briljanten!
Karbonkels wonderbaar, smaragden en topaas!
't Ligt al voor 't grijpen! Gooi, broer Hendrik, Gooi Eustaas!
Boudewijn's vrouw is hem achterna gereisd, we verwachten weldra
hun hereniging, maar daar komt niets van; alleen Boudewijn leeft op
hoop en sluit aldus 't 2e bedrijf:
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De Heer brengt ons wel saam, en dan verover ik
Constantinopel bij het bliksmen van haar bilk!
Bravo!
Zo zijn we dus voortgesukkeld naar 't derde bedrijf. Waartoe nu
eigenlik de twee eerste bedrijven dienen (de helft van 't drama) in de
martelaarsstrijd over de echtelike trouw, is nog niet gebleken. Ja,
Boudewijn moest natuurlik ergens in de Balkan terecht komen, me
dunkt dat had vlugger kunnen gebeuren. Daarentegen is de raad van
Venetie weergaas vlug omgezwaaid, eerst onmogelik vrekkig, dan
ineens erg ridderlik.
In 't 2e bedrijf staat ook nog 'n goeie regel (blz. 24):
Gij moet uw vader niet beweenen, maar hem wreken!
Derde bedrijf. Boudewijn wordt ineens toegesproken als keizer,
maar is nu gevangene van de Bulgaarse koning; hoe, allemaal on,
bekend. De koningin Berenice verlieft op hem. Ze probeert 't eerst
zo; blz. 34:
Mag ik, in vriendschap, u wat voedingswaren schenken,
Zonder uw fierheid maar in 't minst te willen krenken?
Boudewijn's hart is z'n zonderlinge manieren nog altijd niet kwijt,
blz. 37:
Hoe kromp in mij mijn hart van onderdrukte snikken....
of zette plots zoo uit alsof het mij ging stikken . . . .
Mijn hart was bij mijn vrouw, mij woog mijn hart zoo zwaar,
en t' is toch lastig om zonder een woord misbaar,
zonder een stille klacht die sluipt in zijn gebeden,
te ontkennen dat men lijdt of dat men heeft geleden!
En zo imeer van dien aard.
T' hele derde bedrijf, een toneel, bestaat uit dat probeersel van de
koningin, en aan 't slot heeft ze 't zo ver gebracht, ,dat zij hem „vriend"
mag noemen; en blijkbaar vindt Boudewijn haar Alexandrijnen nog al
redelik, want hij zegt, blz. 41:
Gij vraagt het mij te schoon, opdat ik 't weigeren zoude . . . .
Ook hier we! 'n enkele goeie regel, blz. 34:
Daar is niets dat weer vertrouwen schenkt
in Gods Barmhartigheid, dan tegenspoed en lijden.
Vierde bedrijf. In 't begin krijgen we eigenlik geen fraaie vermoe,
dens van Bouclewijn en de koningin, maar we hebben er toch niets van
gehoord straks, en 't klopt ook niet met et vervolg. Zij komt bij de
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koning ontsteld, onrustig, met verkreukte halskraag, en zo meer; hoe
kan dat nou bij de mooie Alexandrijnen op 't eind van 't 3e bedrijf I
Maar 't zal poetiese overdrijving zijn, om indruk te maken op de
koning en op ons, vooral ook, blz. 43: Johannice de koning beweert:
Wat wil die bleekheid op uw saamgefronst gelaat?
Die voorhoofdrimpeling? dat schichtig oogverdraaien?
die schrik? of meent ge mij met zulk 'n grijns te paaien?
Dat gaat dan nog zo'n tijdje door; de koning wordt achterdochtig,
geen wonder. Maar hij is ook niet mis; hij zal Boudewijn nu maar wat
gauwer dood maken dan ie eerst van plan was. De koning heeft toch
nog eerbied voor Boudewijn als hij zegt, blz. 45:
Hij was eens een vulkaan — nu is hij maar een oven
van zelfopvreting meer — en 'k ga ook dien nu doven.
Morgen wordt hij geworgd.
Bij zo'n uitval moet de koningin wel raar doen en raar kijken:
Geworgd! het pakt mij aan
gelijk een schroef en o! mij worgt een drooge traan....
En jets verder horen we van de koning hoe ze nog meer doet en kijkt:
Verbelg me niet nog meer, met zulk een balken
en die roode oogen die, bebloed mij tegenspalken!
T' is geen gekheid. En 't kan niemand verbazen, dat ook haar hart
dergelijke rarigheid uithaalt, als dat van Boudewijn en anderen, blz. 46:
Vanwaar dan in mijn hart die snikgezwollen klachten,
die slaan mijn longen door, mijn keel en lippen uit,
een nameloos geweld van onbekend geluid?
Wat 'n anatomie.
Nu krijgen we dan in de rest van dit 4e bedrijf de eigenlike zielstrijd
in Boudewijn; ze wil met hem vluchten; hij wil geen echtbreuk, en dus
niet vluchten. Bij deze beslissende poging doet niet alleen t' hart van
de koningin erg biezonder, maar ook haar geest, ziel, lichaam en hart
door elkaar, blz. 47:
Mijn geest is in paniek, mijn ziel is in ontzetting,
mijn lichaam is in koorts, mijn hart is in de ketting
van een ontdekt gevoel dat in mij wortel schoot,
ik weet niet hoe, en in de schaduw van de dood!
Dat Boudewijn z'n hart van de weeromstuit ook wee wordt, hoe
kan 't anders? blz. 48:
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0! God, wat kunt Gij niet uit zulke harten halen,
die zich, als druiven in een wijnpers, laten malen.
Is 't niet intreurig, zo'n idioot gebed.
De koningin had hem eerst vrouw en kind voor de verbeelding
gebracht, om hem tot de vlucht aan te sporen. Nu hij dat wil, wil zij
mee; maar dat verkiest hij niet. En nu begint ze zo maar ineens, blz 55:
Een licht gaat in mij op, ik zie: dat gij mij haat!
Boudewijn:
Ach, peen! vriendin, bedaar!
Berenice:
0, huichel maar geen liefde!
'k begrijp die koelheid nu, 'k begrijp dat ik u grief del
u griefde! hahaha! met al die teederheid
die in mij snikt en kreunt en samenkrimpt en lijdt!
Die vrouw is 't, ja! die vrouw!
Boudewijn:
Vorstin hou op met gillen!
Je staat versteld, hoe ze zo netjes die Alexandrijnen bij mekaar
krijgen; bepaald veel geoefend.
Dat haha is haar goed bevallen; dat komt straks ook nog van pas.
Eenmaal woedend is er geen bedaren meer aan.
Mijn woede steigert
met ongewoon geweld door al mijn aders op,
en 'k rijs vol fierheid, na den kaakslag en den schop I
(staat op uit haar geknielde houding)
Op dezelfde ellendige manier kiest Boudewijn de marteldood.
Vijfde bedrijf. Erg bloederig; en dat in 'n put op de binnenkoer
van 't paleis; en daarbij de grapjesmakende grafdelver en kamenier,
maar vooral de kranige handigheid van die grafdelver bij . de eerste
Alexandrijn van z'n leven, om de koning 't rijmwoord maling voor
te houden voor z'n paling (zie eerste aanhaling).
Na 't grapjestoneel van bochel en kamenier 't bekeeringstoneel van
de koningin door Boudewijn. Dat wil zeggen, ze beweert dat ze nu
door de martelaar bekeerd is, maar ik geloof er niets van. Ze heeft
alleen spijt over, blz. 68:
Dijn aangezicht zoo zacht,
zoo blozend, — ach dijn blos! — ziet het nu bleek dat blozen,
ziet het nu grauw en vaal? 1k had het willen koozen
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met kussen, Boudewijn, hem koozen met mijn mond
dijn warmen wangenblos....
En zo werkt ze nog 'n tijdje door met de nodige vreemdigheden
natuurlik, en vraagt hem dan vergeving.
Boudewijn is dood. De koning komt weer bij de put, en grate woede;
hij steekt de koningin dood, gooit haar in de put; en dan tegen de
bochel:
(b oo sa ar dig grinnikend)
Vul op! vul op! Sta mij niet aan te gapen!
Die vrouw verlangde bij dien Christenhond te slapen!
En hiermee is 't uit.
Wat 'n jammerlik spel! En toch kan deze dichter wel jets, dat is
elders wel gebleken dunkt me. Maar niet beginnen aan zo jets. Zuiver
weergeven wat in hem is, voorlopig de eenvoudige ontroeringen; en
vooral zuiver zien. Want 'door z'n opwinding ziet hij alles vals, en
verknoeit z'n gevoel. Hij is nog jong; hij kan jets worden in de kunst.
Erger is, dat de waarachtige dichter Verschaeve dit werk „klassieke
kunst" heeft genoemd, en spreekt van „karakters" en „waarheid van
de menschelijkheid", en 't in alle opzichten hoog prijst (inleiding). Hoe
is dat mogelik? Ik kan geen andere verklaring geven, dan deze. Cyriel
Verschaeve zelf kunstenaar van diepe ontroering heeft naar aano
lending van Ysabie's woorden z'n eigen zieningen aanschouwd, z'n
eigen ontroering gevoeld, en dat gehouden voor 't werk van de schrijo
ver. En dan, er ligt in de verkeerde kant van Verschaeve's kunst wel
jets van neiging tot opstapeling van beeldspraak, zal ik 't maar noemen,
al te veel verpozen ,in verbeeldingen als er geen ontroering meer is.
En die fout heeft hem misschien verblind gemaakt voor de dolle rarigo
heden van deze schrijver.
Verschaeve heeft 'n jong dichter willen aanmoedigen, maar in z'n
goede welwillendheid heeft hij hem kwaad gedaan. Zal Ysabie nog vat%
baar zijn voor gerechte kritiek?
H.H. Martelaren van Gorkum,
9 Julie 1923.

H. W. E. MOLLER.
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OVER BOUWKUNST
Onze Kerken. 5.

Evenals de ibouwmeester, zo werkte ook de beeldhouwer en schilder
in de gezonde tijd der middeleeuwen: ze waren in functie van de ge,
meenschap, die helder, krachtig en gevoelig de heilige ontroeringen in
zich zelve waarnam, en zich beroemde op haar kunstenaar, die er de
plastiese vormen voor vond. Er geschiedde 'n wederzijdse bevruchting:
de kunstenaar inspireerde de gemeenschap, de gemeenschap op hare
beurt de kunstenaar: wat 'o.a. tot gevolg had, ,dat er 'n wonderbare
samenwerking ontstond tussen de bij uitstek zijnde sociale kunsten: de
bouwkunst, de beeldhouw, en schilderkunst: vooral daar, waar ze in 'n
gemeenschappelik gebouw, de kerk, tot de meest belangrijke gemeen,
schappelike verrichting dienstbaar konden zijn de liturgie, de publieke
eredienst van God: de kunsten dienden 't allerhoogste beginsel, in
onderlinge samenwerking, omdat de mensen dit allerhoogste dienden,
in onderlinge kristelike broederliefde.
Hoe geheel anders is dit tegenwoordig: en om ons in 't begin te be,
palen tot de beeldhouwkunst, hoeveel beelden in onze kerken zijn er
krachtens 'n zelfde verheven beginsel ontstaan? Wat vroeger uit diepe,
godsdienstige aandrang plasties te voorschijn kwam, om Gods yolk
behulpzaam te zijn bij 't gebed, en om eigen ziel zalig te maken, daar
drijft men nu handel in; en 't is 'n goed zaakje zoo'n beeldenfabrikasie!
Terwij1 de weinige eerlik meenende niet zwendelende kunstenaars niet
eens de gelegenheid krijgen om zich te uiten, omdat ze door ploertig
fabriekswerk verdrongen worden. Deze mis,toestand valt niet goed
te praten: en wanneer 't waar is, dat de devosie van 't yolk zich niet
gestoord voelt door deze fabriek,produkten, dan is alleszins 't streven
toe te juichen van die herders en leiders van 't yolk, die taktvol en
geduldig de gelovigen gewend maken aan passender en gezonder voor,
stellingen, van 'tgeen ze godvruchtig vereren: dat is vorming van
goede smaak niet enkel in kunst, maar vooral in godsdienstig gemoeds,
leven: terwijl tevens voorkomen wordt, dat 'n gedeelte der winst,
verkregen uit de fabrieks,produksie, straks wordt aangewend om ons te
bestrijden in 't heiligste, wat we bezitten.
Behalve de fabrieken, die gietwerk leveren zijn er tegenwoordig ook
'n massa zogenaamde artisten, die beelden maken in steen, hout en
metaal: hun werkplaatsen zijn veelal ook fabrieken, omdat bij deze
vervaardignig geen ander beginsel voorzit dan de exploitasie van de
heilige,beelden,kooplust.
Gewoonlik komt men argeloos en naief, zonder 't te willen, openlik
voor dit kunstloos werkprinciep uit, want, als men zich aandient onder
't motto „kerk,meubelen en beelden in alle stijlen" is men als kunste,
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naar onherroepelik veroordeeld, en kan er hoogstens sprake zijn van
'n mindere of meerdere mate van techniese vaardigheid, die hierin uit,
komt, dat men in 't beeld zoveel mogelik mensen nabootst. Wanneer
zo'n nagebootste mens b.v. in hout is klaar gekomen, begint de verf,
kunst; figuren van klatergoud op 't kleed, gezichtstint van 'n tering,
lijder of gepoeierde danseres. Alles is pijnlik nauwkeurig afgelikt en
nagemaakt, ook bij nagebootste mannen de houten baard. Maar van 't
beeld is door deze bewerking niets meer over: is 't steen, is 't hout, is
't gips? zo prachtig is 't schilderwerk, dat men heel deftig pleegt poly,
chromie te noemen.
Zou zo'n beeldhouwer niet konsekwenter zijn, als hij door 'n grimeur
'n echte haren baard liet aanplakken, en Vroom en Dreesman voor de
rest liet zorgen? Laten de heeren 'ns gaan zien voor de modewinkels
onzer grootstad, daar is hun beginsel, het naturalisme — want dat is 't
en niets anders, — zo in praktijk gebracht dat men haast van volmaakt,
heid zou kunnen spreken, maar naturalisme komt in roomse kunst
niet van pas.
0 0 0
Ofschoon niet in zo hevige mate staat ook 't schilderwerk in de
kerk beneden zn' eigenlike waarde: niet enkel om z'n zielloosheid, ge,
volg van akademiese scholing en van lust om de middelmatigheid van
de kerkbezoekers te behagen, maar ook, omdat te weinig in deemoedig
verband met de bouwkunst, er dikwels maar op los wordt geschilderd.
En dat er samenwerking tot stand kwam tussen bouwmeester Cuypers
en kunstschilder Collette in de kerk van Dongen is op zich zelf 'n ver,
blijdend verschijnsel.
Ergerlik daarentegen is 'tgeen hier in ons dierbare Limburg ge,
schiedt, waar de streek onveilig gemaakt wordt door z.g. kerkschilders
die de hoer op gaan en goedkoop werk leveren in alle stijlen; en
ondanks de malaise schijnt er nog altijd geld beschikbaar om de wan,
den van onze heiligste gebouwen te kunnen volkladderen met of heel,
dingen, waarin men onze glorieuze en heldhaftige heiligen moet her,
kennen, en als men niet goed weet, wat op bepaalde plaatsen aan te
brengen of als voor 't overeengekomen bedrag geen verf meer beschik,
baar is, dan is 't zo'n dankbare vulling: 't nabootsen van metselwerk,
liefst in natuursteen. En om 't yolk te verkondigen hoe mooi of 't is,
krijgen we periodieke beriehtjes onder provinciaal nieuws.
0 0 0
Neen, neen, de kristelike verdraagzaamheid mag nooit zoover gaan
om in deze wansmakelikheden te berusten: en meer dan ooit is 't tijd
hier tegen op te treden. 't Geldt hier geen personen, maar de luister
en waarheid van onze katolieke eredienst.
Sittard, H. Anna, 1923.
JOZ. WIELDERS
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„Aber es miissen alles Gelegenheitsgedichte
sein, dass heisst, die Wirklichkeit muss die Ver%
anlassung mid den Stoff dazu hergeben.
Goethe tot Eckermann, 17 September 1923.

MIJN VADERTJE
Mijn vadertje; hij was rechtvaardigheid.
Hij had den zwaren last op zich geladen,
een eerlijk man te zijn
in woord en daad.
Dat is het schoone dwaze kwaad
waar na ons Heere Jezus Christus,
de sterkste man aan ondergaat.
Zijn oog was rustigblauw; een verre zee.
Zijn woord van blijheid soms plotse fusee
in stalen nacht.
Hij lachte rood, en zoende onverwacht
mijn dwaze haren en mijn jong gedacht.
De hooge schepen die de Schelde droeg,
Hij wist hun laden vast en schoon te sturen.
Hij had hun namen lief,
om mee te spelen — als een kind naief;
Karatschi, Pantos, Calcutta,
lijk schoon koralen.
Hij wist de haven; heimwee en verdriet,
bij vroegen morgenmist
en in den avond onder luid en rauw sirenenlied.
Hij heeft de bosschen van zijn jeugd ibemind.
Hij kende boomen lijk wij menschen kennen.
Hij wist de winden en den oogst,
En wou mijn hand aan 't ruw bedrijf des jagers wennen.
Mijn vadertje; hij was rechtvaardigheid.
Hij had de goede liefde tot de still' en ware dingen.
Onder de schaduw van een dorpsche kerk
ligt zijn sobere zerk.
Ik weet hoe zijn gedenken mij gelijk een lichte wolk behoedt.
Zijn roode bange handen hield hij stervend Christus
tegemoet.
1919

MARNIX GIJSEN
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MET MN ERFOOM IN DE BANKKLUIS
Hij is mijn erfoom. Hij is al oud.
Hij is wel goed, maar zijn woord slaat koud
als wrokkig spijt, als koelen haat.
Wij gingen samen naar de bank.
De stemmen der trams waren lief gezang
voor mij,
want ik was verliefd en blij
als een jong vrouwtje in een heel nieuw huis.
De lichten schrilden fel in de kluis.
Met metalen geruisch
ging open de wand.
Zijn magere hand
gaf me de waarden. — Ik telde ze na.
Hij zei dan romantisch: „Ik sterf weldra...."
Hij knipte coupons. Ik schikte ze dan.
Er was een leed dat ik niet zeggen kan.
Er hingen gedachten als vlaggen in regen.
Hij hoestte en liet me juweelen wegen.
Hij zei me legaten. Ik zag zijn haar.
Het was zoo grijs en zoo moe voorwaar!
Hij toonde me diep in gedachten zijn testament.
Zijn hand had de vale kleur van cement.
Hij was de Pharao die zijn graf bezocht,
voor dat de pyramide afgewrocht
sneed zijn hoek in den horizont.
Hij sprak geen woord. Zijn zure mond
was recht en toe.
Hij zette moe
zijn voet op d'ijzeren treden als een zware spa.
Ik ging hem schier weenende achterna.
1920

MARNIX GIJSEN
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SINT GEERTRUID

XII
Hoe Geertruid haar geschrift voltooid heeft.

Toen dan Geertruid 't eerste deel van haar zielsbeschrijving met heel
veel moeite en tegenzin had vervaardigd, heeft ze zich in 'n gevoelig
slotwoord tot Jezus gericht om Hem dit werk nog 'ns plechtig op te
dragen.
„Zie, allerliefste Heer, ge hebt mij, alleronwaardigste, 't talent toe,
vertrouwd van uw innig verkeer. Uit liefde tot uw liefde en opdat uw
lof erbij winne, maak ik 't bekend in 't werk, dat ik geschreven heb, en
nog zal schrijven. Want, gelijk ik dit zeker hoop, en, steunend op uw
genade, ook veilig bekennen durf: geen andere reden heeft mij aan,
gezet om zo te schrijven en te verhalen, als alleen de gehoorzaamheid
aan uw 'wil, 't verlangen naar uw lof, en de ijver voor zielen. Gij zijt
getuige van m'n oprecht verlangen U geprezen en gedankt te zien,
omdat uw onbedwingbare liefde zich niet onttrok aan mijn onwaar,
digheid. En ook wens ik U lof toe, doordat anderen, die dit lezen, zich
vermeien gaan in de zoetheid van uw genegenheid, en geboeid, in
uw binnenste verborgenheid nog meer ervaren als ik. En gelijk scho,
lieren door 't alfabet geraken tot de denk,leer, zo laat ook de zielen
door mijn geschrift, als door kleurige verbeeldingen, geraken tot 't
proeven van dit verborgen manna, dat door generlei bijvoeging van
stoflike verbeelding kan worden meegedeeld, maar waarnaar 'n ieder
nog hongert, die ervan heeft geproefd.
Almachtige schenker van alle goed, o God, wil ons hiermede voeden,
op heel de lange weg van deze ballingschap, totdat wij met ontsluierd
aanschijn de glorie des Heeren aanschouwen, en in 't zelfde beeld
hervormd worden van klaarheid in klaarheid door de kracht van uw
allerzoetste Geest.
Intussen: volgens uw trouwe belofte, en op mijn ootmoedig verlan,
gen, Beef alien, die met nederigheid dit lezen, de lofprijzing van uw
genegenheid, 't medelijden met mijn onwaardigheid, de harts,vermor,
zeling tot eigen vooruitgang: opdat uit de gouden wierookvaten van
hun minnende harten 'n aangename reuk opstijge naar U, waardoor
al 't gebrekkige van mijn ondank en slordigheid voor U volkomen
worde goedgemaakt. Amen.1)
't Is opmerkelik, met welk 'n uitdrukkelike verklaring van wel,
behagen Jezus meermaals dit werk heeft aanvaard: „Niemand, zo sprak
1) Heraut II 24.
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Hij, kan 't gedenkschrift van de overvloed der goddelike zoetheid van
mij verwijderen."
Ze begreep, dat dit de titel moest zijn van 'tgeen ze geschreven had:
„Gedenkschrift van de overvloed der goddelike zoetheid." en tot troost
voor al haar moeite vernam ze nog: „Indien iemand met godvruchtig
verlangen n'aar geestelike vooruitgang in dit boek wenst te lezen, dan
zal ik hem tot me trekken: ik zal als 't ware 't boek voor hem vast,
houden, en deel nemen aan z'n lezing: en gelijk wanneer twee van
een bladzij lezen, en de een de adem voelt van de ander, zo zal ook ik
de adem van deze verlangende ziel in me opnemen, en van liefde tot
haar zal ik bewogen worden; vervolgens zal ik zelf haar de adem
mijner Godheid inademen, waardoor zij inwendig door m'n geest ver,
nieuwd wordt.
En indien iemand uit 'n zelfde verlangen 't geschrevene weer zou
afschrijven, dan zal ik uit de zoetheid van m'n goddelik Hart voor elk
teken, dat hij schrijft, pijlen van liefde op hem afzenden, die in z'n ziel
de aangenaamste genietingen van goddelike zoetheid zullen veroor,
z aken." 1)
0 0 D

Maar met dit eerste deel, dat zij zo plechtig besloten had, was Geer,'
truids opdracht nog lang niet vervuld. Dit wist zij maar al te goed:
want niet alleen Jezus, maar ook de abdis drong nu heftig aan op de
voltooiing: zodat zij met haar tegenzin, die weer sterk in haar opkwam,
stond tegenover twee — en welke twee? 't Werd weer de oude strijd
tussen de gehoorzaamheid en de ootmoed; waarin de ootmoed 't in
zoverre won, dat 't haar toegestaan werd: niet zelf te schrijven, maar
haar geestelike ondervindingen te dikteren. Want de voorrechten van
haar ziel bekend maken aan de wereld, en tegelijkertijd ze verliezen
en verwaarlozen, dat voelde ze als 'n ondraaglike tegenstelling. Daarom
moest 'n ander dat maar doen, opdat God aldus op waardige wijze zou
worden geprezen en gedankt door allen, die Gods geheimenissen zou,
den vernemen. Zo was 't mogelik 't edelgesteente van Gods gaven te
Neff en uit 't donkere slijk en te plaatsen in 't adellike glanzende goud. 2)
In ons oppervlakkig verkeer met Jezus waarderen we Geertruids
bedenking wellicht zeer slecht: en toch ze is zo echt en waarachtig, ze
is zo volop menselik, omdat ze voortkomt uit 't schrijnend kontrast
tussen goddelike gulheid en menselike vergeldings,onmacht. De meer
zintuiglike mens bemerkt dit niet, en draagt 't ongeweten in z'n binnen,
ste: er bestaan immers zoveel onzegbare tegenstellingen in de kleine
1) Voorwoord.
2) Voorwoord op 't 3de Boek v. d. Heraut.
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ruimte van ons zelf, zonder dat wij dit weten. Maar naarmate de ziel
verfijnt, wordt dit kontrast bewust, wordt pijnlik, en op 't sterke led,
moment zet 't zich om in zulk 'n geweldige smarbervaring, dat deze
ziel smacht naar 'n mindere bevoorrechting omwille van 'n meer even,
wichtige levenshouding: dankwoorden zonder dank,daden vervelen
eerder de danker dan de bedankte: ze laten hem verdrietig,onver%
zadigd; in 't geestelike, waar alles zich voltrekt in grote proportion,
laat 't zich veel heviger aanvoelen, en wordt 't 'n allerinnigste tragiek.
Nochtans was Geertruid met haar dikteren de oude moeilikheden
volstrekt niet te boven: ze sliep er niet van: en op een van die slapeloze
nachten, — waarin de ‘bekommernissen zo massaal in 't donker kunnen
uit en omhoog groeien — beklaagde ze zich bij Jezus. Deze gaf niets
toe: bevestigde haar opdracht en gaf er nog plechtiger bestemming
aan, door 'n glanzenden Isaias,tekst er op toe te passen: „Ik herb U
gegeven tot licht der volkeren, opdat ge mijn heil zoudt zijn tot aan de
uiteinden der aarde." Ze begreep onmiddelik, dat dit doelde op 't dik,
taat, waarmee ze toen pas was begonnen, en in ootmoedige opstandig:
heid: „Maar hoe, o God, zei ze, kan door dit boekje iemand 't licht van
uw kennis ontvangen: want ik wil volstrekt niet, dat er nog meer bij:
komt: en zelfs 't weinige, dat al geschreven is, zal ik verhinderen, dat 't
bekend wordt."
De universele geest van Jezus, de wereld,beheerser, wist gauw dit
klein en individueel bezwaar van Geertruid weg te nemen: Hij bracht
haar opeens in de grote, kristelike werkelikheid, die zij op dit ogenblik,
tobbend op haar smal cel,bed, vergeten was: Hij liet haar de tendenz
zien van haar werk, z'n belang voor de kristelike saamhoordigheid: hoe
Hij daarop rekende als middel om anderen zalig te maken. Wat klaagde
zij over onmacht en tegenzin. Ook Jeremias. toen hij werd uitgekozen
tot profeet, beschouwde zichzelf als 'n spraak,gebrekkige, als iemand
zonder takt, en toch door z'n woord werden volken en rijken tot 't
goede bekeerd. Zo zou ook 'n ieder, die Hij had voorbestemd om door
haar met 't licht der kennis en der waarheid beschreven te worden,
hierin niet worden teleurgesteld. Want geen mens, zei Hij nadrukkelik,
kan de eeuwige voorbestemming beletten: die ik heb voorbestemd, die
zal ik ook roepen, en die ik geroepen zal hebben, die zal ik ook recht,
vaardig maken, op de wijze, die mij behaagt. 1)
Dat ging recht in 't hart van de apostoliese Geertruid: ze werd zich
haar zending opnieuw bewust: en haar wil in de nacht, voelde zich
weer dapper om 't werk van de dag te voltooien.
Menselike aandrang moest echter goddelike meermalen helpen: want
zelfs de heilige ziel wordt nooit 'n mekaniek onder Gods beinvloeding:
1) Proloog,
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ze wijkt en weifelt, ze kent haar angsten en afkeer: en de uitwendige
rechtlijnige eenheid in haar levensverrichtingen veronderstelt 'n wor,
steling van binnen, 'n psychologiese verwarring, waarbij 't meest in,
gewikkelde moderne roman,leven aan pijn van vertroebeling en rade,
loosheid 't niet halen kan: 't felste tweegevecht geschiedt tussen God
en mens.
Bij Geertruid werd Jezus geholpen door de abdis, die de belangrijk,
heid van haar geschrift begrepen had, en van dit bevoorrechte leven
abdij en kristelike wereld wilde doen profiteren. Ze handhaafde Jezus'
opdracht, waardoor Geertruid opmerkelik versterkt werd. Want zodra
deze meende, dat de abdis er zich minder mee bemoeide — misschien
omdat 'n nieuw,gekozene geen inzicht had, ofwel 'n ander inzicht had
in deze aangelegenheid — bad ze tot Jezus om nu maar 't werk to
staken, want de overheid drong er niet meer zo straf op aan. „Maar
weet je dan niet, antwoordde Hij, dat wie door Mijn wil wordt gedwon,
gen, boven alle andere gehoorzaamheid wordt gedwongen. Wanneer
je dan weet, dat 't mijn wil is, dat je dit boek schrijft, waarom je dan
zo verontrust. Ilc zal de zuster, die 't schrijft, aanmoedigen en trouw
helpen, en wat van mij is zal ik ongeschonden bewaren."
En weer in plotselinge overgave zei ze, bezorgd ineens om 'n bij,
komstigheid: „Hoe wilt ge, liefste Heer, dat dit boek dan gaat heten".
„Heraut der Goddelike liefde, antwoordde Hij, want men zal er 'n
voorsmaak in vinden van mijn overvloeiende liefde." Als middeleeuwse
en bekend met ridderlik kostuim, begreep ze die titel ten voile: „Herau,
ten hebben gezag; welk gezag geeft Gij nu aan dit boek, wat ook zo
heet." En plechtig klonk 't: „Krachtens m'n Godheid, sta ik toe, dat
al wie tot mijn verheerliking met oprecht geloof, nederige godsvrucht
en godvruchtige dankbaarheid erin zal lezen en stichting zoekt, de
vergiffenis van z'n dagelikse zonden zal verkrijgen, de genade der god,
delike vertroosting, en bovendien de geschiktheid tot meer genade." 1)
Pas later begreep Geertruid, dat ze beide delen van haar geschrift
tot een geheel moest samenvoegen: ze zocht dus naar n' titel, die op
beide gedeelten paste: ze wist, dat Jezus daar niet onverschillig voor
was, want Hij had immers de naam ook bepaald voor elk deel afzonder,
lik. En omdat ze zelfs in dit minder belangrijk punt van haar werk
niet zelfstandig wilde optreden, maar de volkomen weergave zijn van
Gods welbehagen, richtte ze zich in vurige gebeden tot Jezus: „Dit
boek, antwoordde Hij, bestaat uit beide delen samen: de naam zal dus
ook van beide samen zijn, dat is, Heraut van 't gedenkschrift van de
overvloed der goddelike liefde, want 't zal de heraut mijner goddelike
liefde zijn tot herdenking voor al m'n uitverkoornen."
1) In 't latijn: legatus memorialis abundantiae divinae pietatis.
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Dit werk van Geertruid, waarvan de weidse en in 't veelvoud van
bepalingen zwoegende titel de geestelike weelde van z'n inhoud al
laat vermoeden, zal op z'n tijd in verband met haar andere schrifturen
nader worden besproken.

0 0 o
In 1289 op drie,en,dertigjarige leeftijd is Geertruid aan deze ziels,
beschrijving begonnen, en vlak voor haar dood in 1301 heeft zij eraan
gearbeid: 't heeft 't meest bewuste deel van haar leven onnoemelik ge.
kweld. Dit torment na te voelen is voor ons onmogelik: want 't beg
stond niet zozeer in 't onzegbare zegbaar te maken, wat elk nauwkeurig
beschrijver van psychiese gebeurtenissen en gevoelige waarnemingen
ook ondervindt, ofschoon in mindere maat: de pijn kwam hier van de
ootmoed, die uit zichzelf altijd smachtend naar verborgenheid, tot
onverbiddelike opdracht kreeg, heraut der goddelike liefde te worden,
publieke verhaler van eigen geestelike liefdes,ervaringen: en daarbij
smartelik bewuste van eigen onwaarde door zonde en verwaarlozing.
Wat deze dagelikse tegenstelling aan smart veronderstelt, dat moet
'n heilige maar zeggen.
Eerwaardig om z'n haast goddelike oorsprong, aandoenlik om de
zielstrijd, waaruit 't voltooid werd, geweldig geluid van goddelike en
menselike liefde, bruiloftelike verrukking van Jezus in Geertruid, en
Geertruid in Jezus, ontstellende konsekwentie van 't evangelie, hoe ont,
roert me op deze zomermiddag opeens dit oud schriftuur, dat me
sinds lange jaren vertrouwd is geworden, dat 'n stuk is van m'n harte
likste leven. 't Is keer op keer doorbladerd, 't heeft veel uren geheiligd,
't vergrootte 't leven, dat zo erbarmelik met kleinigheden zich bemoeien
kan en om kleinigheden zich bekommeren: 't gooide over de dag de
jubel om goddelikheid, en deed de ellende om menselikhei'd vergeten,
't trok 't leven samen om de gloeiende zielkern van binnen, waar God
vinnig en geweldig ons allen wil aanraken, en 't konstrueerde de vier
en twintig uren tot 'n rustig, klaar en mannelik poeem met de verzuch,
tingen van de Geest Gods tot ritme.
Maar van middag achter 't vierkante venster — voorbij gaan spelende
jongens en 'n oude boer beziet de korenschoven in de rijpende gloei,zon
— hoe vreemd is dit: dit iboek verwijt me zo veel: 't is ontgroeid opeens
aan de beschouwing: 't doet 'n aanklacht tegen m'n leven: want ik
herinner me, dat 't volgende geschied is:
Toen Geertruid was klaar gekomen, drukte Jezus 't boek tegen z'n
borst, en zei: „ik druk 't tegen m'n heilige borst, opdat de zoetheid
van m'n godheid alle woorden, die erin zijn geschreven, tot in de kern
doordringe, gelijk de zoete mede doordringt 'n verse kruimel brood.
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Al wie erin zal lezen tot m'n lof en nederige godsvrucht, zal vrucht
van eeuwig heil daardoor verwerven." Toen vroeg Geertruid, dat Hij
dit boek zou vrijwaren van alle dwaling tot Zijn lof en glorie. En Hij
strekte Z'n hand uit, maakte er 't kruisteken over, en zei: „Gelijk Ik
bij de Mis 't brood en de wijn veranderd heb in mijn lichaam en bloed,
en dit voor 't heil van alien: zo heb ik ook voor alien door m'n hemelse
zegen 't geschrevene in 't boek geheiligd, als dezen, gelijk ik zei, met
nederige godsvrucht erin willen lezen tot hun heil." 1)
Ik weet 't nu zo stellig: dit boek begrijpen, is z'n 'even veranderen:
hoe meer van Jezus in de ziel, hoe meer van Geertruid in de ziel, want
Geertruid wordt enkel in Jezus verklaard: dit is geen kwestie van
kunde en gevoeligheid: de jarenlang bijeenvergaarde vondsten worden
belachelik miniem in 't aanschijn van Jezus, die aan de lezer vraagt:
verlangen naar Zijn lof en nederige godsvrucht. Laten wij in dit uur
eerlik zijn met ons zelf: de ziel is te duur om ze aan schijn en fantasma
te offeren: laten we eerlik zijn met ons zelf en zeggen: er geschiedt
zoveel, en zo ongemerkt, uit hovaardij in ons binnenste: Gods lof
wordt zo weinig puur gezocht; en, Jezus Christus, 't zal nog Lang
duren voor 't anders is: want onze zielkunde, knap in de ontleding,
brengt ons bij de bepaling van eigen reeele etiese waarde wanhopig in
de war: ze is partijdig en begunstigt geniepig 't nooit genoegen be:
scheiden en al te vaak schijndode ego. Daarbij: de een bederft de
andere bij ons: we zitten alien aan 'n dagelikse fuif:partij ter viering
van tijdelike waarden: Gods lof wordt gezongen, maar niet gedaan; en
dit verzuim geschiedt in blanke goede trouw: en die ootmoedig is,
wordt door 't feit van zijn ootmoed 'n zonderling.
Zo zal dit boek nog wel fang voor velen z'n diepe zin en z'n diepe
vreugden als geheimen bewaren: de wereld:zending van Geertruid
wordt door onze geestelike onvolgroeidheid beperkt tot 'n intiem en
klein getal van bevoorrechten, omdat de voorwaarden van deze ge:
heims:onthullingen bekering en overgaaf, Gods,beleving en zelf:ver:
sterving zijn: de reine, dwaze heilige zal 't begrijpen: die z'n vlees niet
liefheeft en met heroieke moed de zaligheid van z'n ziel vervolgt: en
die dit heel eenvoudig vindt, en alles goed vindt behalve een kleinste
letsel aan z'n ziel en aan die van z'n broeder: en die uit elk voorval
vreugde verzamelt.
M. MOLENAAR

1)

Heraut V 33.
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PASTORALE
Aan de rand der stad is nu de lucht van hooi,
een zoet:zure geur,
aan een deur
staat een klein wit meisje, dat lacht;
want de zomer heeft die geur naar de stad gebracht.
Buiten, op de lage landen
tot aan de aarde:randen
stijgt wierook uit het gras.
Daar is de groote slag van de getijden
en staan de boeren in hun naakte lijf.
Hun harde vleesch dampt:
de geur van den arbeid.
Nu is het 't seizoen van de lange dagen
en van de werkers die de lasten dragen.
Om alle schelven, en op iedere wagen is vrede.
In de verte is de stad geweten, en
een roode schoorsteen: vinger naar omhoog,
wijst alien uit de kooi naar boven!
Rill '23

ALBERT KUYLE
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MUZIEK
Aan m'n vrienden
In de stad is der Bingen verschrikkelijkheid:
Groote kazerne vol niet,willenden,
Muziek is de verblijding en de jonge jeugd van iedren dag.
Kinderstemmen en orgel (het speelt vast wel een liedje, dat je al ergens
in een straatje hoorde. Je kende het toen niet) zijn de vreugde voor
wie langs de straten zijn.
's Avonds, al laat,
in een heel groote zaal,
als van een plaatje bij een vreemd verhaal,
is er muziek.
Dan is Debussy tusschen de menschen
En iedereen heeft kleine kinderwenschen.
Valse de la Poupee, het springen in een draaiend touw.
Een moede jongen (velen zijn er zoo in de stad), voelt dat ook Beet,
hoven moe was, en zeer veel lief had.
Het leven was altijd hard!, maar
zich zelf 'hervinden is een steeds nieuw geluk.
Voor de simpelen van geest, en voor wie als kinderen zijn,
gelukkig,
rekkend harmonica,spel van een gedalleste.
De schooier is koning over de klank.
Het allermooist? Wij hoorden het:
onder een brug, was een luie breede boot
en langs de peilers naar de kaden schoot
de tinteling van een zuivere occarino.
Een zwanenzang en een belijdenis.
Nog een die begeleidde.
En over de balie hingen wij, dagdieven, en
een oude soldaat
wiens hart slaat
als toen hij jong was en zijn moeder zei:
Wees altijd goed.
Weet wel de speler, wat zijn wijsje doet?
Juli '23

ALBERT KUYLE
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UMWERTUNG ALLER WERTEN
I. In het kafe

Over%dag met de gewichtige geste van duister, inozichogekeerd zaken,
man die zich van alles het middelpunt waant omdat hij er zidh toch
maar prachtig heeft bovenopogewerkt.
— Ja, ja: hoevelen die met U jong waren, en zijn ibegonnen als U met
niets dan hun handen om mee aan te pakken en hun hoofd om mee te
denken, ja — hoevelen hebben het zo ver gebracht.
— Maar weinigen, he.
— 0 niet een.
En dan met het floret van sigaret de essensie van alle leven naar
opgetrokken mondhoek pareren; overmoedigovastbesloten de lippen
opeenogeklemd.
— Ja — U heeft een prachtige karriere achter de rug.
— En nog een toekomst voor me.
Welk een hoffelik en grasieus gebaar dit offreren van massieve, mato
zilveren sigarettenokoker, dit tikje ertegen met zo zorgelikogevormde
nagel:
— Meegebracht uit Japan, hoor!
Zo langzamerhand heeft U de wereld wel leren kennen? Zoals U:
bereisd — nietwaar.
— 'n Trust is maar alles.
Rustige zekerheid het nippen aan glaasje.
— Is goed dat spul, he.
— Of het goed is.
II. De Kamerobewoner

Levenszekerheid ,bezitten: rustig zijn in alles wat Om je is en veraf.
Zelfbewust kunnen zijn. Van geen onveiligheid weten, en dus ook
van geen veiligheid: alleen maar leven: alles in je op kunnen nemen en
aan alles kunnen voorbijgaan: zien en nietozien, horen en nietohoren:
helemaal jeozelf zijn.
Met zekerheid de school zijn ingegaan, en Chet jongetje hebben geo
weten omdat je va der rijk was. De school veroverd hebben met het
sukses: troetelkindje te zijn van een laf onderwijzer.
Rustig van klas tot klas gaan (zien en nietozien), zelfbewuster naar%
mate je vader's plaats in de samenleving begrijpt en plaats voor waarde
verwisselt. Het leven intreden met einddiploma H. B. S., dan vrij zijn,
je laten gelden: gewichtig kunnen doen (het druk hebben in zaken)
en sierlikononsjalant kunnen gebaren (man van de wereld). Je loopbaan
ligt klaar als een veloerze loper; van de meisjes is de rijkste partij voor
jou; je houdt er je wandelstok bewuster van in je handen, je ihebt een
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verenden tred en iedereen durf je in de ogen te zien (oorzaak en gevolg
staan steeds met elkaar in evenwicht) : sterkste bolwerk suggestie.
Het leven veroveren: met vrolike vrienden naar kabarets gaan, bars,
bioskopen, kafees, en goed kunnen dansen. In de promenoirs van
schouwburgen denken dat iedereen je ziet, en ieder meisje je begeert.
Trouwen: je met je kinderen niet bemoeien: niet weten wat een vader
in het kind bezit en het kind in de vader. Aileen maar zaken doen,
flink zijn: dat ieder je bewondert. Je vrouw moet veel toiletten bezit:
ten: dat iedereen jou in je vrouw adoreert.
Dan opeens bredere perspektieven zien: bestuurslid tzijn van alle
mogelike bonden: met tenslotte de zegetocht naar het parlement: en
de vereeuwiging.
Onverzettelik van suggestie zijn, hard zijn. En de mensen zullen je
alleen maar vrolik noemen, levenslustig, met ondernemingsdurf en kijk
op zaken, een optimist. — Zeker, zo ben je en meer niet; maar dit
is het onverzettelike, 't onbreekbare, 't gevoelloze, het staal:harde.
Altijd zegevieren, voldaan zijn, zeker van je:zelve zijn om alles wat
je hebt in je macht, wat je under je hebt.
Dadr je aan vast houden, 66k in de neerdalende lijn:
Als je je terugtrekt uit zaken voor een rustige ouwe dag, dan denken
aan wat je (nog) bent voor de bonden en het parlement;
Als je je niet meer herkiesbaar stelt — je wordt te oud — dan denken
hoe kras je (nog) iedere dag je wandelingetje:door:de:stad maakt.
Je dan maar altijd kras houden, meeleven met alles waaruit je je
terugtrok: het leven niet loslaten (je bent gezond en je hebt nog een
helder hoofd — zo oud en nog zo fris over politiek kunnen praten en
je voor alles kunnen interesseren —), ook dan niet als je wandelingetje
door de stad zich herleidt tot een moeilike sukkelgang om een blokje
huizen, ook dan niet als je er niet meer uit mag:
— Wat dach:je: ik loop nog helemaal alleen de trap op;
ook dan niet als je nog maar een kamer overhoudt:
— Neemaar! Ik steek nog zelf mijn pijp aan, hoor!
en :
ik dênk nog niet aan dood:gaan — als je nog alleen maar wat macht
hebt over je bevende handen: Heel het leven uitgespitst op een hulpe:
loos:onzeker gebaar en altijd maar afweren en ontkennen en van geen
zelfbezinning weten: de kranten hebben allemaal een kolommetje aan
je gewijd toen je tachtig werd.... altijd van zelf:adorasie vol zijn, en
zeker zijn.
Na heel dit leven zekerheid moeten zoeken in een hulpeloos gebaar
— en het niet weten.
HENRI BRUNING
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META
Als hoogogeklommen, zilveropure maan,
Die ijle witte luister om de sterren weeft
En elke ster doet bleeken, die ze omweven heeft —
En, rijpende, heeft ze alien in haar luister uitgedaan,
Z606 bloeit de blanke glorie van je mooi bestaan —
Z66 zonder passie, daadloos, roerloosostil geheven
Boven de donkre nachtstad van mijn woelend leven,
Waarin tumulten smoorend op: en ondergaan. —
Want jij, je blanke glorie, eindeloos verheven —
Ver boven al — bij God — all' sterren uitgedaan —
Jij bent de witte luister op mijn woelend leven,
Jij, jij alleen; — op donkre nachtstad
hoogogeklommen maan....
JOS. VERJANS

312

VERS VOOR M'N NIEUWE VRIEND
Aan G. M.
'n Wijde, diepe droomplas in de eenzaamheid der heide,
Donker omrand van oude, zwaarmoedige dennen,
En blank overkruifd van vlottende ranonkels
En klassieke witte plompen —
Een bloesemende verrukking onder de zonlucht hoog
Ben jij.
En 1k, ik ben de stille mijmeraar,
In schaduw van de oude, zwaarmoedige dennen
Verloren in peins. --,-En strak hangt mijn luisteren over het water,
Dat hemeldiep en peilloosclonker tusschen 't witte kruiven openligt:
Of vage geruchten niet droomend resonneeren in de diepten:
Ver carillonspel uit de eeuwigheid....
JOS. VERJANS
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BRANDING
Voor Wies Moens
0 voer ons naar de reinheid van Uw sterrenhuis
De witte graalburcht op den hoogsten top des levens!
Zie: we zijn de dwalende dwazen onder de donkere menschen der
drukke straten, die haastig leven van doel tot doel;
— Ons leven lijkt 'n roeien naar 't avondrood
op 'n eindelooze zee —
'n Bergbeklimmen, om de sterren te kunnen plukken van Uw hemel —
Maar werkelijk dwalen we alleen om U!.. • •
0 Gij! wiens verre Liefde we voelen als 'n goede warmte door dit
kil bestaan, —
Ge hebt ons gevonden als spelende kinderen op de hooge trappen van
Uw Huis,
En stil om ons gelachen, als we U niet zagen.
Maar Ge weet toch óók onze honger naar Uw zoete mond,
En naar een glimlach van Uw verre oogen:
De dwaasheid, waarmee we U zochten onder armen en ellendigen,
Waar we U dachten allereerst te zullen vinden
En hoe Ge er zelden waart....
En hoe we U zochten in elk lief gezicht of blanke kleedje;
En er U in liefhadden, vOOr we wisten of Ge er waart
En hoe dan Alles, Alles telkens terugviel tot 'n stuk materie.... o!....
JOS. VERJANS
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DE WIND
De wind loopt over het hooge koren —
De felle wind
En tikt aan alle de hangende kopjes,
En doet elk kopje druk bewegen,
En alle de kopjes statig deinen —
En alle te samen zijn harmonie....
Wijd over de wereld wonen de menschen,
En leven er — elk voor zic'h alleen
Met wat stil,wit geluk en wat droomen en wenschen,
En donkere smarten;
En elk is verschillend —
Maar alle te samen zijn harmonie . . . .
JOS. VERJANS
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DANTE'S GODDELIKE KOMEDIE
DE HEL
Zang 15
Nu draagt ons een der marmeroharde 1) dijken,
door 't dampen van de vliet zo overneveld,
dat stroom en dijk voor 't vuur beveiligd blijven.

1

Gelijk de Vlaming van Wissant 2) tot Brugge,
beangstigd voor de vloed, die op hem aanstormt,
daar dijken opwerpt om de zee to keren,

4

als ook de Paduaan doet langs de Brenta 3)
tot dekking zijner dorpen en kastelen,
eer Chiarentana 4) voelt het zomerogloeien; —

7

10
&is waren deze stenen oeverranden,
schoon niet van zulk 'n hoogte en zulk 'n breedte,
wie ook de meester zijn mocht, 5) die ze eens bouwde.
Reeds waren wij het woudi zo ver ontweken,
dat ik zijn plaats niet meer ontdekt zou hebben,
wanneer ik mij ook achterwaarts gewend had,

13

toen wij 'n schaar van geesten daar ontmoetten,
die langs d'n oever liep; 7) en elk dier geesten
bezag ons, zoals wandelaars bij avend

16

elkaar bezien, wanneer het nieuwe maan is ;
dies nipten zij naar ons met brauw en wimper,
als naar het oog der naald 'n grijze snijder.

19

Dus aangegluurd van zulk 'n vreemd gezelschap,
werd ik door een herkend, die me aan het boordsel
van mijn gewaad vastgreep en kreet: „Wat wonder!"

22

1) Zie Z. 14 v. 82183 en Z. 17 v. 6.
2) „Wissant": stad in 't tegenwoordige Noord,Frankrijk tussen Boulogne en Calais.
Anderen lezen in plaats van Wissant Cadzand, vroeger 'n eiland tegenover Brugge.
3) „Brenta": rivier bij Padua die in 't voorjaar sterk wast door 't smelten van de
sneeuw op de bergen.
4) „Chiarentana": (spreek uit: Kjarentina). Misschien de naam van de berg in Tyrol
waarop de Brenta ontspringt. Vele uitleggers zien in Chiarentana Karinte. Maar de zin
van de versregel wordt er dan niet bepaald duideliker op.
5) Hetzij God zelf of 'n engel of 'n duivel.
6) De 2de ronde van de 7de Kring.
7) De schimmen die Dante hier ziet (3de ronde van de 7,de Kring) zijn zij die zich
schuldig maakten aan zonden van tegennatuuriike wellust. Ze lopen op de gloeiende
zandvlakte, waarover in de vorige zang.
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En 1k, toen hij naar mij z'n arm uitstrekte,
ik vestte op zijn gezengd gelaat mijn blikken;
en zelfs 't verbrand gelaat kon niet beletten,

25

dat in mijn geest zijn beeltenis herleefde;
en naar zijn aangezicht het mijne neigend,
zeide ik tot hem: „Zijt gij hier, heer Brunetto?" 1)

28

En hij: „Mijn zoon, o mocht 't u niet mishagen,
wanneer Brunett' Latini voor 'n wijle
met u terugkeert en zijn schaar laat voortgaan."

31

34
Ik zeide: „Ik smeek daarom uit heel mijn harte.
En zo ge wilt, dat 'k me aan uw zijde neerzett',
ook dat zal 'k doen, wanneer mijn Leidsman 't goedkeurt." -- „0 zoon," sprak hij, „alwie van deze schimmen
maar even stilstaat, ligt dan honderd jaren
hier als geboeid, terwijl het vuur hem foltert.

37

Loop daarom voort; ik loop dan met u mede
en zal me straks weer bij m'n makkers voegen,
die jamm'rend om hun eeuwig iced steeds voortgaan."

40

1k waagde 't niet van de oever of te springen
om zij aan zij te gaan; en boog het hoofd dus
als zij die, lopend, nog hun eerbied tonen.

43

Hij nu hief aan: „Wat toeval of bestemming
voert voor uw laatste dag u hier beneden?
En wie is hij, die u de weg hier aanwijst? -

46

- „Daarboven in het zonne4ichte leven",
antwoordde ik hem, „verdoolde ik in 'n woudodal, 2)
voordat de cirkel mijner jaren vol was.

49

1) „Brunetto": (spreek uit: Broenetto) met zijn volledige naam Brunetto Latini,
(1220-1294) beroemd Florentijns geleerde, geletterde en staatsman. Maar boven alles:
Dante's geestelike vader en leermeester. 'n Leermeester in de eigenlike zin is hij
waarschijnlik niet geweest, daar hij voortdurend allerlei openbare ambten bekleed heeft.
Niet alleen voor Dante en andere jongere geleerden en kunstenaars maar voor geheel
de republiek Florence is hij 'n man van buitengewone betekenis geweest. Hij heeft de
Florentijnen geestelik ontbolsterd; hij was de pionier van Florence's plotseling opschit
terende kultureile grootheid. Zedelik stond deze grote geleerde niet goed bekend.

2) Het donkere woud van zedelike verwording en maatschappelike ontreddering
uit Z. 1. v. 2.
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Eerst gistrenmorgen wendde ik het de rug toe.
Maar hij 1) verscheen, toen ik wou wederkeren 2);
en leidt langs deze weg mij weder huiswaarts." 3)

52

En hij tot mij: „Volgt gij getrouw uw sterre, 4)
dan moet ge 'n glorievolle haven vinden,
wanneer ik wel zag in het schone leven.5)

55

En was ik niet voor u te vroeg gestorven,
'k had, wijl de sterren u zo gunstig waren,
u bij uw levenswerk nog aangewakkerd.

58

Maar dat ondankbaar goddeloos gepeupel,
dat eeuwen her uit Fiesole 6) neerdaalde
en nog de hardheid heeft van berg en rotssteen,

61

dat y olk, zal om uw deugd uw vijand worden.
Geen wonder ook; want tussen wrange bessen
moet nooit de zoete vijg zijn bloem ontplooien.

64

'n Oud gerucht op aarde noemt hen „blinders"; 7)
n y olk, geldzuchtig, nijdig en hoogmoedig. 8)
Zorg van hun zeden u steeds vrij te houden!

67

1) Vergilius.
2) Zie Z. 1. v. 35-61.
3) In \deze versregel komt de verborgen grondogedachte van de G. K. weer sterk
tot uiting n.l. de godsdienstigozedelike weergeboorte van de mens: „Langs deze weg",
zegt Dante, di. „door de kennis mijner zonde leidt Vergilius mij evenals de verloren
zoon weer huiswaarts w. z. naar het vaderhuis der goddelike genade en liefde."
4) „Uw sterre". In de M. E. kende men aan de sterren grote invloed toe op de
natuur en het menselik leven. In hoever deze astronomiese en astrologiese kundig,
heden enz. samenhingen met de M. E. Kath. levenso en wereldbeschouwing, met de
toenmalige theologie en filosofie, dat alles biedt, meen ik, nog 'n ruim veld tot onder,
zoek voor een of ander ondernemend jong Kath. geleerde. De . ster waar Brunetto
hier over spreekt als Dante's ster, is het sterrebeeld der Tweelingen; de ster waaronder
naar het heette, grote schrijvers en geleerden werden geboren.
5) Het leven op aarde.
6) Fiesole": (spreek uit: Fjesole) heel oud Etruskies bergostadje in de nabijheid van
Florence. Met dat „gepeupel" dat eertijds uit Fiesole kwam, bedoelt Dante 'n groot
gedeelte van de bevolking van Florence. Florence is n.l. gesticht door de Romeinen,
nadat zij .onder Julius Caesar Fiesole hadden ingenomen en verwoest. De inwoners
van het verwoeste Fiesole sloten zich aan bij de Romeinse kolonisten en vorm den
zo een bevolking. Tot in Dante's tijd echter bleef blijkbaar de tegenstelling bestaan
tussen de grover aangelegde Fiesolanen en de fijnere Romeinen.
7) Om hun kortzichtigheid in „zaken doen" werden de oudste Florentijnen ,,blinden"
igenoemd. De bekende Florentijnse kroniekschrijver Villani geeft daarvan 'n paar aaro
dige voorbeelden.
8) In Z. 6 v. 74/75 werd gezegd:
Hoogmoed en nijd en hebzucht zijn de vonken,
die in de harten 't helse vuur ontstaken,
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Uw levenslot bewaart nog zoveel grootheid,
dat de ene en de andere partij 1) zal hongren
naar u; doch ver blijv' van hun mull ,dit voedsel.

70

Laat 't Fiesolaanse vee zich zelf vertrappen
tot stalstroo, maar laat 't niet de plant 2) beroeren
(zo daar nog een omhoogschiet op hun mestlaagl)

73

76
waarin we opnieuw het heilig zaad zien bloeien
van die Romeinen die eens achterbleven,
toen 't nest gebouwd werd van zo groot n' boosheid." —3)
— „Was aan mijn wens geheel gehoor gegeven,"
gaf ik ten antwoord hem, „gij zoudt voorzeker
nog niet verbannen zijn uit 't land des levens!
Want diep staat in mijn geest — en 't breekt mijn
hart nu —
uw goed en lieflik beeld als van 'n vader,
daar gij mij uur aan uur eens op de wereld

79

82

geleerd hebt hoe de mens zich zelf vereeuwigt.
En hoe mijn dank u bloeit voor heel mijn leven,
daarvan moet ik in woorden steeds getuigen.

85

Wat van mijn lot gij zegt, neem ik ter harte;
en zal met andre woorden nog 4) verklaren
de Vrouw, 5) die 't w61 vermag, als 'k eens haar nader.

88

Nog dit alleen wil ik u open zeggen,
dat — mits mij mijn geweten niets verwijte,
ik voor Fortuin, wat zij ook wil, gereed sta.

91

Niet voor het eerst hoor ik dit handgeld rinklen.
Laat vrij Fortuin naar lust haar wiel dus wentlen;
laat vrij de landman zijn houweel hanteren! 7)

94

1) De Witten en de Zwarten. Voor de partijen in Florence zie Z. 6 v. 64/69. Later
zal Dante met geen enkele partij meer iets te doen willen hebben en 'n partij op zich
zelf vormen. Zie Paradijs Z. 17 v. 68169.
2) DI Dante, die er zich op beroemde van de Romeinen of te stammen.
3) Zie de noot bij v. 62: „'t nest van zo groot 'n boosheid" is natuurlik Florence.
4) N.1. de voorzeggingen van Ciacco (Z. 6 v. 64) en Farinata (Z. 10 v. 79).
5) Beatrice.
3) De 'zin is: niet voor 't eerst wordt mij iets voorspeld. De voorspelling is als 'n
onderpand van de toekomst.
7) Missohien 'n bekend spreekwoord of spreekwijze. Hier zoveel als 'n vergelijking
bij 't voorafgaande viers, n.l.: Laat de fortuin maar komen en er op losslaan zoals de
landman met z'n houweel,
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En toen naar rechts en achterwaarts zich wendend, 1) 97
zag mij de Meester aan en sprak en zeide:
„Wel luistert, die onthoudt, wat hem voorzegd wordt." 2)
En niettemin sprak ik en liep ik verder
met heer Brunetto 3) en ik vroeg wie waren
de meest vermaarden van zijn lotgenoten.

100

„'t Is goed," sprak hij, „er enigen te noemen;
van de andren zal het loflik zijn te zwijgen;
voor zoveel namen zou de tijd ontbreken.

103

Verneem in 't kort dat 't al geleerden waren
en grote schrijvers met gevierde namen,
op aarde eens schuldig aan dezelfde zonde.

106

Daar met die droeve stoet gaat Priscianus 4)
en Frans d'Accorso; 5) en nog kont ge aanschouwen,
(— hadt gij ooit lust gehad in zulk 'n vuilnis!),

109

de boze zondaar, 6) door de Knecht der knechten 7)
verstuurd van de Arno naar de Bacchiglione, 8)
waar zijn ontzenuwd lichaam werd begraven.

112

Nog meer zou 'k zeggen; maar dit gaan en spreken
kan niet van langer duur zijn, want reeds zie ik
ginds nieuwe damp opstijgen uit de zandzee.

115

1) Daar Vergilius aan Dante's linkerzijde ging en wat vooruitliep moest hij zich
rechts wenden en wat achterwaarts zien.
2) 'n Heel duister vers. In de tekst staat: „Bene ascolta, chi la nota" letterlik ver%
taald: Goed luistert, die het (haar) optekent. De moeilikheid is: waar slaat dit „la" op
terug. Ik deed het terugslaan op 't woord „arra" (handgeld) in v. 94. Anderen laten het
terugslaan op v. 93 waar Dante met enigszins andere woorden 'n spreuk weergeeft van
Vergilius n.1. Superanda omnis fortuna ferendo est: elk lot moet door lijdzaamheid
,overwonnen worden. (Aen. 5 v. 710) Natuurlik ,client v. 99 dan ook anders vertaald te
worden.
3) Ondanks zijn gesprek met Vergilius sprak Dante Loch ook met Brunetto en
wandelde steeds verder met hem.
4) Priscianus, 'n bekend Latinist en taalgeleerde uit Caesarea (6de eeuw n. Kr.)
5) Frans d'Accorso, beroemd Florentijns rechtsgeleerde, professor aan de hoge
school van Bologna in de 2de helft van de 13de eeuw (-1294). Ofschoon over 't zedelik
gedrag van beide geleerden tegenwoordig niets ongunstigs meer bekend is, kan men toch
niet aannemen dat Dante ze zonder enige gegevens bij ideze zondaren plaatst. Ook niet,
zoals sommigen menen, om bijwijze van voorbeeld 'n hele klas van personen te typeren!
6) De hier aangeduide schim is Andrea de Mozzi, bisschop van Florence, volgens
sommigen berucht om zijn onzedelik gedrag.
7) „de Knecht der knechten". Paus Bonifacius de 8e. Deze titel, 'n vertaling van 't
Latijnse: Servus Servorum Dei, is 't eerst aangenomen meen ik door Paus Gregorius
de Grote.
8) „Bacchiglione": (spreek uit: Bakkieljone) rivier waaraan Vicenza ligt. Andreas
de Mozzi was ,dus verplaatst van Florence naar Vicenza,
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Daar komt 'n y olk waarmee 'k niet mag verkeren.
Alleen blijve u nog mijn „Trêsor" 1) bevolen,
waarin ik voortleef; en slechts dit verlang ik."

118

Dan wendde hij zich om; en leek op genen,
die op Verona's veld 'n wedloop houden
om t' groene kleed; 2) en hij geleek van dezen

121

hij die verwint en niet die wordt verslagen.

124

Zang 16

Reeds was ik daar waar men het ruisen hoorde
der waatren die in de 'andre Kring 3) zich stortten,
— 'n ruisen als 't gegons van bijemkorven, 4)

1

toen zich, steeds lopend, tegelijk drie schimmen
losmaakten uit 'n schaar, 5) die daar voorbij trok
door 't reegnend vuur der wrede martel,vlammen.

4

Zij snelden naar ons toe; en ieder schreeuwde:
„Sta stil daar gij, die volgens uwe kleding
'n burger onzer boze stad moet wezen. 6)

7

Wee mij! wat wonden zag ik in hun leden
gebrand door 't vallend vuur, zo nieuwe als oude!
Nog huiver ik, wanneer 'k ze mij herinner.

10

Mijn Meester werd opmerkzaam bij hun kreten:
hij wendde 't hoofd naar mij en sprak: „Toef even!
Voor zulke lieden moet men hoff'lik wezen. 7)

13

En was daar niet het vuur, dat naar geaardheid
van 't oord zijn pijlen schiet, ik zou haast zeggen,
dat meer aan A dan hen deez' spoed betaamde."

16

1) „Tresor" (Schatkamer). Het hoofdwerk van Brunetto, geschreven in de franse
taal, 'n soort wetensohappelike Encyklopedie. Later maakte hij daaruit tn soort uit.
treksel: 11 Tesoretto (De kleine Schatkamer) in 't Italiaans. Het is 'n allegories/symbolies
leerdicht en door de worm der behandeling kan het Dante enigszins tot voorbeeld geo
weest zijn voor zijn G. K.
2) In de eerste Zondag van de Vasten werd in de nabijheid van Verona bijwijze
van volksspeI 'n wedloop gehouden door mannen. De prijs van die wedstrijd was 'n
kleed of stu'k laken van groene stof.
3) n.l, in de 8e Kring. Zie eohter v. 92 en 103/104 van ideze Zang.
4) Het uitgangspunt van de vergelijking is dus bier de kwaliteit en niet de kwantiteit
van 't geluid.
5) De schaar waarover in de vorige Zang v. 114/118.
6) De middeleeuwse Florentijnen droegen 'n lang oppergewaad (lucco) en 'n hoof d.
kap (cappuccio) (Boh1).
7) Zoals uit de volgende verzen zal blijken, zijn deze schimmen lieden van aanzien
en grote verdiensten voor het openbare leven.

321
En weer begonnen zij, zodra wij stonden,
het oude lied; 1) en toen ze bij ons waren,
begonnen zij 'n kringloop met hun drieen. 2)

19

Gelijk de worstelaars met naakt en glimmend lichaam 22
eerst 't voordeel van hun aanval scherp beloeren,
voordat het tussen hen tot slag en stoot komt,
aldus wendde elk van hen, in stage rondloop,
't gelaat naar mij, zodat hun hals voortdurend
'n andre richting had dan hunne voeten.

25

„Ach, zo de ellende van deez' rulle zandzee
ions zelf verachtlik maakt en onze beden,"
sprak een, „als ook ons zwartgeroosterd aanschijn,

28

laat onze roem dan uw gemoed bewegen
te zeggen wie ge zijt, gij die zo veilig
de Hel doorwandelt met uw levend lichaam.

31

De schim wiens schreden gij mij hier ziet volgen,
hoe naakt en hoe ontveld hij ook mag wezen,
was eens van weidser stand dan gij zoudt menen.

34

Kleinzoon was hij der edele Waldrada; 8)
hij heette Guidoguerra; 4) en in 't leven
verwierf hij grote roem met hoofd en degen.

37

De tweede, die na mij door 't zand 'komt zwoegen,
Tegghiaio Aldobrandi 5) is 't, naar wien men
ginds op de wereld meer had moeten luistren.

40

1) Hun eeuwigodurende jammerklachten. Zie vorige Zang v. 42.
2) De verdoemden uit de 3de ronde van de 7de Kring mogen zoals gezegd (vorige
Zang v. 38139) nooit stilstaan. Brunetto liep daarom met Dante 'n eind terug. Deze
3 schimmen, juist omdat ze met meerderen zijn, geven er de voorkeur aan tegenover
Dante in 'n kring rond te lopen. Zo konden ze hem nog het gevoegelikst 'zien en 't best
met hem spreken 'zoals uit de volgende verzen heel duidelik wordt.
3) Waldrada, aanzienlike Florentijnse vrouw, bekend om haar hoge opvatting van
de huwelikstrouw.
4) Haar kleinzoon Guido was 'n beroemd krijgsman. Aan zijn beleid en dapperheid
zou Karel van Anjou de overwinning te danken hebben op Manfred in de slag bij
Benevento. (1266) Daarom kreeg Guido de bijnaam van guerra (oorlog).
5) Tegghiaio Aldobrandi (spreek uit: Tekjajo) Florentijns edelman van de partij
der Welfen. ,Hij untried de Florentijnen hun tocht tegen de Sienezen (1260). Ze deden
het toch en 't gevolg was de nederlaag bij de Arbia (zie Z. 10 v. 86). Op deze raado
geving zien v. 41 en 42.
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En ik, met hen aan 't zelfde kruis geslagen,
was Jakob Rusticucci; 1) en, naar waarheid,
mijn boze vrouw deed mij meer kwaad dan andren."

43

Had ik voor 't vuur mij veilig slechts geweten,
ik ware tussen hen omlaag gesprongen;
en 'k denk wel, dat m'n Gids 't had toegelaten.

46

Maar wijl de vuurzee mij verteerd zou hebben,
heeft vrees en angst mijn goede wil verwonnen,
die mij 't verlangen ingaf hen to omarmen.

49

Dan hief ik aan: „Verachting niet, maar deernis
verwekte uw droevig lot in 't diepst mijns harten,
(zo zeer, dat zij slechts langzaam zal verdwijnen),

52

zodra mij mijn Ge'bieder woorden 2) zeide,
waaruit ik wis met reden mocht besluiten,
dat lieden zoals gij, in aantocht waren.

55

Ik ben van uwe stad; en altijd zeker
heb ik uw daden en beroemde namen
met lief de aanhoord en in mijn hart gedragen.

58

'k Verlaat de gal en ga tot zoete vruchten, 3)
beloofd mij door zo waarheidlievend Leidsman;
maar eerst moet ik naar 't middelpunt 4) nog dalen."

61

— „Zo waar nog jaar op jaar uw stoff'lik lichaam
bezield mag zijn," sprak nu dezelfde schim weer, 5)
„en eens uw roem mag schittren na uw scheiden,

64

zeg ons of moed en ridderzin 6) nog wonen
in onze stad, zoals in vroeger dagen,
of dat men hen voorgoed heeft uitgeworpen.

67

1) Jakob Rusticucci (spreek uit: Roestikoetsji) eveneens zeer bekend Florentijns
edelman. Uit 'de woorden gesproken over z'n vrouw wordt gemeenlik opgemaakt dat
zij, wat 't echtelik samenleven betreft, zeer onhebbelik geweest moet zijn en zodoende de
oorzaak werd, dat haar man verviel tot de zonde, waar hij hier voor gestraft wordt.
2) n.l. in v. 15.
3) De zin is: ik verlaat de zonde en haar bitterheid voor de zoetheid der deugd.
4) n.l. 't middelpunt der aarde, dat het definitief eindpunt is van de Ha
5) Jakob Rusticucci.
6) Zie Vagevuur Z. 16 v. 115/116.
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70
Want Willem Borsier', 1) die ons bitter lijden
eerst kortlings deelt en Binds reeds met zijn makkers
voorttrekt, bedroeft ons dikwels door zijn woorden." —2)
— „Het nieuwe y olk, de snel,verworven schatten
verwekten trots en overdaad, Florence,
in u, zodat ge nu reeds schreit en weeklaagt." 3)

73

Dus riep ik met 't gelaat omhoog geheven; 4)
En 't drietal dat dit 5) hield voor antwoord, staarde
elkander aan als die de waarheid horen.

76

„Zal 't u ook ander maal zo weinig kosten
om andren te voldoen", klonk aller antwoord,
„heil u dan, die zo vrij naar plicht durft spreken! 6)

79

82
En als ge eens opstijgt uit deez' duistre krochten
en weerkeert om te zien de schone sterren;
wanneer 't u deugd zal doen te zeggen: „'k Was daar!," 7)
maak u dan op, bij 't yolk van ons te spreken." — 85
Toen braken zij de kring; en Coen zij vloden,
was 't of hun viugge voeten vleugels waren.
Zo snel had men geen „Amen" kunnen zeggen,
als zij nu uit 't gezicht verdwenen waren;
dies dacht 't de Meester goed weer voort te wandlen.

88

1k volgde hem; en reeds na weinig schreden
klonk daar van zo nabij 't gedreun der waatren,
dat men geen woord van ons verstaan zou hebben. —

91

Gelijk de stroom die eigen weg zich kiezend: 8)
eerst van des Veso's hoogten 8) naar het Oosten,
ter linkerzij van de ApennijnenAceten,

94

1) „Willem Borsier' " (spreek uit: BOrsjer) aanzienlik Florentijn, door Boccaccio in
de Decamerone 'n „vrolike rat" genoemd.
2) n.l. door alles wat hij ons over Florence vertelt.
3) In 't laatste kwartaal van de 13de eeuw was Florence sterk vooruitgegaan in
bevolking en welvaart. Maar ridderlikheid en moed waren er niet op vooruitgegaan.
Cook de 13de eeuwse demokratie had z'n schaduwzijden. Vgl. nog. Paradijs Z. 16 v. 48179.
4) Bij zijn pathetiese uitroep tot Florence had Dante zich eensklaps uit zijn gebogen
houding opgericht en naar boven gestaard.
5) Wgt Dante rechtstreeks Florence had toegeroepen.
6) De zin van deze verzen is: uw openhartigheid kan hier geen kwaad, maar in de
wereld zal ze u duur te staan komen.
7) id. w. z. al die ellende is nu geleden en voorbij.
8) De stroom waarover Dante hier zal spreken lag met nog andere rivieren en
riviertjes nabij de Po. Hij was de enige die zelf naar zee liep terwijl de andere eerst
uitliepen in de Po. Tegenwoordig loopt ook de rivier de Lamone regelrecht naar
zee (Basserman).
9) Berg in de Alpen waarop de Po ontspringt,

324
daarboven 1) Acquachetta 2) wordt geheten,
voordat hij wegstroomt in zijn diepe bedding,
maar zich bij Forli 3) van zijn naam beroofd ziet; 4)

97

gelijk die stroom ook bij San Benedetto 5)
van de Alpen dreunend neervalt in 'n diepte,
waar wel voor duizend mensen plaats zou wezen, —

100

diis hoorden wij vanaf. d'n steilen oever
de zwarte waatren 6) in d'n afgrond .dondren,
zodat men hier wel spoedig doof moest worden. —

103

Ik droeg 'n koord als gordel om de lenden;
en met dat koord nu dacht ik meerdre malen
'de panter met de fraaie huid te vangen. 7)

106

En toen ik 't koord geheel had losgewikkeld,
gelijk mij mijn Geleider had bevolen,
reikte ik het hem, tot kluwen opgewonden.

109

Dan wendde hij zich naar zijn rechterzijde,
en wat teruggeweken van d'n oever,
wierp hij het neder in d'n diepen afgrond.

112

1) „Daarboven" di. in 't bergland of op de hoogvlakte.
2) „Acquachetta" spreek uit: Akwaketta (het stille Water).
3) Stad aan de voet van de Apennijnen.
4) Daar kreeg hij de naam Montone. Tegenwoordig moet de tgehele rivier Montane
heten en alleen de waterval waarover in v. 101 Acquachetta genoemd worden.
5) San Benedetto (Sint Benediktus) 'n beroemd klooster bij de Alpen; in de nabijo
heid van dit klooster viel de Acquachetta als 'n geweldige waterval naar beneden.
6) De Flegeton. Het komt mij voor dat bij deze vrij ingewikkelde vergelijking de
Dichter twee uitgangspunten gehad heeft: le De Acquachetta krijgt later 'n andere
naam (Montone). De Flegeton wordt later Kocytus. 2e De Acquachetta viel in 'n
geweldige waterval van de Alpen; de Flegeton stort met 'n geweldige vaart z'n watero
massa's langs de loodrechte rotswand die de 7de Helleokring scheidt van de 8ste.
7) Dante zegt dat hij 'n koord om de lenden droeg. Op last van 'z'n Gids zal hij
het straks losknopen en Vergilius zal het de diepte inslingeren als 'n middel of teken
om de ,bewaker van de 8ste Kring, het monster Gerion naar boven te lokken. In dit
alles ligt niets biezonders. Maar Dante zegt verder dat hij gedacht had met dat koord
te vangen de panter met de fraaie huid (Zie Z. 1 v. 42) d. w. z. de wellust. Bijgevolg
heeft dat koord ook nog 'n symboliese zin. Sommigen maken zwarigheid, omdat Dante
blijldbaar de panter nooit overwonnen heeft. Maar wie heeft z'n zinnelike driften ooit
geheel overwonnen? Dante geeft alleen te kennen . dat hij zijn zinnelike hartstocht
dikwels bestreden heeft. Meer niet. Natuurlik zijn er naast deze allereenvoudigste
verklaring vele andere, waaronder die met deze verklaring heel goed te verenigen zijn.
Over dit „koord" bestaat zelfs 'n hole litteratuur van allerlei geleerdheid en....
spitsvondigheid!
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„Nu moet er wis jets nieuws tot antwoord komen”,
zei 'k in mij zelven, „op dit nieuwe teken,
dat zelfs de Meester zo aandachtig naoogt."

115

Ach, hoe behoedzaam moet de mens toch wezen
.bij hen, die niet alleen zijn daden aanzien,
maar met hun geest zelfs zijn gedachten lezen. i)

118

Hij toch zei mij: „dra zal nu boven komen
wat ik verwacht; maar ook wat gij bemijmert,
zal weldra voor uw blikken zichtbaar worden."

121

Voor waarheid die het aanschijn heeft van leugen
moet 's mensen mond zich wachten naar vermogen,
of schande%zonderschuld zal hij belopen.

124

Maar kan ik zwijgen hier? — En bij de verzen
van deez' Kommedia, 2) bezweer 'k u, lezer,
zo lang hun 's werelds gunst niet wordt onthouden,
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dat ik daar door de lucht, zo zwaar en donker,
al zwemmend een gedaante omhoog zag komen,
waarvoor het koenste hart terug zou beven.
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ZO keert de man, die in de zee soms neerduikt
om 't anker los to wringen, vastgeslagen
op rots of klip of iets in zee verborgen;
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zie, hoe hij armen uitslaat, voeten intrekt.

136

CHR. KOPS, 0. F. M.

1) De waarschuwing, vervat in v. 118/120 vindt blijkbaar z'n grond in het feit, dat
Vergilius wist wat Dante dacht. (v. 122)
2) Dante noemde zell zijn dichtwerk „Commedia". Volgens de gangbare M. E.
vak%terntinologie betekende dat ongeveer „eenvoudig gedichel De bewondering van
het nageslacht heeft er het woord „goddelik" aan toegevoegd.
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GEBED VOOR MIJNE VRIENDEN
Ik bid om dadenmuchtbaarheid voor mijne vrienden,
Wier jongens,zielen zijn als bloesem,bomen in den thin van God
.den Vader
Heer, dat we niet worden als de dorre vijgelaar op Jezus' pad,
die Gij veel jaren lang gespaard hebt, maar eindelik hebt uitgeworpen
en in Uw eeuwig vuur verbrand.
Hoor, God, de pols%slag van jong bloed,
levende stroom van grote dromen in ons lijf,
ons warme, dorstig bloed, dat klopt bij U,
dat klopt met vlugge slagen aan de kamers van Uwe genade.
Verzadig Gij onze dromen, die vragen om brood:
wie zal stenen geven voor brood
en skorpioenen aan wie vraagt om voedsel?
Zie voor Uw ogen de zwakke bloesem van Uw tuin
en laat haar niet verwaaien door de kracht van Uw stormen
of vergaan in het ijs van Uw zwijgende kilte.
Maar geef onze harten de geestdrift van Uw kruisvaarders, God
en onze zielen de vrome rust van Uwen vriend Tomas van Kempen.
ANTON VAN DUINKERKEN
Op het feest van den Heiligen Pius V — Paus.
5 Mei 1923.
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DE MENSEN VAN DE HEI
De mensen van de hei zijn als dor hout
maar binnenin laait brand van gele brem.
Hun ogen fakkelen
totdat de dood ze doyen zal.
Dan ligt een lijk
— een omgewaaide knotwilg langs den slootkant —
in het kaduke huis.
En afgeleefde vrouwen bidden God om zielerust,
hun rozenkrans tikt op de doodskist
alsof een grendel knarste,
hun stem is een Lange scheur in nachbstilte
maar hun vertrouwen als wit licht.
De mensen van de hei zijn Jezus' vrienden:
magere mensen met een schralen oogst van halmen
achter hun strooien dak.
De Tarwe van Gods Liefde bloeit in hen.
Ze drommen naar den dood als naar een nachtqnis:
donkere kudde met den flikker van lantarens
over de glinstering van sneeuw,
de Goede Herder gaat hen achterop
en drijft hen naar den hemel.
De mannen zien omlaag:
de hemel is zwaar boven hen,
en op den grond is heidebloesem:
ze zien het lijden: — paars.
Jezus, ze weten
van Uw handen en Uw voeten en Uw hart
van de gesels en de doornen
het geheim.
Ze lezen het op paarsen grond
zoals de koningen in gouden sterren lazen.
In Gods avend rookt hun laag vuur
en stinkt.
— Hun huis is bewalmd, maar hun hart is rein
en geen aanslag van roet in hun ziel. —
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Dan zegt een doorgeknakte vader
.
(de eerste stokslag van den dood heeft hem geslagen)
aan al zijn kinderen het schoon verhaal
van Beteljemse herders.
Het hart der kindertjes wordt een orgel
en Jezus speelt erop.
Maar iboven de hei slaapt de grote nacht,
de zwarte dreiging van dood
en eeuwigheids .donkere mond.
En hoger in de lucht de sterren van Maria's mantel
ter bescherming.
ANTON VAN DUINKERKEN
Op het feest van het Heilig Bloed.
1 Juli 1923.
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DE ST. LUCAS,SCHOOL TE GENT
Wat 'n prachtig kultuur,werk is 't onderwijs der jeugd in de kristelike
en vaderlandse kunst van bouwen, beeldhouwen en schilderen: alles
volgens strikt rooms en daarom gezond en waar beginsel; met leer,
meesters die hun lief de tot God willen bewijzen door hun toewijding
aan hun leerlingen. Dat was de eerste indruk die ik kreeg, toen ik
18 Juli j.l. met 't St. Bernulphusgilde de St. Lucas,school te Gent be,
zocht.
Met evangeliese hartelikheid en gastvrijheid werden we daar door
de Broeders der kristelike scholen ontvangen: 't was 'n manifestatie
van gulheid en dienstvaardigheid, uren lang.
Daarom valt 't ons zo zwaar, hier uiting te moeten geven aan 'n grote
teleurstelling, omdat we bij ons bezoek tot de overtuiging kwamen,
dat heel de waardevolle opzet van de St. Lucas,school aanmerkelik
bemoeilikt zo niet verijdeld wordt door de praktijk dier school.
Maar plicht gebiedt ons te spreken: 't geldt hier 'n zwaar belang der
katolieke kunst, waartoe de inrichtingen van S. Lucas zo machtig veel
kunnen bijdragen, als ze — en dit is de grote en allernoodzakelikste
voorwaarde — met dit vaststaande feit willen rekening houden: dat
er n.l. 'n twintigste eeuw bestaat met eigen streving en eigen techniek
en eigen materialen. Nu ontwikkelt zich de ware kunst buiten St. Lucas
om: de school is aardig op weg, om 'n anakronisme te worden.
Laten de bestuurders dezer inrichting toch niet zo naIef zijn, om in
de kritiek, die zich de laatste tijd meermalen en sterk uitsprak, enkel
te zien 'n anti,kristelike tendenz.
Moest ook Pieter van der Meer de Walcheren in de Nieuwe Eeuw
onlangs naar aanleiding van 'n uitgave van St. Lucas niet bemerken,
dat er van 'n eigentijdse streving in 't werk der St. Lucas,leerlingen
bitter weinig te bespeuren viel. Men leze 't merkwaardig artikel van
Fierens Gevaert in L'Amour de l'Art van April 1923 — waarop we
nog later, naar we hopen, zullen terugkomen — en waarin gewezen
wordt op de noodlottige scheiding tusschen de praktijk en 't onderwijs
in Belgie. „Memes errements dans les puissantes ecoles de Saint,Luc,
zo vervolgt hij, oÜ les modeles classiques font place a une exclusive
documentation medievale, et meme absence de vie pratique. Un eleve
de Saint,Luc me consulta un jour sur les services d'un musee. Le con,
cours de fin d'annee consistait en un projet de musee regional. Le style
gothique etait , de rigueur. On me convia a l'exposition des devoirs.
C'etaient autant de cathedrales. Le jeune homme que j'avais renseigne
n'etait meme point class& Il etait reste gothique mais avait ose con.
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cevoir sa construction en beton!" Me dunkt dit is toch wel allertreurigst
konservatisme!
Zeker we moeten bouwen volgens middeleeuws beginsel, maar dan
komt men niet tot vroegerotijdse gevels bijvb. voor 'n hedendaagse
biblioteek van Leuven.
Geen acht slaan op kritiek wordt 'n ramp voor St. Lucas. Hoe onto
stellend van aanblik voor m'n collega's en mij, was niet de tentoonstelo
ling, die toen van de in dat jaar vervaardigde schoolwerken gehouden
werd — en waar onder de massa van werken feitelik maar 'n enkel
plan weldadig aandeed: 'n landhuisje met schuur, juist omdat 't eeno
voudig en logies gaf, wat 't moest zijn.
'n Raadhuis of 'n biblioteek wordt nog ontworpen met 'n gevel uit
de 15e, 16e of 17e eeuw, en om ons tot 'n onderdeel te bepalen: — er
valt zo veel of te keuren — dat steenen kruis in de ramen, en die
blinden was iets, dat in die tijd tegemoet kwam, aan de gestelde eisen
van afsluiting: 't steenen kruis bijvb. was 'n puike konstructie voor 't
aanbrengen van nu niet meer nodige tralies. Maar voelt men dan niet,
dat op 'n ideaal raadhuis tegenwoordig meer licht nodig is dan vroeger,
omdat er schrijfmachienes te hanteren zijn, omdat er tekenlokalen zijn
ondergebracht, enz. enz. enz.; dat we dus bredere ramen nodig hebben,
en blinden heel prakties vervangen kunnen worden door rolluiken.
Geef toch 'n gebouw zoals ge dat op de meest ideale wijze kunt ino
richten, maar zet niet voorop 'n zeventienoeeuwse gevel: 'n steen
boven de deur met „anno 1923", geeft nog geen twintigoeeuws karakter,
en dat is toch nodig.
Wat ook bedroevend en pijnlik was: 't onderwijs werd in de Vlaamse
stad Gent uitsluitend in 't frans gegeven: dat moet toch half werk
worden. Als 'n yolk z'n taal niet mag spreken, verliest 't z'n zeden en
gebruiken, en gaat ten slotte 't nationale kunstgevoel noodzakelik dood.
De franse kultuur leverde 'n rijke kunst, maar daarnaast staat de
vlaamse — de stad Gent getuigt 't prachtig — voortgekomen niet uit
fransopratende en fransovoelende en fransodenkende vlamingen, maar
uit rasovlamingen, die hun gemoedso en verstandsoleven rijk en krachtig
hadden ontwikkeld onder de weldadige invloed van hun moedertaal.
Hoe kan de St. Lucasoschool dit vergeten! Ziet naar Uw Vaderen,
stambroeders uit Vlaanderenoland, en ziet wat zij U nalieten vooral
op 't gebied van kunst. Ziet naar Uw vaderen opdat Uw rasobewustzijn
sterker opleve, pleegt geen verraad en behoudt Uw taal, Uw zeden,
Uw aloud geloof, Uw kunst.

0 0 0
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De St. Lucas,school moet blijven bestaan, maar dan hernieuwd, en
midden in 't kunstleven der 20ste eeuw: blijft ze wat ze nu is, dan
wordt ze 'n geweldige hindernis voor de voile ontplooiing van Vlaamse
bezielende en grote katolieke kunst.
Sittard, St. Donaat, 1923.

JOZ. WIELDERS
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HERBOREN
10
Gelijk de rust is van een wiel,
dat bliksemsnel zijn as omwentelt,
gij hoort geen vaart, gij ziet geen vaart,
het rust in zijne bliksemsnelheid —
Zoo is de groote vrede ook,
als 't Leven zich om God slechts wentelt,
de mensch schijnt u zoo rustig toe,
maar niets is feller dan zijn vrede.
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AAN DE BOSCHDREEF
XVII (slot)
Treeze had koppig volgehouden en Anneke schuchter en bedeesd,
oo'k haar trouwplan aangekondigd; maar de „pelzierige dag", die
Friedje wilde voorbereiden bleef achterwege. Vader Rumold had zich
met kracht er tegen verzet; in alle stilte en zonder feestelijkheden zou
hun huwelijk voltrokken worden; voornamelijk om den toestand van
moeder. De zieke eischte meer en meer zorg en verpleging. Om die
wettelijke reden daaraanboven werden Caspar en Andries een ander
kwartier aangewezen.
Leeneke had Caspar zien vertrekken met weemoed in 't hart.
„Nou zus, en wel vriendelijk bedankt voor je zorg hood" Bij die
woorden had hij haar op den rug geklopt „op dieen uitstekenden punt."
Daarop had ze bemerkt dat Andries gelachen had; toen dorst ze bij
haar laatsten groet niet naar hem opzien, uit vrees dat ze over zijn
trekken een glimlach zou zien schemeren. Zoo vervloog bij dat af:
scheid een wereld van dweepende wenschen en mete verlangens, want
al de kleine, niet noemenswaardige vriendelijkheden die hij haar be:
wezen had, waren een grondslag geweest waarop haar stille genegen:
heid zich gretig tot lief de had ontwikkeld.
Anneke verpleegde moeder met de grootste zorg en bereidde zich
voor tot den gewichtigen dag; wel vermeed ze steeds Rumold's blik.
Somber ging hij rond, in hevige, niet te stuiten werkdrang. In zijn
zwijgen en werken voelde ze meer een verwijt dan hij in woorden had
kunnen uitdrukken. Treeze ging dagelijks naar de Kerkendraai, om in
haar toekomstige woning alles te schikken en te beredderen. Voor
haar plaaggeest, Plieneke, „ha ze nie meer te bange, die gink 'r me
enne van 't perdenvolk; of da nou is oit tot 'ne traauw kwamp, nou
da geleufde ze nog nie." Ze had de boerenmuts en de cardinaaP)
reeds voor goed afgelegd en vervangen door een hoed met strikken en
een korten mantel. Er werden langzamerhand toebereidselen gemaakt
tot den huwelijksdag. Nooit sprak Rumold over de scheiding of over
hun toekomstplannen. En Anneke zweeg. Ze hoopte nog op ander
inzicht van vader en ze vertrouwde op beterschap van haar moeder.
„En wa wil de gij dan daar zoo wijd eweg in 't vremd?" had
Leenke gevraagd. „Hed:de al oe gerief daar? Ge krijgt noit den
aard, neee, da kun de toch me hande vatte?"
„Daar he geen man veur te bange. Hij wit goed waar da ie mijn
bringt en ik wit goed wa mijn van doen sta."
1) cardinaal : zwart zijden pelerine.
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„Ze bekomt scon kamers me 'n gansch meubelstel en zoo gezeed,
alles. Ze he geen slag meer te werreke!" riep Treeze.
„Toch wel!"
„'t Zal oe toch vremd zijn", hield Leeneke vol.... moar .... joa....
as ge iemans mint dan is alles goed en is alles scon", zei ze onder 'n
zware verzuchting.
„Kun de gij toch geene proat over hebbe", meende Treeze.
„Neee daar hed de scon gelijk af."
„Ons Leeneke, die, die zuukt 't hog, hemelhog!"
„Na 't klOster men de gullie?" Ze zag hen beiden in 't oog maar
antwoordde niet.
Volgens boerengebruik hadden Treeze en Anneke toch het zwarte
trouwkleed gekozen waaraan Leene gestadig bezig was; 't hoofd vol
gedachten, 't opstandig, hart streng bewakend om aardsche begeerte te
weerhouden en te onderdrukken met haar zwakke kracht! Telkens
weer bracht Fried of Treeze bruilofstgrappen te voorschijn, maar de
afkeurende houding van Anneke, de donkere blikken van vader, een
pijnkreuning van moeder drukte scherts en luim dood. Zij zouden dan
wel feste as ze in d'r aige ware; zoo besloten ze. Leeg en hol bleek alles
om hen heen als de lach niet gretig klonk en scherts „de proat nie
bekwikkelde." Zoo zou ze toch niet Beer altijd furtleve heur de. „Neee",
meende Fried, „'ne mins most lache over alles hene; wel, anders dan
wierd de nog begrave veur da ge d'r clod waar en daar ha ie gelijk
geene zin in." Zoo nu en dan, van ter zijde, met een loensch 'oogknipje
veroorloofde hij zich toch nog wel een grap waarover Treeze zich
vroolijk maakte en waar ze gulweg op inging, maar 't wasbleeke ge
zichtje van Leeneke dat triest boven het zwarte naaiwerk uitkwam
weerhield hen dikwijls. Dia doi weze om oe hene. Fried voelde soms
lust om met een gillende kreet de sombere stemming te verscheuren.
Zoo verliepen de bruidsdagen, geen buren die kwamen sieren, geen
feesten, zelfs niet op den trouwdag .
Antoon was gekomen; hij zat wren lang aan het bed van zijn moeder;

hij gaf Leeneke raad en wenken omtrent de zieke. Veel sprak hij met
Anneke en met haar bruidegom. Hij vroeg z'n vader of de nieuwe
zon d'r nou nie enne waar na ze'ne zin?"
„Near, had Rumold geantwoord, en hij was naar buiten gegaan.
Treeze voelde zich niet meer thuis in de omgeving die haar blijkbaar
te somber scheen. Ze begon te verlangen naar het eigen huis; en „da
was oewen bruidstijd nog wel".
Rumold hoorde zijn kinderen plannen maken buiten zijn directen wil
om, hij zag Anna en Treeze met jufferskleeren door huis en hof gaan
en langzaam zette de overtuiging zich bij hem vast dat hij uitgestooten
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en vetdrongen werd. Verder en verder verwijderden zijn kinderen zich
van hem. 't Was of ze uit zijn leven traden met stille tred die hij zou
hooren wegsterven in wijde verten.
Onder die omstandigheden was de trouwdag aangebroken; een
sombere Novembermorgen.
Treeze deed onhandig en verkeerd. Telkens verslikte ize weer 'n
uitbundig lachen dat met zenuwsnikken eindigde.
Leeneke moest helpen haar trouwkleed te schikken en te plooien.
Treeze had de plechtigheid aan dien dag verbonden toch altijd be,
schouwd als een spel, maar nu bleek het haar toch een spel van werke,
lijkheid te worden. In 't diepst van haar gedachten, kiemde nu wel wat
onrust omtrent den stap die ze ging doen „moar ze kon d'r gelijk wel
wa overhene lache, toch wel", meende ze.
De gordijnen wijd open, in kussens, had Leeneke moeder wat op,
gezicht. Met haar bolbleek gezicht, van pijntrekken doorlijnd staarde
ze met haar doffe oogen voor zich heen. Ze wenkte haar kinderen
en strekte haar handen zegenend over hen uit.
Grootvader kreunde en drong zich met de vingers voor de oogen
in de uiterste kamerhoek.
Friedje nam schielijk de witte aster uit z'n knoopsgat toen Rumold
binnenkwam in 't zondagspak met de zijden pet op. Z'n trAken tee,
kenden verbeten berusting.
De stille vreugde die Anneke als iets hoogs, gelukkigs, schoons en
heiligs omsponnen had, deed haar veel vergeten van 't geen om haar
heen geschiedde.
De getuigen: verre geburen, waren gekomen en zonder veel woorden
ging de kleine stoet de laan uit en kerkwaarts. Rumold ging nevens
Antoon, hij liep stram en stroef, alsof hij werd voortgetrokken. „Da
't allegaar zoo van eiges gink teuge ze'ne wil da vrat hem aan 't hart."
Leeneke was gebleven; ze sprak op gedempte toon woorden van
troost tegen moeder en leidde grootvader naar den haard. Biddend
ruimde ze en bracht koffie, mik en kaas te voorschijn.
In haast en zonder veel woorden werd wat gebruikt. Antoon bracht
een toepasselijk woord uit. Fried en Treeze gingen met lacherige be,
lofte van „duk op de Boschdreef te komen", ze gingen 't durp nie uit."
„Ik mag lije da ge 't allegaar veul wa beter verhaauwt als in „de
Boschdreef", zei Rumold.
Fluisterzacht deed Anneke de ibelofte van met Kerstmis te komen,
dan zou moeder beter zijn", zoo vertrouwde ze. Denzelfden dag ver,
trok ook Antoon.
Er staroogde een sombere bite in huis.
't Was na dien ontroeringsvollen tijd een onwezenlijke rust, die hen
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geestelijk veel meer of matte dan de drukste bereddering van vooraf
gegane dagen. 't Was niet de plechtige stilte die vredig was neer
gedaald, maar een last die zwaren druk achterliet.
In zijn eenvoudig teruggedrongen bestaan wist hij zich toch een per%
soonlijkheid. Daardoor te meer voelde hij zich diep gekrenkt en te kort
gedaan. Gedachtenbeelden en herinneringen vulden voor moeder de
holte en leegte van het huis.
XVIII
Er lag een sombere druk op de Boschdreefshoeve; vreemde, dompe
stilte omgaf het huis. Er waarde lets rond dat niet uit te spreken, niet
te fluisteren, niet eens te denken was. Ontzettend en overmachtig
opende het een duister verschiet. Hun oogen zagen de schaduw aan%
donkeren; het naderde, naderde schuifelend en het week niet, het
verijlde niet. De schaduw wred scherper, nam spokigen vorm aan met
knokehanden die hemel en hel aan te wijzen vermochten.
Toen, met een enkel woord had de arts er hen op gewezen. „De
vrouw lag op het uiterste." Dien avond kreeg ze haar bediening en
werd Antoon en Anneke bericht gezonden.
Kille Novemberdag verhulde alles in mistgrijs, de lichtlooze zonne%
bol was overwolkt en bleeke, donzen nevels rustten zacht op velden
en akkers. Rumold was buiten en staarde in het blinde verschiet.
Leeneke kwam de deur uit die met een doffe slag achter haar toe%
viel. Ze liep met groote passen en haar handen wrongen zich samen.
Rumold ontstelde van dien zwaren slag in doodstilte en van Leene's
wasbleek gezicht waarin de oogen verstrakt en wild van schrik stonden.
Met lang uitgehaalde jammerkreten begon Simke te huilen.
Ze zagen elkaar in 't oog. „La ons bidde?", fluisterde ze bevend.

„Joa, la ons bidde", herhaalde Rumold en 't was of hij ineens door.
elkaar geschud was met krachtige, onzichtbare hand en gesleept werd
naar een duistere afgrondsplek waaruit doodsschimmen opspookten.
Hij volgde met onzekeren tred, opengesperd oog en vertrokken mond.
Kille, dompe lucht hing in 't vertrek waar 't half duister was. Hij
boorde zijn handen diep in de zakken, z'n hoofd neigde op de borst,
z'n tanden klemden zich op elkaar. Hij sloeg 't gordijn weg en ging
enkele passen terug.
Op voetpunten naderde Leene, met een brandende kaars die ze
tusschen moeders vingeren klemde. Vreemd speelde het bevende licht
in het uitgebluscht oog. Ze knielden biddend neer; Rumold wrong zijn
pet in de hand.
Gebedspreveling van grootvader, zwoegende ademhaling van Leene,
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't reutelen van de stervende..... Ze zagen elkaar aan. Leene drukte
haar het oog toe, ontnam haar de kaars en vouwde haar handen. Ze
ging naar buiten en geruischloos sloot ze de blinden. De kamer lag
in duister. Ze sloeg met bleek geflakker een wit kleed over de tafel,
ontstak twee kaarsen waartusschen ze een kruisbeeld plaatste dat nu
een zwarte schaduw op 't muurwit, fel afteekende. Ze deed de klok
stilstaan en keerde den spiegel. Rumold zag in het onzekere flikkerlicht
telkens Leene's doodsbleek gezichtje opspoken en de duistere schaduw
van haar verwrongen gestalte glijden langs de wand. IJskoude hui,
veringen glisten hem over den rug; 't was of hem 't hart ineen gewron,
gen werd. Hij staarde over zijn vaders verschrompeld lichaam en over
Leene's schimmig hoofd in holle leegte, in wijde eenzaamheid, naar
zijn akkers en velden, die rustten onder bleeke nevelen als onder
doodswaden.
MARIE GIJSEN
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'N BELANGRIJK BOEK
Dat is et bock van Oscar Huf S. J.: De H. Communie als Offerspijs,
dat de lezer binnenvoert in et rijk van de diepste schoonheid, et rijk
waar alle zielen zich strekken op het kruishout Christi, om zo uit de
pracht van hun rode wonden de lelies van et blankste geluk en de
diepste vrede te laten openbloeien; et rijk waar alle mensen zich als
broeders kunnen samenvinden, knielend voor et Lam. Dit boek geeft
niet 'n uitwendig betoverende schoonheid die bij 't eerste gezicht over,
weldigt en spoedig daarna vergeten is; -- tot de schoonheid die hier
schuilt, moet je gaan in alle eenvoud, en je te luisteren leggen met klop,
pend hart, en diep in de gebroken ogen van Christus kijken; Hij belooft
de diepste schoonheid, de levens,schoonheid, als je je leven wilt laten
wentelen om 'n onwrikbaar,sterke as: de H. Kommunie met Hem.

0 0 0
De H. Kommunie als Offerspijs, heet et, en daardoor wordt et aksent
gelegd op de Paulieniese opvatting der H. Kommunie, waardoor de
Kommunie wordt ingeschakeld in et verband van et Offer der H. Mis.
Vie kommuniseert, ontvangt et H. Lichaam en Bloed van de op 't
altaar in onbloedig hernieuwd Kalvarie geofferde Christus. Nuttiging van de Offerspijs, die is Jezus' H. Lichaam, moet zijn: bewuste deel,
name aan Jezus' Offer zelf, omdat de Kommunie de Offermaaltijd is.
't Is vooral voor de praktiese konsekwensie, 'dat deze opvatting van
belang is.
Men ziet de H. Kommunie te vaak uitsluitend als zielespijs, als et
voedsel, dat et leven der ziel komt herstellen, oriderhouden, versterken.
Door et ontvangen der H. Kommunie worden wij dus steeds meer deel,
achtig aan et goddelik leven. Zo ziet et Sint Jan.
Maar Sint Paulus, terecht meermalen gehuldigd als de pedagoog, geeft
on aan: de weg waarlangs wij van onze kant et eerste komen tot dit
rezultaat: eenwording met Christus. En die weg is et zien der H. Kom,
munie als et Offer. Door et ontvangen der Kommunie wordt de kom,
munikant een met et Lichaam van Christus dat geofferd wordt, met
Zijn vergoten Bloed. En door deze „inlijving bij de Kristus in offer,
staat, gewordt ons heiliging en vergoddeliking van leven door de
genade."
De beste gesteltenis waarin men dus nadert tot de H. Kommunie, is
die van volledige overgave van zichzelf met ziel en lichaam aan
Christus.

0 0 0
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Et eeuwigdurend herhaald: „Laat toekomen Uw rijk", is 'n bede om
uitbreiding van et rijk Gods in de zielen der mensen, et rijk van
schoonheid en broederschap, om de schone God die onze fbroeder wil
zijn. leder mens die dit rijk sterker wil grondvesten in zijn ziel, leze in
dit bock 6en van de wegen, de weg die door donkere lijdenssmart voert
tot de lichtende toppen der Godheid.
Maar van zeer groot belang is dit werk voor de kunstenaar, de
zich in 't openbaar uitende kristen. Omdat hij spreekt tot, en dus
mede de verantwoordelikheid draagt voor de zielen, waartoe hij zich
richt.
En waar deze zielen — de honderden lezers en beschouwers — zich
niet plegen af te geven met kunstgeschiedenis, zelfs niet met de eigen,
tijdse, hoezeer dit te betreuren moge zijn, vrage de kunstenaar van
't ogenblik zich wel degelik af: hoe de lezers tegen (zijn produkt zullen
aankijken.
Men — en onder die „men" zijn zielen die 't ver gebracht hebben.
in 't geestelik leven! — men verwijt de jonge kunstenaars van onze
dagen 'n zekere ongeordendheid in hun geestelik leven, 'n extatiese
„mystiek die niet op twee benen staat". En al moge er 'n zeker onbegrip
van kunstuiting schuilen in dit verwijt naast 'n misschien te geringe
waardering voor et heugelik streven der jongeren, — valsverklaard
mag dat verwijt niet worden. Overtuigd als ik ben dat dat onrustige
mettertijd verdwijnt om plaats te maken voor klaardere bezonkenheid,
kan ik veilig toegeven dat er nog onrust en troebelheid van denken en
voelen bestat. Maar als wij de lezers geduld verzoeken voor 'n nood,
zakelik proces, kunnen wij zelf trachten zo spoedig mogelik de
grootst mogelike klaarheid te bereiken om niemand — die daar aan,
spraak op meent te molten maken — te storen in et zuiver geestelike
leven.
Om te beginnen moeten we niet blijven rondlopen met vaag huma,
nitaire ideen, alleen gebazeerd op 'n gevoelsstemming. Een van de
kenmerken der jongste kunst is 'n zich plaatsen in de realiteit van et
leven, met als gevolg 'n blijm'oedig zich overgeven van de kunstenaar
aan de mensheid, en 'n graag dulden en dragen van smart en leed om
harentwille. Zeker, 'de menselike ziel is van nature kristen, en velen
streven uit louter natuurlike aandrang dit ideaal na. Maar als werkelik
de felle slagen komen, en telkens opnieuw tot de verbrijzeling toe? Dan
keert men zich af — tenzij: dit ideeel streven berust op 'n zo reeel
mogelike bazis.
'n Waarachtig,sterke, durende offerliefde is alleen mogelik, indien
deze lief de gekonsentreerd wordt op 'n individu, waarom en voor wie
men alles dragen wil. In laatste en eerste instansie is dit God, de
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eeuwige onvergankelike, tegen wie men ook in de bitterste nood leunen
kan. En wanneer dus ooze jongste kunstenaars zich niet willen te
buiten gaan aan deklaraties van menseliefde en exclamaties van Gods
zieningen waar niemand iets mee kan aanvangen — maar als zij willen
spreken tot en desnoods hun ziel te bloede willen laten slaan voor
'n gemeenschap, moeten zij zoeken 'n rale bazis, en liefst zo een, waar
ook heel de gemeenschap waarmee en waarvoor zij willen lijden,
op steunt.
En die bazis vinden zij door de H. Eucharislie te maken tot middel%
punt van hun leven. Dan is er 'n kern die niet verschuift, niet afhangt
van tijdelike dampkringsverschijnselen. Dan lig je vastgeakkerd in de
eeuwigheid. — Daarom, om te komen tot 'n klare enkelvoudigheid
van wezen, wat betreft et offeridee, leze men Huf's boek. 't Is geen
wetenschappelike verhandeling waar je 'n speciale vakansie voor
nodig hebt om et verband met et leven te leggen; 't is niets anders
als leven. 0! dat Leven met z'n hoofdletter dat zo gebenedijd wordt
en zo vaak verkeerd gezocht.... „Et leven" is alleen te vinden om en
in en door God. En zo dient de H. Kommunie ook, goed opgevat,
heel de dag door, z'n bewust geweten en diep doorvoelde gevolgen mee
te brengen, in 's mensen praktiese gedragingen als gekruiste met Chris
tus. En wie kan ontkennen, dat zij die niets waren om Christus' wil,
die zichzelf heel.ewal aan Hem als offer hadden opgedragen, geweest
zijn: de sterksten en vreugdigsten? En sterkte en vreugde is 't eerste
wat de kunstenaar van deze tijd te geven heeft.
a a
Waar ik niet bevoegd ben over de theologiese waarde van dit werk
te oordelen, moge slechts een enkele opmerking over de stiji van
Huf's boek volgen. Die is dunkt me of en toe, niet altijd zuiver,
want uiterlike lyriek, van buitenaf aangebrachte lyriek in adjektieven,
opeenstapeling van woorden, enz. Dat verzwakt meer dan 't versterkt.
Deze stof moet van binnen uit spreken. 'n Betoog als dit draagt zo'n
schat van innerlike rijkdom, dat de meedenkende en meevoelende lezer
daardoor van zelf ontroerd wordt. En prees Cyriel Verschaeve als de
schoonheid der Evangelieen niet hun rijke innerlikheid naast 'n zo
sober uiterlik?
Arnhem, 17 Junie 1923.

GERARD KNUVELDER
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STATION
Wachtend station:
over 't lange perron
zenuwachtig gedribbel van mensen, die weinig reizen,
bewuste nonchalance van die et gewoon zijn.
God is ver.
De trein, de trein!
Rij letters uit roepende mond
op reklamebiljet.
Ramp onder et hoog overwelfsel:
alle hemelen storten in,
donderend.
De trein stopt giechelend: ze hebben zich weer angstig gemaakt
om niks;
verschrikking trekt langzaam op : rookwolk na geweerschot.
Kondukteurs.roep, openklappende portieren,
stormloop van wachtenden:
de trein is de zekerheid,
voor een paar uur bevrijding van twijfel en angst,
je voelt er je leven niet meer:
(terwij1 't stormt over eindloze verten
rook je rustig een siegaar,
't eentonig geschok van de widen
breekt al je pijn stuk,
overstemt al je angst).
Die uitgestapt zijn
gaan moedeloos de tunnel in
naar de uitgang:
ze zijn hun zekerheid weer kwijt:
weer begint voor hen
angst om de wijde hopeloosheid van et leven.
GERARD WIJDEVELD
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NIEUWSTE TAALKUNST
4
SPEL VAN SINT LAMBERTUS, in drie bedrijven met proloog, door
CHR. MERTZ, pr., Historische inleiding door P. Albers, S. J., Uit,
gever, Missiehuis Leienbroek Sittard, 1923.
T'is wel 'n groots gebeuren dat openluthtspel bij de feesten van de
heiligdomsvaart in onze oudste Nederlandse stad, de mooie stad, de
Roomse stad Maastricht. Alle kunsten zijn opgeroepen om die edele
manifestatie van katoliek geloof te vieren in uitjubeling van schoon,
heid. En terecht. Want geen sterker, geen zuiverder schoonheid dan
geboren uit de ziel van 't kristendom, omdat geen andere menselike
openbaring de Goddelike Schoonheid dichter benaderen kan. En ook
geen machtiger menselike openbaring van 't katoliek geloof dan de
openbaring in schoonheid van z'n goddelik wezen.
Jammer, heel jammer, dat nu juist de kunst van 't woord, de kunst
die 't machtigst ide ziel van 't kristendom te openbaren had, zo droevig
ver van de schoonheid is verwijderd gebleven. Hoe diep had door de
werkelikheid van 't goddelike in de ziel van 'n heilige 't goddelike
in onze ziel kunnen indringen, als we wezenlik 'n heilige, dus grote
menseziel konden aanschouwen. Al hadden we maar 'n enkele schijn
gezien van 't onoverwinnelik goddelike in de strijd tegen de zonde,
tegen de laagheid van 't kwade.
Maar we hebben gekregen 'n spel van woorden, heel veel woorden,
'n spel van veel figuren die aan de buitenkant er uitzien als mensen,
en doen als mensen. Maar mensen hebben we niet gezien, geen enkele.
T'is 'n spel van Sint Lambert, die om z'n verdediging van de huweliks,
trouw de marteldood sterft.
Verdere hoofdpersonen moeten zijn Pepijn, Plectrudis zijn gemalin,
Alpais de minnares van Pepijn, Dodo haar broer en misschien nog 'n
paar andere. Ook is er 'n nar. Dit laatste waarschijnlik, omdat Shake,
spere dat ook wel 'ns heeft.
Die nar spreekt ide proloog, en komt zo nu en dan nog eens te voor,
schijn. Maar ook die nar is geen nar: hij is niet geestig, en is niet
vlijmend van diepere levenswaarheid. In de proloog is ie onuitstaan,
baar: hij schuift 'n doek weg voor 'n missiekruis, en spreekt dan over 't
kruis, en dat te midden van vage verwarde uitspraken als nar; dat is
ergerlik grof. Trouwens t'is een van de vele onhebbelike vertoningen
in dit stuk, dat heel 't spel door er 'n „groot kruis" moet zijn „met twee
lichtdragers aan elken kant", meestal echter door 'n gordijn bedekt.
T'hele eerste bedrijf wil ons geven de „Terugkeer van de jacht"
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Pepijn is op jacht geweest, en wordt terugverwacht. Die jacht moet
't hele stuk beheersen ;telkens wordt er gezinspeeld op 'n jacht, op
jagen; en zo is Pepijn 'n jager, en Dodo jaagt op 'n buit, vermoedelik
wil ie op een of andere wijze de heerschappij, maar we komen er niet
achter.
Alpais wil Pepijn huwen, dat is haar jacht, haar buit; maar 't
duurt heel lang, voordat we dit zo'n beetje snappen; Sint Lambert
is ook 'n jager; wat zijn buit is, is me niet tduidelik geworden. Ook
wordt er veel gewerkt 't hele stuk door met adelaars en arendsjongen,
vermoelik zo wat nagedaan van Napoleon II van Victor Hugo en
L'Aiglon van Rostand. Deze adelaars zijn dan Dodo en Alpais, en ook
Pepijn en Alpais, de eerste twee adelaars uit een nest, en de twee
anderen moeten zowat 'n paar worden die hemel en aarde beheersen.
Welnu 't hele eerste bedrijf is dan die terugkeer van Pepijn's jacht,
partij. We horen zo'n beetje van Alpais, van een van St. Lambert's
gezellen, van Dodo, van Lambertus, van Pepijn, en 'n vracht dienaars,
wachters, enz enz., en als dan dat eerste van de drie bedrijven uit is,
hebben we nog niets.
Wat is er nu toch aan de hand? Wat is Pepijn voor 'n man? wat is
die Alpais? wie is Dodo? Niets van te zien; geen enkele kijk in de
zielen van die wezens. St. Lambert? Niets alweer; ja, mag ik 't zeg,
gen. de enige indruk die mogelik is: die bisschop is 'n zoetelik, ietwat
wouwelend man, ook schijnt ie jager te zijn. Iemand die voor zijn
plicht de marteldood zal ingaan? We kunnen er zelfs geen flauw ver,
moeden van krijgen.
Wat verwachten we nu aan 't eind van 't eerste bedrijf? 'N levens
strijd tussen, ja tussen wie? Wel, we verwachten niets. T'is niets meer,
denk je zo, dan 'n klein jaloezietje misschien van kinderen onder
mekaar, die met bloemetjes spelen en grote woorden gebruiken en
vooral veel woorden, en trachten grote mensen na te doen. Ze doen
allemaal saai en vervelend.
In de volgende bedrijven wordt dat niets beter. Neem nu de eerste
tonelen van 't twede. Wat betekent dat toch?
Dit bedrijf is „Het feest", en bladzijden lang horen we niets anders,
dan dat 't feest zal zijn, op de manier van de allerflauwste komedie,
stukjes, waar 'n paar knechts of zo ons 'n tijdje bezig moeten houden,
terwijl ze zogenaamd de boel in orde brengen. We schieten niet op.
Dit bedrijf moet dan de eigenlike kern zijn. Maar n' ziel, 'n mens,
krijgen we alweer niet te zien: woorden, woorden en allerlei vertonin,
gen. Wat wil Pepijn nu toch? Gebeurt er jets in die man; is er iets in
zn' ziel gebeurd; drift, wat is er toch? Niets te zien. En Dodo? En
Alpais? We merken hier wel half dat ze Pepijn's vrouw wil zijn. Maar
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waarom? Wat leeft er in de ziel van die vrouw? Hartstocht? Eerzucht?
Beide? Niets te zien. Je mag er naar raden. Woorden alweer over buit
en adelaars, en bergtoppen en rozen, en ook dat alles door elkaar,
vooral rode rozen. Plectrudis treedt ook op: laf, zwak, en 'n heel zoete,
lik kijfpartijtje in tegenwoordigheid van 't hele gevolg. En nu begin je
te denken: er is iets, maar t'is allemaal onduidelike buitenkant. En
Sint Lambert hier? De man die den echtbreker Pepijn de waarheid
zegt?
In 't 6e toneel van dit bedrijf krijgen we dan 't grote woord van
St. Lambert, maar zo ellendig, dat ik 't 'n belediging noem die heilige
bisschop aangedaan. En met 'n vertoning van uiterlik gedoe, die een.
voudig belachelik is. T'is dan drinkfeest met zang en dans. En na
't zonderlinge optreden van Plectrudis krijgen we bij dat drinkfeest:
de bisschop voorafgegaan door koorknapen, die Ecce sacerdos zingen;
t' kruisbeeid zien we tussen twee kaarsen, 'n evangelieboek wordt aan,
gedragen. Is 't niet ergerlik belachelik?
En wat doet St. Lambert in dat groot vertoon? Wel, netjes op de
manier als in de H. Mis, tussen twee brandende kaarsen voorlezen uit
't Evangelie de geschiedenis van St. Jan de Doper, gedood in de ge,
vangenis door Herodes om Herodias.
Heel die uitwendige toestel moet alweer verhullen de zwakheid van
de schrijver, die ons de kloeke St. Lambert niet geven kan. Dat evan,
gelie had niet voor Pepijn gelezen moeten worden, maar voor Umber,
tus, om hem te doen beseffen, hoe hij z'n plicht had moeten doen als
Joannes, en klare taal spreken als deze: „Want Joannes zeide hem:
Gij moogt haar niet behouden." Kort, eenvoudig, en duidelik.
Maar hoe kon dat hier? Er was ons nog niets gebleken van 'n afdwa,
ling, laat staan van 'n echtbreuk van Pepijn. We horen alleen telkens
van die rode rozen. Wat is er toch?
Een goed woord zegt Lambertus, maar vaag algemeen: „Dock wie
zich zelf fbeheerscht, is groter dan Pepijn."
De eenvoudige beschrijving van Pater Albers in de inleiding (blz.
XII) doet ons de persoonlikheid van deze bisschop tegenover Pepijn
en Alpals heel wat sterker zien, dan al dit machteloos vertoon in staat
is te doen.
Er wordt geprobeerd iets van zielegrootheid in Plectrudis te laten
zien, en t'is niets dan opwinding, allemaal hier op dat feest voor 'n voile
zaal. Vermakelik 'bijna is de kritiek op heel die vertoning die
aan 't slot van dit 6e toneel Alpals geeft met de onnozele vraag: „Hoe
lang nog Heer?" En als Plectrudis, let wel, daarop zegt (in hevigste
opwinding): „Zolang tot ik m'n eigenkinderen dood met eigen hand. .. .
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en dan mij zelf!" dan is 't antwoord van Pepijn: „Plectrudis, zwijg,
't is nu genoeg." — Ja juist, t'is meer dan genoeg.
En willen we de scherpste krietiek op heel 't gedoe van Lambertus?
Op 't eind van 't 1 le toneel zegt Alpais tot Pepijn: „Is onze vorst
dan nog 'n kind, 'n jongen die op 't bankje zit, en braaf en zwijgend
luistren moet, naar wat de meester zegt? En als hij omkijkt, omdat
buiten 'n vogel fluit, nog klappen krijgt?'
Juist dat is ook onze indruk. Want wat is er toch te doen?
,,De rechtszitting" zo heet 't 3e bedrijf. En nu krijgen we weer op
de bekende manier met dienaren enz. allerlei tonelen, om ons mee te
delen, dat Pepijn 'n plechtige rechtzitting houdt: drie grote bladzijden
vol; op de 4e horen we dat er iemand vermoord is. Geen flauw ver.
moeden, wie dat is.
We merken dat er nog wat te doen is bij Lambertus 'woning, en op
de 7e bladzijde menen we wel dat Lambertus gedood is. Dat is ken
merkend voor de manier van deze schrijver. Die kan niet rechtuit jets
zeggen, alleen met veel omhaal, heel geheimzinnig, en daarom duurt
alles zo lang. Als ie alles eenvoudig en duidelik gezegd had, was 't hele
spel geen vier bladzijden geworden in plaats van 69.
Zo gaat dat bedrijf dan door; met heel veel bladzijden weten we
dan, 'dat en hoe St. Lambert gedood is, maar dat ie martelaar is om z'n
verdediging(?) van de huwelikstrouw, daar blijkt niets van. Dodo,
de moordenaar, wordt ter dood veroordeeld. 'N goede vond is, dat
Plectrudis na dit vonnis zelf recht wil spreken, en nu genade vraagt
voor Dodo. Maar er is niets gemotiveerd in dit hele stuk, omdat niets
uit de ziel komt.
En nu loopt alles glad. Pepijn bekeert, Dodo bekeert, Alpais bekeert,
allemaal door St. Lambert de Martelaar. Hoe? Waarom? We hebben
vroeger niets gezien, we zien nu ook niets van 't inwendig menselik
'even, waarvan 't toneel toch altijd de verbeelding wezen moet.
De schrijver mist de eenvoud, omdat de eenvoud z'n armoe zou
tonen. Hij ziet en doorvoelt nog niets van 't eigenlike leven in de mens,
van wat in de ziel woelt en werkt, van hartstocht en streving, van de
onophoudelike strijd tussen goed en kwaad, tussen 't goddelike en
duivelse, in de menseziel. En nu geeft hij alleen 'n uitwendige schone
schijn van 't leven? Ook dat niet, want dat kan niet. Uitwendigheden
in vormen en kleuren, kan 'n kunstenaar alleen geven, en dan geeft ie
wezenlik'heid. Maar als hij de verschijningsvormen tracht te geven van
't leven, zonder dat leven, omdat hij 't leven niet kent, dan wil ie jets
onmogeliks, dan wil ie de loze norm van jets dat er zelf niet is, dan
geeft ie leugen, die zich onmiddelik in z'n leegheid openbaart. En al
die bonte kleurige lappen kunnen niets anders omkleden dan 'n rieten
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ledepop, en al die rumoerige geluiden schreeuwen alleen hun holheid uit.
Geef 't leven, laat 't leven zien, laat dat leven voelen in de diepste
verborgenheid van onze eigen ziel, en ge zijt kunstenaar. Kunt ge dat
niet, blijf dan of van dat 'even, want ge zijt 'n schenner van 't leven,
van 't diepste en edelste, dat God geschapen heeft als Zijn beeld en
gelijkenis, als 'n schepsellike herbeelding van Zijn eigen goddelik
Leven.

0 0 0
•

Moet ik tot nadere bevestiging nog voorbeelden geven van de laffe
slappe stijl in dit spel? Ze zijn natuurlik to vinden op iedere bladzij,
omdat er op geen enkele bladzij 'n zuivere uiting van 't leven is. Zie
hier dan enkele.
Blz. 2 (Proloog). De nar beweert: „Ai mij! — in de openglanzing van
'n oog, van 'n menschenhart: de liefde voor 'n oogenblik begrepen."
De openglanzing van 'n oog, wat is dat? 'N open oog dat glanst, dat
kan ik zien; maar 'n oog glanst open, hoe gaat dat? Nog erger de open:
glanzing van 'n menschenhart; wat is dat? en dan dat niets,zeggende:
de liefde voor 'n ogenblik begrepen.
De onmiddelik volgende zin: „De mensch blijft het raadsel, het
eeuwige raadsel dat daar staat in z'n schoonheid, dat wil zeggen: de
barmhartigheid Gods, of den haat van den Booze!"
Ilc, vraag alleen maar naar de laatste woorden. Wat betekent dat?
Is die schoonheid de barmhartigheid Gods of de haat van den Booze?
Blz. 4 (le Bedr., 4e toneel) „Vrede witter dan de sneeuw, door 't luide
klagen van hot yolk in nood, met droppels bloed gekleurd."
Wat is dat: vrede die witter is dan sneeuw? Woorden anders niet.
En die sneeuw is door het klagen van 't yolk met droppels bloed ge,
kleurd. Wat is dat voor 'n operatie, of wat voor 'n kleurmetode? Al,
weer woorden.
Blz. 10 (le Bdr., 5e toneel) „De weg van onzen plicht is de weg van
's Heeren Kruis. Daar bloeien uit de doornen de rijke, wilde rozen en
zingen op de takken de nachtegalen over dag en in het duister!"
Ja 'we begrijpen wel zo ongeveer, wat de schrijver eigenlik wil zeggen.
Maar waarom zegt ie dat zo mal? Bloeien die rozen (uit de doornen)
op de weg of uit dat kruis? De weg van 's Heeren kruis, is clat de
kruisweg van de Heer, van Kristus zelf dus, of wat anders, zo maar in't
algemeen de weg van 't lijden, en bloeien daar langs dan de rozen,
en zingen in die rozetakken de nachtegalen? Wat wil U ons doen zien
en voelen?
Op biz. 11 (6e toneel) staat 'n jachtliedje. T'is erger dan onnozel.
Neem nu de eerste stroof:
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De jager stormt
door struik en doorn,
weergallemt de roep
van den 'koperen hoorn,
door veld en bosch
met hond en ros!
Eerst dat door struik en doorn, hoe zit dat? is die doorn geen struik,
of wat wil hij eigenlik zeggen?
En tracht nu 'ns uit de volgende regels wijs te worden: ik heb van
allerlei komma's geprobeerd; maar ik zie geen kans.
Met hond en ros, lopen die alle twee naast de jager? Hoe moet dat?
Alles even ongelukkig.
Van die vulsels met loze woorden krijg je ieder ogenblik. In de
laatste stroof:
Wat veert of pluimt,
wordt de buit van de dood.
Een van de twee is te veel,
Niets dooft of bluscht
den jagerslust.
We kunnen kiezen, de lust doyen of blussen.
Ook zo'n jachtliedje moet 't leven uiten, en niet alleen wat aardige
woordjes geven.
Nog 'n voorbeeld van slappe woordenverzameling!
Blz. 14 (7e toned): „brie ,dagen lang van 's morgens vroeg tot
's avonds laat doorjoegen wij de bosschen van het Kempenland en
drilden speer na speer en schoten pij1 op pij1 en uit de lucht viel seer,
wer, havik, keer op keer voor onzen voet. En uit de vennen, door de
struiken haalden onze brakken 't neergeschoten waterwild, en hert,
en beer en marter, vos en hinde, stuk na stuk." Onbeholpen en erger.
Wat zien we nu? Niets.
Blz. 15 (8e toneel) van 'n „adelaar op de top der bergen" (let wel
op de top der bergen) wordt gezegd: „Daar ziet hij heel alleen de zon
in het gelaat en sluit zijn oogen nooit." Wat is dat het gelaat van de
zon?
Onmiddelik daarachter: „Zelfs de sperwer laat zijn breede kringen
vallen uit elkaar en zoekt zijn heil slechts in de vlucht." Och, u ziet
niets, u vertelt maar wat.
Alpais verzekert op dezelfde bladzij o.a.: „Maar ik het arendsjong,
weet in het duister van de diepste dalen met stormende vlucht het
donker van den nacht te scheuren en te klieven en mijnen buit te
heffen, hoog, omhoog, en altijd hooger, tot ik eenzaam bij het lichten
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van de maan mij voldrink aan alles, wat 'n adelaarsjong verlokken kan."
Ach jonkvrouw wat doet u toch raar. En dat donker van de nacht
schijnt erg hard te zijn; en nu komt ineens de maan op, en wat drinkt
u toch daarboven, hoog, omhoog, enz.?
En zo gaat dat maar door; vooral als die adelaars komen, dan is 't
om wee te worden (blz. 16 en 17).
Zo kan ik op iedere blz. de vöorbeelden aanwijzen; nog enkele maar
van d'allerergste.
In 't 2e bedrijf krijgen we 'n paar liedjes:
Blz. 25/26, 3e toneel, de twee eerste strofen zijn zo kwaad niet. Maar
verder? en deze stroof?
Maar in den sombren kouden nacht
stond op ide Oostenwind,
die bracht de bloesems van den dood,
de sneeuw, zijn kille kind.

Dus die bloesems van de dood dat is de sneeuw, maar bloesems van
de dood? Is de dood dan 'n boom of zo iets. En diezelfde bloesems
zijn dan ook 't kille kind van de oostenwind.
De laatste stroof is nog gekker:
Ach zon, waarom schijnt gij zoo fel
in 't valsch en wreed seizoen?
Er vriest zoo menig hart in twee
op eenen achternoen.
'T dansliedje (blz. 27) is al net zo:
Wat zijn:
zwevende, bevende viindersovanoglans?
Wat is dit:
Sterren ontwaken met zwijgenden schroom:
Ver aan de lucht een verijlende droom....
Blz. 34 (6e toneel). Plectrudis (in hevige woede) verklaart: „'t Is feest,
Dodo! Het feest der lang getergde vrouwenziel, van 't uitgeknepen
moederhartl .... Ilc roep het yolk en vlam hun toe: Zijn er dan geen
moeders meer onder jullie?"
Blz. 40 (12e toneel). Van St. Lambert zegt Dodo: „Die in z'n sombere
woning daar, z'n grillen uitbroedt, als 'n hen haar kuikens." Bedoelt
u 't zo, of moeten we 't zo niet zien? Maar waarom zegt u 't dan zo?
En vlak daarop beweert Alpais: „En voor die kuikens moeten
adelaren wijken" (Met die adelaren bedoelt ze Dodo en zich zelf). Dus
wel bedoeld met die kuikens?
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Blz. 42 (14e toneel) Alpais: „Werd heel de aard een paradijs en rees
de roode zon uit zeeen van het allergoudenst licht, boven een oceaan
van lief de."
Ik kan 't niet bij elkaar krijgen. Wat bedoelt u eigenlik? Aileen
woorden?
Blz. 53 (3e bedr. 9e toneel) van St. Lambert wordt getuigd: „wie
bedroefd was, nam hij mede onder zijnen wijden mantel en lies ze
snikken aan zijn eindeloos hart."
Dat bedoelt de schrijver zo presies niet; ja maar, wat dan?
Blz. 61 (lie toneel) van St. Lambert's hart: „Het klopt niet meer, en
toch, ook in zijn dood, jaagt het de liefde naar ons been!
Jets verder zegt Plectrudis van datzelfde hart: „Dat hart is bloed,
dat bloed is lijden! Met dat bloed aan vingers en aan ziel breng ik aan
alien, heel in zijnen naam, en in den naam van den Gerechte aan het
kruis, de liefde weer."
'T spel sluff ook met 'n lied aan St. Lambert, 'n lied dat ons niets
zegt, of erger, bijv. de voorlaatste stroof:
Gij winnaar van den grooten prijs
na uwe harde, aardsche refs!
Leer ons door den kamp der dagen
onze levenslampen dragen,
groot en rustig, zonder klagen,
zonder schemer, zonder pijn,
leer ons alien vroolijk zijn!
Nu maar alleen dit: hoe is dat met die levenslampen? die moeten
we dragen in de kamp, in de strijd dus? en de kamp der dagen, u
bedoelt? En die lampen mogen geen schemer geven; en wat is dat:
zonder pijn, enz.
En heel dit spel door wordt er gesold met kruisbeelden, en kaarsen,
en zegeningen, en kerkelike gezangen, en plechtigheden, allemaal om
de armoe te verbergen onder 'n schijn van uiterlik vertoon. Treurig.
Waarom heb ik zo lang over dit spel gesproken? Is't niet veel beter
over zulke dingen eenvoudig te zwijgen? En zo 'n toch goed bedoelde
poging te moeten of wijzen, is 'n hard en droevig werk. Maar juist bij zo
groots opgezette feestelikheden is de inwerking van 't onschoon, in
de schijn van schoonheid, en vooral verenigd met werkelike schoow
heid zo noodlottig, dat 't plicht was te wijzen op deze mislediing. Ons
goede y olk wordt op die manier nog meer opgevoed in 't onschoon,
en kan de schoonheid niet meer zien. T'is dezelfde misleiding als me(
de massa lelike dingen in de beeldende kunst. Als 't maar godsdienstig
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beweert te zijn, wordt 't mooi gepraat door de dwaaste loftuitingen.
We zijn als katolieken verplicht ons yolk beter en eerliker op te voeden.
Des te meer betreur ik deze droevige mislukking van 't toneelstuk op
zich zelf, als dramatiese verbeelding dus van 't leven, omdat de andere
kunstenaars van de bouwende, beeldende en muziekale kunsten de
uitwendigheden van 't leven, die zij te uiten hadden, bij dit spel in
schoonheid hebben weten te geven. Daarover spreekt een der andere
redakteuren, die hun werk heeft mogen aanschouwen.
Voordag van Sint Lourens,
9 Augustus 1923.

H. W. E. MOLLER
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'T SPEL VAN SINT LAMBE'RTUS
Bij de opvoering van Zondag 22 Julie.

Terstond treft de toneelbouw: 'n ontwerp van de Maastrichtse bouw,
meester van der Sandt. Als omgeving voor 'n openlucht,spel moest 't
voldoen aan de biezondere eis van onveranderlikheid: 'n naturalistiese
aanpassing bij 't gesprokene was terstond uitgesloten.
Deze onmogelikheid dwong dus de bouwmeester tot wat we zouden
willen noemen: 'n idealistiese omsluiting van 't spel: 'n aanduiding van
plaats en omstandigheid, geen natuur,getrouwe weergaaf: 'n omgeving
derhalve, genoeg bepaald om de drie uur lange fiksie van de toeschou,
wer gedurende de verschillende eigen plaats vragende bedrijven niet
te storen, en tegelijk ook algemeen genoeg om gedurende heel 't spel,
verloop onveranderlik te kunnen blijven.
We weten niet of ook de plaats, 't Vrijthof n.l. met als achtergrond
de St. Servaes, door de bouwmeester zelfstandig is uitgekozen. In alle
geval: 't was 'n voortreflike keus: niet enkel wegens de betrekkelik
stille ligging van dit plein,gedeelte, of wegens de poetiese bomenrij,
waarvan in de speelruimte n' heel natuurlik gebruik werd gentaakt:
maar vooral wegens de statige arc'hitectuur, die met haar romaanse
torens, haar sobere ornamentiek, als van zelf de glorieuze Maas,
trichtse tijd van bisschop Lambertus te binnen bracht: 't spel, in deze
plechti g e omgeving, moest wel 't spel van de Heiligdoms,vaart worden.
De moderne toneel,bouw van v. d. Sandt was met deze middeleeuwse
bouw niet in strijd, omdat beide waren opgetrokken met 'n zelfde be,
ginsel: edele zelfbeheersing en bewuste doel,stelling.
We twijfelen er echter wel aan, of deze opzet van de toneelbouwer
voldoende begrijpende waardering zal hebben gevonden, omdat we
ook op dit gebied gewend zijn aan allerlei onlogiese strukturen, aan
onverdragelike opdringerigheid, onsmakelike kleuren en onmogelike
nabootsings,manies: zodat 't bij velen 'n al te vreemd verschijnsel
wordt, wanneer daar 'ns gelukkig en gedurfd van afgeweken wordt.
0 0 0
De figuratie onder leiding van de heer D. Sassen was 'n lust voor
't oog, was bij voile ontlpooiing der groepen overweldigend door z'n
eindeloosheid zoals bij de opkomst van 'de jachtstoet in 't eerste bedrijf:
dan weer statig hoofs, rondom de feestdis, en uitbundig van zelf,
bewuste Maastrichtse heilige,viering aan 't slot van 't stuk.
Maar uitgedacht te veel naar aanleiding van 't spel, en te weinig in
't spel, verloor ze meermalen 't ondergeschikt karakter, dat haar toch
eigelik alleen toekomt, funktioneerde uiterlik in 't drama, versterkte
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de strijd der karakters niet, en maakte dit stuk, als drama bedoeld,
wel is waar tot 'n hoogst boeiend en aesteties kijkspel, maar daardoor
tevens tot 'n lagere soort van kunst,uiting, als de oorspronkelike be.;
doeling voor dit werk bestemd had: op sommige ogenblikken hoorden
we niet meer naar de tekst: ze werd bijkomstigheid: dit moge pleiten
voor de figurati&inzich, maar als ondergeschikt deel van 't drama
werd haar betekenis op deze wijze te veel over de aandacht heersend:
dit was mijns inziens 'n fout: ofschoon bij minder dramatiessterke
delen 'n gelukkige fout.
Dit luisterrijk spelen met groepeffecten deed zelfs enigszins stotend
aan in 't 2de bedrijf, waar 't allerintiemste gesprek tussen de man
Pepijn, de vrouw Plectrudis en de verleidster Alpdis in 't bijzijn van
'n grote menigte van aandachtigauisterende hovelingen, zich voltrok
in de allergrootste openhartigheid. *)
De meeste stoornis in 't dramaties verloop gaf echter de dans, omdat
ze op zich zelf 'n meesterstuk was van ritmering, van kostumage en
gestileerd gebarenspel: toen werd ongetwijfeld in 't geheel niet meer
gedacht aan Pepijn, Plectrudis en Alp 't eigelik spel stond stil en
'n nieuw begon en vroeg terecht de voile bewonderende aandacht.
0 0 0
't Muzikaal gedeeite, werk van de heer Franssen, kon ons over 't
algemeen goed bevallen: vooral 't begeesterend slotkoor, dat ten
opzichte van 't wat ordinair aandoende jachtlied, zich sterk verhield
en de feestelike stemming opjoeg tot haar hoogtepunt. De zanger Eatha
was die dag niet bijster gelukkig, en faalde hier en daar wanhopig,
zodat er moeilik te oordelen valt over ,dit lied in 't 3de toneel van 't 2de
bedrijf: maar ware 't niet voorzichtiger geweest, en tegelijkertijd
tuurliker om de begeleiding tot desnoods 'n enkele guitaar of luit te
herleiden, in plaats van ze toe te vertrouwen aan 'n orkest op afstand?
0 0 0

De bouwende, beeldende en muziekale verzorging van idit
domsvaartspel zal me nog lang als edele herinnering bijblijven: er is
iets biezonder smaakvols gepresteerd op die Zondag, wat van 't kunst
zinnig Maastricht te verwachten viel.
M. MOLENAAR

*)Wel is waar volgde de spelleider hier de aanwijzing van de speldichter: maar is
dit niet wat al te slaafse gehoorzaamheid geweest?
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HENRIETTE ROLAND HOLST VAN DER SCHALK.

I.
Zelden stond onder ons yolk 'n dichteres op, die met zo hevige
intensiteit uitsprak 'n zo grote, — en 'zo geteisterde ziel.
'n Vrouw, door 'n hartstochtelik temperament gestuwd zich weg te
geven in 'n overdaad van liefde, maar in haar liefde gekruisigd,
door wat de tegenpool ervan betekent: et lijden en et leed. 'n Vrouw,
wier leven desondanks niet zwellend rijp van vruchten hangt, omdat
et niet ontbloeien kon in pure enkelvoudigheid van wezen, maar dooro
broken staat van de tweespalt tussen hoofd en hart.
Begaafd met 'n rijk gemoed, voelt Roland Hoist haar ziel aan, rillend
als 'n harp, waardoor de eeuwenoude zangen van mensenleed en men,
senverlangen ruisen hun wondere zang. En zonder dralen tracht zich
de droom die zij wekken, te inkarneren in de daad. — Maar niet kent
zij de macht: die blinde liefdedrang te heffen in et licht der klare over,
schouwing van levenswaarden. Haar gewis koninklike dromen dwingt
zij niet in de betiding van et zuivere inzicht. Zo wordt de drang naar et
volstrekte, de worp naar et hoogste: 'n spanning, weg in het doelloze
niet.
Tech zag zij zelf de debacle van et kommunisme waarnaar haar hart
uitging, in Rusland, en een ogenblik, heeft zij erkend. Maar zij bezat de
heldenmoed niet: de erkenning te bestendigen, en et rag van 'n valse
droom met eigen hand te scheuren; et offer van 'n levensliefde ver,
mocht zij niet te brengen — al kan zij iets oneindig,groters er voor
terug ontvangen —; ze dorst niet te belijden: hoe et kommunisme is:
de uiteindelike fatale neervaart van dit in zijn materialisme geteisterd
geslacht. — Want na dat moment,van,zien is haar hart weer opgespron,
gen, opgesteigerd naar haar vroegere droom, nu, met al et felle fanatis,
me van 'n vrouw, alle inzicht meesleurend in de blinde werveling der
hartstochten.
Zo staat et te verwachten dat Roland Hoist — eenmaal gegeven de
verdringing van haar hoogstomenselik bezit: et zuiver overwogen en
wel verantwoord inzicht, door 'n blindelings stuwende wil — haar
liefde zal laten uitschieten, ver buiten et bereik van haar inzicht, ja, dat
die beiden elkaar vijandig zullen afstoten. Dan zal de persoonlike tra,
gedie van deze vrouw voltooid zijn, wanneer zij zich radeloos vast,
klampt aan wat zij vasthouden wil als ideaal, en er zingende mee over
de wereid gaat. Maar wij zullen in die zang beluisteren wat zij kramo
pend van pijn te verbergen zoekt: de angstkreten van 'n ziel die in
vlammen staat, omdat zij niet meer ziet. — 't Is reeds in haar laatste
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bundel: „Tusschen twee werelden" (1923) dat schrijnt die klank van des,
perate ziel, waarin de waarden liggen dooreengeworpen.
Fataal klinken reeds deze verzen, als van 'n niet,anders,meer,kimnen:
Maar hierin ben ik eenig, sterk en vast:
ik heb den roep gehoord van 't Nieuwe Leven
dat snuivend aanstort met dreunenden hoef
en heb 't besprongen en mij vastgeklampt
aan zijn vliegende manen en dit eene
staat, altijddoore stelligheid, in mij:
door welke verschrikkingen 't moge voeren,
ik laat niet los, nimmermeer laat ik los.
'n Angstige fataliteit, want deze woeste, telkens weer zich herhalende
omklemming van et Nieuwe Leven dat voorbij draaft als 'n hollend
paard, wordt niet gedragen door 'n inzicht van zo lumineuze klaarheid,
dat Been eeuwen tormenten de zekerheid ervan vermogen aan te tas,
ten. Zij zelf bekent et in de onmiddelik hieraan voorafgaande verzen:
Ilc weet mijn ziel
een land te zijn waardoor veel scheuren loopen;
mijn geest vloeit van nature gelijk water
naar alle kanten uit en gelijk was
laat zich mijn hart tot alle vormen kneden.
Na deze bekentenis van innerlike onzekerheid, blijkt et inderdaad
niets als 'n door de jaren gevoede en versterkte gevoe/soovertuiging,
die zich demonstreert in de eerst geciteerde verzen, zo welsprekend,
afwerend ingezet met et ondanks,niet,weten tOch willende: Maar....

II.
Het schijnt alsof in et woedende tempeest van de ondergang dezer
mensheid alle dromen aan nog wat aarde,geluk zijn weggeslagen uit
de verbeelding der mensen. De besten onder hen die met 'n wijd en
groot hart in et leven uitgingen, zijn weer gekeerd met bittere woorden
van teleurstelling: hun liefdedrang stiet terug tegen de bestialiteit en
et egoisme van et mensdom. En wie zich niet gerezigneerd wilden terug,
trekken in de schemer van vroegerer tijden schoonheid, maar in et
bat van de eigen dag wilden leven en werken, zijn gekeerd tot et
inzicht: dat dit leven is, de doortocht van 'n groep strijders, barre
verbeten strijders trekkend door de woestenij van et werelddal: lacry%
marum vallis, waarvan slechts weinigen triumfant vreugde zingen.
Allen trekken in strijd en lijden om zo zij kristen zijn 'n eeuwig
geluk hierna te verwachten.
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Maar Jet Hoist heeft ondanks haar desillusies in et mensdom ook
voor anderen nog liefde, 'n apokalyptiese liefde, zij heeft 'n machtig
geloof in de vreugde van de arbeid Om de arbeid. Haar liefde gaat als 'n
vlammend vuur over de aarde; alleen, et slaat niet op naar de hemelen.
Ziende in de nacht,bloei et oneindig,stille branden der sterren, meent
zij gestegen te zijn tot 'n wonder van revelatie, als zij verklaart, hoe die
'n deel uitmaken van et grote systeem der heelalbeweging, en arbeiden.
En zij, die God als de beweger daarachter niet kent, heeft zich neer,
gestort op de aarde,dingen, en et edelste ervan: de mensen. In ontroe,
rende liefde breidt zij haar moederarmen naar alien, alien.... Zij wil:
de broederschap der mensen, levend om elkaar.
D at is haar gelov en: de droom van 'n aards paradijs. Welk 'n ver,metel,dwaze droom! Is ooit over de waan van de autonome mens:
zonder God et geluk op de wereld neer te dwingen, straffer gericht
gehouden als in de ondergangen onzer dagen?
Nog altijd staat de Engel met vlammend zwaard voor et paradijs,
sints Adam vie!, en in hem heel et mensen,geslacht. De mens is niet
van nature goed, zoals Roland Hoist in blinde verering haar meester
nazegt, zonder de wereldhistorie in haar feitelik'heid en et leven van
iedere dag, te erkennen.
En et geluk zal et mensdom voorbijgaan, als et meent de cirkel der
dingen die bewustheid dragen, te kunnen afsluiten met deze planeet,
al sloegen alle liefdevuren, die zielen verteren, samen tot de starren
omhoog tot een rode vlam die alien konden zien als vlammend voor him.
't Geluk dat leven wil in de zielen van alien, kan alleen en bestendig
aanwezig zijn, als de doelstelling des 'evens begrepen wordt: God.
En aards geluk kan niets anders zijn als — zij 't onbewust — bezit
van God, zoals die zich na deze tocht,in,ballingschap gaat openbaren
in stralende klaarte voor alien, Allen, om zich in eeuwige overgave te
laten beminnen door hen, die reeds op aarde streefden deemoedig zijn
liefdewil naar best vermogen in te volgen.
a a a
In haar gedicht: de Oude en de Nieuwe Wereld, zegt Roland Hoist
et volgende:
Wij dachten dat de Nieuwe Wereld zou
rein zijn van donkre luste' en donkre daden,
van alles, waaraan te denken vernedert
en wat te doen den mensch onteert.
Toen wij jong waren, dachten wij aan haar
als aan een paradijs vol zuivre vreugden,
als d'oude heid'nen aan Walhalla
en d'oude christ'nen aan hun Paradijs.
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Toen is Rusland gekomen met Lenin, de
groote stuurman met de koele oogen,
eerste, wendend het roer naar morgenlanden
die menschelijke voet nog nooit tetrad.
Dan stort ze terug, ruggelings, uit de ideale ziening der wereld,
broederschap:
Wij waren arme, kleine dwazen;
waanbevangen dwazen, anders niet.
Maar niet dadenloos willende verdromen bij de erkenning, dat haar
oude wereld, en mensen,vizie 'n waan was, dwingt zij zich tot 'n kon,
sepsie, waardoor altans nog jets gered kan worden.. ze ziet et begin
van 'n opgang naar et nieuwe leven:
De Nieuwe Wereld, — zij is toch geboren,
in bloed en tranen wend zij toch geboren,
maar z'is heel anders dan wij dachten
en van een Paradijs is niets aan haar.
In haar leeft nog, dat wat wij alien haten:
het vuil, de smaad en het bederf der eeuwen,
— wij zelven brachten 't mee, het leefde in ons —
en verstikt met zijn monsterlijke groeisels
het jonge zaad van dappre kameraadschap
en Makkerlief de en Waarachtigheid.
En toch, en toch, — ons hart gaat naar haar uit
Omdat van uwen cirkel een klein stukje
uitgaat, uitbuigt naar andre sfeer; —
omdat in u een lichtje is,
een kleine vonk van de vlammen van morgen;
omdat in u het zware duister over,
igaat in de eerste flauwe schemering.
Jets is anders in u — alles is anders
omdat jets een ietsje anders is.
En dan volgen, na de abjekte verwerping van de realiteit, die verzen,
waarin zij zelf weer opgenomen wordt in de vaart van haar gouden
dromen, en die weer krijgen die diepe klank van innerlike verrukking:
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Zwart van ellende zijt ge; bloedig rood
van haat; vuilgeel van ongeklaarde zelfzucht;
maar hier en daar, door al het zwart een weinig goud;
maar hier en daar door al den haat een weinig liefde;
maar hier en daar slaat door den stank een golf van geur
als nooit nog d'aard verkwikte: makkerschap
geurt zoo van vrije gelijkwaardige menschen.
Maar hier en daar, door 't kreunen van den arbeid,
stijgt wonderlijke juichkreet, nooit gehoord.
De arbeid, hij is nog niet sterk en vrij,
hij is nog lang niet de gemeensc'hap,
hij heeft haar nog niet in zich opgezogen,
maar hij is toch niet meer de oude knecht.
Hij heeft begrepen wat hij worden moet,
hij heeft zich opgericht en diep geademd,
hij heeft gesproken gouden scheppingswoorden,
hij heeft dingen gedaan, dingen geleden,
die hebben den klop van zijn hart veranderd
en de gesteldheid van zijn bloed.
De Nieuwe Wereld is anders dan d'oude
omdat in haar de arbeid anders is.
Het ware Roland Hoist beter geweest zich te heffen boven de eigen
tijd en boven 'n als realiteit geziene droom — „schoon is de waarheid"
— om tot et inzicht te geraken; dat noch een spontaan opgespoten

revolutie,heroisme, noch de materie de blijvend,stuwende motor kun,
nen zijn tot omhoog,heffing der mensheid. Zo goed als de materie
inert blijft, als niet de geest van de mens haar aanwendt, zo goed zal et
mensdom blijven neergezonken in deze afgrond van verdoemenis, als
et zich niet overgeven wil aan de regenerende kracht van 'n hoger
Macht, die de individuele menseziel voortstuwen kan, hoog uit boven
zelfs haar edelste, maar altijd natuur,menselike daden. Omdat de kat;
lektiviteit der mensen, overgelaten aan zichzelf zonder God, zich bijster
weinig boven 'n bestiale horde verheft. De natuumnens blijft gevallen
Adam.

III.
Zal de trots van dit eenzijdig wilstemperament zich blijven verzetten
tegen de stromen genade, die God haar zeker om wille van haar goe&
bedoelen en et gebed van anderen, toe laat vloeien?
Er komt in deze bundel 'n vers voor van 'n hoog koele resignatie,
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en tegelijk schrijnende pijnlikheid: de zelfontzegging stijgt tot zelf,.
vernietiging: „Wij zullen u niet zien, lichtende Vrede."
Waar et voor 'n katoliek bijna alleen mogelik is z'n allerhoogste ideaal
te offeren in een volmaakt bedwang der natuur onder de bovennatuur,
weet deze vrouw om haar geloof in et aards geluk der mensen in
verdere tijden, 'n geluk waarvan zij zichzelf toch ook de zekerheid niet
zal kunnen wijsmaken, om dit aards ideaal voor anderen zichzelf ten
offer te wijden:
Wij zijn het geslacht dat moet vergaan
opdat een grooter rijze uit onze graven;
wij zijn het geslacht dat zich moet laven
aan zijn gebrokenheid en smartelijken waan;
wij zijn het geslacht welks gansche have
is als 't flauwe schimsel van d'eerste maan.
Wij keren in onszelf bij zoveel ziele,grootheid, maar vergeten niet,
dat die voortkomt uit 'n hoge trots, die de nek niet wil buigen onder
Gods Vaderhand, — en daarom nu reeds in zichzelf zo zwaar getuch,
tigd wordt:
verscheurde ziele' en lijven.
Daar zijn voor haar maar twee wegen: in verbeten verstarring de
mantel harer trots en hoogmoed om de leden slaan, ja! maar ten koste
van 'n hart dat Aldoor bloedend leekt — en bloeden zal zo lang zij leeft,
want de liefdedrang van et hart is oneindig, omdat et streeft naar
God; Ofwel: de voet van et kruis.
IV.
Met welk 'n plotselinge en in z'n verscheurdheid toch gelijkmatige
vaart stoot dit boek als haar andere werken, hoog uit boven et peil van
et merendeel der hollandse dichtwerken. Zo al niet de grootste, is zij
zeker een van de meest reprezentatieve figuren in dichtend Nederland.
Ver staan we met dit werk of van et zagen en zeuren over individuele,
onbelangrijk gemaakte geweldigheden, overgeplaatst als we zijn in de
sfeer der grote wereldproblemen.- Haar statige zielestatuur heeft haar,
naast 'n groot dichterschap, daartoe voorbestemd. — Toch zal haar
werk slechts van betrekkelike waarde zijn, omdat et gefundeerd staat
op dwaling, verzwakt wordt, ondanks alle noblesse en ziele,adel van
aanleg, door een gemis aan bazis, een gemis aan inzicht. Henriette
Roland Hoist kent de plannen der wereldorde niet; de hierarchiese
ordening van de wereldbewegingen ontgaat haar, wij1 zij de enige
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waarachtige Realiteit en Beweegoorzaak niet kent en de orde der
eeuwigheden als Zijn schepping: God en de zielen. Wanneer Roland
Hoist boven et aardebeweeg der mensen en de natuur,menselike im,
pulsen, die, zoals gezegd, de van nature kristelike ziel tot grote liefde,
daden in staat stellen, kende: et bovennatuurlik leven der zielen, die
alien streven naar hun Schepper, dan zou haar ziel, die nu de breedte
des kosmos omvademt, ook indringen in de diepte van et heelal, tot
zij zich alles zou zien ordenen om et hart der Schepping: God, die
Liefde is.

a a a
Aan de donkere nachtehemel die de wereld omduistert, staat, vreemd
fantoom, de grote witte gestalte dezer vrouw, die zich neerbuigt tot
de mensen. Op haar lippen bloeit 'n liefdewoord.
0 mocht ook zij erkennen wat haar tot vrede strekt!
Dan zou dit tans verwilderend hart haar heilige liefde laten stijgen
tot 'n glorifikatie van de Allerenigste die haar waardig is, en die haar
belonen zal met de stromen zijner goddelike liefde; Hij zou de liefde
dezer vrouw op wonderbare wijze doorgloeien van 'n bovennatuurlik
vuur, dat in haar woorden, dan gesproken tot de mensen in dienende
demoed om wine van de Gekruiste, strak zou branden als 'n pinkster,
'dam: 'n grote witte vlam boven de wereld, al vergingen alle stelsels
en siestemen.
Deze vrouw zou zijn een dergenen op wie wij verlangende wachten:
de dichter, profeet onder zijn yolk, die in wijsheid de wereldorde over,
schouwt, en begaafd met de macht van et goddelik dichterschap, mil,
joenen voorgaat: 'n richter naar et beloofde land.
GERARD KNUVELDER
Arnhem, Oktaaf Maria ten Hemelopneming.
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DRIE GEBEDEN
voor Joris Eekhout

I.
Ik koom
mijmerende menestreel
Tangs smalle veldmeg
naar
Uw gothieke slot
o Goddlijke Heer!
Ziet Gij
van Uw arduinen torens
de pun van mijn hart op
mijn jong gelaat?
Hebt Gij geluisterd
naar de muziek van mijn leed:
eemtonige melodie van miserereTsalm? ....
II.
Zeg!
Gij zijt nog de
Samaritaan, bij verlaten boschrand —
Nog spreekt Gij met de zondares aan den
wehput van Jakob en
ook nog: de ?deur der schapen zijt Gij —
En nog roept Gij elken dag een
andre Lazarus to voren uit zijn graf —
Zie dan ook naar mij:
want de vurige zomem-oos
bleoyt immer heel schoon in de
stilte van mijn ziel....
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Geef mij
lijk van arm fabrielcmeisje
een hart voor U!
Ze keert iedren morgen
van ver gehucht
Tangs donkere straat:
to knielen aan
Uw witopengespreide
CommunieAafel
Wanneer ze staat in
stormenden wervel,wind der machienen
en schreeuwend rumoer van
duizend spottende monden:
Naar hart zwijgt plotsling en
herdenkt
den Goddlijken smaak van
de Hostie....
Herdersem (Vlaanderen).

HUBERT BUYLE
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AVEND.
God
de avendzon,
het goede gras en mijn goede broeder boom
— ik houd mijn hand aan zijn koele stam —
in alle dingen zijt Gij nu mild.
De witte wolken: werkend schuim:
opstapelend, omhoogoschuivend en uitmekaarzakkend,
en de warme brand wisselend erin
van de zon achter de heuvlen.
Zo vreemdozacht treedt Gij opeens op me toe — ik durf U niet te
herkennen —
uit de weelde van het rijpe koren: uw zingende nabijozijn:
de grote nog komende vreugde
de toogst: het maaien, het binnenhalen:
zware garven over de velden
wagens beladen met koren: sterke, voile aren:
dit zal worden ons dageliks brood
en welke halm zal iets van zijn vrucht mogen geven om U te zijn.
Deze zaterdagoavend ik durf U niet te herkennen.
Rust, en uit de stallen warme zoete reuken.
Het land uitgestrekt, opengekeerd naar U als de ontvangende armen
van St. Franciscus
— Dank en verlangen
Een stil boerenmeisje dat gaat biechten,
zij loopt geruchtloos over het heldere kerkplein
— aandachtige handen wiedden het gras uit de hoeken; —
alle verlangens worden wit, onzeker wit — glinsterendowitte
bergtoppen tot U —
Aan ooze lippen is een liedje van vroeger.
Deze avend op de dorpenooveral
naderen de mensen elkaar
om te wisselen
bedaarde woorden — over vee en land, en over de pastoor die
voorbij ging.
Een lach uit een openstaande herberg
van een jonge man wiens ogen die van kinderen zijn.
Een wit gordijn voor open venster:
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het deint zacht en geluidloos op,en,neer:
een verre herinnering
— vaag en melancholiek — wordt in ons wakker.
Onze voeten ingehouden gaan deze milde milde avend
Gij zijt zacht: als een meisje dat ons goed is. Waarom.
0, ik durf U niet to herkennen.
HENRI BRUNING
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SINT GEERTRUID.
XIII.
Hoe Geertruid 't kloosterleven heldhaftig opvatte.
Voor 'n onbedachtzaam buitenstaander lijkt 'n klooster, vooral 'n
middeleeuws, dikwels 'n geestelike idylle: 'n vreedzaam dageliks ver,
toef in de Heer, zonder veel verantwoordelikheid, zonder broodzorg,
in aangenaam verkeer van allerliefste mensen een van opvatting en
streving: alle werkzaamheid is er geregeld van ochtend tot avond en
voltrekt zich zonder haast: 'n kalme ongestoorde opvaart van de geest
naar 't hoge gewest van bovennatuurlike werkelikheden.
't Wonderbare 17de hoofdstuk uit Boek I van de Navolging, zegt
echter geheel anders in z'n korte beslistheid en overbiddelikheid: de
man die er aan 't woord is, bewijst z'n bewering door proefondervim
ding. 't Is geen kleinigheid, zegt Thomas, in klooster en gemeenschap
te wonen en daar zich onberispelik te gedragen, en trouw te volharden
tot aan de dood." En verder op: „Daar worden de mensen beproefd
als good in den oven.'.
'n Krachtige kloosterregel toch zonder laffe en al te menselike toe
geeflikheden, maar dapper konsekwent met Jezus' leer, zoekt 't leven,
dat er zich krachtens vrijwillige gelofte aan onderwerpt, op allerlei
wijzen te zuiveren van al 't lichamelike, in zover dit de vereniging van
ziel en Jezus zou kunnen beletten of verminderen.
Maar onder 't ha'bijt en de kovel blijft 't zwakke mens4cind, dat zich
op 't begeesterd moment wel in prachtige overgave aan 'deze geestelike
levenswijs kan prijsgeven, en in 't geluk van de toekomstige Gods
vereniging de verstervingen der natuur voor niets kan achten: —
nochtans 't bewust,zijn van dit alles beheersende opper,motief heeft
z'n verduisterde ogenblikken, kan zelfs geheel verdwijnen. Dan wordt
enkel 't negatieve van de regel gevoeld, 't ontnemend element: 't alleem
louterende en dodende: zonder de blije zekerheid, dat uit deze offering
van zin vermeerdering van zielskracht voortkomt, uit deze dood ver,
rijzenis, uit deze vermindering van 't ik toename van Jezus.
Deze trieste ervaringen had Geertruid voor haar bekering voldoende
opgedaan om ze in 't hernieuwde leven zoveel mogelik te vermijden.
't Verheven doel van haar kloosterbestaan was vanaf die datum fel
aanwezig in haar bewustzijn, en met heldhaftige logika — voorrecht
van iedere persoonlikheid — had zij geheel haar dag daarop ingesteld.
Om dit bewuste doel viel 't haar makkelik 't doel.treffende middel —
dat is de regel zonder spitsvondige casuistiek, maar eerlik en hartelik
— te aanvaarden. Er was daarom niemand zo stipt als zij : ze schiep om
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zich heen 'n sfeer van opgewekte observantie. En juist, omdat ze haar
wil zuiver georienteerd had naar de grote bestemming van haar leven,
wist ze zich te hoeden tegen 'n zekere bekrompenheid, tegen 'n preutse
gierigheid met zich zelf, die zo heel gemakkelik ontstaan kunnen, wan,
neer men langs kleine inachtnemingen — dag in dag uit — tot iets
groats moet geraken. Want dit is een uit de vele menselike gebrekkig,
heden: dat men heel licht bij 'n veelvoud van kleine middelen 't enkel,
voudige, grote en nog verre doel vergeet: dat kweekt benepen mensen,
dat kweekt mekaniese mensen, niet echter de gulle Godsmannen en
Godsvrouwen, die in de dorre letteren der wet 't bloeiende, vrije leven
blazen der verloste kinderen Gods.
Zo, tussen de muren der Helfta,abdij, bewoog niemand zich zo vrij
als de gehoorzame en stipte Geertruid. Over duizend voorschriften ge,
bonden, leefde ze ongebonden als n' verrukte bruid van Jezus: door
de regel stond ze boven de regel: en om . de vrijheid had ze de gebonden,
heid lief: zodat niet in 't juk der kloosterlike wet haar kloosterlike
beproeving moet worden gezocht.
0 D 0

Wel echter in 't gemeenschappelik leven. Want de genade eerbiedigt
immer 't persoonlike: gevormd naar 'n zelfde leer en door 'n zelfde
Jezus is geen enkele heilige gelijk aan n' andere: 'n zelfde kloosterwet
vindt haar opvolgers in duizend schakeringen. Zo staan ook in de vol,
komenste kristelike igemeenschap van 't kloosterleven personen tegen
personen, inzichten strijden met inzichten, karakters wrijven tegen
karakters, dat geeft sympathieen en antipathieen: en daardoor 'n groot
getal gelegenheden tot bescheidenheid, tot geduld en tot 't geen Paulus
terderlik noemde: 't dragen van elkander: waarvoor hij in boeien had
als iets onvoorwaardelik kristeliks „de liefdevolle verdraagzaamheid
van elkander, bezorgd om de eenheid des Geestes te ibewaren in de
band des vredes." *)
Ook 't buitenkloosterlik bestaan heeft zeer veel gelegenheden om
deze echt,kristelike levensopvatting in praktijk te brengen — of schoon,
't moet gezegd, de onkristelike tijdgeest onder de Christus,leerlingen
die 'gelegenheden tot 'n minimum schijnt te herleiden. Maar 't coeno,
bietiese kloosterleven vindt zich in veel meer gevallen geplaatst om
dit verheven mandaat uit te voeren, omdat hier de verhoudingen van
mens tot mens zich hebben verinnigd, en de keus van personen om er
mee om te gaan vanzelf is buitengesloten.
Er zijn mensen, die zich biezonder goed thuis voelen in deze gemeen,
schaplike levenswijs: die trouwens nooit in enig gezelschap benard zijn:
*) Efez. IV 1.
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en voor wie 't ware woord van Sint Jan Berchmans
„M'n grootste
penitentie is 't samenleven"
wel altijd 'n geheim zal blijven.
Dat zijn de van levenstakt misdeelden, dat zijn de subjektivisten, die
anderen ibeoordelen naar zich zelf, en geen individuele psychiese ver,
schillen erkennen: die niet de fijne intuitie hebben in andermans ziel
en daarom niet weten, wat haar pijnt of verheugt: die zelden ook last
van anderen ondervinden, omdat hun inwendigheid grof omkorst is
met ongevoeligheid, waarop ze snoevend zich beroemen als op kloeke
mannelikheid.
De beschaafde Geertruid echter, met haar hart door natuur en boven,
natuur uiterst gevoelig, daarbij heftig en spontaan van aanleg, onder,
vond wet degelik de kleine tegenstrijdigheden van 't persoonlike met
't persoonlike, als jets onaangenaams en haar inwendigheid storend.
Door verstand en gemoed ver staande boven haar mede,zusters, daarbij
nog in 't bezit van 'n levensbeschouwing, die zij van Jezus zelf had ont,
vangen, zag zij veel dingen geheel anders in, en wist, dat zij ze beter
inzag. Dat gaf natuurlik aanleiding tot konflikt, want Geertruid was
openhartig, en wat haar overtuiging was, verborg ze niet uit valse
deemoed of uit menselik opzicht. De tegenspraak, die ze dan onder,
vond, geschiedde niet enkel uit waarheidslievendheid. Want in dit
louter vrouwelik midden was van zelf de aller,vrouwelikste karakter,
eigenschap: de afgunst, aanwezig: Geertruid, tegen haar zin, maakte
naam ook ver buiten Helfta: knap van uiterlik en zeldzaam begaafd
van innerlik, bewoog ze zich met voorname gemakkelikheid in 't ge,
zelschap van edelen en eenvoudigen, van ontwikkelden en onwetenden.
't Ging dan ook haar geestkracht te boven, om te midden van klein,
menselike bemerkingen en zusterlike hatelikheidjes zonder gestoord:
heid haar zending te volbrengen. Ze leed er onder, 't bezorgde haar
soms wel bittere nagedachten en 't scherpe wederwoord hield zij niet
altijd in: waarover ze later dan hevig spijt gevoelde.
Zo had zij zich ook op 'n avond erg boos gemaakt: de volgende
morgen heel vroeg, tbij 't gebed, verscheen haar Jezus onder 'n vreemde
gedaante: en Hij scheen dood:arm en geheel krachteloos. 't Geweten
begon haar toen te verwijten, 't geen er 's avonds tevoren geschied
was; en ze begreep hoe onbetamelik 't geweest was om de Bewerker van
de hoogste zuiverheid en kalmte te verontrusten met de prikkels van
zondige toorn. En ze had 't veel beter gevonden, dat Jezus toen niet bij
haar geweest was: natuurlik alleen gedurende 't uur waarop ze verzuimd
had de vijand te weerstaan, die haar had aangezet tot zulke met Jezus
strijdende gevoelens. Maar de Heer antwoordde: „iemand is ziek en
kan nauweliks met hulp van anderen vervoerd worden naar de zondige
plek, die hem zo lief is. Maar zie: 'n plotseling onweer breekt uit. Hoe
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kan hij nu anders getroost worden dan door te hopen op de terugkeer
der vroegere helderheid. Zo blijf ook a, uit liefde, bij jou, en verkies
bij je te blijven midden in alle stormen van de aangolvende gebreken,
en wacht op de heldere lucht van je inkeer, en op de haven der ver%
nedering."
0 0 0
wat haar, de hoog, en krachtigstrevende 't meest hinderde, was:
kloosterlike middelmatigheid te zien: mensen inkonsekwent met 'tgeen
ze krachtens professie en ha'bijt begeren te zijn. Ze verfoeide al wat
half was en niet eerlik in dienst van Jezus: ze was uit liefde 'n onbarm,
hartig onverdraagzame. Ze eiste de zedelike hoogstand zowel in haars
gelijken als in haar meerderen: want haar naastenliefde en gehoorzaam,
heid omschiepen niet eerst de realiteit, maar aanvaardden de personen,
tot wie ze zich richtten, in hun voile en vaak onaangename werkelik,
heid: haar geestelik idealisme was bij haar volstrekt geen geestelike
blindheid. *)
Dit ongeduld met 't gebrek ontstond in haar, omdat zij zelf zich on,
voorwaardelik aan 't hogere leven gegeven had: ze vond deze overgave
volstrekt niet heldhaftig, maar 't enigst mogelike wat denkbaar en doen,
baar was door 'n mens, en eiste ze dus ook van anderen als iets gewoon
redeliks. Vooral echter was 'n geweldige liefde tot Jezus de oorzaak van
deze onverdraagzaamheid: want nadat ze Hem eenmaal gezien had in
Z'n onuitspreekbare heerlikheid en bekoorlikheid, wilde ze Hem ge,
diend en erkend in elk schepsel, zeker in kloosterlingen, die van Gods,
dienst hun uitsluitende levenstaak hebben gemaakt.
De haat van 't zedelik,gebrekkige, en de moeite, die ze had om 't
verwijt en de afkeuring in te houden, was dus geheel iets anders dan 'n
uiting van 'n bekrompen zelfgenoegzaamheid of van 'n geestelik sub,
jektivisme, dat geen kracht heeft zich in te denken in verzachtende
omstan dighe den.
Hoe verheven van oorsprong, nochtans ontaardde deze aangeboren
en door de genade veredelde afschuw voor 't 'zedelik,minwaardige dik,
wels in onbeheersdheid van taal, in heftigheid bij verwijt en afkeuring,
die des te sterker opvielen, omdat Geertruid in haar gewone .doen
zeer aangenaam, voorkomend en bescheiden was. Op die ogenblikken
van geestelike hartstochtelikheid deed ze, zonder 't te willen, verdriet.
Want wanneer ons 'n woord, zelfs van onze beste genoten, van binnen
kwetsend treft, is 't uiterst moeilik, zoo niet onmogelik, om terstond
aan 'n goede, zeker niet, om aan 'n verheven bedoeling in de spreker te
geloven. En zelfs op 't kalmer moment der nagedachte of der onwille,
41) Zie Heraut III 83.
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keurige herinnering zijn er, in welke gemeenschap dan ook, toch altijd
mensen, die elk bestaan van 'n goede bedoeling te voren afwijzen:
mensen van de ervaring, zoals ze 'genoemd worden, die weten wat er
in 't hart van 'n ander omgaat: praktiese mensen, die rekening houden
met de werkelikheid, en bij wie vergeleken degenen, die wel aan de
goede bedoeling geloven, naievelingen zijn en optimisten van lichte zin.
't Is opmerkelik met welk 'n tederheid deze heilige onbetoomdheid
van Geertruid door Jezus beschermd werd: niet in zover ze op zichzelf
en objectief genomen, 'n gebrek is, maar omdat ze voortkwam uit zo'n
prachtige onvervaarde Godsoliefde. Dit onstuimig geweld, deze bruideo
like opvliegendheid, moest voor Hem wel 'n troostend verschijnsel
geweest zijn te midden van zoveel laksheid, van zoveel goedpraterij,
van zoveel laf geduld en lui berusten der middelmatigheid, waaraan
alleen de eenostrevende Godsoheld ontsnapt.
Zo had Geertruid 'ns 'n andere zuster hardhandig behandeld: en
deze, met allerbeste bedoeling en met bewonderenswaardigoontbaato
zuchtige bezorgdheid voor Geertruids volmaaktheid, die ze naar aano
leiding van dit geval wel wat bedenkelik vond, was toen Jezus gaan
bidden om deze te vurige ijver te temperen. Hij antwoordde: „toen
Ilc op aarde was, had ook Ik zeer hevige ontroeringen: elke ongerechto
heid, in wat dan ook, stond me geweldig tegen: en hierin is zij mij
gelijk." Maar deze zuster, niet spoedig overtuigd, zei: „Heer, dat uw
woorden op aarde hard schenen aan bozen, dat is heel iets anders idan
dat soms haar woorden ook mensen kwetsen, die deugdzaam schijnen
te zijn." Hij antwoordd: „in die dagen schenen ook de Joden de heiligste
van alle mensen, en toc'h zij ergerden zich 't meest aan mij." ')
Geertruid Teed eigenlik zelf 't meest onder de heftigheden van haar
geestelik temperament. Want ze zag heel goed in, dat 't voor de zusters
ondoenlik was om haar onstuimig optreden juist te verklaren.
Ook vroeg ze zich af, of ze niet al te veel eiste van anderen, en tot
ideaal misschien had 'n al te strikte observantie. Daartegen echter
maakten haar ijver voor 't volmaakte en de vrees om God door lakso
heid te beledigen, onmiddelik bezwaar: ze moest niets aan haar opo
treden veranderen, al werd ze dan ook niet begrepen. Ze geraakte bier,
door in tweestrijd, verloor de zekerheid van haar overtuiging, en kwam
tenslotte in 'n stemming van verveeldheid. Naar gewoonte nam ze in
zulke weifelingen haar toevlucht tot 't igebed: en de Heer gaf haar
goedgunstig uitkomst. „Zo , dikwels, zei Hij, als je zo'n verwijt uit
liefde tot Mij verdraagt, dan zal Ik je op krachtige wijze beschermen
en van alle kanten omringen, opdat geen enkele bezigheid tot je kome,
die je in iets van Mij kan afhouden: je zult 'n stad zijn, omgeven met
1) Heraut I 12:
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wal en muren; en ik schenk je nog alle verdiensten, die iemand kan
winnen, als hij nederig tot mijn lof en uit verlangen naar de volmaakto
heid, luistert naar je raadgevingen."1)
Mechtild, haar trouwe vriendin en oude meesteres, die van heel
andere aard was — zacht, toegeeflik en eigelik te goed om veel op te
merken — had zich ook meermaals ongerust gemaakt om 't uitvallend
karakter van Geertruid. Hoe kon dat bestaan met zoveel heiligheid en
bevoorrechting? Was 't niet veel volmaakter om zich eerst 'ns wat te
bezinnen in plaats van spontaan en heet te zeggen, wat haar mishaagde?
De Heer, zo wordt er verhaald, 2) heeft met de volgende openbaring
willen bevestigen, dat 't gedrag van Geertruid Hem aangenaam was.
Want 't geschiedde, dat Donna Mechtild op 'n hoog gestoelte Jezus
zag zitten: voor Hem op enige afstand ging Geertruid heen en weer:
voortdurend zag ze op naar 't gelaat van de Heer in allervurigst vero
langen naar 'n aanwijzing van 't Goddelik Hart. Mechtild verbaasde
zich zeer, en ze kreeg ten antwoord: „Nl.'n uitverkoorne gedraagt zich
zo, dat zij, gelijk ge ziet, elk uur voor Mij op en neer gaande, zonder
oponthoud begeert en uitvorst 't welbehagen van m'n Hart te kennen.
Heeft zij in iets mijn wil ontdekt, dan begeert ze hem te vervullen met
alle kracht, en komt weldra terug om wederom m'n welbehagen te vero
nemen, en trouw ten uitvoer te brengen: zo wordt haar leven geheel
mijn lof en eer." Toen dacht Mechtild, aan 't geen voor haar zo lang al 'n
raadsel geweest was in Geertruid: „Mijn Heer, zo zei fze, indien ze zo
doet, hoe kan 't dan toch zijn, dat zij soms al te streng de misoslagen
en gebreken van anderen beoordeelt?" „Omdat, vernam ze, zij niet
toestaat, dat enige smet in haar hart komt, zo kan ze ook niet onvero
schillig aanzien de gebreken van anderen."
❑ ❑ ❑
Zeker voor zachtaardiger, meer goedmoedse, vooral voor lakse nao
turen was Geertruids onverdraagzaamheid soms onverdraaglik. Dat
maakte haar ongeschikt om aan 't hoofd te staan van 'n kloostero
gemeente: voor welke bediening 'n meer egaai karakter met minder
hoogvaart, met minder uitsluitendheid, en groter ontwikkeld aanvoeo
lingsovermogen van menselike middelmaat, nu eenmaal meer geoeigend
schijnt te zijn. Toch was haar leven in de gemeenschap voor die ge.
meenschap 'n grote weldaad.
Want ze was 'n vrouw van sterke overtuiging, ze durfde de konseo
kwenties aan van haar kloosterschap, ze deed wat ze beleed. Ze was
een van die persoonlikheden, die bij nader ontmoeten niet teleurstelo
len, maar telkens meer boeien en trekken door groter etiese betekenis.
1)

Heraut III 62. 2)

Heraut I 11.
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Haar leven ging in lijnrechte vaart naar 't doel: ze kende geen com,
promis met eigen of anderer zwakheid, dat was voor haar 'n soort
van heimelike of publieke ontrouw. Ze herleidde haar levenskrachten
tot 'n enorme psychiese eenheid, bewust gericht op een stralend Hoog,
beeld, zodat 't kloosterleven voor haar 'n geweldige ernst was, niet
iets wat feitelik geschikt was om alleen op 't goede en vurige ogenblik
beleefd te worden, maar 't ene, altijd prangend, onvoorwaardelik
noodzakelike.
Zo'n vrouw te ontmoeten kan dus wel 'n pijnlike veroordeling be,
tekenen van eigen opvatting en gedrag, want kleinheid wordt altijd 't
beste bemerkt naast grootheid: 't kan ook uitdagend zijn, 't kan de rust
verstoren: 't kan 'n movie waan kapot slaan: 't kan opeens de gang
van zaken remmen, brutaal te voorschijn halen uit ons binnenste,
waarover we 't liefste zwijgen. Maar wat geeft dat? Zedelike hoog,
macht viert altijd haar uiteindelike viktorie ook bij schijnbare veer,
laag: 'n overtuiging, vrank beleden in woord en daad, breekt op de
duur elke tegenstand. Om elke persoonlikheid groepeert zich 'n kring
vereerders en navolgers, als sappige levens,cellen om de moederlike
voedende kern,cel. Van uit dit sterk,levende midden dringt dan de
levenskracht door heel 't organisme.
M. MOLENAAR.
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HERBOREN
11

Gelijk een Jager rustig wacht,
totdat het hert van zelven nadert,
de pijl staat roerloos op de pees,
daarom zal hij het hart doorboren —
Zoo zoekt het oog de dingen niet,
maar wacht ze, in den grooten vrede,
daarom treft het ze in het hart,
zijn blik dringt door tot in het wezen.
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REFLEXEN
voor Mies Hoogvelt, Amsterdam.
XLVIII, De Kathedraal.

Neervaart der zon in de kimmen van het Westen;
Meiavond — en boven de stad
vol donkre daden en zwarte gedachten,
vol yolk:
de Geest 'des Heeren
in de blijde kracht der apostolische klokken.
Achter den Oostelijken rand der stad,
in een warreling van wolken
— bloed en drakendrek
de strijd van den Aartsengel met den Draak,
de lange bazuinen der Engelen
en de cymbalen der zegepraal! ....
Moeder, uw stem zong door de dreuning der steden
en boven het gillen der treinen
op de hellingen der aarde was Uw witte vrede; —
een verdwaald kind
uit de tuinen van zijn land
ziet dezen avond een krans van rozen
om de eerbiedwaardige grijsheid van Sint Jan;
Een deur gaat open, donker,
en valt dicht, dof:
.stilten en sterren omgeven mij;
uit alle verten, schemeringen van eeuwig leven;
mijn ziel ademt diep,
wijding van wierook en verheven daden:
den geest van het Huis des Broods,
gemengd met den reuk van Uw welriekende genaden.
Alle leeuwerikken in mijn bloed ontwaken
jubilant,
mijn knieen knakken naast een oude Sint Joseph,
lelie over den schouder;
strak turen onze oogen naar het kompas:
op ons aanschijn lichtend en stil
de kleur Uwer glorievolle geheimen.
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Spelingen van laat licht in de ramen van 't hoogkoor,
boven den koepel,
de fijne aandacht van God de Vader:
in de donkere zijkapel links,
een lichtje, stil en fijn
voor het Heilig Sacrament
en de stemmen van alle Heiligen
in een Meilied aan U.
Uit alle vensters breken de Openbaringen van Sint Jan:
broze verbeeldingen van Uw luister,
diepe vizioenen op de landschappen van Uw hart;
patriarchen en profeten
staan met open monden en gesloten oogen
bij de lofspraak van den Engel
en under de appelboomen van Limburg,
speelt mijn zusje
met de emblemen van Uw kuischheid.
Onder sden blauwen steen waarop ik kniel,
slapen de oude minnaars van Uw Naam :
ridders, het hoofd op de schilden,
edele vrouwen, de handen gevouwen
op het hart —
allen verwachten de Bazuin;
de lente van het kuische Vleesch
en het opengaan der oogen in het Licht....
De nacht is over de kathedraal:
de wacht der stilten;
strak turen onze oogen naar het kompas,
rustig koersen wij naar het Oosten
— mijn broeder en ik
Het Licht tegemoet.
XLIX. De Zee.
Tot de zeeen zijn wij gekomen
U tegemoet,
op de uiterste palissaden
hebben wij U gewacht
tot onze oogen zee en hemel waren,
hemel en zee ons hart.
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Boven ons gonsde de ruimte,
onder ons bromde de vloed:
wij hebben Uw stem niet gehoord
boven den metalieken klank der zee
en U niet aanschouwd,
onder den wijdgespannen boog der nacht.
Visschers stonden op de kust,
hen riep de zee;
op de uiterste palissaden
hebben wij U gewacht:
Gij riept ons niet, o Zee.
Gij hebt de kracht van ons Geloof niet beproefd,
— moeten wij U danken, Zee? -maar onze lief de well
Vuurtorens seinden waar Gij zijt:
overall
wij zijn den weg teruggegaan
naar de menschen
en hebben U &lir gevonden
in de stille, biddende oogen
van een medereiziger naar het Land.
JAC. SCHREURS, M. S. C.
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FRANCISCUS
„Perpetuitas in Deo"—,

Daar sta ik nu, mijn lieve, lieve God!
Daar sta ik, naakt als eene galg;
mijn hoofd in U, mijn voeten aan de aarde
een Bier is met mijn kleeren er vandoor,
de raven met mijn zonden weggevlogen;
de blijde boodschap lacht ,mij uit den mond
en in mijn oogen
staat 'heel de wereld voor Gods tribunaal.
Nil is die zoon van Bemardone dood,
nu ben ik Frans van God den Vader;
nu ben ik als de vogelen des hemels
nu ben ik als de lelien des velds —
gelijk een kindje ben ik nu, heel bloot
Heer, nil ben ik van U.
Ilc ben van U zooals het licht
van U is en de hemel en de aarde,
zooals de witte adem van Uw mond,
zooals de witte glorie van Uw oogen,
zooals Gijzelf het zijt, ben ik van U
geheel en al en er is niets van mij
of iemand buiten V. —
ik ben van U alleen!
Hier is mijn hoofd, Heer, en mijn wil bereid,
hier zijn mijn handen en mijn hart altijd,
hier is mijn lijf, mijn leven en mijn al:
mijn oogen vol van U,
mijn 'ooren vol van U en alles vol van U;
het leven wappert hevig in mijn oogen
en vurig roept mijn bloed:
ik ben van U!
Ilc leef en wil en weet en adem U
Iic eet U gelijk brood;
als water drink ik U; ik ga en sta in U
en kom U tegemoet;
en roep ik, Heer, dan roep ik U alleen
want buiten U kan er niet een:
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mijn mond is Uw bazuin.
En met mijn handen zegent God de wereld
en God beloopt de straten in mijn voeten
en alle steden, alle dalen, alle bergen
en God verzamelt alien in mijn hart!
Herboren ben ik en gelouterd,
igewasschen in Uw vuur,
doorwasemd van Uw adem, God,
gebalsemd tot in 't merg van mijne beenderen:
ik ben een rijpe appel in Uw hand
voor Al mijn broederkens, Uw schepsels Heer,
een fijne vrucht in Uwe lieve hand —
Gij zijt de zoetheid van mijn vleesch,
mijn wangen zijn gebloemd met eeuwig leven!
— Leef, leef in mij, o lieve, lieve God
en laat mij leven, Heer,
en sterven, Heer —
in U.
JAC. SCHREURS, M. S. C.
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UMWERTUNG ALLER WERTE.
Iv. Parijs.

De wijde stilten van het somberronkende Parijs:
Leedberg der eenzamen:
de Place 1'Etoile als een Calvaire in Bretagne:
onder de Arc de Triomphe Christus gekruist in het graf van de
onbekende soldaat.
Van alle kanten het samenrennen:
't driftig naar boveii zuigen van taxikanden,
het verre klagen van autobusiwielen.
Op:rennen, en weer wegsnellen, huiverclicht aan Jezus voorbij:
donker,hartstochtelike levensworstel, zo ijl, zo geluidloos:
brandgloed door nachten.
En de schuwe lichtsidder der grote sterke reverberes: hulpeloze reuzen.
In de razende ren van de metro: sterft stil een ingedommeld
werk%mensje
— mannen droegen dit oud lichaampje weg
en niemand weet meer van haar; —
in de razende ren van de metro: de tedere ruwheid van naieve matroos
(zijn ogen van zee%stilten helder),
hij plaagt zijn meisje om haar dunne kleren.
Hij lacht om de fijne naiviteit van zijn meisje:
haar geschminkte lippen en haar klare ogen.
Zij zoenen elkaar.
Mannen kruisigen Christus
als zij zichzelf ontkomen aan het lichaam van een publieke vrouw.
De metropool kreunt van de stilten dezer vrouwen:
het deed,
het eenzaam Teed in hun harde ogen,
in de bitse lijn van hun onverschillige mond.
'n Jong kindje begint to Leven:
met veel eenzame bevreemding om dingen
die zij niet meer begrijpt.
Van dit wit kindje de treurnis door de straten
(dit gezichtje een noli me tangere):
ruwe ogen van mannen zullen het niet ontzien
en hare zusteren, de vrouwen, zullen niet vreze'
om dit kindje der eenzame kuisheid.
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Boven de levensworstel der stad:
roerloze lichtreklames als vonnissen
— gloeiende staaldraden, fosforiesklauw op de lucht,
rood
van God's wonden,
over de dakranden van de Notre Dame uitgekervelde chimeres :
vooruitrekkend,
angstige koortsvizioenen, zwarte blaf op de stad,
stréng, streng
als de Acht Zaligheden uit Jezus' prediking.
Daaronder de vlugge strakke stap van een die alle problemen perste
in de 'greep van zijn stok:
toerist naar het miesterie van Napoleon's graf.
In de tour Eiffel stijgt de lift boven daken en torens:
een heilige: hij opent een vizioen op Parijs
dat als een zee hijgt en ronkt van horizon tot horizon;
als de mensen weer staan op de begane grond
zij verdwijnen in een boelevaar,restorant:
zij spuiten zich op de been met een siffon;
de „levenswijze" speelt Bach op een typmasjiene:
hij lacht om zich en de anderen
de wrange lach van Hamlet (laatste suggestie van zekerheid).
En op de parkbanken ide armen: de grote rustigen met stifle ogen.
In een Brabants dorp kijkt een meisje naar voorbijsnellende trein
— zij leunt over de rand van het tuinhek
onder een struik witte rozen —
en in haar ogen is veel, veel verlangen.
En om de wereld eindeloze stilte.
V. Finistêre.

Van Audierne de autobus naar Pointe du Raz: in razende vaart over
het smal pad, wit op,en,afglooiend aan de groene hellingen.
Over het land de ochtend,zon, en de zee,wind met grote streken.
In de autobus: de vader, de moeder, en het kind: deftige lieden.
De vader — kalm%doend, gesoigneerd heertje van om,en,om de zes,
tig en nog niet helemaal grijs — met verzorgchnonsjalant,jong gebaar,
sierlik bewegen van bleke vingers, met drukke stem pratend als over
gewichtige dingen waarbij hij vreselik is geinteresseerd; met !daartus•
sen telkens woordjes bewondering voor het landsc'hap. „Dit daar!....
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Merkwaardig, he?"; almaar in de weer: druk praten met grinnikjes
van pret, roken, gaan verzitten om te kijken, wijzen, gebaren:
onbewust verweer tegen zijn vrouw die hem „'t ouwetje" spot.
De moeder: mooie, nog jonge vrouw van vijf:en:dertig. Ze deed ver:
veeld, vermoeid: haar vingers bewegen loom: zij kijkt ernaar: het land:
schap interesseert haar niet: ze was al zo ver geweest. Haar man
verveelt haar met zijn flink en jong willen doen, met zijn vlugge ge:
interesseerd praten dat zij een zelf:verweer weet: een bang ontkennen,
een terugkruipen voor het oud:worden — met de stilten van het
denken. En het leven is zo doelloos, zo uitgestorven, zo ijdel, iji — zo
wezenloos: iets dat ver van je weg nevelig gebeurt: wazige vage figuren
die bewegen, bewogen worden: het stotende ritme der armen verbeten
verzet, maar Op, neêr de benen, Op, neer de armen: tredmolen:tred,
tredmolen:tred, steeds dezelfde tred: alsof over alien een vonnis lag.
Aan niets van het leven hou:vast hebben: de werkelikheid der dingen
aanvoelen (niet wild:opstandig, maar als iets verlammends — langzaam
over je gekomen door veel feest:lawaai, — lusteloos:makend, mat,
morbide), en dat dan onbewust willen weg:wringen in een spotlachje
om je ouwe man, dan voldoening vinden in het op willen vallen .door
het vermoeide, het loom:dedain van al zoveel te hebben gezien, (je
boven de anderen voelen uitgegroeid omdat je je verveelt met wat
anderen verheugt), je aan het leven vastklemmen in verzorgde non:
sjalans aan open tafel: je weet je de meerdere: iedereen herkent tech
de aristokrate in jou. Alles van je of laten vallen met verveeld:hautain
gebaar — en je nog angstiglik, kruiperigacleintjes verweren tegen de
publieke opinie: in het kind: als je alles wezen:loosheid weet. In het
kind moet het kind overwonnen: het moet zich kunnen beheersen,
zich:zelf kunnen zijn, koket zijn, verzorgd, belangstellen in toiletten:
het kind is voor de moeder: het kind tennist, danst, trouwt voor de
moeder: de moeder zegeviert over anderen in het kind.
Het kind was vijftien.
Lescoff.
Even later werd gestopt: baie des Trepasses, de reizigers stapten
uit; een gids kwam toegeschoten.
De vader direct bedrijvig uitgestapt. Plotseling verwonderd tegen
de moeder:
— Blijf je zitten?
— Ja. Ilc rij met Corry wel door: naar het hotel.
Direkt bereidwillig weer in te stappen:
— 0! maar dan....
Met vaag gebaar:
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— Nee, nee, ga je gang, hoor. Met minachting die hijoalleen voelde,
maar ontkende: je doet maar.
Enkele reizigers keken verwonderd naar haar verveelde praten.
De auto ree weg.
Hij klemde zijn hand steviger om zijn stok, schudde zijn mansjetten
op zijn hand, nam een veerkrachtiger tred; en tussen de toeristen geo
heimzinnig lachend volgde hij de gids; jong, energiek: het pad liep nog
zachtoglooiend op; dan een uitzicht over de baai, de hoge steile rotsen
en het vlak strandje waar zware baren aanreefden met breed schuimo
geweld; en het paadje weer gemakkelik naar omlaag. De reizigers
stonden stil bij het strand, praatten: rustig en opgewekt. De golven
rolden aan, zich beurend uit zee op meer en meer naarmate zij nadero
den, stortten schuimend over, stroomden uit over het strand, brede
stroken schuim achter izich uitstrijkend.
Dan begon de tocht over de rotsen; smal paadje langs afgronden
rechtoaf in zee: omhoog, omlaag, en het ristje van tien mensen achter
elkaar aan, met voorop de gids.
Om stevig te staan had hij linnen schoenen met dikke gummiozolen
aan.

De rotsen: onwrikbare steenosteilten; van zacht samenglooiende
landen 't abrupt afbreken in neerotuimeling en opostapeling van bloko
ken rots; tot tartende onverwoestbaarheid de rotsruggen vastgestrand,
ineengeschroefd, grijs vooruitschervend in zee. Gekloofde rotsrug:
steile afgrond: barre kerf terzij uittandend in grimmig ritme van vero
schokte scheuren.
In de kloven en om de landpunten de zee: Optorsen, stormlopen tegen
roerloze rotskoppen trots; het aanhijgen van verre, driftig opslaan
stukschuimend, uitschilferend tegen de steilten, oprekkend naar alle
spleetjes en troosteloos teruggutsen, afdruipen aan alle kanten in
trieste stroompjes; 't weer wild opstorten en te pletter slaan; 't stil
aanstrelen, vleiende wiegeling en het overrompelend Opbeuken en
kapotspatten en terugvallen uithollend het water in zwalping heen en
weer; aarzelende bezinning en ontgocheling, en opnieuw ertegen op,
ertegen op hongerig aankreunend, aanjouwend, huilend opstandig,
joelend met eskadronnen golven: bonkend, schuimend, 'onvermoeide,
hopeloze worsteling tegen de rotsen: roerloos, massief: barre stapeling
uit zee op.
De zee zo wijd, zó wijd; en in de verten van diepoblauwe stilten. In
wijde Bogen om de kust de stille roerloze schuimrand. In die nauwten
tussen kust en schuimrand ingesloten de eeuwige strijd van de zee:
op de kust aan -- en terug: al zOveel eeuwen, zOveel eeuwen, en nog
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zo lang: het komen opzetten in breede reven, het ophijgen, het beuren,
't neerbonzen en stukslaan en terugvallen — troosteloos, zo troosteo
loos: aan de ene zij de zeeooneindigheid, aan de andere onwrikbare
steenosteilten.
Wie God dreef uit zijn ziel wordt door het leven uitgeworpen: Het
leven eenzame baal in de oneindigheid: mensen worstelen er met 't
onontkoombare.
En op de rotsen het heertje. Finistere en alleen, en het kreunen in
de baai der Doden. En het heertje een afgetakeld, ineengeschrom
peld mensje: mager: hulpeloos, steriel gebaartje; angstiglikotastend,
schoorvoetend met beverige aarzeltjes langs d'afgrondosteilten van
de baie des Trepasses, dicht achter de gods aan. De oude gids —
uitdaging het fel meniorood van boezeroen, het steenorood van broek,
het prachtig zwartoblauw van baret in de roodogelooide kop de felle
schitter000gjes — behendig als een klipgeit springend van rots op rots,
langs kloven waar afgrondodiep de zee is. — En het heertje er achter
aan.
Maar in het hotelletje alsoie zich gewassen heeft — hij zit aan tafel
en is bezig met een siffon — zeker en kwiek, helemaal weer zichozelf;
hij praat druk; en telkens het „buitengewoon!" „buitengewooni": hij
wrijft zich fiks in de vingers.
's Middags in het hotelletje een grote rust: de gasten hielden hun
siesta: men hoorde niets dan in de gang enkel nu en dan het praten
van een knecht tegen een meid. (De vreemdorustige stilte van een kano
toor op Zondagmiddag: de luiken zijn gesloten, maar door veel spleten
het licht: stil schuivend over buro's en stoelen.) En daaromheen de
oneindigheid van lucht en zee waarin dit kusthotelletje als een kleine
stip stond vooruitgeschoven: Finistere.
's Avonds gingen de vader, de moeder en het kind naar het rotsterras:
fauteuil de Sarah%Bernhardt! Diepkseneden de zee (de igrote schuimrand
heeft losgelaten, dreef naar de kust in witte bobbels als zwermen neero
gestreken meeuwen: de zee is nu van kust tot kim een ongebroken
oneindigheid), boven hen het beeld van NotreoDameodesonaufrages.
Ze zeiden niets.
Het kind wees soms ergens heen en bekeek dan haar vooruitgestrekte
hand: bewoog haar fijne vingertjes.
De moeder opeens toonloos voor zich uit:
— Ben je ddir geweest .... ?
— Ja. Zo over die rotsen de baie des Trepasses langs — de heeft.
Met listige bewondering die achterdocht verborg:
-- Lings die diepten .... ?
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— 0,dat was soms nog veel en veel erger. LOOdrecht naar beneden,
hoor! En hoog! Dat vertel ik je. Maar — dat moet ik direct erbij zeg%
gen — 't was prachtig! buitengewoon!
Stilte.
Onverwacht, toonloos: als een messteek:
— Oudje.
Zich verwerend met dit toe te geven, zich%zelf stil.pratend door zich
de schijn te geven het niet ernstig op te nemen:
— Mill. : wit kras nog.
Toonloos: als een messteek:
'k Had je wel eens willen zien.
— Oudje.
De vader. De moeder. — Twee eenzamen. Notre%Dame%clesmaufrages.
op de eindpunt Finistere, aan de baie des Trepasses.
En het kind lachte fel om de vader.
Wie God dreef uit zijn ziel wordt door het leven uitgeworpen. En
de zonden der vaderen . . . . Notre4Jameodes,naufrages — dit fel.
lachende kindje aan uw voeten! Zal het worden gelijk de ouders?
VI. In het kafe.
Kelner: oplossing van onplooibare slankheid.
Tik op uw tafeltje: en hij verschijnt. (Tik op uw tafeltje: eenmaal,
tweemaal, driemaal, tik op uw tafeltje: eens zal hij verschijnen).
Rank zwenkend tussen tafeltjes, almaardoor zwenkend: overhellen
naar links, lenig laveren, overhellen naar rechts; hij komt; hij slaat zijn
wit servet met lachte mep over zijn schouder: cleawshaven het strak
gezicht; hij nadert: ritmies bewegen licht en slank; finistere: buiging
voor U.
Wij aksepteren die buiging.
— Meneer?
— Bier.
— 'n Bier? Luid door de zaal, beslist, korrekt: Een bier! Bulging,
piroeet, en hij verdwijnt.
Wij danken: Dit was reeds zeer veel.
Zie! zie! Hij komt terug! Het helal kunnen samenpersen tot bierglas,
op%tinnenklad: s dit hoog omhoog kunnen heffen: het Mad met bier
op de vingertoppen kunnen koersen over de rustige hoof den: helal%bier,
bier%helal. Als van een zegepralende veldheer in zijn terugkomst.
Maar het is het ene bier, het bier voor ens; hij is onze slaaf: wij zege%
vieren 66k.
Twee triomfators staan tegenover elkaar. En tussen hen is alles mild
en goed: zij weten niets van elkanders bestaan: zij beiden weggezonken
in zichozelve.
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Zoals wij een fooi geven: de manier waarOp: eenvoudig, minzaam
„laat,maar". Zwaar gewichtig: het breed uitzitten, het steunen van
hand op knop van wandelstok, het geluid van onze neus; wij: wat
overblijft van minzaamheid min minzaamheid.
Zoals hij de fooi wegstrijkt: elegance dit gebaar: ook dit nog viktorie.
Twee verzoende monarchen. Buiging, piroeet, en 'hij verdwijnt.
Dan het biergias aan de lippen brengen: de eerste teug: lang achter
een doordrinken — bij het neerzetten onze lippen belikken, onze snor
opstrijken. Wij zijn kenners. Reeds veel bier hebben wij gedronken.
't Kafe is zo to zeggen ons tweede tehuis. Dat zal iedereen wel zien.
Dan opstaan, rukje met de schouders, onze ogen in het onbepaalde,
zich soms vasthechtend aan de een of ander (de een en de ander). Onze
stok stevig tussen de vingers klemmen: de stok waarmee wij een pass
serende amice op straat aanhaken: hola!, de stok waarmee wij tikken
op tafeltje van kafe%restoraint en de kelner laten verschijnen: wij hebo,
ben het leven met zijn problemen opgelost in een vaste tik met de stok
op de grond. Wij klemmen dus onze stok stevig tussen de vingeren.
En zien over de piekolo heen die serviel de deur voor ons opent.
HENRI BRUNING.

392

BROEDER, MET JE BLIJE GEZICHT!
Voor frater Joannes.
Als ik langs de kaden kom, izie ik je sterke verschijning, en je blije
gezicht.
Op jou is mijn aandachtig oog gericht:
je hebt een apostelkop.
En apostolisch is de lath, die van tusschen je vaten en kisten komt
naar mij.
Sjouwer ben je, voor den Heer. En altijd blij.
Als wij 's middags schuiven langs den muur (daar is een streepje
schaduw) sta jij to lachen op het heete dek van de geduldige schuit.
Je lacht.
De olievaten rol je, in de regen, je kleeren plakken aan je lijf.
En je lacht.
Je 'bent ons een sterkte in het middag,uur.
Een steun voor den arbeid in den avond.
De kinderen noemen je baas,
jij stoeit geduldig met hen op de kade.
Na de dagtaak vouwen zich je moede handen
en je laehende oogen vinden God.
De menschen lachen om jou, de onnoozele!
Maar heilig is je onnoozelheid
En zalig je lach.
Je hebt een apostelkop, broeder met je blije gezicht.
Sjouwer voor den Heer!
Augustus '23.

ALBERT KUYLE.

0
GROOTMOEDERS DOOD.
II( bid voor 't gestorven moedertje....
als een dorre perelaar
zag ze uit naar de dagen van Uw warme zon
haar voorhoofd was een harde korst,
Gij schreeft er op als op perkament
de wet van den dood.
Ze strompelde nog naar den reuk van het hooi,
en naar de koren,schoven in de schuur;
ze sprokkelde hout als de weduwe van Sarepta,
en in haar kruik plengde ze tranen
om de ikleine genaden, die ze in haar leven verloor. , ..
Ze sleepte langzaam met haar stok
naar den grooten stoel....
de middag werd 'een lange litanies
in 't eenzame huis tikte de klok,
God sprak de gebeden der stervenden....
Ze zag met haar gele oogen
de blijdschap der kinderen
en 't grauwe leed van een fang menschen4even.
De klok staat nu stil....
op den vloer liggen figuren van zand
— aan strakke lijnen hangt het geluk der menschen —
in 't midden staat de kist
met 't eenvoudige lijk.....
De huisgenooten weenen,
in hun grove vingers hangt , de paternoster,
op hun lippen kraakt een gebed,
de Hemelsche Vader luistert als naar 't Kyrie der Mis —
Buiten zingen de vogels
orgehmuziek in Gods Kerk,
de vroomheid der menschen
is als de wierook met Kerstmis....
De stem des doods was voor moeder
Jezus' boodschap
aan de Weduwe van Nairn . ...
JOZEF VAN AALST
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DANTE
Verbittering is star geworden om uw mond,
Maar uw slapen, gladgeschuurd door tijdstorm:
een monument van eeuwen rust.
Torser van drie werelden
gingt gij, gebogen, eeuwenzware pijngang
in andermans huis.
Toch was uw ziel vol Fransiskaanse heerlikheid.
Uw ogen dronken Gods genaden
en, star gericht op alle mensenzielen, zijn ze licht geworden:
in brons verpuurde sterrenovawbescherming,
vuurbakens van Gods Vaderschap.
Buigend over de donkere krochten der toekomst
hadt gij de hellestank lief:
uw hart bereidde bitterheid tot troost.
Gij hebt een toorts naar den hemel gegooid:
de sterren zongen
het Hooglied der Liefde, die alles beweegt.
De harmonie der sferen hebt gij ons gespeeld:
eeuwigheidswind woei in de holten van ons hart.
De passie van ons heimwee is door U bedaard,
sterke beiaardier van Gods rust.
De kracht uwer gerechte wreedheid is der geslachten een
voedsel.
Alle luchten zijn bewolkt van uwe bitterheid.
Maar uw lief de leert ons:
heilige diepten te lezen in d'ogen uwer Gelukzalige
en met Sint Bernard tot de Moeder Gods te gaan.
Doopsel van Goddelike schoonheid gaaft Gij ons:
God zet Zijn poorten van genade open
als gij spreekt.
ANTON VAN DUINKERKEN.
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MONNIKEN
In de middag waren wij aangekomen, 'n Zondagmiddag, na 'n tocht
door 'n woestijn van hei, waarop neerbrandde de strakke Augustus,
zon: Ben kleurige vlakte in et felle licht. Moeizaam zwoegden we aan op
de rei populieren, die ver weg aan den Binder in rechte limning tegen de
horizon strakten, met even erboven uit zichtbaar, et dak van de kerk.
Bij die kerk, waaromheen hurken de kloostergebouwen, en kleiner en
lager nog hokken de stallen en schuren, hebben we enkele dagen door,
gebracht. Om alles heen: de rust van 'n grote vlakte: weien, korenland
en verderw de paarse hei.
❑

❑ ❑

't „Leven", et snelle verschieten van de tot wereldgebeurtenissen op,
geblazen, ephemere slagschaduwen die over de aarde vallen, — et
rumoerend tumult dat als 'n vlag,in,de,wind boven onze hoofden klep,
pert, schijnt hier achter 'n onzichtbare horizon te zijn verdwenen;
alles „van de wereld" is weggezonken, eensklaps, in 'n diepe onwezen,
likheid; 't is hoogstens 'n vaag vermoed gebeuren, 'n verdwijnend
lawaai aan de uiterste grens des levens.
Het is hier goed te zijn, al is de eerste dagen de ziel vol onrust, al
zwerft de geest telkens terug naar wat werd achtergelaten, en wat et
hart niet loslaten wil. Maar 't is hier beter dan daar in de steden, omdat
hier 'n andere orde heerst van wezenliker waardij, en dieper betekenis.
❑

❑ 0

Verwarrend is de bijwoning van et allereerste officie.
Daar beneden in de kerk de monniken. Langzaam zijn ze binnen,
gekomen, wachten nu et teken van begin; tot zolang staan ze in gebed
verzonken. Dan golft et psalmodieeren gestadig, onafgebroken, van de
ene zijde over naar de andere, en weer terug, in zware golf slag van
stralcobeheerst rietme.
Zij doen mij aan, die monniken, zoals ze daar staan in lange dubbele
reien in hun koorbanken aan weerszijden van de kerk, alsof zij iedere
droom van aarde,geluk vernietigd hebben in hunne zielen, 'n droom
die niet vernietigd hoefde. En daarvoor in de plaats slechts die strakke,
starre houding, uitgedorde mensen als 'n boom in de winter — en
waaronder er nu zijn, wie weet? wie et leven hier smaakt als as in
de mond. 1k vraag mij af, waarom deze .mensen hebben afgezworen:
wat hun de sappen voor 'n bloeiend rijk leven zou kunnen toevoeren,
zodat hun dagen zouden 'zijn: bomen met zwaarhangende kruinen?
Het maakt mij onrustig. Het roept weer wakker, al te smartelik, in
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woelend overpeinzen: et sidderend bewogen verlangen naar rust. 't
Jaagt mijn gedachten weer op als 'n vlucht vogels; m'n hunkerende ge,'
gedachten die schichten naar wat tens zo hartstochtelik begeerd werd
als de voleinding van 's levens dromen: fonkelende diamant in et
asgrauw daglicht....
Al gauw heb ik et anders gezien. Toen ik heb ervaren: hoe dit leven
geen wegdorren in stugge strakte betekent, maar 'n gedragen worden
op et stromend rietme van 'n onmetelike, blijmoedige liefde, die hun et
heelal vervult. Deze mensen zijn kalm, en gelukkig. Ze hoeven geen
angst te hebben voor verdorring des levens, zolang zij uit Gods ogen
lief de drinken.
De wereld bestaat voor hen niet meer, tenzij al's 'n barre woestenij en
ellendige verleiding. Hun menselikheid ligt, ten koste van veel pijn
misschien, onder de voet getrapt; in de ziel leeft alleen de immense
liefdegedachte aan God; die vlamt in serene kalmte. God zien zij met
innerlik verklaard oog; en op hun gelaat ligt de glans der hoge verruk •
king als morgendauw.
En ik ben bekeerd tot et inzicht — voor de hoeveelste maal? — dat
deze mensen gevonden hebben et enige dat rust en geluk schenken kan:
de volmaakte beheersing van zichzelf en z'n verlangens in oneindig
onvoorwaardelike overgave aan Gods Wil.
❑

❑ ❑

heb 'k hier ontmoet 'n kennis van m'n vrienden, 'n
jongeman, die sints enkele dagen is ingelijfd in et leger der Godswigan
ten. Z'n levensloop is 'n wonderlike geschiedenis. Hardnekkig zoeker
in alle richtingen, die Bolland befilosofeerde, v. Eeden tot heilige van
z'n hart liet worden, die landen bereisde, ver hier vandaan, — is hij
plotseling door Gods vinger aangeraakt; enige tijd geleden werd hij hier
gedoopt in et klooster.
God bled kloppen aan de poort van z'n hart, tot Jezus tenslotte met
hem wegvluchtte de wereld uit; nu heeft ie niets meer als z'n nederig.
heid en z'n eenvoud. 't Is 'n verrukkelik bloesemend wonder, jong
als de lente, te zien: hoe deze jongeman met et verleden van modern
intellektueel en verfijnd artistieke aanleg, plotseling wordt 'n broeder
in wit habijt, zo eenvoudig, zo open, zo verwonderd over alles lijk 'n
kind. En toch weet ik ook hem overstort door 'die witte zee van pijn
waar iedere menseziel, die van et 'even et allerhoogste wil, bijwijlen in
waant te zullen wegzinken. — 't Is de genade van et Doopsel, en Gods
wil die hier spreken in deze letterlike vervuller van Jezus' woorden
tot de rijke jongeling.
In deze idagen

❑

❑ ❑
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Er zijn momenten van ontzaglike ontroering voor de toeschouwer
van et kloosterleven. 's ,Morgens na de ters wordt iedere dag de Hoog%
mis opgedragen: tempeest van schoonheid met et geweldig gebeuren
van de konsekratie. Even voor et hoog moment, valt plotseling 'n diepe
stilte in de kerk: als neergeslagen door 'n stormwind van lief de vallen
de monniken ter aarde, een hunner treedt langzaam naar voren tot
aan de altaartrappen, neemt et klokketouw. Dan spreekt de priester
de woorden: Dit is mijn lichaam; de monnik trekt enkele slagen aan
et klokketouw, blauwe galmen klanken daar hoog. Allen liggen stom%
geslagen; de realiteit: God, neigt zich over alien; ....Dit is mijn bloed;
weer de klokkeslagen. Dan staan de monniken op; 'n diepere stilte
dan tevoren blijft hangen tussen de koele muren, als 'n donkere geur.
Als de op 't veld zijnde werkers de klokkegalmen horen, wenden zij
zich alien in de richting van et klooster; zo is et geloof dier mensen.
❑

Et schemerdonker valt, de monniken gaan de kompleten bidden.
Voor in de kerk met z'n raggig licht, bloedt 'n rode edelsteen binnen
in et lichaam der duisternis: de Godslamp.
De monniken zijn onzichtbaar beneden in hun banken.
Tenslotte zingen zij et Salve Regina, zoals zij de dag met de Maria%
metten begonnen. Een bidt langzaam en plechtig, en draagt et huis%
gezin op in de bescherming van God, de Vader van et huisgezin. Dan
wordt et stil:meditatie. Aileen et rood licht, dat brandt, brandt....
Et is alsof zich ogenblikken, hoe lang duren ze? de realiteit van
et bovenzinnelike zich daar openbaart; 'n spanning weegt op m'n ziel:
daar is et, waar deze mensen alien naar geknield liggen, daar onzicht%
baar achter et rode lampje, dat God is, God de enigste die is. Dair
is.... et Geluk.
C. G. M.
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Gij beproeft onzen wil
en ionze standvastigheid
aan den weerbarstigen grond.
Uw Wil is:
dat wij met volhardende handen
bouwen
aan het grauw plaveisel van een straat met huurkazernen,
— lichtfestoenen en guirlanden
aan de iris onzer oogen
deemoedig en geduldig als het bijziende mannetje,
dat alle dagen van het jaar
— daar is de felle wenteling der seizoenen aan het venster,
uitvarende koopvaardijers glijden door onze handen
en het heiaa4i4o der matrozen —
eendere cijfers schrijft in een eindeloos kasboek:
een tusschen velen
en gelijk aan alien,
die hun knechtschap
voegen
tot een tofferande.
Meimorgen%einders schalmeien aan ons bloed
en het oproerig manifest der papavers,
de wind staat in eskadronnen geschaard:
dat wij Uw Wil niet rammeien,
— verbeten rebellie der gedeporteerden van Saint Martin de Re:
zij krommen hun gekwelde lijf
aan de kastijding der scheepsdekken.
Laat ons deemoedig en standvastig
als geduldige trekdieren
draven
in Uw juk,
— ons hart een kinkhoren,
die ruischt van verlangen naar U:
Gij vervuit het geheel:
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opdat wij
— kampvuren en zigeuneMiederen wenken in de kromming
der wegen,
zingende boomen aan alle heerbanen —
het huis niet verlaten
als Gij de deurposten teekent
met het kruis van Uw vijf roode wonden.
GERARD BRUNING
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„ALS METAFOOR"....
„Alles Vergangliche
„Ist nur ein Gleichnis."
Goethe : „Faust."

Wanneer de laatste bloemen zullen verwaaid zijn met den nacht,
wind naar het verre, donkere land daaronder;
wanneer 't alleene gerucht van den nachtwind in de ijlte, ver en
dichtbij, is om je hoofd als het praten van veel scherpe, gedempte
stemmen uit een wereld, die je niet erkent, en die je geheel vijandig is;
wanneer de sterren boven je hoofd — waarin je geloofde als sym,
bolen der eeuwigheid — zullen uitgaan; en 'n matte, moee doodglans
den hoogen hemel overtrekken zal;
en wanneer alleen nog de verre, zeer lage sterren boven 't diepe,
donkere land daaronder, zullen hangen, stil,rood gloeiend, als verre
lampions op 'n avondfeest;
Kom dal)]
Ilc zal je schreden richten — niet naar het donkere dal — wij gaan
dicht,aaneen, mijn arm om je schouder, de hoogte op; de nachtwind om,
spant onze slapen; scherper worden de gedempte stemmen; van ver
lacht Satan heesch door de ijlte.
Wij weten, dat deze opgang den weg is geweest van ontelbaar,velen
vOOr ons, die daft- verdwenen zijn in den nacht, bij hun moeizaam
stijgen naar de sterren iomhoog; maar vOOr ons verbleekten al de
laatste sterren 'boven de lange kammen der bergen, en doofden uit. —
Wij weten, dat dit de weg is geweest, en wij klimmen OOk; wij klimmen,
zwijgend en gestadig, terwijl de nachtwind met de verre stemmen en
de Satanslach zwellen tot 'n warrel van geluiden, die wervelen om
onze hoofden.
Wij vreezen te klimmen naar de vergetelheid, waar niets meer is,
geen andere troost en geen andere bekroning, dan niet meer te be,
staan; en we herinneren ons duidelijk een der stemmen uit den nacht,
wind, die hiervan sprak; en Satan lachte er toen over heen.
Wij vreezen, maar spreken de vrees niet uit.... Straks zullen onze
ineengestrengelde armen verslappen, zij zullen elkander loslaten on,
willekeurig; ons bestaan zal verwaaien als de bloemen van de hoogte,
ver, ondenkbaar ver, in het duister zonder einde; — en niets, niets zul,
len we dan meer weten; ons niet meer herinneren te hebben geleefd;
zeker niet, elkander te hebben liefgehad....
'n Nieuwe warreling van den nachtwind om onze hoofden; — wij
zien elkander aan; wij vbelen elkanders gedachten; onze oogen rusten
op elkander als twee sterren op hun spiegelbeeld in 'n onbewogen
water. En wij huiveren om de ontzettendheid; wij 'dringen de gedachten
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weg uit onze geest, en probeeren enkel to denken aan elkander, aan
niets anders; maar de nachtwind, scherper en feller dan ooit, herhaalt
en herhaalt: dat we stijgen naar de vergetelheid, naar 't niets; dat ,ons
stijgen dus dwaas is....
„In den nachtwind spreekt de geest der leugen", zeg jij — en ik knik
kort en zwijgend; ik hoorde den huiver in je stem, maar wij willen inci
mers — wij willen.
Onze angst is zwakte, dat weten we beiden; we herinneren ons zeer
mooie woorden, die eens tot ons gesproken werden door 'n zeer een
voudig priester, op 'n middag dat de zon scheen, in de kerk; we weten,
dat het goed is, wat we doen; dat dit is groot,menschzijn. We wisten
dit allang; we droegen mooie woorden hierover diep in ons, die we
lieten zingen als verre, geweldige koren, als wij dat wilden; en we
sloten de oogen, als we huiverden in diepe genieting, om de grootheid
van het mensch,zijn :'n stuk eeuwigheidstragedie, bewust of onbewust
gespeeld.
Nu is alies daad geworden; nu gebeurt; — en onze zielen hebben er
onder bewogen als 'n korenzee onder 'n stormwind, wanneer de avond
plotseling invalt onder zware wolkendonkerte.
Wij stijgen, stijgen. En denken aan alien, die vOOr ons gingen; wij
luisteren, en zien naar hen uit; maar niets, niets dan de nachtwind en
de ijlte, waarin het donker zweeft. Weer dringt in ons op het idee:
„vergetelheid", „niets", en „vergeefs"; maar wij zien elkander aan als
plotseling geschrokken; bang, dat we 't weer van elkander mochten
bemerkt hebben; en wij willen stijgen; wij willen het willen — geweldig.
Plotseling, vOOr we weten dat we zoo hoog zijn — de sterren zagen
we al lang niet meer — staan we op den kam der bergen. Hier vallen
alle geluiden plotseling achter ons weg; 't wordt stilte, vlak en roer,
l oos....
Drie kruisen staan zwart op den bergkam, twee terzijde en een in 't
midden; de twee terzijde zijn leeg — aan 't middelste hangt, hoog en
stiLlichtend, in evenbleek,paarsige glans, n' doornenkroon om 't doode
hoofd, 'n prachtig Mensch.
„Christus...." fluisteren onze stemmen tegelijk. Wij knielen....
vlak vOOr ons op den harden rotsgrond liggen twee doornenkronen en
nieuwe nagels.... Wij rijzen op: Ons Golgotha.... Wij zien elkander
aan; onze oogen rusten op elkander het onnoemlijke innigte; onze
monden kussen elkaar; dan laten we elkander zwijgend los — wij zijn
bereid, wij aanvaarden....
Maar ITO& ons, aan den anderen kant der bergen, is langzaam de zon
gestegen uit het purper en de paarlemoeren bleekte van de lage horizon;
— Christus' hoofd is omstraald van rooden schijn. En ineens begrijpend,
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zonder to spreken, dalen we handoaanohand de helling af, naar den kant
van de opgaande zon.
Achter ons ligt Calvarie, de twee leege kruisen zijn weg; er hangt
alleen nog Christus, groot en alleen. In onze oogen zijn tranen; wij
gitan, omdat wij weten, dat ook dit weer zoo moet; wij hebben onze
roeping volbracht — wij hebben geleefd door onze wit Ons bestaan
was sterk; wij hebben 't Golgotha niet geweigerd.
En terwijl voor ons de zon rijst, en achter ons de Christus hangt
gekruisigd, die onze stille neergang zegenen blijft onder de heffing van
zijn uitgespreide doode armen, dalen we langzaam, zeer langzaam.
Onze voeten treden in geurige bloemdauw; en de wassende ontroering
in onze zielen, die we nog nooit zoo ondergingen, zegt ons, dat we nu
beiden ingaan tot 'n nieuw bestaan....
Dit is 'n verhaal, mijn liefke, wat ik nog om onze liefde dacht; het
is Been mooie sproke, maar bedoeld als 'n stil handgebaar naar 'n verre
wezenlijkheid in 't leven aller menschen; en met de herhaling erbij van
iets uit 'n zeer oud en zeer bekend verhaal.
Als wij eens ons Calvarie zullen moeten beklimmen, en dat is voor
ons onontwijkbaar — 'dat God ons dan zeer nabij mag blijven, liefke,
want de dwaalstemmen in den nachtwind zijn zeer bedrieglijk, en wij
zijn zeer zwak.
Dit is 'n goed weten, mijn liefke, dat we niet gansch op elkander
bouwen kunnen, in weerwil van onze liefde; — maar we mogen de
liefde toc'h wel haar taal laten spreken, en haar schatten als iets zeer,
zeer groots: zij licht ons voor bij onze opgang naar de hoogten, en
behoedt ons voor de daling naar het donkere dal; zij maakt ons groot,
al reikt haar willen wel 'ns naar onbereikbare verten.
En als dit verhaal dan voor jou en enkele broeders en zusters werkeo
lijk kan zijn als 'n stil handgebaar, dat de oogen richt naar die zeer
zekere wezenlijkheid: het Golgotha in aller menschen 'even; als het
de herinnering eraan kan versterken; — als dit dan loon verdient, dat
God het ons ten goede houde, voor als wij ons Golgotha eenmaal
wezenlijk zullen beklimmen.
13 Juli 1923.

JOS. VERJANS
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LIED VOOR DE JONGE VADER.
Aan C. d. W.
Ilc wou een lied van jeugd voor je zingen,
van ons beider jeugd, flappend en hol!
Scherp lied van stormige nachtrit:
zigzag van lantaarnen doorreet onze rug,
in de benedenstad
de hongersnood van ons twintigjarig hart;
barcarolle van gewijde avondstond
met regen op de rivier en een verre orgelvrouw.
(Vertedering als uit een 'Weeps volksliedje!)
Je nachten waren woelig en ziek
met je ziel donker daarin
lijk water 'onder brug
en wat vuile lantaarnschijn.
Maar in de vroege morgen
ligt je lijk een gebroken instrument
op blauwe kerkvloer en
Jezus wandelt wit over je lijf!
Een dag voert het leven ons alien
naar een smalle ligplaats in de haven,
en wij hebben ieder onze dukdalf
waaraan het schip ligt gemeerd:
wat klein mensegeluk
en de grote vreugd om geringe dingen.
Om geringe dingen waarin wij schouwen zO diep
tot zij worden een eindeloze draaikolk
van Licht waarin wij zijn verloren,
en die ons aanzuigt dieper immer dieper
tot waar wij het leven weten ruisen
veelvoudig en simpel als het lied van een kinkhoorn!
Zo is dit vaderschap voor jou
nu een nieuwe, grote veropenbaring.
Je weet de bouw der vrouw
als een stille veste van innigheid
om de heilige schat,
en elke wellust geworden
tot een wit en zacht wonder
van offerande.
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De vlam des levens die ons heeft verschroeid
weet jij nu rustig en klaar
lijk een lichtbron achter water branden.
Nu jij de stille geworden zijt onder ons,
en als de verzadigde die in stilte
ingaat tot het leven, waar wij ommedwalen in groot gedruis,
o jij, die elke dag
(zoals de priester met de Heilig' Hostie doet)
het blanke lijveken van je wicht
hoogotilt naar het licht:
dat God daarin het prille ruisen van het bloed
zou maken tot een klare kantiek van kracht,
en elke daad die onder de mensen valt
zuiver als de Sint Laurenstraan in de Augustusnacht —
wil ons gedenken
die van heel ver op het schoon mirakel staren,
lijk de soldaten van de Koningen to Bethlehem —
verborgen achter de doornhaag
en de hoge ruggen der kamelen!
WIES MOENS
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KLEINE BETOGEN OVER KUNST EN LEVEN.
I.
Wie de belangrijke wekelikse redaksie van Pieter van der Meer de
Walcheren in de Nieuwe Eeuw aandachtig leest, en daarbij 't kreatieve
werk in 't tijdschrift „Roeping" en 't Vlaamse „Pogen", is langzamero
hand wel tot de overtuiging gekomen, dat er in levensoinzicht en in
kunstvorm van onze denkende en voelende generatie in korte tijd
'n grote verandering geschied is.
Dit is 'n blij verschijnsel: allereerst om z'n etiese betekenis. Want
deze verandering bedoelt meer dan 'n vormovernieuwing: ze steunt
op levensovernieuwing. Ze stelt zware eisen aan de mens, die kunst
wenst voort te brengen, in zover ze haar weer maken wil, tot 'tgeen
ze inderdaad is, en in grote tijden immer geweest is: de eerlike weero
gave van 'n sterke levensoovertuiging.
't Komt dus allereerst aan op sterk leven, op volledige mensen, die
krachtig en zelfbewust de zichtbare en onzichtbare werkelikheden niet
enkel theoreties aanvaarden, maar prakties beleven. De kunstenaar
wordt in de toekomst niet meer geduld als de uitzonderlike mens, die
aan de rand staat van 't dageliks gebeuren, maar als de geestdriftige
aanvaarder van 't volledige leven zoowel in z'n kleinheid als grootheid,
in z'n zonde en deugd, in z'n neerlaag en triomf, in z'n smart en vreugde,
in z'n Godsverachting als Godsosmachting: terwiji z'n verstand, door
geloof verlicht, z'n begeerte door hoop in stand gehouden, en z'n wil,
door liefde in ootmoedige, sterke levensdaden voltooid, hem 'n zuiver
oordeel over de gebeurtenissen en 'n zuiver aanvoelen van haar objeko
tieve waarden hebben aangebracht.
Deze opvatting van 't moderne kunstenaarschap gaat recht in tegen
't geen wij daaromtrent, tenminste prakties, aannamen, onder de rampo
zalige invloeden van 't al te lang levende tachtiger geslacht.
Terwijl dit zichzelf welhaast vermoord heeft, belooft de generatie,
die komende is, weer 't krachtige en 't algemeenomenselike werk van
vorige geslachten, zij 't dan en terecht — in andere verschijningso
vormen.
Want 't plaatst in de kunstwording kronologies de zedelike menso
wording voorop: kunst moet uiting van leven zijn: de waarde van 't
mensozijn bepaalt de waarde van 't kunstenaarozijn: 'n gezond beginsel,
dat ongetwijfeld, bij gunstige omstandigheden, tot grote kunst kan
leiden, omdat 't de hierarchiese orde der levenswaarden naar zuivere
inzichten uit rede en openbaring, weer erkent, en dus op de waarheid
gegrondvest is.
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Deze etiese hernieuwing 'zal vanzelf brengen tot andere en eigentijdse
verschijningsovormen. De plastiese weergave, dichter nabij de levende
mens gebracht, en uitsluitend bewerkt als bijkomstigheid, die geheel in
funksie is van 't zich openbrekende leven — zal minder dan vroeger
„af" zijn, veel minder nauwkeurig verzorgd, en zal, als onmiddelike
refleks der bewogen inwendigheid, vooral in de versolyriek, veel stero
ker beinvloed zijn door de schijnbaar onverklaarbare en — waarom
niet? — ook werkelik onverklaarbare associaties en verbeeldingen,
plotselingheden en hevigheden, die voortdurend geschieden in de geo
heimzinnige diepte der ziel.
In deze opvatting wordt de kultuur van fraaie woordenoreeksen om
hunozelfsowille, veroordeeld als 'n afwijking: veeleer is men geneigd
hierin 'n litteraire ijdelheid te zien, 'n luxe, die de zware en ernstige
verplichtingen van de tijd niet meer veroorloven. Men vraagt op heden
naar de direkte slag, zoals Wies Moens dat izeer gelukkig formuleerde:
naar de magiese woordkracht, die opeens de voile mens doorsiddert,
omdat ze, recht van uit de sterke denker en inniger voeler, onverwacht
openbaart, wat niet geweten wend, tenminste niet zO werd geweten,
en tegelijkertijd zeer belangrijk is.
Ook dit gaat recht in tegen de praktijk der vorige tgeneratie: want
deze ontledigde 't woord van z'n betekenis, en kende alleen 'z'n klanko
waarde. Deze verwaarlozing der persoonlikheid en deze verkrachting
van 't materiaal paste volkomen in die tijd van konventie, loze vorm
en ijdele ornamentiek.
Nu echter wordt allereerst gevraagd, wat er gezegd wordt: of beter
nog, de mens wordt opgezocht in de kunstenaar: of hij lets bijdraagt tot
veredeling van 't leven.

❑ ❑ ❑
Indien deze levensovernieuwing enkel werd ondernomen om de
kunst, 'zou zij in zich 'n beginsel van tegenspraak bevatten: dit zou
immers 'n grove miskenning van waarden zijn, en noodzakelik terugo
voeren naar 't benauwend individualisme van '80.
De jongste kunstbeweging echter is niets anders dan 'n klein deel in
'n universele beweging: 'n enkele reaksionaire kracht in 'n grote reaksie,
die eerst schuchter en weifelend, en in slechts enkele vooruitstrevenden
bewust, langzaam, en — als God wil — ook zeker 't mensdom weer
voeren zal tot de verwerkeliking van St. Augustijns heerlike levenso
begeerte: „O dat zich de mensen weer erkenden als mensen." Nieuwe
mensheid, wedergeboorte, levensoeenvoud, terugkeer naar de onvero
valste waarheid, herstelobeweging: 't zijn alien pogingen om te beo
noemen, waarnaar arbeider als intellektueel, teoloog als kunstenaar,
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filosoof als socioloog, in onze tijd verlangend heenoschouwen. En 't is
volstrekt niet de kunstenaar alleen, die 'n groot gebrek aan oprechte
menselikheid in onze persoonlike als maatschappelike verrichtingen
ontdekt heeft: maar de bewuste tijdgenoot in elke stand en in elk beo
roep voelt schrijnend: hoe onze twintigoeeuwse finodeosiecleokultuur
ons welhaast de mogelikheid ontnomen heeft om zuiver te leven naar
de eisen der onvervalste en evangeliesogevormde menselikheid, hoe
we heel veel onredelikheden begaan en in daden omzetten en de ono
redelikheid niet inzien, hoe we onze psychiese vermogens door kunst%
matige prikkels aan 't werk moeten houden, hoe de onzichtbaarheden
prakties tot onwerkelikheden zijn geworden, hoe de besliste en letter:
like leer van 't evangelie — als 't erop aan komt haar te beoefenen —
gemakshalve tot poetiese beeldspraak verklaard wordt, hoe we ons
al te zeer om de dwaling bekommeren, alsof we 't blij en veilig bezit
der waarheid niet hadden, hoe we ook, ofschoon kinderen der Kerk,
al te veel leven buiten de Kerk, en haar bovennatuurlik karakter al te
natuurlik verklaren, hoe we ook, om duizend redenen verplicht tot
idealisme, tenslotte toch positivist zijn, met 'n hoofd vol exakte weteno
schap, maar met 'n 'hart leeg aan levenslust en 'n wil inert en gericht
op 't minieme.
Van de beweging, in gang gebracht door dit tijdsoinzicht, ontvangt
de jongere roomse kunst haar stuwkracht, door deze afhankelikheid
wordt op de duur haar invloed op de massa verzekerd, en zij zelf voor
eenzijdigheid, huishoudelike gemoedelijkheid en egoisme behoed.
Zeer zeker: de strevingen mar dit menselik herstel geschieden niet
overal en altijd langs lijnen van geleidelikheid: exces valt bij reaksie
moeilik te mijden. Maar om 't exces de reaksie bestrijden, is bekrompen
en konservatief, wanneer kan worden aangetoond, dat dit exces geen
noodzakelik gevolg is van de oorzakelike beginseloerkenning. Nog erger
wordt 't, wanneer de bestrijding haar aanleiding zou vinden in zeer
zuiver te motiveren en in alle openhartigheid igedane bemerkingen, die
in zoverre buitensporig te noemen zijn, dat ze gaan, ja, buiten 't spoor
der konventie, en der in goede trouw maar voort en aan levende ono
nadachtzaamheid.

0 0 0
't Is best te verklaren, hoe in onze jongere lyriek, waarin tot nu toe
bijna uitsluitend de nieuwe kunst zich uitsprak, 'n sterkoreligieuze drang
zich openbaart. Want zodra onze menselikheid zich zelve weer vindt,
vindt zij noodzakelik die alleromenselikste trek naar God diep in haar
als de kernostreving en 't typerend kenomerk van haar bestaan.
Maar hierin ligt tevens 'n gevaar voor deze lyriek: ze kan n.l. heel
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makkelik pateties godsdienstig worden; wat ongetwijfeld geschieden
zal, wanneer ze niet zorgt, dat haar geestelike vervoeringen opbloeien
uit geestelike overtuigingen, die van langere duur zijn dan 't scheppings
moment en vastgeworteld staan in 'n ootmoedig gebed, in 'n klaar
besef der geopenbaarde waarheid, en in 'n moedige, offervaardige,
godsdienstige praktijk. De wedergeboorte der roomse kunst kan nu
eenmaal niet geschieden dan na de wedergeboorte der roomse kunste
naars door Jezus' genade. De konsekwenties van 't als 't ware opnieuw
gevonden christendom moeten niet allereerst bezongen willen worden
— al is dit feit zo best verklaarbaar in deze eerste ontmoetingen en
aanrakingen met de ontroerende pracht van 't bovennatuurlike: — ze
moeten allereerst gedaan willen worden. De nieuwe katolieke kunst
moet sap en wasdom krijgen uit de begeleidende katolieke levensprak
tijk. Er is groot verschil tussen nieuw,zijn en nieuwdoen: als kunst
geen poze wil worden, blijft er tussen dit zijn en dit doen geen keus.
Beleving der rooms :. katolieke geloofsbelijdenis: idat is 't allereerst
programvunt der katolieke kunst,herstelAeweging.
'n Volgend betoog hoopt deze stelling verder uit to werken.
M. MOLENAAR; M. S. C.
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VIIDE NEDERLANDSE LITURGIESE WEEK.
Lets over de Bouwkunst.

Over Herenthals, waar ik ruim 'n uur op , de tram moest wachten,
reisde ik naar Tongerloo. 'n Karakteristiek plaatsje: dat Herenthals
met z'n Begijnhof, gegroepeerd om 'n indrukwekkend simpel kerkje.
Hoe was dat alles rustig en tevreden, maar toch ook tragies om z'n
verval en uitgeleefdheid, om z'n onbegrepenheid in deze druk,doende
en verstoffelikte twintigste eeuw. En over deze stille straten van uit de
toren van 't oude raadhuis klinkt elk kwartier 't trouwe spel van de
beiaard: zuiver waarneembaar in deze ongereptheid en afgestorvenheid.
In Tongelroo dezelfde vreedzame stilte als in Herenthals. Van 'n
timmermans,werkplaats stond de deur open: 'n eenvoudig man be,
werkte n' stuk hout: hij was altijd alleen, nam nooit meer werk aan,
zo vertelde hij, dan hij of kon, verlangde niet naar wat anders of naar
meer: die man vond 't geluk in de simpele dingen van de stille dag,
en in de opeenvolging — dag in dag uit — van onbelangrijke gebeurte,
nissen: zeldzame mensen, in deze tijd van variaties en afleidingen. Met
'n handdruk nam ik afscheid van hem: hij werd er verlegen van, want
hij kon kwalik vermoeden, dat ik, z'n bezoeker, dacht aan m'n jeugd.
en me de vader aandoenlik herinnerde, die aan 'n zelfde schaafbank
uur aan uur gewerkt had.
Zo langzamerhand kwam de moderne mens tot 't besef, welke
hooge levenswaarden onbekend voor hem bestaan: en welk 'n zeld,
zame plaats van zuiver geluk en ongestoorde levensvrede 'n abdij is,
waarin de dienst van 't altaar de hoogste verrichting is, waarom zich
alle werk als bijkomstigheden groepeert. In dit Norbertus,klooster met
z'n oude bak,steen,muren en z'n laan van hoog en bejaard geboomte,
ging alle rust en tevredenheid uit, die over de hele streek zo weldadig
verspreid lag.
De plechtigheden begonnen al vroeg in de morgen: we werden
om half vijf gewekt door 'n ratel, 'n ongekende sensatie voor 'n gewoon
mens in morgenslaap. Defekt aan 'n roterende machine, vlak bij, en
ieder ogenblik gevaar, dat ze uit elkaar sprong. En toen opeens de
klokken, en buiten nog duister: 't leek wel Kerstmis. Beneden in de
ruime kloostergang slechts 'n enkel lichtje en 'n enkele schuifelende
mense,gedaante onder de halfzichtbare grillige gewelflijn.
Maar ide sterkste indruk kwam van de plechtigheid in de Kerk: die
zich, eenvoudig en zo geheel en al waar en oprecht, voltrok, door men,
sen, die van deze dienst 'n levens,zending maken. En 't is toch altijd
geweldig bekorend om in deze tijd van uitleven en zich alles geven,
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de zelfbeheersing, de voorname reserve, de strenge lijn te zien in de
beleving van 't Onuitspreekbare.
Eenvoud: 't kwam in alles uit in deze abdij: ook bij 't ontbijt: 'n
boterham in de vuist en op tafel 'n grote kop koffie dat in gelukkige
tegenstelling was met de dis, gedekt volgens 't hedendaags beschavings,
begrip.
Eenvoud: 't was tenslotte ook de les, die ons werd voorgehouden in
de leringen over litur ie en over bouwkunst.

0 0 0
Bouwmeester Ir. T unnissen sprak over — Het kerkgebouw in zijn
grondplan en opbouw.
De voorschriften Oer kerk — we dachten aan Pater Keulers de
Karmeliet — binden niet aan vaste vormen: iedere kultuurperiode
bracht andere kerken voort: elke tijd heeft z'n eigen streving, z'n eigen
materiaal; en zelfs de omgeving en terrein,gesteldheid bepalen de bouw
der kerk.
Hoe rationeel de gOtiek ook moge zijn: in andere stijlen o.a. in de
Renaissance zijn voor eelden van gewelf en koepelbouw, die als kon,
struksie boven de got ek staan: en waaruit veel te leren valt voor de
verdere ontwikkeling van de centraal,bouw, waarnaar men tegenwoor,
dig vooral streeft.
Met gewapend betor en ander materiaal, dat men vroeger niet kende,
valt voor de kerkbouw heel wat te bereiken, zoals de praktijk bewijst:
grotere spanningen kumen tans veel gemakkeliker ekonomies gemaakt
worden dan vroeger: 't technies vermogen is toegenomen, en wis,
kundige berekeningen kunnen toegepast worden op de konstruksie.
Een en ander werd 0,anschouwelik voorgesteld met lichtbeelden. Zo
zagen we o.m. de doorsnede over 'n kerk met gekonstrueerd ijzeren
gebinten: wat op an4re konstruksies voor heeft, dat de muren der
kerk aanmerkelik lager kunnen zijn, terwijl de gewelfhoogte dezelfde
blijft.
Hierbij willen we opmerken: dat op die manier de onnodige zolder
boven de gewelven tot 'n minimum wordt teruggebracht, wat echter in
gewapend beton nog 'veel beter bereikt wordt.
Verder werden gep7ojekteerd twee kerkdoorsneden, in elkaar ge,
tekend: de grootste der twee, uitgevoerd met behulp van de heden%
daagse techniek en de kleinere volgens oude systemen. Beide kerken
zijn door eenzelfde bouwmeester ontworpen en onder 'zijn leiding uit,
gevoerd. De 'bouwkosen der grotere kerk waren niet hoger dan die
I
der kleinere.
Leerzaam waren ook' drie kerk,plattegronden, de drie hoofdtypen der
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katolieke kerken van onze tijd: 't waren de kerken van St. Maria.
Magdalena te Goes (Dr. Cuypers), van St. Nicolaas en Gezellen te
Delft (van Gi.Is), en van 0. L. Vrouw van Goeden Raad te Beverwijk
(Kropholler). De eerste was 'n aan praktiese eisen aangepaste neon
gotiese, de twede 'n centraalbouw, de derde 'n kerk in kapelvorm.
Juist dat aanpassen van 'n historiese stiji aan praktiese moderne
eisen, gelijk we dat in Goes zien gebeuren, door breder middelbeuk,
smaller zijbeuken, dunner pijlers, onderbroken zuilenrij in verband met
uitzicht op 't altaar, is oorzaak, dat er, in vergelijk met de echte
gotiese kerken, hier 'n slechte gotiese kerk ontstaat: ten dele bereikt
men z'n doel, en dan nog ten koste van veel te veel geld. Hoe beter
geschiedt dit door toepassing van hedendaagse techniek en materialen,
waardoor de vormen wel enigszins anders worden, maar 't goede ,bouwo
beginsel onaangetast blijft.
Goede voorbeelden zijn de laatste twee kerken.
We moeten logies voortbouwen, zo was ten slotte 't besluit, in vero
band met de liturgie en hedendaagse strevingen, en volgens gezond
beginsel: dan krijgen we weer karaktervolle kerken.

❑ ❑ ❑

Ingenieur Siebers sprak over Materiaal, aankleeding en meubileering
der moderne kerk. Hij behandelde de detailleering, de inrichting en
aankleding der kerk, en las 'n merkwaardig gedeelte voor uit 't beo
kende werk van Alberdingh Thijm: „de H. Linie." Dat men zo'n schroo
melik verval moet konstateren in de kunst van bouwen, schreef hij voor
'n groot deel toe aan 't feit, dat dit diepzinnig werk v. Thijm veel te
weinig in de praktijk gekend is. Verder werd nog gewezen op 't symo
bolisme, dat 'n grote invloed heeft op de bouwkunst.
De toekomstige kerkbouw, al erkent ze 't middeleeuwse rationele
bouwprinciep, zal nochtans niet door navolging van historiese stijlen
beheerst worden: al heeft de neoogotiek — 't moet ibekend — voor z'n
tijd heel veel goeds tot stand gebracht.
Jammer, dat voor 'n geregelde naobespreking van deze twee lezingen
de tijd ontbrak, vooral echter, dat er zo weinig bouwmeesters aanwezig
waren, nu voorlichting en wederzijdse belering zo nodig zijn in de
zware overgangsoperiode, die de kunst van kerkbouw in onze landen
nu doormaakt.
0 0 ❑
De abdijokerk van Tongerloo is 'n zuiver gotiese kerk van omstreeks
1860. Daar willen we niets over zeggen. Wel echter over 't altaar met
baldakijn, over de zijoaltaren in de kapellen, over de twee ambons, alles
kort geleden uitgevoerd naar tekening van bouwmeester Gobert; ook
over 't voorlopige schilderwerk van Gounay. Dat alles was aangepast
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aan de gestelde eisen, in eigentijdse materielen en vormen, en dat durfde
men aan in de gotiek van 1860. Die durf in Vlaanderen, waar zo iets
op bijna geen enkele school wordt voorgehouden, zeer zeker niet op de
St. Lukas,scholen, was voor imij 'n blijde veropenbaring van 'n geluk%
kige kentering.
Zeker: men kan aanmerkingen maken. Waartoe bijvb. onder de
ambons en op de hoeken die zuiltjes, die slechts versieringen zijn: en
helemaal niets dragen of enkel maar de schijn hebben van te dragen.
Het baldakijn van 't altaar zou teken dat fijne vertikalisme van die na.
gemaakte gotiek wel iets fijner mogen doen: terwij1 in de ziAcapellen
door een te veel materiaal%gebruik buiten de konstruksie om, naar 'n
bepaald effekt 'gestreefd wordt: wat dragen bijvb. die aware brede
bogen? En waartoe weer onder die bogen de zuiltjes, , die geen dienst
doen?
Maar 't is makkelik, om als er eenmaal iets staat, te zien hoe 't nog
beter kon. Dankbaar echter moet worden bekend, dat men hier op de
goede weg is: en dat 't 'n verblijdend teken is: niet alleen, dat dergelijke
kunstenaars, waarbij veel te leren valt, optreden, maar ook, , dat deze
in de gelegenheid gesteld worden om op te treden.
Ook van dat voorlopige schilderwerk kan heel veel goeds worden
gezegd: prachtige kleur, die samenvloeit met de baksteemarchitektuur.
En 't zou wel eens kunnen gebeuren, dat lang niet meer zo'n harmonieus
geheel overblijft, wanneer 't mozaiek 't schilderwerk gaat vervangen,
wat z'n bewijs kan vinden bij 't reeds aangebrachte paneel in een der
ambons. Dat in de figuren te weinig diepte soms ligt, vindt wellicht
z'n oorzaak in 't voorlopig karakter van deze beschildering.
Intussen wordt van harte gewenst, dat deze kunstenaar menig blij%
vend werk nog mag voortbrengen van 'n zelfde degelik gehalte. En
't juist inzicht der Norbertijnen moet worden geprezen, dat zij de
zonen der twintigste eeuw toelaten mee te helpen aan de opluistering
van onze dierbare roomse eredienst.
De goede geest, die 't werk in de kerk kenmerkte, heerste niet in de
konferentiezaal, waar 'n naturalisties H. Hart,beeld stond op 'n goties
houten voetstuk met 'n opstand, die 'n nabtoosing was van gotiese
steen%architektuur: dat is dus, met ramen zonder glas, konterforten
in hout, enz.
❑ ❑ ❑

De tentoonstelling in kerkelike kunst, voor deze gelegenheid inge%
richt, kon niet in alles mijne instemming krijgen. 'n Pracht van oude
paramenten en vaatwerk, maar daartussen o.a. 'n remonstrans van
onzen tijd met 'n soort baldakijn: 'n stuk goties stenen bouwsel in
koper nagebootst met luchtbogen en konterforten: een van die vele,
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die zo onwaardig zijn om 't Allerheiligste in ons midden, te omvatten.
Onder de nieuwe kazuifels slechts 'n enkel goede: de rommel wordt 't
beste verkocht, verontschuldigde zich de maker. 0 wantoestand!
0 0 0
Zo'n mooie omgeving te moeten verlaten, stemt altijd somber. Maar
de werkzaamheden geboden 't, en onder 'n konferentie verliet ik 't
klooster, en liet m'n groet aan alien, over aan de behulpzame pater met
blauwe bril, die me uitliet.
Op de hoek bij de witte boerderij nog 'n laatste groet aan de abdij,
die weldra verdween achter de groene bomen. Toen voelde ik ten voile
't gemis: die liturgiese week niet te kunnen bijwonen in haar geheel.
En zeer spijtig kwam 't me voor, dat zo weinig bouwmeesters — uit
Nederland drie, uit Belgie geen enkele — dit kongres bijwoonden.
Ik had weldra Westerloo bereikt, alweer zo'n gemoedelik vreedzaam
plaatsje, waar ik tans 't voile bewustzijn kreeg, dat in die streek en
op veel meer piaatsen in Belgie, de zogenaamde nieuwbouw er lang zo
schandelik niet uitziet als hier in ons mooie Limburg, waar al 't goede
oude hoe langer hoe meer verdwijnt voor iets, wat enkel anders is,
volstrekt niet even of imeer kunstzinnig als 't oude. 't Lijkt wel of bij
ons iedere leerjongen maar vrij z'n gang kan gaan: in Belgie schijnen
mensen te bouwen, die ten minste iets aan onderricht gehad hebben, al
is 't dan op de konservatieve S. Lukas.
Maar 't 'beste staat echter in Belgie over 't algemeen veel lager dan
't beste bij ons. 'n Rijk heer woont daar nog altijd achter nagebootste
gevels uit 'n andere periode, en denkt er niet aan, dat hij veel idieeler
en tegelijkertijd veel ekonomieser kan wonen, als hij wou bouwen vol:
gens z'n tijd. Waarom dat vele geld verbouwen, als zoveel broeders
en zusters gebrek lijden.
'n Brusselse dame in de tram, vond die wansmakelike luxe:villa's
toch maar prachtig, en de eenvoudige wit:gekalkte boerderijtjes met
hun eenvoudige bewoners toch maar onbeschaafd. Deze twintig:eeuwse
verwilderde kon echter niet beseffen, hoezeer ik 't ook probeerde, dat,
tussen die vier simpele muren — boven op de schouw 't koperen kruiske
en aan de wand 't wijwaterbakje met dorre palmtak — toch heel wat
blijer leven woont dan in de parvenu:bouwsels der dekadente europeese
kultuur.
De tram was intussen voortgerold tot t' station van Aerschot, waar
de trein me weldra bracht in „min Heiment". En aan m'n dierbaren
vertelde ik van Tongerloo en Norbertijnen, wat ik aan schoons gezien
en gehoord had.
Sittard, H. Isabella 1923.

JOZ. WIELDERS.
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ONZE BOUWKUNSTIGE RONDVRAAG.
Wij1 de antwoorden van enige bouwmeesters nog niet in ons bezit
zijn, tmoeten we de algemeene beschouwing nog uitstellen. Intussen
verheugt ons de grote belangstelling en bereidwilligheid, die we bij
ons streven ondervinden.
DE REDAKSIE.
Antwoord van Bouwmeester Kropholler.
Naar aanleiding Uwer circulaire heb ik de eer U het volgende mede
te deelen.
In den aanhef betreurt U het, dat er volstrekt geen eenheid van in,
zicht bestaat als de vraag beantwoord moet worden in welke richting
zich de kerkelijke bouwkunst moet ontwikkelen om te voldoen aan de
godsdienstige, economische en aesthetische eischen die de eigentijdsche
samenleving terecht stelt aan den bouw der kerk.
Met terzijdelating van de onder Uwe circulaire voorkomende vragen
1 en 3, waarop ik vooral ten opzichte van vraag 3 geen kans zie eeniger,
mate bemoedigend te antwoorden en derhalve liever zwijg, vermeen
ik beter te doen met de boven bedoelde vraag uit den aanhef te be,
antwoorden, waardoor vraag 2 van Uwe circulaire geen vraag meer
zal blijven.
De Godsdienstige eischen.
„De eerste en meest onmisbare bran van den echt Christelijken geest
der geloovigen is: „de werkdadige deelname aan de hoogheilige gehei,
men en aan het openbaar en plechtig gebed der kerk" (Paus Pius X.),
staat op den omslag van het Liturgisch Tijdschrift, waarvoor ik het
vignet teekende en de typografie aangaf.
De Godsdienstige eischen zijn in overwegende hoofdzaak, dat de
Godsdienstige handelingen in het kerkgebouw op de meest volmaakte
wijze kunnen worden uitgeoefend, meegeleefd door alle aanwezigen.
Dus een kerkgebouw waarvan het presbyterium ruim en praktisch is
voor de liturgie, goed verlicht (van terzijde) zoodat het oog erheen
getrokken wordt zonder tegen het licht in te zien; een ker'k waarin geen
gezichtbelemmeringen als pijlers en voorspringende hoeken zijn op,
gesteld tusschen den priester en het yolk, waarin geen verhoogd ge,
deelte van het dakwerk in de kruising van schip en dwarsschip de woor,
den van den prediker voor het yolk doet verloren gaan (het schelp,
vormig klankbord is, gezwegen van het aesthetische ook praktisch een
onvolkomen hulpmiddel, daar men steeds in het brandpunt moet blij,
yen staan); een kerk die breed en kort is, waardoor men ook op de
achterste 'bankers den priester goed kan zien en hooren.
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Aparte kinderplaatsen, eventueel terweerszijden van het altaar, kun,
nen bij stadskerken, indien de middelen toereiken, eveneens een eisch
zijn, die de uitoefening van den Godsdienst aan het gebouw mag stetlen, terwijl de liturgische voorschriften die betreffende verschillende
onderdeelen vele zijn en nauw met de symboliek verwant, de sfeer van
den Godsdienst verhoogen voor ieder die er zic'h eenige rekenschap
van geeft.
De economische eischen! Met weinig bouwkosten veel bereiken en
met een groote bouwsom het uiterste nut daaruit halen ten opzichte
van de Godsdienstige en aesthetische eischen. Dat is de grootste kunst.
De economische eischen, die de eigentijdsche samenleving mag stellen
aan het kerkgebouw betreffen verschillende onderdeelen van den
bouw, onder welke op den voorgrond treden:
a. terrein, b. architectskeuze, c. hoofdgedachte van den bouw, d.
samenstelling hiervan, e. materiaalkeuze en f. versiering.
a. De economie bij het kerkbouwen moet beginnen bij den terrein
koop. Bijna ails regel wordt (door tot aankoop te besluiten op het
moment dat de bouw zal worden ondernomen) het terrein eenige malen
te duur gekocht. Men wacht tot een buurt bijna voigebouwd en bevolkt
is; dan is echter de beschikbare en voor de kerk bruikbare grond dik,
wijls schaarsch en duur geworden. Veel geld zou kunnen worden be,
spaard wanneer de hoofden der parochie steeds in staat waren tot
vroegtijdigen aankoop van later benoodigd terrein voor kerkbouw.
Tot definitieven koop van een terrein moest nimmer worden be,
sloten, zonder aithans een voorloopig ontwerp te hebben van het daar,
op te stichten gebouw; niet zoozeer een „schilderij", doch een goed
overdachte plattegrond,teekening. Eerst bij het maken van dit voorloopig ontwerp toch, kan blijken hoe het terrein op de meest econo.
mische wijze wordt gebouwd en van welken vorm men den grond
moet koopen om dezen op zijn best te benutten. Veelal gebeurt het
thans, dat de architect geroepen wordt een stuk grond te bebouwen,
dat in de eene of meting juist een weinig te krap is genomen en in de
andere richting gemeten een belangrijk deel kleiner had kunnen zijn
en men geheel vrij in de keuze geweest zijnde, deze dus beter en zui,
niger had kunnen maken. Veelal ook blijkt bij het maken van het
(voorloopige) ontwerp reeds dat het gekochte terrein bij lange na niet
de mogelikheden van bebouwing biedt, die een ander eveneens be%
schikbaar terrein wel had kunnen bieden.
Omtrent b, c, d, e en f heb ik mijn gedachten nog niet kunnen for,
muleeren door gebrek aan tijd hiervoor. Ilc, doe. dit nog wel nader.
Mijn antwoord hierop zal in hoofdzaak zijn:
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b. dat men geen architect moet kiezen uit vriendschaps,, families
of protectie,overwegingen, maar dat de waardigheid van een kerkelijk
gebouw (niet alleen een kerkgebouw) eischt de beste kracht die men
daarvoor kan vinden, vooral voor het hoofdidee, dus het ontwerp. Een
slechte uitvoering kan wijzen op economische onmacht, maar een
banale gedachte of opvatting wijst op een veel dieper armoede: die aan
cultuur.
c. dat de hoofdgedachte van een kerkelijk gebouw moet zijn: een,
voudig, waar; bij groote armoede liever nuchter dan met futiele op.,
schik. In de hoofdgedachte van den bouw moet het bewustzijn spreken
dat de geld,armoede niet de ergste armoede is; dat ideze zelfs dikwijls
kan gepaard gaan met hoogheid van geest. Dus liever een uitnemend
zuivere, nuchtere constructie, dus naakt,ware bouwkundige gedachte
dan een machteloos spartelen tegen de nuchterheid die onvermijdelijk
gevolg is van economische onmacht, door namaak,materialen of ver,
sierselen die geen hooge geestproducten zijn.
d. de werkelijke kunstenaar iheeft ook geen versiering noodig als
er geen geld of geen gelegenheid is; uit zijn hand kan de samenstelling,
de onversierde bouw zoodanig imposant werken, dat niemand meer
naar ,versiering"vraagt. Maar dat is het hoogste, waartoe de bouw,
kunst in staat is, geheel uit eigen middelen, idus zonder hulp van beeld.
houwer of schilder, te imponeeren. Voor de wereld arm, maar hoog van
geest, dat moest het devies van ieder kerkelijk gebouw zijn. Nu is
gewoonlijk voor het oog het effect met wat banale opschik nagestreefd,
maar iedere werkelijke hoogheid van geest ontbreekt volstrekt, in onze
kerkelijke bouwkunst.
e. Niet de materie maar de geest. Niet in fijne dure materialen,
maar in de lijnen van den bouw moet de architectuur worden gezocht.
Men heeft geen tduur materiaal te schuwen, maar het is niet noodig.
Men bereikt er niets verhevens mede. Bij een werkelijk verheven archi,
tectuur, leidt de schoonheid van de materialen het oog maar af, en
bij slechte architectuur kan deze niet worden gered door mooi ma,
teriaal. Een wijze economie doet bouwen met het materiaal dat de
landstreek oplevert, en dat daardoor nationaal en tevens goedkoop is.
Bij ons is baksteen b.v. minstens zesmaal zoo goedkoop als natuursteen.
Dan houdt men iets over voor
versiering (f.) maar dan voor versiering uit echte kunstenaarshand,
zooals dat behoort. Het ideaal is dus: een imponeerend (maar ingehou,
den wat rijkdom betreft) kerkgebouw met enkele (maar uit de beste
hand komende) versieringen in beelden of schildering.
A. KROPHOLLER
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GEEN GELUKKIG PLAN.
Terwijl we in deze jubileeotijd van harte zingen: „Wij willen Holland
hotlen", vermeldt ons 't Gildeboek van Augustus j.l. — gelukkig zonder
aanprijzing; 'dat kan ook niet anders. — 't plan van Dipl. Ingenieur
H. Klomp voor de nieuw te bouwen kerk in Scheveningen. Dit plan is
uitgewekrt „in typisch Duitsch.monumentalen geest": de perspectieh
schets toont dat allerduidelikst. De Heer H. Klomp heeft al heel veel
kerken in Duitsland gebouwd: verklaart 't Gildeboek.
't Germaanse karakter zal verder nog versterkt worden door toepas,
sing van tufsteen als bouwmateriaal, terwijl voor de afdekking der
daken van torens en koepel gedacht wordt aan koper.
Dit importeren van Duitse stijl en Duits materiaal vernietigt de
nationale geest van onze Hollandse bouwkunst, is beslist niet ekono
mies bovendien en in strijd met de waarheid en eenvoud.
Is er dan igeen Limburgse natuursteen, geen edit nationale baksteen
in wonderschone kleur en verscheidenheid: zijn onze pannen geen uit,
stekend materiaal voor dak,bedekking?
„Bouwen in het landsmateriaal — zegt bouwmeester Kropholler —
dit is niet alleen een algemeene eisch, waardoor als 't ware vanzelf het
cachet van de landstreek zich afdrukt op de gebouwen. Het bouwen in
de materialen die de omgeving oplevert, 'brengt niet alleen de charme
met zich, die altijd het gevolg is van het gebruiken der voorcle,hand,
liggende middelen, de charme van het eenvoudigste en natuurlikste. Het
is ook het meest economisch, omdat alle handen er naar staan om het
inheemsch materiaal te bewerken en er allicht de minste transport
kosten op komen.'
Intussen bewerkt dit plan 'n bestendiging van de historiese stijl: 't is
'n stap achteruit in de goede richting. Wellicht, zal er later gelegenheid
zijn, zegt 't Gildeboek, om terug te komen op de beschouwing der
architektoniese waarde van deze kerkbouw.
We hopen 't, en zijn zeer benieuwd.
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NIET VOLLEDIG.
In 't Jubilee,nummer van de Maasbode, 6 Sept. j.I., scheef W. Nolet
in 'n belangrijk artikel over „de Nederlandsche katholieken onder de
regeering van H. M. Wilhelmina": 'n geestdriftig overzicht van 'tgeen
we in de laatste 2 jaren hebben tot stand gebracht op politick gebied,
in onderwijs, wetenschap, in liefdadigheid, in de verdieping en uitbrei,
ding van ons geloofsleven: — ook in kunst.
„op het gebied van de kunst, zo zegt de schrijver, mag een verblij,
dende vooruitgang geconstateerd worden in architektuur en beeldende
kunst en muziek. Veelal is het nog een tasten en zoeken, omdat men
niet meer voldaan wordt door het oude, traditioneele, en het nieuwe
nog niet bevredigend is, maar de belangstelling is er en naast de kunste,
naars van erkende reputatie staat een phalanx van jongeren klaar, om
de taak over te nemen. Wanneer ook hier de katholieken doorgaan met
zich,zelf te durven zijn en nieuwe toepassingen te zoeken van de oude
beginselen, die Cuypers en Brom groot maakten, dan hoeven we de
toekomst niet te vreezen."
't Is zeer waar, wat Nolet hier schrijft, maar 't is onvolledig: omdat
de letterkunst totaal onvermeld blijft.
En toch bij wat diepere gedachte over dit belangrijk deel onzer kato,
lieke bedrijvigheid, dat wij 't kunstleven noemen, zou 't terstond zijn
opgevallen, hoe we in de 25 jaren van Wilhelmina's bestuur heel wat
litteraire winsten gemaakt hebben, en vooral in de laatste tijd, ons
meer en meer als zelfstandigheid gaan voelen en uitspreken. Zie „Over
Katholieke Litteratuur in Holland" door Gerard Bruning, in Pogen
Juli 1923. En, om nu Been werken te noemen: bewijst de oprichting en
in'houd van Beiaard, Opgang en Roeping dan niets? Terwiji de ver.
dienstelik,geredigeerde kunst,rubriek van de Nieuwe Eeuw met haar
openhartigheid, en met haar voor kalme hollandse naturen soms wel
wat te onstuimige maar zeer zuiverende en sterkende kritiek, dit bewijs
aanmerkelik kan verstevigen.
Ze vallen onder de ruim 100 periodieken, die Nolet te voren ver,
meldde: maar 't wil ons toch voorkomen, dat om de richtingen, die
ze vertegenwoordigen en om de inhoud, die ze bevatten, 'n uitdrukke,
like vermelding noodzakelik was geweest. Zo is 't kunst,overzicht van
Nolet beslist onvolledig.

M. M.
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ZETFOUTEN.
Lied: de Kudde. (zie vorige aflevering.)
Bladz. 329: vierde maat: niet dis maar d.
I!

330: eerste maat eerste noot rechterhand niet fis maar e.

90

330: zesde maat laatste noot rechterhand niet e maar fis.

99

333: twede maat ges als basnoot, de as moet weg.
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