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WIES MOENS

I Dr. ANTOON JACOB

Aanleiding tot deze enkele bladzijden, in liefde en trouw
gewijd aan de figuur van mijn oud-leraar en lotgenoot
Dr. Ant. Jacob, bood het le Deelvan Karel Broeckaert's
spectatoriale geschriften, voor de Seven Sinjoren uitgegeven door de Sikkel.
Wie de Seven Sinjoren zijn, en wat hun doel is, ver
wij uit het prospectus voor de door hen te be--nem
zorgen uitgaven. „Een begin maken met het eerherstel
van wie geleden hebben eerstens onder het al te hevig
schitteren van de gouden eeuw in Holland en tweedens
onder de geringe belangstelling en het vooroordeel van
de latere landgenoten, opdat jonge geleerden in voldoende aantal aan 't werk zouden gaan om eindelik de
ontbrekende bladzijden aan de Nederlandse literaargeschiedenis te schrijven" — dat hebben zich voorgesteld
te doen, door het bezorgen van fraaie edities van zeldzame Nederlandse boeken uit de zogenaamde vervalperiode van de Zuidnederlandse Literatuur (Willem
Ogier tot aanvang 19e eeuw) : Lode Baekelmans, Eug.
de Bock, Frits Francken, Lode Monteijne, Mr. Jozef
Muls, Karel van den Oever, Herman van Puijmbrouck.
Voor deze vereniging heeft Dr. Ant. Jacob uit het weekblaadje van Broeckaert, dat van 1795 tot 1798 onder
de tietel Sysse-Panne te Gent verscheen, twee bundels
samengesteld, waarvan de eerste, „B o r g er s in d en
Es t a m i n é" gedoopt, dit jaar verschenen is.
De Benedictijner ijver, waarvan Dr. A. Jacob reeds
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blijk had gegeven bij het verzamelen van de briefwisseling van Hendrik Conscience, en die hem straks vier jaar
lang gevrijwaard heeft voor de verdoving van een enge,
vunze gevangeniscel — deze ijver, gepaard met de eruditie en de fijnheid van smaak die deze jonge Dokter in
zeldzaam hoge mate bezit, hebben van zijn bloemlezing
uit Karel Broeckaert een gaaf geheel gemaakt, tevens
een merkwaardig beeld, uit de aanvang van het moderne
Vlaanderen, van „de eerste voltrekking van een antithese die sedert, langs een loodrechte lijn, alle lagen van
het Vlaamse volk verdeelt: de tegenstelling van de
wijsgerig-vrije en de kerkelik-gebonden gedachte."
Doch niet alleen als dokument voor de geschiedenis van
Vlaanderen (periode van het Directoire), maar als zuiver-literair monument hebben de „Borgers" een zeer
markante betekenis. Het rasecht realisme van de ZuidNederlandse spectatorschrijver Karel Broeckaert (tachtig jaar na Steele en Addison, zestig na van Effen, merkt
Dr. Jacob aan!), dat in deze bladzijden met scherpe felle
kleuren is neergelegd, was tot nu toe een verloren
schakel in onze artistieke, kulturele traditie.
„Na meer dan een honderdjarig verval, opmerkelike
vermogens-kontinuïteit der volkskracht !" — schrijft
Dr. Jacob in de Inleiding ~ „Vergoord en vergroofd
door verwaarlozing en achterlikheid; maar de kiem is
gaaf gebleven. In de stilstand van zijn geestelik leven
teert dit volk op zijn oude kultuur waarvan de brokkelingen rijk bezit zijn, geest en gemoed uit de verre dagen
toen het nog een nieuw kultuurvolk was. In de dagen
der Borgers kent het zijn Reinaert nog, leert het nog
spellen uit de schone, naïeve middeleeuwse Marialegenden, uit Den dobbelen Zielentroost. Het is de oude
pure springader der volkskunst die bij Broeckaert andermaal opwelt, eer ze een halve eeuw later in de vol
Vlaamse Romantiek rijkelik zal vloeien bij de-heidr
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jonge Conscience der Striata Formosissima (1843)."
(Inl. IV, XXI).
Reeds in het eerste stukje „Den Bedelaer" heeft het
eigenaardig talent van Broeckaert de lezer te pakken.
Als Breughel een prozaïst en geen schilder geweest was,
zou hij het zeker niet beter hebben gedaan dan de auteur
van „Dellen en Mietje".
Van meer recente datum is hetzelfde eigenaardig talent
van Felix Timmermans, om dergelike getrouwe trans-

posities van oude meesters in het meest overdadig-kleurrijk realisme te leveren. Daar is echter bij Broeckaert
geen spraak van literair amuzement; maar een sociaal,
histories konflikt heeft zich in hem literair voltrokken:
de uitkomst daarvan zijn deze harde, felle tekeningen
met het woord. Broeckaerts volksverbeelding is geen
loos konterfeitsel; zij is gevoed met hetzelfde vlees en
bloed waarmee de grote epiese kunst van Breughel en
die van zijn roemrijke Renaissance-broeders Jordaans
en Teniers werd gevoed. Wie een figuur als Gijsken,
„de kleine rentenier uit het provintiaal-geatrofiëerde
Vlaanderen van het vergulde Oostenrijkse régime, kerks
en utilitair, gemoedelik en konviviaal, het type van de
na-Munsterse Vlaming, overstelpt door de nieuwe ordening",ten voeten uit kan schilderen zooals Broeckaert
dat hier deed, mag voor goed aanspraak maken op de
roem van een voor zijn tijd representatief, daarom voor
alle tijden levend auteur!
Gijsken's wereld: de straat en de estaminé. Hij daarin,
omwaaid door de grote gedachtestormen der Verlichting, taai als een tronk, wortelvast. Geen literaire schim
lijk de Mijnheer Pirroen van Timmermans ; maar een
klein, levend manneken dat door de hand van Dr. Jacob
uit de bestoven paperassen van Karel Broeckaert is ontglipt, wandelt en leeft onder ons: onsterfelike karrikatuur van het geslacht, gekweld tussen behoud en ver-
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vorming, dat stond aan de wieg van het moderne Vlaanderen.
Het zal wel overbodig zijn te wijzen op de grote, onschatbare verdienste van Dr. Jacob, die de geschriften
van Karel Broeckaert, en Gijsken meteen, aan de vergetelheid heeft ontrukt. Op een paar passages uit de
inleiding, die ik hier heb overgeschreven, en die door hun
synthetiese soberheid een denkbeeld moeten geven van
de persoonlike stijl van Dr. Jacob, vestig ik nog eens
speciaal de aandacht: g e e s t e like zelf tucht zit
achter de klare bezonkenheid, de strenge konciesheid
van deze lijnen, waarin wetenschap en liefde van de auteur nochtans ten volle aanwezig zijn. Zij die dr. A.
Jacobs hebben gekend als docent aan de Nederlandse
universtiteit te Gent onder de bezetting, zullen achter de
bladzijden van deze fijne, kernachtige inleiding tot de
„Borgers" zijn blond gelaat zien oplichten, met daarin
de goede, dromende ogen, mystiek achter de brilglazen
verscholen, en de warme, magnifiek-beschaafde klank
horen van zijn woord dat Welhaven en Wergeland levend vóór ons voerde en waarop al onze eigen, jonge
aspiraties mannelik en toch studentikoos, bijna poëties
werden gedragen.
Ik heb hem ergens genoemd: „de puritein der Gedachte ".
En dat is hij volkomen. Boven het wisselen der ver
rijst onaantastbaar en onbedwingbaar uit de-schijnel
soevereine Gedachte --- is een kernspreuk van hém.Van
de strakke, rechte lijn zijner Vlaams -nationalistiese overtuiging is hij nooit een haarbreed afgeweken. Hij heeft
deze overtuiging verdedigd in „De Vlaamsche Stem",

de eerste oorlogsjaren in Holland, in de flamingantiese
kranten hier in het land; hij heeft haar omgezet in Daad,
toen hij te Gent aan de Fakulteit van Wijsbegeerte en
Letteren kwam doceren; voor deze overtuiging eindelik
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is hij de cel-kameraad geworden van Dr. Marten Rudelsheim, die, enkele dagen vóór zijn dood in de gevangenis, voor een andere gekerkerde nationalist dat grootshumane gedicht overschreef van Henriëtte Roland
Holst:
„Kunt gij alleen worden doordat wij vergaan,
het komt op geen verbruikte harten aan !"
In November 1918, kort na de wapenstilstand, werd
Dr. Antoon Jacob gevangen gezet. Sindsdien heeft hij
van de grote, blauwe hemel niets méér gezien dan de
vierkante lap door zijn tralievenstertje of boven het
ommuurde wandelpriëeltje! Zijn straf werd van tien
jaar hechtenis op vijf jaar gebracht. Hij weigerde af
te doen van zijn politieke vrijheid van spreken en-stand
handelen, om vóór den afloop van zijn straftijd vrij te
komen. De grote, historiese partijen in Vlaanderen laten hem aan zijn lot over. De kleine, radikaal~Vlaamse
partij blijkt onmachtig. Een jong, stralend manneleven
verbloeit in de kerker. Dat is het loon van Vlaanderen
dat, tot zijn eigen scha, de grondvesten van de Staat
gecimenteerd heeft met het bloed van zijn zonen!
De mirakuleuze kracht der Belijders houdt de gevangene recht, onoverwonnen, onoverwinbaar.
„Gelukkig degene bij wie de liefde tot het
streven in haar blijmoedige werkzaamheid niet afhankelik is van de gunst of
ongunst van de tijd; hij staat buiten het
bereik van de verslappende aanvechtingen van de twijfel. Er staan niet uitsluitend bittere woorden in Jesaja: stelde hij
niet in de Messias zijn grote hoop en met
onverwoestbare wilskracht zijn geloof in
het nog ongeboren leven ?"
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„Wij willen: zijn zoals wij zijn, ofwel
niet zijn. Dat is al, en het is onze bittere
ernst; vooraleer hém recht wedervaren
is, zal niemand in dit land nog rust kennen: voor alle gekwelde of verstompte
gewetens zal hij een noodlot zijn, zo groot
en zwaar is onze verborgen macht en
heerschappij; noch de innerlike vrijheid,
noch ons doordringend inwerkingsvermogen heeft de kerker ons ontnomen;
over hun verdrukkers heersen de ver
altijd soeverein."
-drukten
„Erentfestdezewoorden...: „Gods akkers zijn wijd
en er spoelen machtig veel wateren over en
hier en daar vormen ze een afgelegen, stille
zelfverzonken wijsheidskreek. — En laten
wij niet vertwijfelen omdat er terneer liggen, misschien beleven wij het wonder dat
het door de slagregens plat geslagen koren
zich opricht; wij moeten altijd wonderen
verwachten omdat wij jong zijn en in ons
het wonder zich steeds hernieuwt."
Zoo veel meer nog zou ik uit zijn cellebrieven kunnen
overschrijven. Het mag volstaan. Deze triptiek tekent
Dr. Jacob geheel: zijn wetenschap, zijn nationalisme,
zijn levensliefde. In het licht van dat drievoudig ideaal
moeten al zijn daden, moet dit ganse, sterke jonge
worden gezien.
-manelv
Zijn wetenschap. Aristokraties naar de geest, want al
zijn doen en denken doorstralend met de luister van een
verheven, harmonieuze kultuur; sociaal, in de meest
heldere betekenis van het woord, want zich-zelf mededelend, onverminkt, onvervormd, aan de brede scharen
die, letterlik, aan zijn lippen hingen, tijdens deze won-
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derbare lessen over Noordse literatuur waarvan hij de
mysterieuze charme zo breed en verkwikkelik wist te

doen uitlichten rondom zich.
Het richtsnoer van zijn nationalisme heeft hij zelf aldus
aangegevenineen „Open Brief aan onze Vriend e n in Vlaanderen" (Amsterdam, 15 Aug.1915) 1 :
„ ... dat wij het welzijn van Vlaanderen en de eer en
de roem van de Vlaamse naam niet nastreven om hun
zelfs wil, maar terwille van de grootheid van de ganse
mensheid, waarvan de bevolking in de Vlaamse ge
dat ons in de eerste plaats ter harte-westnhlid
gaat... In Vlaanderen de mensheid te dienen, en in de
mensheid de Hoge Macht die haar lot bestemt, is voor
de Vlaming heilige plicht, is het gebod van het Vlaams
geweten." Het richtsnoer dat de jonge Vlaamse generatie, die geestelik herboren uit het tumult van de
wereldoorlog komt, als het hare zal proklameren, vinden wij voor het eerst bij Dr. Ant. Jacob klaar en entoesiast geformuleerd. Hij is, in zekere zin, de geestelike vader (alhoewel hij altijd méér als een boeder en
kameraad tussen ons heeft gestaan) van de jonge
Vlaamse gedachte waarin het Vlaams nationalisme,
gezuiverd van zijn chauvinistiese, imperialistiese tare,
als zuiver humane kern aanwezig is.
Hoe ook, intussen, zijn p o l i t i e k inzicht geëvolueerd
mag zijn, aan zijn richtsnoer bleef hij getrouw. Meer
dan ooit is hij ervan overtuigd, dat alle arbeid in Vlaanderen die niet rechtstreeks gericht is op het onschadelik
maken van dat parasatietendom waarin geen sprankel
kultuur van de geest of van het hart aanwezig is en alle
ingeboren adel verloren en vertrapt, een onverant~
woordelik mistasten moet blijven. De m e n s-wording
van ons volk staat voorop!
1 De Vlaaamsche Stem, door Dr. A. Jacob. Uitg. De Sikkel, Antwerpen.
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Diverse keren heb ik hem bezocht in de grauwe gevangenis te Antwerpen, die daar staat als een duister drei
drukke Begijnenstraat met haar vele muffe-gemntid
winkeltjes en armelik feestelike kroegjes, met haar
krioelende bevolking van kleine neringdoenders, klap~
peiënde vrouwen en woelende kinderen. Ik herinner
mij hoe ééns, slechts ééns, deze bittere klacht over zijn
lippen kwam: „Ik kan alleen nog recipiëren,
niet meer koncipiëren: ik mis het ritme!"
Bedenkt wat deze klacht te beduiden heeft wanneer zij
wordt geuit door iemand die, in de volle kracht van
zijn schoon manneleven, arbeid en liefde wachten weet
aan de poort van een gore gevangenis; door iemand
die vier jaar lang aan de scheppende gedachte alléén
het levensbrood te vragen had dat geest en ziel gezond
moet houden, triomfant over de grijze waanzin die
rondgluipt bij dag en nacht door deholklinkendekerkergangen!
Ik weet nog de tijd toen hij leefde met de jonge Engelse
dichters: Rupert Brooke, wiens klaar Angelsaksies geluid in zijn eigen gemoed zo heldere weerklank vond
(méér dan één vers en prozabladzijde van de beminnelike, vroeg-gestorven blonde poëet heeft hij voor mij,
zijn lotgenoot, overgeschreven !) ; Lawrence, en zijn
troeblante maar mannelike erotiek; de lichte Walter
De la Mare; James Elroy Flecker die herinnert aan
Leopold; Davies; Bottomley; en de „landstreifende"
dichter van „The Hare" Wilfrid Wilson Gibson. Ligt
niet het zuiverst van al het mirakel van zijn ongerepte
levensliefde — de kern van zijn innerlike vastheid — in
deze enkele gedichten die hij schreef in zijn meest begenadigde ogenblikken, een daarvan „more Romanorum"
met zijn elleboog leunende op het harde hoofdkussen,
vóór het morgenklokje in de gevangenis de tredmolen
aan gang zet?
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Hoe zijt Gij ver en zo nabij .. .

Gij laat ons leven aan Uw zij
een spanne Uwer dagen
en loven Uw welbehagen.
Niets is Uw adel te gering.
Uw luister straalt uit alle ding.
Het nederige en het hoge

gunt Gij gelijk vermogen.
Een stap die op het kiezel kraakt
is, Heer, Uw vluchtige voet die naakt;
Woord Uwer lippen, 't nooit verdroten
nachtregenlied der watergoten.
Een droppel die op 't vallen staat
leent Gij het licht van Uw gelaat,
en in Uw klare ogen
vond geen zich ooit bedrogen.

Wanneer straks de winter weer hard en lang dreigt te
worden, zullen wij met blijdschap, die niet onverzuurd
blijft door machteloze verbittering, gedenken hoe
dit voor hem de laatste winter wordt in de cel ! In
deze ogenblikken zal de levensroof die aan hem is
geschied, schrijnend in zijn baldadige ijselikheid, ons
voor oogen staan. En ik zal uit zijn bundel brieven dit
vers halen en het lezen voor mijn vrouw:
Omdat de winter hard en koud is
wil ik je beschutten,
omdat ik geen mantel heb voor je schouders
leg ik mijn armen om je hals.
Omdat je heupe de brede wieg is
waar kinderen sluimeren
blonde en bruine
om te wekken,
omdat je geen kleed hebt om ze te dekken
leg ik om jou deze arme armen
om onze kindertjes te verwarmen.
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Ik weet al hoe zij dat zal aanhoren. En ook haar kritiek
ken ik: „Hij is zo goed!"
Er is de laatste jaren misbruik gemaakt van dat woord
en dat begrip: Goedheid. In humanitaire rhetoriek, al
te vaak een opzichtige mantel die eigen zielsarmoede
en gemis aan dramaties doorleven bedekken moest, zijn
de woorden: goed en goedheid geworden als versleten
pasmunt. Maar wanneer hier getuigd wordt van Dr.
Antoon Jacob, dat hij goed is, dat hij de goedheid bezit,
dan wordt daarmede bedoeld: deze goedheid die het
hoogste bereik is van alle menselik streven, het Koninklik bezit des levens waarin alle wetenschap, gaven en
talenten in harmonievolle schoonheid en heerschappij
tronen over wisselvalligheden en perijkelen ; de mannelike sterkte die slagen kan en gebieden; kracht die
arbeidt in de werkelikheid, de stugge, onafwendbare,
niet verijlt in onwezenlike droom: toorts en lamp in de
hand van de gezegende werkman des levens!
Een oneindige weemoed komt over mij wanneer ik
denk aan de jonge flamingantiese generatie in Vlaanderen : drukke beloften en luttel bedrijf. „Helaas, het is
waar dat er een oude trek is in het gezicht van de jongst
Hoevelen die de blauwvoet laten wieken,-gekomn.
hebben schachten zonder staal !" Was het ideaal te
groot, of de moed te gering ? Hoe zal tans het huis van
Vlaanderen er uitzien, wanneer h ij de drempel van de
gevangenispoort overschrijdt en weer staan zal in de
volle, nijvere dag? Medewerker van het eerste uur aan
„Ruim t e" waarvan het wachtwoord luidde: „Organisatories ingrijpen!" is Dr. Jacob de intellektuele avantgarde ook in het meest ongunstig getijde trouw gebleven. Een nieuwe solidariteits- verklaring vanwege zijn
geestverwanten mocht niet langer uitblijven. God geve
dat de tijd nabij is waarop deze solidariteit op een meer
direkte wijze tot uiting komt!
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Mag het dan ook menigeen verbazen dat deze bladzijden, in piëteit geschreven, in een H o 11 an d s tijdschrift
verschijnen, het is een feit dat Holland zich in de laatste
tijd meer om meer over het leed van Vlaanderen neerbuigt; en waar „De Stem" het woord van het jonge
dichtende Vlaanderen niet versmaadt, heb ik gemeend
dat zij voor één maal de tolk mocht zijn van onze sympathieën jegens iemand met wie onze kameraadschap
meer dan een li t er a i r e is, want gegrondvest op de
duurzaamste waarden in de poëtiese inhoud van het

werk van deze jongeren wier politieke konfessie, zwaar
van betekenis voor Nederland, Marnix Gijsen, na de
dood van Antoon Jacob's medeveroordeelde, Dr. Marten Rudelsheim, op zo ondubbelzinnige wijze heeft uitgesproken!
II IN MEMORIAM HUGO VERRIEST 1)
1840.1922

In deze jachtende, raadselachtige tijd is zijn heengaan

als het doven van een vertrouwde lamp, als het sluiten
van een warm tabernakel waar de moede dagloner tot
inkeer en stilte kwam.
Een kracht was hij sinds lang niet meer onder ons. Een
pionier is hij nooit geweest. De noodzakelikheid van
scherpe daden ontging hem die, met de droom van het
schone Vlaanderen in de rijke kluis van zijn herinneringen teruggetrokken, de zachte uitbloei van het leven
binnen in hem met God-verzonken blik gadesloeg.
Maar hij was een goedheid onder ons: vaderlike goedheid. De artistieke pose, die bij hem langzamerhand als
een tweede natuur was geworden, vergaf men hem
graag, om de diepe opborreling van zijn intiemste men1.j Bij dit opstel wordt verwezen naar mijn artikel in „Opgang ", 4 Nov. 1922.

12

TWEE GESTALTEN

selikheid, waarmee hij, als met een oude, sterke Bourgogne, geslacht op geslacht in Vlaanderen heeft ver
-kwit.
Daar zijn, eerst en vooral, de honderden en nog eens
honderden, zijn leerlingen en de hoorders van zijn voordrachten, die hij gevoed heeft met het vlees en bloed
van Gezelle's kunst. Men beschouwt het als een fout
van hem, dat hij minderwaardige talenten, doch die in de
glans stonden van vader Gezelle's aureool, in de literatuur een plaats heeft aangewezen die hun zeker niet
toekomt.
Het kan zijn. Maar hij had, in Vlaanderen, de zeldzame gave der bewondering, d.i. van de blijdschap aan
het jonge, groeiende leven dat enkel in liefde tot mannelike gaafheid gedijen kan.
Daar zijn de jongeren die niet „in het rayonnement van
Gezelle" stonden, naar het woord van Herman Teirlinck. De Van Nu en Straksers wier kosmopolitisme in
hem tot klare bezinning kwam, en gelouterde wezen
-likhed.
Daar zijn de velen, de tallozen die, uit snobisme of uit
liefde, toch éénmaal in hun leven de beevaart naar het
Vlaamse Mekka (Ingoyghem) hebben ondernomen en
weergekeerd zijn met in hun ziel de rustige klaarte van
zijn gelukstintelende ogen.
In velen onder zijn leerlingen heeft zijn poëties woord
een brand gewekt waarvan hij pas later de kracht zou
leren kennen, een hartstocht die zich anders dan puurliterair ging uitwerken, want gericht op levenswaarden
waarvan het bezit pas de opbloei van een nationale
letterkunde kan mogelik maken.
Hij, Verriest, bleef de estheet, de fijnproever. De nationalisten in Vlaanderen verwijten hem, en niet ten onrechte, dat hij meer dan ééns met zijn gul optimisme de
geesten heeft beneveld, ter kwader ure de energie ver-
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lamd door zijn voorstelling van het „gezond wordende
Vlaanderen" waaruit sluwe machthebbers bezig zijnde
laatste levenswijn te persen.

De Belgiese sjampanje-patriotten in Holland en Havere
dachten er anders over. Zij hadden voor de grijze
pastor reeds het exekutiepeloton besteld! Hun haat
bewijst alleen de grote, stralende liefde van Verriest
voor Moeder Vlaanderen.
Laat het dan ook een dromende, romantiese liefde
geweest zijn: het was een s c ho n e liefde die aan de
avond van zijn leven als zwatelende vogelzang in hem
bleef voortorgelen, en waarvan wij allen, eens in ons
leven, de glans, een zware droppel licht hebben opgevangen, om die te hangen als een ster in het duister
struweel van onze daden en gedachten.
Sterker dan het erfdeel van Ruusbroeck was in hem: de
Vlaamse zinnelikheid wanneer hij gaat door deVlaamse
velden, in wonder van regenboog, twintig Vlaamse
koppen boetseert, de sproke van de zee verzint, of wat
er roert in Vlaanderen onder zijn kijkglas neemt, het
blijft li t e r a i r: een te gast gaan aan het woord, een
zich verzadigen aan het „gezapige" woord, een „smullen" aan de taal, veeleer dan een van grote zielsflitsen
doorschitterd taalfestijn. Geen Cherubijnse Wandelaar,
geen Franciscaanse natuur als Gezelle, maar een a rt i e s t in wie het artiest-zijn met het mens- en priesterzijn tot een zeldzaam harmonieus levenslied samenklonk.
In zijn ogenblikken van stilte zal Vlaanderen zich het
geluid van dat lied herinneren, misschien weeft het zich
zelf nog. eens, in deze momenten van luisteren en ingetogen zijn, de zon-lichte zeilen waarmee Ruusbroeck en
Hadewych Gods wuivend hart achter de kimmen dezer
aarde tegemoet wiekten!
Onder wind, hagel en najaarstorm is Hugo Verriest be-
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graven, vlak bij de straat aan de dorpskerk waarin zo
lange jaren zijn lange, fraaie gestalte aan het altaar stond.
„Overal elders"— schreef Mr. Jozef Muls in Vlaamsche
Arbeid — „zou dat een nationale begraving geweest zijn
en de staat zou er een apothéose van gemaakt hebben...
onder het gebrom der klokken van de hoofdstad. Heel
de adel van Vlaanderen was daar. Maar het waren
maar geuzen.
En de geuzen zijn uiteengegaan, elk zijn weg, naar de
harde, vaak stompzinnige arbeid van iedere dag; er zijn
er die met het slijk van Ingoyghem nog aan hun voeten
weer in het slijk van de politiek zijn gestapt. Maar om
het luisterloze, dierbare graf spint van sneeuwvlokken
en bijengezoem de goede, in haar essentie onaantastbare
volksziel, nog eens de Legende van de schone Pastor!
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JAN PRINS
HET ZANGSPEL

Een kalme wijde nacht. De volle maan
hoog en alleen boven de ronde boomen,
die bij elkander op het voorplein staan,
en waaromheen zich 't uur ligt te verdroomen.
Een menigte op den ongelijken grond
en op de langzaam afdalende treden,
die als een schelp van ruimte en duister rond
den voortgang liggen van het spel beneden.
Schoone gestalten, levend in het licht,
lenige knapen, rustig ranke vrouwen,
in den zangrigen schemer opgericht,
waarbovenuit gebaren zich ontvouwen.
Dan, — men weet niet vanwaar, — het diep geluid,
dat om ons gonzen komt uit bronzen schalen,
't afzonderlijk geneurie van een fluit,
dat voor zich heen den nacht schijnt in te dwalen,
en de voltrekking der gewijde sprook,
van mond tot mond door eeuwen heen gedragen,
en waar rondom iets drijvende is als vlagen
van offergeuren en van altaarrook.
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Uren aan uren gaat het schouwspel voort.
Niets is er dat zich roert onder de kronen,
die zooveel jaren heugenis bewonen,
niets, dat het in zichzelf volmaakte stoort.
Langzaam, als lichte vogels, komt een vlucht
van kleine wolken in den hemel glijden.
Dan, later, is het leeg weer aan de lucht. —
Een speeltuig blijft de stilte begeleiden.

VERZEN

HET DAL

Tusschen de bergen, — diep en smal,
van zonneschijn doorschoten
onder den middag, - ligt het dal
volledig ingesloten.
Binnen den hemelhoogen wal
der stilte, als in verwonderd
alleen zijn, ligt omlaag het dal, .-volkomen afgezonderd.

De glooiingen, terzijde, gaan
omhoog, tot waar de wouden
rechtop tegen de wolken staan,
of zij die stuiten zouden, —
en waar de bodem langzaam helt
naar wijder landerijen,
staat van de rijst, in veld aan veld,
de rijkdom te gedijen.

De wind, belust op avontuur,
beweegt zich in de halmen.
De middag, in dit rustige uur,
schijnt aan de lucht te talmen, —
en uit de verte, klaar omlijnd
voor 't evenwichtig glanzen
van water in de zon, verschijnt
een jongen met zijn ganzen.
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Zij waggelen, geweldig wit
in 't weeke groen. Zij blijven
tezamen in één lang gelid
van schomlend ronde lijven, —
en als een wolkenschaduwval
zich langzaam heeft bewogen
en wegtrekt uit het nauwe dal,
zijn ze ons alweer uit de oogen.

Wij hooren, hoe een vogel fluit
en weder fluit. - Ons even
waarneembaar nog, lijkt zijn geluid
in de eenzaamheid geweven,
en dan, opeens, gaan overal
de koele diepten open
van schemers aanvang. 't Roerloos dal
komt de avond ingeslopen.

VERZEN

DE VULKANEN

Als donkere onverganklijkheden
van stilte, als werelden van rouw
tusschen het uitgestrekte blauw
des hemels en het land beneden, —
als onweerstaanbaren die tot
het eeuwige zich intocht banen
vanuit het schamele aardsche lot, —
staan boven Java de vulkanen.
De regen ruischt
en ritselt om hun zijden,
de schemer huist
om hun gestalten heen.
Boven het land,
zijn verten en zijn tijden,
staan zij geplant,
ontzaglijk en alleen.
De wolken uit
en nevelrijke streken,
aan elk geluid,
aan eiken drift ontvlucht,
rijzen zij op
in 't morgenlicht, en steken
hun gaven top
de stilte in van de lucht.
Tot van zijn vuur, —
om hun rijzige leden, —

het middagsche uur
de felle vlagen slaat,
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tot in den nacht
met zijne onzienlijkheden
de late pracht
van 't zonlicht ondergaat.
Dan stijgen zij,
in eenzaamheid gesloten,
't rijzend getij
van stilte en donkerte in,
en om hun hoofd,
den hemel ingestooten,
vloeit het gedoofd
licht af in 't nachtbegin.
Zoo staan zij rank
omhoog, tot in den morgen
de wereld blank
en bloeiend wordt in 't rond,
maar in den rand
van dooden steen verborgen, —
diep in hen, — brandt
de vreeselijke wond.

Als eeuwige ontoeganklijkheden
van stilte, als werelden van rouw
tusschen het onmeedoogend blauw
des hemels en het land beneden,
met hunne omhooggestoken vanen
van damp, in statig evenwicht
langzaam uitrollend in het licht, --staan boven Java de vulkanen.
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HENK SMEDING

Het eiland, waar de maaiers dien zomer werkten, lag
er uitgestrekt van horizon tot horizon; alleen rechts was
even een felle streep schittering van het meer, gedrongen als tusschen twee muren.
Ze voeren er's morgens met hun vieren in de leege schuit
heen, de plompe, donkere, die dan nog het eenige van
de aarde scheen, want het fletse blauw van den hemel,
het te hevige licht en het eindelooze, reeds schroeiende
grasveld waren als uit een wereld dichter bij de bon van
het licht.
In hun handen en lijven steeg de werkdrang, getemperd
al door de vrees: of het niet wéér zoo heet zou worden,
zoo pijnigend heet. En daar, op de open vlakte, was
geen beschutting, geen boom zelfs of huis, er was slechts
het wreede, martelende van de trage zon.
Het was alsof éen gedachte er het lange, glimmende gras
had doen oprijzen en als de winden er over voortgleden
boog het beamend met een teere suizing, alsof het nog
de laatste rillingen van het leven had.
Zelfs de niet -wijkende wijdheid beklemde onder dien
starren hemel.
—0, die middaguren, als de wanhoop hun uitbrekende
werkextase, het eenige wat zij hadden, ontspande .. .
— Dzjoem, dzjoem — zoo klonk er met een geluid, direct meegevoerd en opgelost in het groote zwijgen, de
haal van hun zeisen, tégelijk. En het was of dit hun heele
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gevoel meenam, zoo, dat zij er zelf naar luisterden,
bevreemd.
Ze stonden er schuins achter elkaar, elk had een strook
voor zich, fel waren hun kleuren; het blauw en rood van
hun kielen en korte broeken, sterker dan het licht, dat
zij trotseerden, het licht, dat zichzelf gedood had..,
Tegelijk hieven ze hun lijven, als door één kracht, eerst
in den aanvang van den dag vroolijk, als willend om~
hoog, later met een doffe berusting, gesteund nog slechts
door het gemeenschappelijk gedragen rythme.
Een enkel dof woord, waarnaar de achtersten dan even
vroegen, ging met moeite, als door ongeziene gangen,
van voren naar achteren.
Daarna was weer oppermachtig de daad van het leven
en was gesloten de stilte en de oneindigheid, waren ook
gesloten hun werklijven.
En zóó waren zij verbonden, dat één woord van den
oudste het horizontale vlak hunner gedachten verbrak
en ze opstonden, met lage stemmen sprekend. En
tevreden, eerst met een laatste loom gebaar hun hoofden afvegend, keken zij, met de oogen metend, naar
het vinnige, puntige stuk land, dat zij weer gemaaid
hadden en dat steeds voortkroop en aanpaste bij dat
starre en doodsche.
Dan gingen ze liggen, alle toegewend naar de koperen
ketel met koele drank, die als het eenige van „de
wereld" daar met hen meegekomen was.
Alleen Rink, de vreemde, voor hen al omdat hij uit
een andere streek was gekomen, zat wat afgewend,
steunend op zijn arm. Hij kon niet verbreken de daad,
die in hem voltrokken was, het rythme deinde nog
in hem. En hij dacht even waarom 't toch was dat hij
vooraan wou staan, alleen, om de anderen niet te
zien. Alsof hij met zijn greep alles beheerschen wilde.
En in den avond voeren ze weer naar huis, heel
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donker op het nog glanzende meervlak, waarvan het
zachte licht dan als uit de goede aarde kwam. Als ontzaglijke gestalten kwamen zij binnen, door de lage deur
schemerige vertrek. Maar het veilige,-openig,ht
gedempte halfdonker nam de zwaarte van hen af.
De wachtenden zaten gewoonlijk reeds rond de tafel,
ze vroegen dan of het nu wéer zoo heet was geweest
en na een kort praten, zich en de oude verlangens ontroerd terug vindend, begrepen zij van elkaar de donkere
lichamelijkheden.
Alleen Rink ging na het maal soms nog even naar buiten.
Zoo bleven de dagen: de tijdelooze licht-aanwezig
heid, tot alles met den avond het eigen bestaan donker
terugvond ; alleen de hemel bloeide dan even open
voorbij het groote dak en de boomen, een mild gevoel
groeide haast voelbaar uit de leeg-gebrande wijdheid.
En Rink wist zelf niet hoe: dát was de eindelijke bevrijding, maar duister nog, het was zonder de opgelegde
daad, maar angstig, niet aan het leven verbonden
-

In het huis voelde men zijn tegenwoordigheid als: het
andere. Ieder dacht aan hem, maar ze zeiden het elkander niet. En met een zacht verlangen wisten de meiden
's avonds zijn onbereikbaarheid.
Alleen de boer had er zijn stugge mannelijkheid tegenover en berekende dat hij in 't vervolg toch mannen
uit de eigen streek zou nemen.
Totdat de brief kwam.
Het was hoog op den dag, maar de maaiers werkten
nog op het eiland, dat alleen als een strakke streep vanaf
de bovenkamertjes zichtbaar was.
Ieder wist het reeds vóor ze kwamen: dat hij daar
ginds, op een boerderij, een vrouw, éen van de meiden... de boer dáar, die hen kende, had een waarschuwing geschreven: „zij waren immers ook van het Geloof
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en zouden dat ook wel afkeuren. Want hoewel zooiets
zoo vaak gebeurde, die vrouw was zonder familie en
zou nu een kind ... en hij was plotseling zoo vreemd
vertrokken. Misschien was het beter hem weg te
sturen" ~
Het eten was stil dien avond. Gewichtig voelden zich
allen en Zondagsch ; veilig ook, nu elk door dat weten
zijn tegenweer teruggevonden had. Als een vijand, die
ze naïef toch ook weer benijdden om zijn durf, zat hij
temidden van hen. Zelfs de kinderen keken met groote
oogen en aten traag. De vrouw van den boer trachtte
zich enkele verhalen uit den bijbel te herinneren, die ze
onlangs hadden gelezen, vaag voelend dat zij daar nu
ook zoo zaten als uit een heel oud, ver verhaal van
zonde. Maar het gelukte haar niet, want ze was te angstig. Om zich gerust te stellen mat ze in stilte Rink's
krachten met die van haar man.
Gehaast en toch doodstil was het gewende avondwerk,
waar Over hun denken reikte naar de gebeurtenis, die

immers hun triomf zou zijn.
Niemand mocht echter binnen zijn. Alleen de boer zou
het zeggen; zij zagen de twee zitten achter de open
deur; de brief van den boer was er in 't donker het
eenige wit, als een zekerheid.
De schaduwen stegen uit den grond als blokken. Binnen
verstrakte het stemgeluid en vervaalde als de kleuren.
Maar Rink onderging slechts een bevreemding. Hij, die
met zijn geest steeds verder was, voelde niet meer de
nabijheid van dat gebeurde. Slechts het werk had hen
verbonden, het werk, dat hij meer als een van hen om
zijn zekerheid kon liefhebben. Maar ook deze laatste
gemeenzaamheid was verbroken, nu hij gaan moest. Er
was zelfs geen haat in hem.
Buiten duizelde hij even in de oneindigheid en de stilte
van den avond: het was als een toon, laag en vol, tot-
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dat er plotseling een gespannen snaar knapte en hij alles
terugvond. Zoo gewoon en toch van hem gescheiden
was het huis en waren de menschen. Zonder verzet kon
hij gaan. Alleen vertrouwd was even het paard, dat
hem nastaarde en zijn kop draaide. Een donkere, ruige
ademstoot kwam plotseling door zijn zwarte lichaam
als uit de aarde en Rink sidderde .. .
Ver, bij het hek, hoorde hij nog een deur plotseling
dichtslaan. Hij zag recht voor zich. Dit was het laatste.
Gelaten aanvaardde hij dien nacht de vertrouwdheid
van het hooi. Zelfs 't besef dat het al laat in den zomer
was en nergens meer werkvolk gevraagd zou worden,
was ver af. Het was daar of dit land in zijn geest verdoezelde en hij zag verre steden.
Even stuwde omhoog de begeerte omvoor iets te leven:
socialist te worden, mee te dringen tegen het zware, dat
ook hem altijd zoo gedrukt had. En met anderen samen
te haten en zich daarin tusschen veel sterke schouders
te weten.
Maar de donkere rusteloosheid, die hem altijd tot een
verbeten werkdrang voerde, had afgelaten. Nu, innerlijk onverschillig, restte hem nog een voortgaan, zwervend zonder doel en toch gedreven.
Later, toen het donkerder werd, had hij de haast stoffelijke gewaarwording dat er iets anders was: Zijn moeder
was een stille vrouw geweest, ze had dof gekeken, maar
soms, als ze haar man zag weggaan, flikkerde er iets in
haar oogen. Dan bewoog ze een paar maal het hoofd
heen en weer en maakte een gebaar van nadering naar
Rink, alsof ze hem iets zeggen wilde. Maar ze liep door
en werkte, later alleen even omkijkend wat hij deed. Hij
had er eigenlijk niet op gelet en zag nu voor het eerst
ontroerd die vragende en ook dringende oogen. Bij een
bevalling was ze gestorven en toen zijn vader een week
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later een rauwe opmerking over haar maakte, was het
los geschoten en hadden ze even in instinctieven mannenhaat tegenover elkaar gestaan. Maar er kwam niets
en met een vloek was Rink het huis uitgegaan. Sedert
had hij rondgezworven. Maar hij dacht zelden meer. —
Al zijn zwerven was een wachten.
Tegen den volgenden avond kwam hij in het stadje:
alleen het water van 't grachtje lag er nog met den glans
en de klaarheid van den hemel. Langs de lage huisjes
liep een oud vrouwtje: haar arm, stijf naar beneden,
met de handrug naar boven gebogen, ging druk en te
ijverig heen en weer, als de zwengel van een oude,
ijzeren pomp. Daarna was er nog slechts een kat, die
over de klinkertjes wegschoot in een holletje, als borg
ze daar het laatste leven van het grachtje.
Rink ging naar een kroeg. Er zaten al mannen, die in
dezen tijd wel gewend waren aan menschen van buiten,
die verder trokken naar het zuiden, waar weer een
andere oogst was. Hij vroeg naar nieuws en naar werk:
één van hen wist dat in het naaste dorp, dicht bij het
meer, twee mannen een ongeval hadden gekregen met
een dorschmachine. Daar zou hij wel iets vinden. Ieder
wist toen iets van een ongeluk, dat hem was overkomen
en ze trachtten elkaar steeds te overtreffen. Rink zweeg
eerst, maar later dronk hij veel en vertelde van Duitschland, waar hij voorgaf geweest te zijn. Niemand sprak
toen meer: dat was iets anders dan de verhalen, die ze
toch allen reeds van elkaar kenden, en hij vertelde van
de feestende avonden dáar en noemde enkele vreemde
woorden, die hij vroeger eens gehoord had.
Luidruchtig gingen de mannen heen. Hun geluid en
lachen plasten koud op de steenen en Rink keek naar
't kalme grachtje met een gevoel alsof hij toch werkelijk
daar geweest was.
Hij bleef dien nacht in de herberg. Voor het eerst weer
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op een gewoon bed, dacht hij aan den nacht op die
boerderij in het voorjaar, met die vrouw. En nu dat
kind. Wat was dat immers? Niets. En niets kon hij er
aan doen en hij was 't toch niet? — Daarna draaide
hij zich om.

In de boerderij aan het meer was veel volk, anders en
luidruchtiger dan in het gereformeerde gezin, waar hij
geweest was. Enkelen van hen kwamen uit Duitschland. Zij vertelden veel en hadden het gezag aan tafel.
Het kwam in Rink op daar toch ook heen te gaan. De
grens over -- maar zou daar toch niet hetzelfde achter
zijn? Zoo'n verlangen was niet sterk in hem, want hij
was steeds in het grenzenlooze.
Na een week, toen het hooi binnen was, trokken allen
zingende weer verder. De mannen spraken over hun
dorp en hun vrouw. Zij lachten en begrepen elkaar.
Rink zweeg. Men had hem gewezen waar nog werk
kon zijn: door overstrooming aan het meer was het
eerste maaien laat geworden, misschien dat ze den
tweeden keer pas nu zouden beginnen. Zoo wisten zij
daar alles van elkaar, het ging met gretigheid van hoeve
tot hoeve en alle leven was er verbonden. Rink vond
dat toch gewoon en rekende er ook steeds op.
Het land bij de boerderij, waar hij nu kwam, was laag
en liep over in het meer — in de verte lag het eiland.
Onder het eten hoorde hij dat een klein stuk van het
eiland ook nog bij dit huis hoorde. Eén moest er nog
heen gaan om dat te maaien. De boer vertelde dat „die
anderen" er ook wel zouden zijn, want hun hooi stond
reeds in schelven. Ieder verlangde toen weer om te hooren het verhaal van den ouden haat tusschen de twee:
op het eiland werkten zij nog samen en het meer was
er knellend rondom. Het gesprek ging als voor Rink
langs, maar toen zijn oogen het gretig ook opvingen,
peilde men voorzichtig hoe „de nieuwe" er over zou
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denken. Rink zei kort dat hij er wel heen zou gaan om
't stuk te maaien, onverschillig, maar inwendig beangst,
alsof er iemand achter hem stond. Hij begreep zelf niet
waarom en dacht even met een benijden aan die van de
vorige boerderij, die naar Duitschland waren getrokken.

Waarheen zou hij toch gaan?
Den volgenden morgen was hij weer op het eiland,
in de verte werkten de „anderen", waar hij vroeger
ook bij geweest was. Ze waren donker nu boven het
lange, volkomen vlakke grasveld. Achter hen was het
meer. Dat gaf het ruimtegevoel van de zee, ze leken
donkere schuiten voor het heldere. Hun figuren hadden
geen eigen beteekenis in dit lichtspel nu. En toch voelde
Rink zich door hen als bespied.
Al zijn gebaren, zijn heffen en zwaaien, keerden in de
oneindigheid als een echo terug. Al zijn doen was het
holle en leege, het onwezenlijke.
Langzaam naderden van den anderen kant de vier donkere gestalten, als door een ongeziene vloedgolf ge
Soms bogen zij uit elkaar en brachten hoopen-drevn.
naar de schuit, die tegen den kant lag. Rink keek er
naar, nauwelijks begrijpend dat hij het doelloos vond,
alleen bevreemd dat hem dit gewende spel nu zoo

boeide.
Over hem vloog een reiger, op zijn vleugels heel de
loomte van de lucht meevoerend. Rink draaide zich om,
een onverwachte snik deed hem de oneindige leegte
weer voelen. Hij ging zitten en haalde uit zijn zak het
groote mes, dat in een kromme punt, als een gebogen
snavel, eindigde. Eerst toen hij de scherpte onderzocht
tegen zijn duim kéék hij er naar, ontzet. God, wat was
dat? Kwamen daar achter hem niet vier gestalten, zich
rekkend als schaduwen over het vlakke veld, ontzet~
tend -zeker ? Maar daar tusschen was de greppel en
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was hij dan niet op het andere veld? Wat had hij gister
ook weer gehoord? De menschen hadden er zoo gretig
gevraagd naar die botsing, het moest op het eiland zijn,
maar zij zaten daar toen toch zoo veilig. Even zag hij
weer die vrouw en een klein kind, maar o nee, dat was
het niet. Hoe was hij hier toch geweest? Ja daar, met
de anderen, die nu verdwenen waren, werkend. Wild
greep hij naar zijn zeis en haalde weer als toen. Een
straal vuur veerde van het metaal en nog een en overal
rondom, alsof hij in een meer zwom, waarboven de
zon stond.
De donkere fantomen vloeiden over in de lucht, maar
hij mocht niet ophouden. Soms hoorde hij krachtig het
rythme van de zeis, maar daarna was 't alsof een wind
't ver mee voerde. Hij was midden in het licht, heviger
dan dat van de zon: iedere haal hieuw licht uit de massieve lucht. Maar dat, wat in zijn zak was, dat blinkende mes, die roovende punt, waarop hij 't eerst dien
lichtstraal gezien had, was dat er nog?
De muren waren weer weg en golven van donker verdreven het licht, het was weer de aarde en aan het
donker sleep de kling zijn geluid. Maar dan deinden de
lichtgolven rond hem en de muziek verruischte als vallend koren.
En daar, die blinkende streep, moest het dáár heen? In
extase ging hij verder, naar het einde van het land: het
meer! Tegelijk wist hij weer de donkere fantomen achter zich. Ze kwamen nader, ze werden grooter — God,
dáar was het leege, hij deinsde en viel onder den druk
van het hooge wezen achter hem. Voor het zich op
hem kon werpen had hij het mes uit den zak gehaald en
zocht het licht-lichaam, dat er met nerveuze, trillende
vleugelslag op leefde — de donkere gestalte drukte het
in zijn borst ... .
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Achter, boven het gras, waren avondwolken opgekomen - ze stonden er als geheel van de aarde, donker.
Het horizontale licht, in een zacht verlangen er boven
te komen, maakte den hemel wonderlijk teer.

Voor de wolken vloog een groote vlucht kieviten, die
langzaam daalden. In het late, gele avondlicht waren
zij grijs-wit, met een oneigen kleur; ze gleden zenuwachtig als droppeltjes kwikzilver langs het donkere
vlak af.
Toen ze weggezonken waren in het milde gras, steeg er
een ontroering als een ongeziene damp uit de aarde op.
De Stilte sloot zijn rimpelloosheid weer over al het
gebeurde.
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EMILE VERHAEREN
A. J. MUSSCHE
In zoo'n tijd 1 ) komt daar iemand afgestapt als Ver
rudimentaire levenskracht en de ijzeren-haern,mtd
koppigheid van het Vlaamsche boerenvolk ziedend in
zijn ziel.
In zoo'n tijd — en in wat voor een land: het Beotië van
West-Europa!
Een van de kruispunten van het oude werelddeel, niet
alleen „entre laFrance ardente et la graveAllemagne" 2),
maar bovendien door de zee ternauwernood gescheiden
van Engeland, is het niettegenstaande zijn benijdenswaardige ligging een treurig tegendeel van wat Weenen
in zijn groote dagen eens was en thans Holland zoo
open en zoo intens terzelfdertijd is: een hartekamer van
Europa. Een kruispunt van spoorwegen, een smeltkroes
van economische belangen, de schakel tusschen NoordFrankrijk en het Roergebied, heeft het zich ontwikkeld
tot een land met ontzaglijke fortuinen, die hun brandkasten gingen inmetselen tot in Congo en Rusland en
het Verre Oosten — doch naar den geest bleef het
1) Als geschetst werd in het inleidend hoofdstuk „Het fin-de-sitc1e".
2) Emile Verhaeren.
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de woestenij. Gemaakt door het toeval van politieke
avonturen, gegroeid in een tijd van oppermachtig
materialisme, uit een volk dat, door eeuwen van vreemde
tyrannie meedoogenloos naar den grond toe gebogen,
als 't ware vergeten was dat er nog een hemel zich oprichtte boven zijn hoofd, werd het volop het land van
Lamme Goedzak, des te meer, waar een misdadig
verfranschingssysteem en een even misdadig clericaal
boycot van alle onderwijs het Vlaamsche volk – dat
oneindig meer scheppende kracht bezit, èn naar het
lichaam èn naar den geest, dan het Waalsche, zoodat
Vlaanderen meer en meer België moet voeden en reeds
bijna alleen staat om België te redden — dit Vlaamsche
volk verstompte tot een massa analphabeten en koelies,
wier beestenleven zich samenvatte in: slaven, vreten,
zuipen en crepeeren. – Een land van banken en fabrieken, krotten en kroegen — en zonder scholen,
zonder bibliotheken, zonder boekhandelaars. Men
leeft er van feiten, nooit van ideeën, men kent er personen, nimmer principes. Wat er zichzelf den naam
„intellectueel" geeft, kent twee bezigheden: politiek
en Fransche echtbreukromans tegen 0,95 fr. Maar de
politiek is er altijd weerzinwekkende dorpspolitiek vol
oneerlijkheid, die alles aantast en verrot ~ ook de
godsdienst is er door en door verpolitiekt, — en hun
literatuur is niets dan het overschot en het afval der
Parijsche boulevards. Aan den rand der Belgische
samenleving zwerven dan nog een handjevol onverzoenlijken, een groepje republikeinsche vrijschutters
van den geest, rijk van ziel en leeg van beurs; zij huizen
op den engelenbak en hebben geen geld om een boek
te koopen. Want in België is het verloren hoekje der
schoonheid aan den zelfkant der maatschappij, liefst in
de nabijheid van een gekkenhuis. Voor iedere geestelijke grootheid weet België een correctief: een kruk in
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een of ander ministerie, of de grimmigste armoé — men
kan er, als men wil, nog sterven van genie, en in allen
gevalle sterft het genie er onopgemerkt, zooals het er
ongeweten leeft. Geen een per duizend kent er Van de
Woestijne of heeft ooit van Dostojevski gehoord. Het
is de compleete uitschakeling van de schopnheid, de
absolute vereenzaming van den geest.
Dat is dan België: het land, waar schilders met moeite
kunnen lezen en hoogeschool-gediplomeerden geen
briefje zonder fouten kunnen schrijven 1 ) ; het land
waar de prachtigste tijdschriften gedoemd zijn te val
waar een Guido Gezelle en een Verschaeve ver--len,
bannen worden naar een verloren uithoek, zonder contact met de wereld; waar men zich slap lacht als Oswald
de zon vraagt aan zijn moeder, en de Gentsche advocaatjes een ongekend genot vinden in 't naäpen van
den stijl uit la Prince s s e M a l e i n e; waar de directeur van een conservatorium met verbazing den naam
Moessorgski leert kennen, en een rechter stom van
verbijstering verneemt, dat een jong gevangene zijn
achttien maanden voorarrest heeft gedood met het
schrijven van een bundeltje verzen 2) — Dat is dan
België, 't Beotië van West-Europa, 't Siberië van den
geest. Dat is dan die „äme beige", die haar volmaaktste
openbaring vindt in de potsierlijkheid van den Brusselaar, het type van den intellectueelen bastaard, dat
men haten moet uit zelfrespect.
Het was in den tijd van Verhaeren nog wat slechter:
„C'était un temps oü lorsqu'un avocat écrivait il perdait
ses clients, lorsqu'un médecin était poète il perdait ses
malades, si un officier était écrivain il nuisait à son avancement, si un ingénieur avait l'audace de tenir une
plume, il était assuré de se voir refuser tout emploi par
1) Doctoren in de Germaansche philologie, die geen zin kunnen bouwen.
2) Dat moet men Wies Moens hooren vertellen.
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la haute industrie" ')—En die tijd had dan ook de poëzie
die hij verdiende: caricaturen van idyllen, vol valsche
laffe weekelijkheid, schoolvossen-fabels vol versteende
schijnwijsheid, bralle ketelmuziek van officieele cantaten
op het motief van een holle dood -gegeeuwde Brabanconne. Kwam er iemand, die vermetel genoeg was om genie
te durven hebben, dan werd hij al spoedig tot zwijgen
gebracht: levend begraven als Guido Gezelle, of kapot
gemaakt met overwerk en armoe als Charles De Coster
Tegen deze vogelvrijverklaring van den geest zijn omstreeks 1880 enkele jongeren in opstand gekomen: de
Jeunes Belgique onder Max Waller, wat later de Van
Nu en Straksers onder Vermeylen. Het zijn jaren ge
strijd, barstensvol van al de-westvanhomric
wilde geestdrift, waarmee men op dien tijd van zijn
leven den strijd tegen den bourgeois kan voeren, vol
eveneens van al de nieuwe geluiden der nieuwe lente
die zij wilden zijn. En het is in die bewogen, luidruchtige
1) Edmond Picard. — Zeer teekenend ook is de volgende brief van Maeterlinck:
,,Mon cher Huret,
„Voos me demandez pourquoi j'ai refuse le prix de littérature dramatique
qui m'a été décerné par 1'Académie de Belgique.
Je ne veux pas qá on attache la moindre importance à un tres mediocre
evenement, mais pour vous faire connaitre les motifs de ce refus, il faudrait
faire toute l'histoire de nos luttes depuls dix ans: il faudrait vous dire tout
ce qá ont souffert mes aínés pour avoir essayé de rendre un peu de dignité
et un peu de vie la litterature d'un pays oû l'on avait perdu l'habitude
de penser; il faudrait vous dire tout ce qá ils ont souffert de la part de
ceux qui espèrent aujourd'hui qü une aum8ne nous fera oublier le passé. Il
faudrait vous dire ce que c'est que I'Académie royale de Belgique.
„Ce serait bien triste et bien ennuyeux.
„Il faudrait vous montrer l'invraisemblable palmares officiel de la Belgique,
et vous verriez que je suis moans dégoüté que je n'en ai fair.
1'écho du Figaro que vous m ávez signalé, 11 parle d'un prix de
„Quant
15.000 francs. C'est une erreur, j'ignore quel est au juste le montant de
mon prix triennal (car il n'y à eu jusqü ici qü une tentative de couronnement). Mais il parait gn'il s'agit en général d'une somme de cinq six
cents francs. — On pousse parfois les choses jusqu'au chiffre royal de quinze
cents francs, m'assure-t-on. Enón cela importe peu; mais avouez, mon cher
Huret, qü un pays se donne ainsi asset economiquement de petits airs de
Mécène qu'il est utile de décourager."
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dagen van hartstochtelijke rebellie, wier rumoer voor
een korte wijle als 't ware den val der eeuw verdooft,
dat daar iemand komt afgestapt als Verhaeren, met al de
rudimentaire levenskracht en de ijzeren koppigheid van
het Vlaamsche boerenvolk ziedend in zijn ziel.
Zijn eerste werk heette : les F l a m a n d e s.
Hij had ze vooraf getoond aan Lemonnier, die hortende, stootende vracht bralle, bonkige verzen: „Je ne
le connaissais pas encore. Il était entré a grandes arpentées, pesant du talon et foncant de la téte, comme les
gas de son Bas-Escaut aux bourrées des frairies locales.
D'une voix basse, un peu émue, debout contre les vitres
dans le jour pluvieux, il s'était mis a lire ses vers raboteux et enrages. Il me lut presque tout, son oeil de myope
collé au papier, les pointes fauves de sa moustache effilées comme des fers de faux et dépassant son sec et
nerveux profil. Et à mesure la voix montait, se cassait
en cadences brusques, une voix métallique et aigre qui
déchirait le vers, dépecait les syllabes, mordait a la
pointe des canines les rimes." 1 )
Verhaeren telde toen acht en twintig jaar. Hij was pas
ontsnapt aan alle beklemmingen, verlost van de stomme
doodsche gangen in het college en de strakke tucht en
gezagsleer der Jezuïeten, verlost van een gebonden
toekomst als priester, van het veto van den academischen senaat der Leuvensche universiteit, verlost eindelijk van de toga. Hij had iederen dag opnieuw de
dolste buitensporigheden noodig, om zijn ongebreideld
volkomen te beseffen en te genieten. Als een ver--heid
lost gevangene, die, bijna gek van zijn vrijheid, een
misdaad zou doen om in al haar oneindigheid die Vrijheid te beleven; als een soldaat, die vier jaar lang, in
1) Lenmonnier: La Vie beige.
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de modder van een of andere loopgraaf, heeft liggen
wachten op den dood en dan onverwachts in het leven
van alle dagen teruggezonden wordt, zich in een roes
van zinnengenot stort om zich te wreken over den dood,
om zichzelf iederen dag metterdaad het physisch bewijs
te leveren dat hij lèèft, nog altijd leeft, zoo reageert Ver
straffen dwang van zijn jeugd met een naar-haernopd
alle uiterste paroxysmen van bandeloosheid overspan
losbarsting van zijn wezensgrond. Weliswaar is in-ne
dezen bundel reeds, wat de kern uitmaakt van zijn later
werk: de onverwoestbare levenskracht — maar hier nog
in een stadium van weerzinwekkende barbaarschheid,
in zijn allerdiepste vernedering, waarin het leven gezien
wordt als een ding van den vleeze, als een ontucht van
„fureurs d'estomac, de venire et de débauche" middenin „le décor monstrueux des grasses kermesses." —
Men heeft in verband hiermee de namen Jordaens en
Rubens aangehaald, maar niets is valscher. Het onder
scheid is essentiëel: in de 17e eeuw is het nog een onverdeeld genot en bijna een soort geloof, in ieder geval
de breede en ten slotte steeds evenwichtige zinnelijkheid van wie leeft in bestendige communie met de aarde; bij Verhaeren raadt men, onmiskenbaar, achter al
die opgezweepte orgieën, al die bezopen dierlijkheid,
alreeds, als achter een masker, de bittere razernij en de
wrokkende wroeging van wie zich, maar tevergeefs,
tracht te bedwelmen. Het zelfbedrog van deze barbaarschheid verraadt zich in zijn onoprechtheid. De
grof heid van de behandeling komt uit de school van
het naturalisme, dat in dien tijd zijn souvereinen triomf
bereikt met de daverende schandalen van 1' A s s o m
m o i r (1878) en Nana (1880) ; de gewildheid van de
stof spreekt met een bijna grappige naïveteit uit de keuze
van den tweeden bundel 1 e s Mo i ne s: na de dronken
orgieën van het Vlaamsche vleesch, de drang naar
,
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mystiek van de Vlaamsche ziel; na het Vlaanderen van
Jordaens, dat van Memlinc en de Van Eycks ! Het is
een bewuste uitbuiting van de wezenstrekken van zijn
ras, van de erfenis die hij in het bloed draagt — het door
Fransch schrijvende Vlamingen tot mode ontaarde
heimwee van den déraciné om toch van zijn volk te zijn.
In deze bundels is de polariteit van den Vlaamschen
aard alleen cerebraal beschreven: de opzettelijke
luidruchtigheid van 1 e s F 1 am an de s en de parnassiaansche strakheid van 1 e s Mo in e s komen beide even
weinig uit innerlijke noodzaak voort, tenzij dan de noodzaak van reactie tegen en onherroepelijke breuk met
een verleden van dwang en onderworpenheid.
(Wordt vervolgd)

38

GEDICHTEN

GEDICHTEN
DOOR
JOHAN THEUNISZ

DER DEERNE ZELFBESEF

Neen, niet het trage varen door een violetten avond,
want deze dagen dragen last van somber-roode jaren,
wier zwoele weelden nachtbeladen waren.
Na deze zware jaren, purperroode nachtframbozen,
het zachte varen? Om ons lindebloesem, geur van rozen,
jasmijnen? M'n uitgebrande naaktheid dekken?
En al de lasten
verbergen die me drukken? Handen rijken aan uw
[gasten,
wat
gij
niet
wist
—
in
andre
—
eens
misschien
die 'k
[kring ontving, en...
... en nooden nu met mat gebaar, en spelend met m'n
[ringen?
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VERLATEN HOEVE

Een ijle mist verfijnt 't vergeten erf.
Een boom knoest dof aan 't nauwlijksch pad.
De schijf verschemert als een scherf
bij even licht. De gracht glanst mat.
Verlaten. Wind knoerst koud aan 't hek.
Het venster bleekt tot matte vlek.

AVOND AAN 'T BODEN MEER

Het water grijs; en flauw der bergen lijn
in avondzinken.
Het zilvermatte meer klotst monotoon,
en stappen klinken
in late straat.
En rondom raadt
men slechts de bergen, waar het meer en 't land
hun tinten mengen.
Met ingehouden, even weenen
het water aan de grijze steenen,
met schemergoud van 'n lantaren.
Er schimmen door de schemer waren...
Men raadt hun dwalen door het avond-dalen.
Zacht-monotoon het water aan de havenpalen .. .
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STAD
I. AVOND

De straatvlakken, laag,
met mistig verglimmen naar vensterterrassen.
Geronk van onzichtb're motoren, op vlaag
van wind, uit de reeksen van wilde gewassen
uit tuinen in schemer.
Door hemel, als zwaardhouw
een straal van een vliegtuig.
Plots, hevig, gebouwen
en nevels als dompende doeken, laag-lauw,
ondraag'lijk vergiftigd.

Een straatravijn; vrouwen
als vlinders, verdoold in hun eigene geuren;
herstelloos gebroken; als booten, in nachtzwart
van anker geslagen. Glasvlakken en deuren
als glinstring geboren.
Het licht verloren. Hard
vergaat de verhevigde weelde in nacht.

II. NACHT

De wind bewalst der hart -stad weel'ge kurven.
Een enk'le stap. Een bel.
En 't vleiend durven
van vrouw. In gleuven-schemer staan gedachten
van moord.
De stad, gewetenloos, want nachten
beroeren niet 't gelaat. De krochten vloeJ en

gedempt.

De tochten slaan tzigaan-versmachten.
De lampen dekken 't steen met vreemde doeken.
De hoeken, blokken schemer, zijn 't verzoeken.
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III. PALEIS

De rijen der ramen in 't donker der takken
beheerschen de nacht met hun juichende vlakken,
en breken het stramme gebaar van de nacht.
De stugge lantarens ontladen de vracht
van drukkende schemer en dreigende regen.
De nokken van dakengrauw steunen zich tegen
de zinkende lucht. En de kruinen der boomen
verschermen de drift der gazons, en bedroomen
de hemel. Vergeten sloft er 'n wachter.
Maar regen zinkt neder en alles wordt zachter,
en klaarder verrustigt het vlak van de straten.
Een verre claxon rijt de stilte vol gaten.
IV. STRAAT

De stad daalt naar d'avond, en tropische zoelten
vervreemden de schemer. Veel geel en vergeten
oranje bevlaggen de hemel.
Gestoelten
gelijk, overtrappen de gevels de reten
van licht. Maar de vaart der lantarens, door gaten
verbroken, verhaast nu de avond. De bogen,
beroofd van het hooge geloof aan de straten,
ontwrichten het scheef-zinkend licht.
Bedrogen
verlaat de gehavende windvlaag de toren
en doolt naar de verte, vereenzaamd, verloren.
De reeks der bordessen, de vlucht van de treden
der trappen ontstellen de trillende zinnen
en wenden naar boven, waar gevels als beden
verrijzen, met al hun gedachten naar binnen.
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De stad nijpt om 't rijp-roode hart alle wijken,
waar misdaad en wellust hun wapenen slijpen,
en siddert om 't midden. De verten bezwijken
en sterven.
De braven rooken hun pijpen.
V. FABRIEK

In nacht speelt de gloed het verraden
en 't wolken der nevels.
In nacht weven lichten langs kaden
hun runen aan steunlooze draden;
aan 't kant'len der hevels.
In dreinende, mistige regen
—, omstapeld van zwart —
een koortsfel, maar simpel bewegen.
En 't gillen langs duiz'lende wegen
giert raadloos-verward.
Het water, vertroebeld van leven,
is driftig bevlamd.
De lucht is, vol sidd'ren en beven,
en nijdig van vlamlicht doordreven,
in koortsbrand verlamd.

GEBED

Ik ben Uw slaaf, Heer! Gij 't geweld
der lage heem'len, waar de wind
het breede dreunen van de wolken
beheerscht? En Gij het stoere veld,
als witte dag weer is geheid
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ten donk'ren kim? ,-- En schaduw vindt
haar stille weg, met handen, blind
van elk gebaar; en in de kolken
van 't water glinst'ren kille dolken
van licht. — Dan ben ik als een kind,
dat, onbezonnen heengesneld
van alles, wat z'n Weten bindt
aan plaats en tijd, in angst, ontsteld,
geen weg meer kent.
Zoo ben ik, Heer !
En Gij? — Het koude winterlicht
dat van de steile hemel valt?
Of zachte sneeuwval, wonder-teer,
als golven op een zomermeer?
Of Gij het juichende verkeer
van ruige stadstraat: koen gedicht
vol klank en lijn, dat bralt en schalt?
Of Gij de droevige gestalt
der stilt', in achterstraat ontwricht?
Houdt Gij met moeit' U opgericht?
Heer wat weet ik van U?

Maar Gij,
gij kent de diepst-verborgen grond
van heel dit hart. En als een wond
die bloedt, zoo vloeit m'n medelij.
En dan weer smeek ik U. En haat
stijgt soms als vlam tot m'n gelaat,
en schroeit m'n oog, en dort m'n mond.
En dan weer rijk, om wat ik vond
van Uw gena, is heel m'n staat.
Heer, zoo ben ik.
Maar wie zijt Gij?
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(DUI FSCH vAN ALEXANDER ELIASBERG)
Die folgenden Aussprüche und Unterhaltungen einfacher russischer Soldaten wurden
in den Jahren 1916-17 von einer Kran
Frau Ssofja Fedortschenko in-kenschwtr,
den Feldlazaretten stenographisch aufgezeichnet. Die Soldaten sprachen in ihrer

Gegenwart vollkommen ungezwungen mit
und wussten nichts davon, dass-einadr
ihre Worte protokolliert wurden. Aus dem
reichen von Frau Fedortschenko gesammelten Material publizieren wir eine Auswahl
in wörtlicher deutscher Uebertragung.

Ich legte mich, der dunkle Abend senkte sich herab, da
wurden auch meine Gedanken anders, gar nicht fröhlich. Dass ich allein bin auf der weiten Welt, zwar gross
und kräftig, aber ohne einen Beschützer, wie ein Stein
auf der Strasse: jeder, der vorbeigeht, stösst mich mit
dem Fuss. Aber wie die Sonne aufgeht, beim Morgenrot sind die Gedanken wieder anders. Leb nur und freue
dich, Mensch, dass dir deine Seele nicht genommen ist.
Freue dich über das Leben selbst. Ist Krieg oder ist kein
Krieg, -- hinter deinen Rücken steht der Schutzengel
und bewacht deine Seele. Freue dich deines Körpers
und lerne jedes Leben lieben..,
.

Wohin die Sonne für die Nacht weggeht, kann ich nicht
sagen. Was ich nicht weiss, das sage ich nicht. Aber
das glaube ich nicht, dass wir uns selbst in der Nacht
von der Sonne wegwenden und dass sie dann an anderen Orten scheint. Das kann nicht sein. Selbst wenn die
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Steine auf der Erde reden könnten, würden sie die Sonne
nicht fortlassen. Aber die lebende Kreatur kann ohne
die Sonne Gott nicht sehen...

den Sonnenaufgang
über einem Flusse zu sehen. Wenn sie herausschaut,
erhebt sich ein Nebel. Die feurige Sonne aber steigt
schnell wie ein Dampf in die Höhe. Die Vögel ergiessen
ihre Lieder, allerlei Kreatur zirpt unter den Halmen,
und das Wasser plätschert vor dem vielen Leben. Es
ist einem zu Mute, als wäre er bei der Weltschöpfung
dabei. Man ist wirklich bereit, vor Gott Vater zu erschrecken...
Das Schönste in der Welt ist

r—

Es ist mir hier immer so sonderbar zu Mute vor dem
Einschlafen, wenn ich müde bin. Als wäre ich nicht
ganz bei Trost. Ich suche immer ein recht zärtliches
Wort. Zum Beispiel: „Blümchen", oder „Morgenrot"
oder sonst etwas recht Freundliches. Ich sitze auf meinem Mantel und spreche das Wort an die zehn Mal vor
mich hin. Da wird es mir, als liebkose mich jemand, und
ich schlafe ein...
Er stellte sich vor den Sarg, streckte die Hand aus und
sagte: „Ich bin unschuldig!" Und er schloss die Augen...
Da hörte er in der Kirche einen Lärm, ein Getrampel,
ein Getue... dann wird es wie nach einen Gewitter
still... Er öffnete wieder die Augen. Du Allerreinste
Muttergottes! ... Dicht vor ihm steht der Tote, aus
seiner Wunde fliesst das Blut in Strömen, und sie sind
beide allein in der Kirche.,. Das Volk hatte sich entsetzt und war davongelaufen... Der Bösewicht blickte
dem Toten in die Augen und starb...
Am meisten sehne ich mich hier nach den Vögeln. Ich
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bin ja ein Vogelfänger und Jäger... Aber hier gibt es
keine Vögel. Ein Vöglein zwitschert hier nur ganz kurz
und verliert wegen der Schiesserei jede Lust an dieser
Gegend. Für mich ist das Schweigen der Vögel wie ein
Donner... Ich habe nur für die Vögel ein Ohr...

Früher habe ich einen Garten gepflegt. Auch mein Vater war Gärtner, auch mein Grossvater. Waren lauter
tüchtige Gärtner. Der Grossvater hat das Gärtnerhandwerk im Auslande erlernt. Auch meine Mutter ist eine
Gärtnerstochter. Darum bin ich auch so zart. Wir alle
haben seit undenklichen Zeiten kein Blut gesehen und
uns nur der Blumen gefreut... Krieg haben wir nur gegen die Würmer und Käfer geführt. Nun hat man mich
aus dem Garten ausgerodet wie einen alten Birnbaum.
Was bin ich für ein Krieger...
Als ich das Meer sah, traute ich meinen Augen nicht:
so eine göttliche Schönheit! Jetzt erst begann ich die
Heilige Schrift richtig zu verstehen. Fing an, an die
Pracht und Stärke Gottes mit Vernunft zu glauben.
Unsereinem muss man alles auf den Tisch legen und
zeigen, sonst hat er keinen Glauben...
Ich knopfte ihm den Waffenrock auf und fand auf seiner Brust das Bild einer Dame... Da ist dieses Bild. Ich
trage es bei mir, nicht nur weil sie hübsch ist... Aber
sie tut mir leid, die Verwaiste... Er hat sie mit seinem
Herzen erwärmt, und nun werde ich sie bemitleiden...
Worüber denke ich, wenn ich mich hinlege?... Dass
das Beste wäre, wenn ich ebenso schnell lesen könnte,
wie ich spreche... Mein Gott, ich denke, ich würde
dann mein Leben lang lesen und mein ganzes Leben
vergessen...
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Denke nicht daran, dann wirst du dich nicht ärgern.
Auch um uns sorgt der Herr. Auch für uns gibt es ein
Freuden. Diese sind aber die wahren Freuden.-fache
Sie kommen von der Sonne und von den Sternen, vom
Guten und von den Engeln. Selbst wirst du so etwas
nicht ausdenken können. Mache deine Seele nicht durch
Neid hart, sondern bewundere die Welt um dich herum
und danke den Herrn für das Leben,..
Er tat mir so leid, ich liege in der Kaserne und denke
nur an ihn. Was mit ihm wohl ist, wie er wohl heranwächst.., Unsere Briefe aber kennt man ja: was niemand braucht, das steht in ihnen geschrieben... Immer
dasselbe: „Verbeugung bis zur feuchten Erde"... Das
stimmt; bis zur feuchten Erde... Ich las und las und las
erst am dritten Tage heraus, dass Mischutka gestorben
ist... Und das nach den tiefen Verbeugungen und
Grüssen.,,
Er sagte mir: Bursche, fang jeden deiner Gedanken auf
und untersuche, wie dieses zusammenhängt. Und ich
fing an, so zu tun. Das war eine Arbeit, Brüder...
Meine Gedanken sind glitschig wie Schlangen. Kaum
hat man einen erwischt, als er schon weit weg ist. Später
gewöhnte ich mich daran und lernte es. Und so kam
ich, Brüder, nach allem Denken auf den Gedanken: ich
bin mir selbst der Nächste. Und lohnte es sich, wegen
eines solchen Schatzes, solange im Kopfe zu wühlen?
Einen solchen Gedanken kann man ja auch dort finden,
wo man sich hingehockt hat.,.
Darin hast du recht: wenn es das Fell gilt, so hat die
Seele nichts damit zu tun. Mein Fell spaziert stundenlang ohne Seele herum, wenn man in die Attacke gehen
muss. Darum bin ich auch so tapfer.
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Man muss uns alles lehren. Als ich begriff, dass ich im
Vergleich mit dem Feinde gar nichts weiss, sank mir die
Seele in die Fersen. Das Leben langt mir nicht, um alles
zu lernen. Auch mein Verstand ist mit den Jahren starr
geworden. Man kann ihn nicht mehr biegen, höchstens
verkrüppeln. Sollen dann schon lieber unsere Kinderchen lernen. Nur dazu möchte ich heimkehren. Ich habe
solche Angst vor meiner Unbildung, dass ich sterben
könnte...
Hier hast du ein Bildchen: der grauhaarige Alte, Gott
Zebaoth hält die Erde in der Hand wie einen goldenen
Apfel. Er hat sich in ihn so vergafft, dass er gar nicht
sieht, dass der Krieg den Apfel wie ein Wurm das ganze
Innere gefressen hat...
Ich klopfe ans Fenster... Eine Frau macht mir auf, ist
so ängstlich, zittert und schweigt. Ich bitte um Brot. An
der Wand ist ein Schrank, sie holte von dort Brot und
Käse heraus und fing an, Wein auf dem Kocher zu wärmen. Ich esse, dass mir die Kinnbacken knacken. Ich
denke mir: es gibt keine solche Gewalt, die mich von
der Stelle bringen könnte.., Da klopft es wieder ans
Fenster. Die Frau macht genau so wie mir auf. Ich sehe:
ein Oesterreicher kommt in die Stube... Wir schauen
einander an, der Bissen bleibt mir in der Kehle stecken,
ich könnte erbrechen. Wir wissen nicht, was wir tun
sollen,.. Er setzt sich, nimmt Brot und Käse. Er frisst
mit dem gleichen Appetit wie ich. Die Frau brachte
heissen Wein und zwei Tassen. Und wir fingen zu trinken an, als wären wir Schwäger. Wir assen und tranken
und legten uns dann auf die Bank, Kopf an Kopf...
Am Morgen gingen wir auseinander.., Es war eben
niemand da, der uns hätte befehlen können.
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Ich verlor meine Zeit nicht, mühte mich immer für den
Frieden ab, arbeitete, sparte, betete zu Gott ... Ich
glaubte, dieser Krieg würde doch nicht ewig dauern.
Als ich aber tausende von Toten sah, verlor ich die
Hoffnung ... Wir werden das Frühere nicht umkehren,
und es hat keinen Zweck, sich abzumühen und zu sparen... alles kann in die Erde versinken,.. Die Menschen werden sich besinnen, aber es wird zu spät sein,
kein einziger Baumstrunk wird übrigbleiben...
Jetzt lerne ich alles um. Der Herr, der Sohn Gottes hat
gesagt: „Du sollst nicht töten"; das bedeutet: Hau
ohne Gnade... „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst ";
das bedeutet: nimm ihm die letzte Brotrinde weg. . . Und
wenn er sie dir nicht gutwillig gibt, so schlag ihn mit
dem Beil tot... Es heisst: „Verunreinige deinen Mund
nicht mit gemeinen Worten"; hier musst du aber unflätige Lieder über deine leibliche Mutter singen, damit
es dir lustiger zu Mute sei... Mit einem Wort, lass dir
Wolfszähne wachsen, wenn es aber zu spät ist und sie
nicht wachsen wollen, so nimm das Bajonett und die
Kanone, beiss dich deinem Nächsten in die Rippen
fest ... Und damit du ein bildhübscher Soldat wirst,
peitscht man dir obendrein den Rücken voll...
Als Kind wusste ich nichts Schöneres als Pilze zu suchen.
Wir Kinder sammeln uns in aller Frühe, ziehen, wenn
der erste Morgennebel aufsteigt, in den Wald, und
wenn die Sonne aufgeht, sind schon die Körbe voll.
Man isst ein Stück Brot, durchwandert alle Wälder, und
im Herzen singen gleichsam die Vögel. In unserer Gegend ist ein wahres Pilzparadies, es gibt keine Stelle, wo
sie nicht wachsen. Der eine ist feucht und hat auf dem
Hute Grashalme kleben, und der andere ist rot wie Blut.
Und duftet so, als käme ein Hauch aus dem Schosse der
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Erde... Wenn ich abends auf die Pritsche steige und
die Augen schliesse, sehe ich nichts als Pilze vor mir...
Und dann suche ich sie die ganze Nacht...
Ich habe ihr lange zugeredet, die Frau ergab sich mir
nicht. Da fing ich sie sehr zu achten an, weil sie ihre
Ehre so wahrte. Nun entschloss ich mich: wenn ich
wiederkomme, heirate ich sie und nehme sie mit den
Kindern zu mir, aus Achtung ... Ihren Mann hat man
in der vorigen Woche bei Rakitno erschossen... Ich
heirate sie, ist ein treues Weib...
Warum muss der Mensch immer lachen, wenn jemand
aus Versehen hingefallen ist? Das kommt am ehesten
vom Teufel: für den Teufel ist nichts zu gering, bei jeder
gelegenheit sucht er Seelen zu fangen. Erst freut man
sich, wenn der Nachbar sich eine Beule in die Stirn geschlagen hat, dann sucht man ihm selbst zu einer Beule
zu verhelfen. Es gibt nichts Geringes auf der Welt, vor
Allem muss man sich in Acht nehmen.
Den Tod kann man nicht sehen, und wenn man ihn
auch sieht, so erkennt man ihn nicht. Ich meine, er wird
jetzt irgendwo in der Nähe herumgehen, wo soll er denn
auch sein... Hören kann man ihn aber wohl. Einmal
schlief ich ein, und da hauchte mich jemand kalt an. Ich
sprang auf, es ist niemand zu sehen, aber ich höre, wie
sich jemand entfernt und bei jedem Schritte stöhnt...
Ich habe aber den Tod gesehen. Mitten im Felde steht
ein langes und dürres Weib. Hat das Gesicht mit einem
schwarzen Tuche bedeckt. Dann fängt sie an, den Kopf
zu heben, rührt sich dabei nicht. Ich konnte ihren Blick
nicht erwarten, so sehr packte mich das Grauen...
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Es gibt eine Sitte, am Busstage die Leute um Vergebung seiner Sünden zu bitten. Ich habe aber noch nie
gesehen, dass jemand eine wahre Sünde vor den Leuten
beichtete. Höchstens ganz im Geheimen dem Geistlichen. Die Sünde bleibt in uns erhalten: vergiss nicht,
dass du deiner Seele Böses angetan hast, vergiss die
Schande nicht und sündige nicht mehr. Wenn man aber
seine Sünde vor die Leute trägt, so kann man leicht jede
Scham verlieren...
Jetzt brauche ich nichts mehr, ich könnte immer so liegen und an nichts denken... Einem jeden Menschen ist
in dieser Welt sein Mass Leid beschieden... Ich aber
habe wohl schon ein fremdes Mass angebrochen, darum
bin ich so müde geworden...
Und der Herr erzürnte über jenen Kühnen, und stiess
ihn vom Himmel mit Donner und Blitz, mit ewigem
Fluch. Dieser Donner spaltete die Tiefe der Erde, grub
einen grossen nackten Stein heraus, der Blitz wurde zu
einer Kette und schmiedete den Kühnen an den Stein...
Der Fluch Gottes saugt aber als schwarzer Vogel ihm
an den Augen und am Herzen, bis ans Ende der Zeiten,
bis zum Jüngsten Tage...
Solchen Jasmin habe ich nirgends gesehen: jeder Busch
ist wie ein Baum.,. Der Duft fasst einen ums Herz...
In ein solches Jasmingehölz stellte man uns hin. Wir
legen uns nieder, können vor dem Duft kaum atmen...
Im Kopfe ist es, als ob eine alte Grossmutter ein Märchen erzählte. Man hat keinen einzigen richtigen Gedanken, fühlt weder Angst noch Langeweile; es ist
ganz wie ein Märchen..,
Aber das Märchen war bald aus... Es schlug mitten im
Jasmin ein, und man hörte zu träumen auf, als Stepnja-
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kow mit schrecklicher Stimme zu schreien anfing: beide
Beine hatte er verloren ... In diesem selben Märchen
guckte ich mir ein Auge aus ... Mag ihm eine Hexe
Märchen erzählen...
Das Gotteshaus ist hier wie ein alter Hühnerstall. Bei
Gott, es ist zum Lachen, ich bin aber von Kind auf an
die Kirche gewöhnt. Dafür ist das Haus bei ihnen wie
ein Palast. Die Betten sind sauber, es gibt Schränke,
Sofas, Geschirr, im Gärtchen wachsen Rosen, sind wie
von einem Barbier gestutzt und geputzt. Doch das Gotteshaus ist wie ein Stall. Bei uns ist es anders. Wir haben Ungeziefer und Dreck in der Stube, die Luft ist so
stinkig, dass sie einem in der Nase klebt.., Dafür sind
wir gottesfürchtig und bauen unserem Herrn ein herrliches Haus...
Erzähl mir mal vernünftig, was es heisst, alles zu wissen, wo welche Länder liegen, was jedes Ding bedeutet. Ich kann es mit meinem Verstande nicht fassen.
Wir wissen nur das, was wir von den Grossvätern gelernt haben. So weiss ich sehr genau, was es im Jenseits
gibt; das haben wir gut gelernt. Aber wie ich irgend
Sache erklären soll, das kann ich mir gar nicht aus -ein
-denk.
Ich liebe das Gras, den Baum, das Insekt, auch das Tier
und den Menschen. Ich liebe alles nach Christi Gebot,
aber ich führe Krieg mit Vergnügen... Auch in der Bibel
hat es schon Krieg gegeben, Christus hat mit Kriegern
gesprochen, hat sie nicht verschmäht... Es gibt eben
viel Menschen auf der Erde, die Erde kann nicht einen
jeden brauchen. Darum ist der Krieg gekommen... Wir
haben aber die ganze Zeit gut gelebt. Dann ist es auch
nicht schrecklich, einen Menschen zu töten, es ist keine
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Sünde... Und wenn es doch eine Sünde ist, so habe ich
dafür früher fromm gelebt...
Du liegst und rührst dich nicht. Da geht auf dich ein
Käfer los, so furchtbar spassig ist er. Er geht, fegt unterwegs alles weg, jagt jedem kleinen Insekt Angst ein.
Die Kleinen rennen vor diesem Helden an den Grashalmen davon und verstecken sich in Löchern... Jener
aber geht, prahlt mit seiner Kraft und lässt den grünen
Rücken in der Sonne funkeln. So gern liege ich ihm
Grase...
Warum will ich weinen, sobald ich Musik höre?,. . Ich
weine wie ein Kind... Es ist dir so weh ums Herz,
möchtest leben, könntest wie ein Vogel fliegen... Wie
Ostern...
Es gelang mir aber nicht, wegzukommen. Ich ging
neunzig Werst bis Orjol und verdang mich da für gutes
Gehalt als Hausknecht. Ich lebe anständig, habe viel
Arbeit, aber die Arbeit ist leicht. Schön... Da schickt
sie mir einen Brief: alle dreie sind an Diphtheritis erkrankt und ins Krankenhaus gekommen... Ich liess
den Hausherrn sitzen, lief die neunzig Werst zurück —
kam gerade zur Beerdigung zurecht,.. Sie hatten in
aller Frühe ausgelitten... In der gleichen Nacht schlief
ich mit Marja, und als ich in den Krieg zog, ging sie
schon wieder mit einem Kind... Kummer ist Kummer,
aber vor Tränen hat man immer mehr Lust nach dem
Weibe..,
Ich war so dumm, dass ich beim Einschlafen immer die
Hände auf der Brust kreuzte,., Für den Fall, dass
ich im Schlafe verscheide ... Aber jetzt fürchte ich
weder Gott, noch den Teufel ... Als ich das Bajonett
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in einen Bauch stiess, wurde von mir gleichsam etwas
genommen...
Ich hab mich im Kriege nicht sehr bereichert. Geplündert habe ich nicht, aber fremdes Geld hab ich wohl,
eine Jüdin hats mir gegeben, weil ich einen rettete. Ich
sehe: die Kameraden lassen einen alten Juden, einen
hundertjährigen ausgetrockneten Greis mit Schläfen löcken, weisse Strümpfe hat er an den Füssen, die
Haare sind vor Alter sogar gelb, — über einen Zaun
springen und treiben ihn mit Reitpeitschen an. Ich gehe
auf sie los: „Ihr habt keine Gottesfurcht im Herzen, der
Jude ist doch alt, diese Sünde.. ." Sie lassen ihn laufen,
und die Jüdin stammelt etwas und steckt mir Geld zu.
Ich nahm es. Zehn Kronen...
Mir träumt allerlei. Ich sehe einen blauen Wald. Alles
ist blau, das Laub und die Erde, alles blau... Der Himmel ist aber rot wie bei einer Feuersbrunst... Und in
ihm fliegen Funken wie bei einer Feuersbrunst... Und
es ist mir so trübe zu Mute... Ich schliesse die Augen,
und es fliegen mir aus den Augen blaue Vögel. Einer
nach dem andern reissen sie sich los, wie die Seifenblasen, fliegen, und schon sind sie weg...
(Slot volgt)

BRIEF EENER VROUW

55

BRIEF EENER VROUW 1)
DOOR

E. L. E.
Naar aanleiding van Edith Werkendams
„Het Purperen Levenslied" Uitg. Em.
Quérido, Amsterdam 1922.

De Redactie van „de Stem", die mij dit boekje ter bespreking toegezonden heeft, als aanmoediging om enkele
gedachten over leven en Nederlandsche letteren neer
te schrijven, heeft mij daardoor, zonder het te weten
waarschijnlijk, al dadelijk voor een bijzonders pijnlijk
dilemna gesteld: zwijgen - of spreken! Reeds dadelijk
na het opensnijden van dit bekoorlijk uitgegeven boekje, en een vluchtige blik over een enkele bladzijde, deed
zich dit dilemna op. - Zal men trachten, het door
zwijgen zooveel mogelijk uit de aandacht te schakelen,
of zal men het door spreken signaleeren, en ertoe medewerken, dat er zich een nieuwsgierigheid rond samen
waar bijna niemand vrij van is, zelfs zij die er zich-trek,
na deze vervulde nieuwsgierigheid zeker wrevelig van
af keeren zullen.
Ten slotte leek het mij beter te spreken. Ten slotte leek
het mij beter eenvoudig een oordeel en een waarschuwing neer te schrijven, die niets meer wil zijn dan de
waarschuwing van een oudere vrouw, die een jongere
in een verdwazing ziet bevangen. Want dit boekje is
waarschijnlijk door een jong meisje geschreven. Het is
1) De lezer zal in dit artikel enkele wendingen vinden, die wellicht meer
epistolair als litterair te noemen zijn, en die vreemd aandoen in een litterair
essay. Wij meenden echter dat deze uitdrukkingen het wezen der beweringen
of van den stijl niet raken, en lieten ze dus ongewijzigd. Red.
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waarschijnlijk erger uitgevallen dan het eigenlijk wel
bedoeld is. Het is -- al zou het zoo kunnen lijken
geen daad van hetaerische en demonische schaamte
vergissing van een heftig tempera--losheid,t
verwarring
der litteratuur terechtgedat
ment,
in de
komen is en in deze verwarring geen grens meer
onderscheidt en niet meer weet wat het doet of aan
Dit boekje is een daad van sexueele ver-richt.—
dat er in onzen tijd geen remmen meer-dwazing,—e
aanwezig schijnen te zijn, om deze verdwazing binnen
de perken te houden, dat zij in den iriseerenden sluier
van kunstmatige woorden gewikkeld, de openbaarheid
ingestooten kan worden: ik ken bijna geen grooter aan
tegen onzen tijd dan deze! Men rilt voor het-klacht
oogenblik, dat sommige modernste jongelieden, die in
hun matte leegte naar nieuwe krampachtige sensaties
rondzoeken, hun blik op dit boekje zullen laten vallen,
en het tot de „eerste openbaring van het vrouwen~
hart" zullen uitroepen. Gelijk de arme Else Lasker
Schüler in Duitschland overkomen is, die zich van louter
zenuwachtige vreugde over deze promotie liet afbeelden .. in een pantalon, met een manlijke scheiding in
het haar, en een gestyleerde Mensur op de wangen.
Maar een kenschets van een enkele novelle van dit
boekje zal den lezer kunnen inlichten omtrent den aard
dezer mentaliteit, als men voor deze toestanden dit
woord nog mag gebruiken:.— een jonge vrouw, natuurlijk schoon, voornaam, levenskrachtig, intelligent
en edel, die den tintelenden naam van Joy draagt, —
is pas getrouwd. Zij zingt dus met volle energie „het
purperen levenslied ". Want „het purperen levenslied ",
is de verzamelterm, in het geheele boek, voor alles wat
een overspannen fantasie zich aan geslachtelijke daden
en variaties op die daden kan uitspinnen. Maar er wordt
baar een groote beproeving opgelegd. Zeven volle da-
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gen gaat haar man op reis, zeven volle dagen heeft zij
zich te onthouden van het purperen levenslied! Zulk een
onmenschelijke onthouding kan men een superieure en
schoone vrouw niet opleggen. Dat dit niet oirbaar is,
en niet te eischen valt, begrijpt iedere ruime lezer
direct! En het is wellicht een bewijs van bijna tragisch
uithoudingsvermogen, dat pas den tweeden dag de
superieure vrouw in het gras zinkt, met een plaatsvervanger, beiden plotseling ontkleed, en de goedmoedige
aarde zijn toestemming geeft, want hij ontvangt hen
zacht „als zijn eigen kinderen ". De twee volgende
dagen (de novelle is in dagen afgedeeld, om de onmenschelijke heldhaftigheid van dit schoone wachten nog
te accentueeren), wijdt zij zich aan herinneringen en
litteratuur. Den vijfden dag wordt „het purperen levenslied" weer hernomen, nu, door het onmenschelijke
wachten opgezweept, in wat schriller vorm, laten wij
zeggen: in Lesbischen toonaard, maar de consequenties van dit spel schrikken de superieure vrouw ietwat
af, en zij wacht haar zeven zware dagen uit. Met vroomgesloten oogen wacht deze heilige-der-onthouding
eindelijk in „het zuiver duister" van den nacht den
Heer van haarLevenslied af, nadat zij eerst nog heeft gedacht van haar intermezzo: „ontrouw? Ontrouw moest
leelijk zijn, en dit was mooi geweest ", dus zal
hij mij dadelijk vergeven. En dan eindigt het. Ik zal de
andere novellen niet nader aanduiden. Dit is wellicht
de normaalste. De andere gaan verder. Zij zoeken vooral de perverse variaties op „het levenslied ", en deze
fantasie vermijdt zich vooral in het uitdenken van
vreemde gelijktijdigheden en zonderlinge kruisingen.
En toch is dit alles zoo erg niet. Als er één misdadiger
is, dan is het deze tijd waarin wij leven en deze omgeving, dit Byzantium waartoe ons oude Europa verworden gaat, valsch, wreed, teugelloos en verraderlijk
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redezuchtig. Het is wellicht een gewoon geval, en het
ongewone eraan is alleen, dat een jong meisje van dit
gewone geval litteratuur heeft willen maken, en er daardoor dien grooten weerklank aan gegeven heeft. Men
zou haast willen zeggen: „arm kind, waartoe ben je nu
gekomen, en was er dan niemand die werkelijk eenig
hart voor je hadt, en die je dit verboden heeft". Want
dat deze litteratuur middelmatige litteratuur is, stelt ons
voor Edith Werkendam zelf gerust. Inderdaad: het
talent van dit jonge meisje is eigenlijk slechts gering.
Zij kan wat schrijven, nu ja! Maar het gansche boekje
is dan ook niet meer dan een traditioneel meisjesgeschrift, vol poëtiek die bij den leeftijd behoort, — altijd
bloemen, schoone kamers, buitens, „heerlijke dialogen ",
sentimenteele opgewondenheid en mooi-gekleurde
schemerlampjes. Nergens toont zij werkelijk iets te
z i e n, een gezicht, een landschap, een gebaar van menschen. Het is eigenlijk niets meer dan de beschaafde
Liberty-conventie waarin onze jonge meisjes leven als
mooi-gekleurde babbelende vogeltjes. En ook dat andere, het „purperen levenslied" of de climaxen van
geslachtelijkheid, waar deze sentimenteele bedenkseltjes toe opvoeren, -- zij zijn zonder eenigen werkelijk
demonischen drang neergeschreven. Ze zijn week en
onbeholpen. — En toch schrijft in deze Liberty-omgeving een jong meisje deze gruwelen kalm en zorgeloos
neer. Vanwaar deze vreemde tegenstelling?
Om dit onbegrijpelijke te ontraadselen, moeten we herhalen, wat zeker menig lezer alreeds een paradox heeft
toegeschenen: het geval op zichzelf is niet bijzonder.
Want wij weten het nu toch wel, sinds de vrouwen tot
sterker bewustzijn zijn gekomen, is er éen legende ver
legende van het kuische meisje, of liever de-dwen.D
legende dat een jong, goed en gezond meisje altijd de
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kuischheid als onvermijdelijk compliment zou moeten
meedragen. Dat is niet zoo! Een grond van waarheid
leefde in deze legende, laten wij dit nooit vergeten! Zelfs
door alle bewustwording heen zullen er tal en tal van
kuische vrouwen blijven, wier onwetendheid door geen
bewustzijn te beroeren zal zijn, omdat hun ziel zelf hun
deze onwetendheid gebiedt, — vrouwen die slechts tot
sexualiteit ontwaken zullen in den zielsgloed eener
groote en levens -beheerschende liefde. Zij waren er
immer, en ik geloof dat ze er altijd zullen blijven ! Maar
zoo zijn ze niet allen! --- Er zijn zeker vrouwen, in wie
de sexualiteit reeds ontwaakt lang vóor de liefde in hun
leven treedt. Er is niets schandelijks in! Het is niets
anders dan wat iedere man moet ondergaan in zijn
jeugd, ~ de sexualiteit-vóor-de- liefde, die dus het doel
mist dat tegelijk richt en remt (of sublimeert) en die
rondzwerft in vage en onverzadigde visioenen, honderde koortsige en pijnlij ke nachten door, terwijl de altij dknagende nieuwsgierigheid de fantasie voortstoot van
perversie tot perversie, die niet eens in het karakter liggen, en die bij de normaliseering van het liefdeleven
spoorloos verdwijnen. Het is vereenigbaarmetde edelste
menschelijkheid, en dus zeker ook met de nobelste vrouwelijkheid; het is eenvoudig de doemvan een heftiger, of
liever een lichter- ontvlambaar temperament, dat meestal
met een levendige intelligentie samengaat. Maar het
licht- ontvlambare vrouwelijke temperament lijdt meer
dan de man, die al spoedig in zwaar werk of normale
vervulling, zij 't meestal vervulling zonder liefde, het
evenwicht hervindt. Bij de vrouw jaagt deze vroeg -ontwaakte sexualiteit steeds wilder visioenen op, en heel
onze beschaving, onze kunst vooral met haar bijna grenzelooze openhartigheid, levert voor deze zoekende visioenen de onuitputlijke voedingsstof. Ik critiseer deze
openhartigheid der kunst niet; ik constateer slechts fei-
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ten. Het is een feit dat de vrouw van zulk een tempera

langer moet wachten, dikwijls altijd, altijd wach--ment
ten. En al is deze vroege ontwaking, deze lichtontvlambaarheid in de vrouw nog altijd een uitzondering, deze
uitzondering vertegenwoordigt het lijden van duizende
meestal nobele vrouwelijke naturen. — De grootere ont~
vlammingsstof, die onze beschaving aan de sexualiteit
der vrouw gegeven heeft, vond den laatsten tijd geluk
een tegenwerking, een evenwicht in het bedrijf der-kig
z.g. psycho-analyse. Vandaar wellicht het niet te loochenen feit, dat deze psycho-analyse bijna altijd vrouwen geneest. Ook de beschaafde vrouw van nu, hoe
litterair versierd aan de oppervlakte, heeft meestentijds
nog hare schuchterheid.--Al kan zij hare verontschuldiging reeds in vele boeken lezen 1 ), toch schaamt zij

zich oneindig dieper dan de man, wanneer zij onbeheerschte en onbeheerschbare krachten in zich ontketend voelt, krachten die spotten met al haar bewuste
wenschen naar het beste en het eerlijkste leven. Merk~
waardig voorbeeld van de kracht dier vrouwelijke
schaamte, dat zij zoolang nog stand hield tegen den
overredingsdrang van velerlei litteratuur! Het is bij vele
vrouwen eerst het persoonlijke beheerschingsvermogen
van den psychiater en diens persoonlijke verklaring,
dat deze krachten en alle ellende die zij meebrengen
de bittere tol zijn, die aan de natuur betaald moet worden, , het is deze verklaring die dikwijls eerst het evenwicht herstelt en zelfachting terugbrengt in opgeschrikte
gewetens. Weten wordt voor de meeste vrouwen pas
wezenlijk weten, wanneer het zich aan een levend wezen
verbinden kan. Wat het tweede gedeelte van het psychiatrisch bedrijf betreft : de z.g. sublimeering der aldus
-

1) Wij bedoelen hier natuurlijk de litteratuur die kort voor ons, in den
loop der 19de eeuw, is ontstaan.
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bewustgemaakte krachten, ik heb mij altijd afgevraagd,
of dit niet een ietwat rhetorische, Molièriaansch-gewichtige paraphrase is van een waarlijk eeuwen-oud recept:
„Arbeid, zooveel mogelijk arbeid ", en arbeid natuurlijk
die zich aan het karakter aanpast.
De psycho-analyse is dus zeker een evenwichtbrengend
element in het leven van vele vrouwen onzer beschaving. Zij heeft zich verbreid over heel de wereld, en dit
bewijst wel voldoende hare accidentieele noodzakelijkheid. --Zij is normaal, in zooverre dat zij in de intimiteit
kwalen der ziel en daardoor ook van het lichaam ver
geneest. — Maar den laatsten tijd heeft de be--zachten
wustgeworden sexualiteit der vrouw zich tot een anderen uitweg doorgebroken, den uitweg der litteratuur. Zij
lijkt een verlenging van het werk der psycho-analyse,.,.
in noodlottig-verkeerde richting ! In deze psycho-analyse is deze sexualiteit-voor-de- liefde zich gaan begrijpen, tot aan zekere grens verontschuldigen, — in deze
soort litteratuur is deze sexualiteit zich zelf gaan behagen, zich zelf gaan verheffen. —0, absoluut onvrouwelijke ontaarding! Aberratie waaraan het Byzantinisme
onzer beschaving schuld heeft, die het „alles is geoorloofd" glimlachend heeft uitgewerkt tot een levenssysteem. Want dat kan de taak der vrouw nooit zijn,
de zinnelijkheid op deze wijze van de liefde af te scheu
ren, en haar als onafhankelijke macht te huldigen. Zoo
de vrouw éen grootsche opgave heeft, dan is het deze:
alle zinnelijkheid door liefde te heiligen, alle zinnenleven
in den heiligen kring der liefde te trekken en het als
't ware daarin op te sluiten ! Als zoodanig kan zij het
lichtende voorbeeld zijn voor den man, die in eeuwen
en eeuwen geestelijke ontwikkeling dit nog niet heeft
bereikt. Het scheen ons steeds het teeken eener meest
veredelde menschelijkheid: slechts in den droom der
liefde sexueel te kunnen ontwaken ! En vele vrouwen

62

BRIEF EENER VROUW

hebben dit altijd verwerkelijkt. 1 ) Daarom keerden de
vrouwen, in wie deze sexualiteit voor de liefde ontwaakte, zich zelf van nature verschrikt van deze donkere ontwaking af. Haar schrik had reden. Een diep ver
moeden van haar hoogste opgave gaf haar deze schrik
in. 2) En nu...

Mijn recensie heeft mij op wijder gebieden gebracht,
dan ik dacht te zullen bereiken, en ik vrees dat ik litte
te onbedreven zal zijn, om deze gebieden te kunnen-rai
begaan. — En nu dus ... zien wij overal in Europa een
speciale „jongevrouwen- litteratuur" opwoekeren, wier
kenmerk een naieve schaamteloosheid is, een vlakke
schaamteloosheid vooral, een litteratuur waarin de
vrouw niet meer lijdt of neergebogen wordt door de
mysterien der liefde, maar waarin met deze mysterien
gespeeld wordt, waarin voor iedere zinnendaad litteraire definitie wordt gevonden, waarin geen val en
verheffing meer is, maar méchanisch kort en vlak genot,
1) Wij moeten hier even een merkwaardig boek vermelden, dat ik onlangs
las, „Drei Stufen der Erotik" door den bekenden Oostenrijker Emil Lucka. —
Ik vond daarin de volgende merkwaardige historische beschrijving van het
liefdeleven. Als eerste Stufe: Nur-sexualität. Als tweede historische Stufe:
het Troubadours en Dante-ideaal: de vergoddelijkte Madonna die slechts
uit de verte aanbeden kan worden, wat neerkomt op de absolute scheiding
tusschen zielsliefde en zinnenliefde. Wij leven feitelijk nog volgens den schrijver in deze periode. Als derde Stufe, die slechts doelpunt van historische
ontwikkeling kan zijn: de absolute identiteit van ziels- en zinnenliefde.
Wat, als ik den geleerden schrijver goed begrijp, neerkomt op wat hierboven
werd genoemd: „een zoo veredelde menschelijkheid, dat de sexualiteit slechts
door de liefde tot ontwaking kan geroepen worden". Het eigenaardige van
dit historisch overzicht echter is, dat ook Emil Lucka aanduidt, dat deze
historische ontwikkeling slechts het mannelijk liefdesleven betreft. Wat voor
den man doel eener toekomstige ontwikkeling is, werd door de vrouw van
alle tijden spontaan bereikt en eenvoudig verwerklijkt. Dus is de vrouw
hier voorbeeld. En hebben ook niet alle groote schrijvers deze voorbeeldigheid der vrouw erkend en geprezen?
2) Erbarmelijke meening: als zou zulk een beperking der zinnen het zin
„verarmen". Vrijheid van zinnenleven: deze is verarming. Zij-nelv
schept een lange reeks sensaties die verzwakken naarmate de reeks langer
wordt. Terwijl wij ons niet kunnen voorstellen, tot welk een Bacchantisch
verbranden het dus door de liefde beperkte zinnenleven in een veredelde
menschheid zou kunnen stijgen.
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waarin de zinnen worden losgerukt van de liefde en als
een nieuwe en machtiger wijze van leven aangeprezen!
Hoe heeft dit verschijnsel ons ontzet! Hier scheen een
tegenpool van vrouwelijkheid te ontstaan, — een derde
pool om met een dichter te spreken, — die wij niet mogelijk achtten. Wij geloofden aan twee polen van vrouwelijkheid. Wij geloofden aan een ideaal van vrouwelijkheid en de tegenpool daarvan: kuischheid ook in de
liefde, die de hevigste overgave nimmer uit te sluiten
behoeft, en daartegenover de smartelijke verlorenheid,
de onnatuurlijk-uiteengerukte vrouwelijkheid die wij
ons nooit zonder heimwee konden denken, die soms nog
in de meest verworpen prostituée als een diepe wonde
blijft schrijnen, en daar soms de liefde en trouw aan de
gruwelijke souteneurs schept, als een machteloos armreiken naar het centrum des levens. — Doch hier scheen
een verlorenheid te ontstaan, die zich zelf behaagde
en rechtvaardigde. Deze nieuwe vrouwelijkheid ontzette ons.
Doch wij gaan nu meer en meer gelooven, dat heel
deze verschrikking hoofdzakelijk een schijnbeeld is.
Misschien geven de volgende woorden ons de sleutel
in handen om deze soort jonge-vrouwen-litteratuur te
verstaan: zij is in laatste instantie de projectie eener
sexualiteit-voor-de-liefde, die haar booze wezenlooze
droomen als ervaring tot ontijdige uiting brengt.
Deze booze droomtoestand was ertoe voorbestemd om
in het diepere leven der liefde te vergaan, — de vrouw
wendt zich van nature er vanaf, juist omdat haar bestemming in de liefde een hoogere is, juist omdat zij
méér te verliezen heeft dan de man, — nu echter in de
verwarring van dezen tijd is zij tot litteratuur neergeslagen. — Wellicht dus dat zij een tijdelijke aberratie
is, en dat een sterker geconcentreerde tijd deze nevelen
verjagen zal, gelijk zij in het individu verdwijnen, wan~
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neer de zuivere gloed der liefde opslaat en de spoken
verteert in haar straal.
Er zijn eenige bewijzen voor deze stelling te vinden.
Wij zeiden reeds dat de uitzonderlijke ontvlambaarheid
van het vrouwelijk temperament meestal samengaat met
een lichte levendige intelligentie, geen diepe intelligentie, want die ontstaat eerst met de liefde. Welnu: het
kenmerkende van deze jongvrouwelijke hartstochtlitte ratuur is.,.. de vlotte onbeduidendheid ervan. Er
wordt altijd van groote hartstocht, groote smart, ver
afscheid en jubelend geluk gesproken,-scheurnd
— ja, gesproken, want nooit bijna treft men in deze
boeken de diepe klank van geluk of smart aan, nooit de
diepe toon van het ontwaakte vrouwelijk hart, die zoo
scheurend of plechtig kan zijn, al wordt zij feitelijk zelden in litteratuur gehoord. Want het diepste woord
van zich zelf wordt door vrouwen zelden gesproken.
Zij leven het alleen! ~ Wij hebben ook gezegd hiervoor, dat deze vroeg ontwaakte sexualiteit zich in perversies begeeft, door nieuwsgierigheid voortgelokt, die
feitelijk niet eens bij het karakter behooren. Welnu:
nooit, zelfs in wat zich duidelijk als perversie aanbiedt,
vindt men in deze litteratuursoort de angstwekkende
werkelijkheid der perversies. ,-- De helsche kracht bijvoorbeeld, die in het toevallig in dit tijdschrift gepubliceerde fragment der „Dämonen ", zonder één onkiesche,
opzettelijke aanduiding, --- ons bijna den adem afsnijdt
door het geweld waarmee zij uit de diepte opgestooten
wordt, nimmer worden wij die gewaar. En nooit ook
een spoor der duistere vertwijfeling, die iedere perversie vergezelt, die diep beleefd wordt of roekeloos in
het leven doorgevoerd. Dit laatste bewijst wellicht meer
dan iets anders: dat deze verwarde en uitdagend-geworden, jonge vrouwen de werkelijkheid niet vermoeden van wat zij schrijven. Nóch van het diepe en ger

BRIEF EENER VROUW

65

heime vrouwelijk geluk, noch van het vreeslijk leed,
dat de koude verzinlijking der liefde ieder levend vrouwenhart ontstaan doet. Dat zij dus niet we ten
wat zij doen.
Misschien kunnen wij dus ook bij Edith Werkendam
zeggen: „het is een gewoon geval, en de ramp schuilt
in deze ontijdige neerslag tot litteratuur ". Zij gaat verder dan één harer uitdagende zusters in het Byzantium
der Europeesche litteratuur: en daarom verraadt zij zoo
duidelijk dat zij niet weet wat zij doet, zelfs niet weet
wat zij beschrijft. Zij is het „enfant terrible" van dit
soort jongevrouwen- litteratuur. -- Zij zou in den tijd
van onze jeugd sentimenteele kleine novellen geschreven hebben, met veel bloemen en lente, veel gevlei en
gekoos van vriendinnen, en als ademloos toppunt van
stoutmoedigheid: een echte mannenkus, een brutale
veroveraarskus, met tranen van protest ontvangen maar
met gloed en rillingen beschreven. Zoover ging het
meisje van '95. Het meisje van 1922 heeft, met haar
lichte intelligentie, van overal de fluisteringen opgevangen die haar inbliezen, dat alles in haar leven belangrijk was, dus ook de vreemde aandoeningen en de
schril-flitsende begeerten die zij onderging. Dat juist
die de aanleiding zouden kunnen worden tot nieuwe,
uitslaande schoonheid, wanneer zij maar den moed had
ze in hun vreeselijkheid te openbaren, wanneer zij maar
de Martelares der absolute vrijheid wilde zijn ! Zij wilde
wel, jonkheid is dapper en onnoozel! En zij mengde de
Liberty-sentimentaliteit harer dagen met de duistere
benauwingen van haar nachten. Een citaat van Rachilde
scheen voldoende om de bekrompen wereld af te weren.
Rachilde is toch of ficieele litteratuur ! En zij kreeg ten
slotte toewijding voor deze duistere droomen, en zij
wist de begeerlijk heid der absolute vrijheid, altijd nieu-
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we liefden en mannel, altijd „lijven ", die „naakt zijn
(die twee woorden zijn letterlijk de obsessie van dit
boekje) ten slotte met een behendige intelligentie te
bewijzen. Van de qualiteit dezer bewijzen gaven wij
al een voorbeeld. Hier is een ander: Wanneer een jong
vrouwtje de eerste huwelijksnacht van veertien dagen
geleden nog eens overdoet, in dezelfde sponde, nu ter
verhooging der sensatie met een ander, dan heet dit:
„wij beiden hebben een gave illusie behouden, ik heb
geen berouw", er is „een mooie innige lach ", en tranen
„die schitteren op bloemen ". En in dit alles is — Edith
Werkendam vergeve het een oudere zuster — ... zoo "

veel jonkvrouwelijke onnoozelheid !
NASCHRIFT
juist even na het schrijven van dit artikel, kwam mij een boek in handen.
een der schoonste levendste boeken die ik ooit mocht lezen .,Langs de
Lijdensweg ", door Alexei Tolstoy. Het verrukkelijk figuurtje Dascha, later
de trouwe, dappere vrouw van Iwan Teljegin, geeft mij hier een welkom
voorbeeld om mijn bedoeling nog nader aan te duiden. Zij is het type van
nobele, krachtige en lieve vrouwelijkheid. Toch kent zij een tijd van vreemde
en onbeheerschte aandoeningen, die haar tot wanhoop drijven. Zij heeft
een onwezenlijken hartstocht voor den schitterenden, mondainen en perversen
dichter Bersonov. -- Iets in haar weet dat dit alles een booze droom is,
toch kan zij niet nalaten te denken wat het zou zijn: „het lichaam van
dien man met handen te betasten ". Wanneer deze Dascha geen Iwan ontmoet had, wanneer haar klare diepe liefde voor dien Iwan Teljegin die
spoken niet snel verjaagd had, wanneer zij nog wat verder de ,.litteraire
kringen" van Petersburg was ingedwaald, wanneer de overweldigende suggestie dat .,alles geoorloofd was bij dit avondrood der wereld" de dammen
der schaamte nog wat dieper in haar zou hebben ondergraven, -- wat had
kunnen ontstaan? De uitweg der litteratuur! Genre Purper Levenslied. — Maar
hier is ook een typisch verschil. Deze schrijver spreekt vanuit een prachtige
gezondheid. Hij kent de levenswaarden, geluk en leed. Hij kent de werkelijk
dingen. Hij verzwijgt ook niets van het vrouwelijk leven, maar-heidr
rond deze onwezenlijke benauwenissen van Dascha, haar angst, haar
stampvoetende wanhoop over zichzelf zweeft aanhoudend een reinigende glim
tracht de onwezenlijkheid als werkelijkheid aan-lach.EditWerknm
de wereld op te dringen. Zij put haar gansche zwakke poëtische vermogen
uit om het gewetenlooze, van de diepe gronden des wezens afgerukte spel
der zinnen begeerlijk voor te stellen en te rechtvaardigen. En dit schept de
onzedelijkheid en onwezenlijkheid der atmosfeer. En behoeft het werkelijk
nog gezegd: het is nooit het onderwerp, waardoor een werk onzedelijk
wordt, het is de wijze waarop dit onderwerp behandeld wordt.
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DOOR DIRK COSTER
DER GELEERDHEID TE VEEL
In het Bijblad van de N. R. Ct. schrijft Gerard van Duyn een
feuilleton over de invloeden die op Dostojevsky bij zijn aanvang
als schrijver hebben ingewerkt. Het is een verdienstelijk artikel.
Maar het geeft der geleerdheid te veel, en toch ook weer te
weinig. Zoo wordt, wat 't laatste betreft, éen der kapitale invloeden op Dostojevsky's schrijversschap, die van Hoffmann,
eenvoudig vergeten. En toch is de eenige werkelijk slechte
novelle die Dostojevsky misschien ooit geschreven heeft, aan het
tijdelijk verdoffende overwicht van dien invloed te wijten. —
Anderzijds maakt de schrijver den indruk, alsof hij, ten opzichte
van den anderen grooten invloed op Dostojevsky's jeugd, die
van Dickens, wel aandachtig naar het luiden van de klok heeft
geluisterd, maar uit overijver misgrijpt naar den klepel. En toch
had hij zoo gemakkelijk raak kunnen grijpen! Hij is er vlak bij
en vlak naast. Door dezen misgreep echter sticht de schrijver verwarring. Hij geeft aan Dickens een onverwachte diepte en hij
vervlakt het beeld van Dostojevsky bedenkelijk. Wij zouden er
wel iets over willen zeggen. De schrijver vergeve ons. Het is
niet zoo boos gemeend! ~ Dit is de problematische passage:
„Met deze woorden over Dickens geeft Dostojefski een kenschets van eigen werk. Hoeveel is er niet in David C op perfield dat aan Dostojefski herinnert! Stepan Trofimowitsj, de
huisonderwijzer uit Booze Geesten, heeft in zijn manier
van doen en in zijn brieven veel van den steeds gebarenden en
brievenschrijvenden Micawber, en hoe dicht nadert niet een
karakter als van Uriah Heep — het karikaturale „roodharige
beest ", die zich al pratende steeds „nederig" kronkelt „alsof zijn
de Dostojefskilage ziel zijn lichaam de kramp deed krijgen
figuren 1 Het geloof dat Stafrogin's moeder uit „Booze Geesten"
heeft in Stepan Trofimowitsj doet denken aan de verhouding
", r--
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tusschen juffrouw Trotwood en „mijnheer Dick"! Kunnen we
Dickens misschien beschouwen als den West-Europeaan, die
het meest Dostojefski nadert ?"
Zulk een passage kan typisch heeten voor een zeker soort vergelijkende litteratuur-historie, een soort die te werk gaat met veel
ijver en weinig intuïtie. Want zoo kan men steeds doorgaan met
vergelijken, het staat niet weinig documentair en geeft den ijver
een schijnbaar redelijke bezigheid. Er zijn altijd wel oppervlak
gelijkenissen te constateeren in alles, wat in den loop der-kige
tijden op 't papier werd gebracht. Maar één kleine vraag: geeft
deze schrijver zich wel voldoende rekenschap van wat een invloed is, in litteratuur? Waar deze begint en waar deze ophoudt?
Een invloed bestaat als zoodanig, wanneer zij nog onverteerd,
wij zouden haast zeggen nog autonoom in een organisme aanwezig is. ~ En zulk een invloed houdt op invloed te zijn op twee
wijzen: zij wordt weer uitgestooten, omdat zij op den duur niet
vermengbaar blijkt met het organisme dat dien invloed heeft
ontvangen, — óf zij wordt verteerd, zooals voedsel door een
levend lichaam wordt verteerd, opgenomen door dit organisme
en omgezet tot iets dat anders is. ~ (Men spreekt ook niet van
den gloed van het graan als men den gloed van het bloed
bedoelt). En zoo dus kan men in het geval van Dostojevsky alleen dan van invloed spreken, wanneer een speciale, een van
buitenaf aangenomen Dickens-psychologie overheerscht, wanneer Dostojevsky in de onmacht om zijn eigen woord te zeggen
en met eigen oogen het leven te zien, zich zelf en het Russische
leven verwringt tot Dickensiaansche schema's. — Wij hebben
vroeger al eens aangeduid, dat inderdaad deze onmacht aan
bij Dostojevsky aanwezig was, en dat dus deze Dickens--vanklij
invloed duidelijk is en blijft tot zelfs ongeveer halverwege in zijn
eerste hoofdwerk „Schuld en Boete". Dat zij zich zelfs tot in dit
hoofdwerk kon uitstrekken,bewijst wel hoe machtig zij is geweest.
Zoo de heer Van Duyn die invloed had willen constateeren,
hij had haar waarlijk maar voor 't aanwijzen. Maar in plaats
daarvan gaat hij haar zoeken daar waar zij allang niet meer is!
Deze vergelijking door te trekken tot in de diepste kern van
Dostojevsky's werk, het gaat eenvoudig niet aan! De vergelijking van tante Betty en meneer Dick contra Stephan Trofimowitz en Warwara Stafrogin: juist deallervluchtigste gelijkenis
van beide paren maakt haar zoo absurd! Hier staat men in
het diepste centrum van Dostojevsky's kunst, en tegenover de
meest tragische der Dostojevsky-conflicten. En daar tegenover
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beteekent het niets meer, of Dickens toevallig een heerlijke
tante Betty geschapen heeft en een vermakelijke groteske: den
goedigen zwakzinnigen Mr. Dick haar kostganger, die altijd
„het wijste woord" zegt, hoewel dit wijze woord een zwakzinnig gestamel is, dat eerst door tante Betty's onvervaarde
commentaren tot wijsheid wordt omgezet. ~ En daarnaast
Warwara en Stephan: welk een wereld schemert achter hun
beider belachelijke figuren op! Hoeveel is er niet geleden, hoeveel
verloren gegeven, hoeveel gloeiende droomen worden er klagelijk stom en bitter. Niets bijna wordt direct te verstaan gegeven,

niets wordt ernstig geaccentueerd, maar juist daardoor ontstaat
achter hun gestalten de zielsverzadigde diepe, diepe atmosfeer,
trillend van ingehouden snikken, juist daardoor ontstaat iets
dat de moderne kunst-van-nu zwakbewust zoekt 1) en dat
Dostojevsky onmiddellijk en spontaan te voorschijn riep, iets
dat men de sfeer der eindelooze suggestie zou kunnen noemen.
Nogmaals: wij zijn hier in de gloeiende kern van Dostojevsky's
genie. Moest men het meest onbetwijfelbare teeken aanwijzen
van dit genie, dat is van de mildheid, de vrijheid, de volkomen
menschelijke uitgerijptheid ervan, ik geloof dat men naar dit
dubbel-beeld zou moeten wijzen, deze beide „karikaturen ".
Nooit misschien was dit genie zoo vrij, zoo gereinigd van
bitterheid, zoo kuisch als toen het zijn spel speelde met deze
figuren, die hij zoo eindeloos lief had en toch nooit ophouden kon
te belachen. Nooit wellicht gloorde die lach zoo mild boven zooveel schuld en ongeneeslijke droefenis, op deze aarde niet meer
te genezen droefenis. Dostojevsky was hier schepper in dien
goddelijken zin van het woord, waarin het zelfs den grootsten
schrijver maar zelden is gegeven schepper te zijn: hij zag hun
belachelijkheid. hun arme verdooldheid en hun hulpelooze
wreedheid, en hij zag door dat alles heen hun menschelijke
kostbaarheid, de verborgen en ontglansde diamant hunner ziel.
Hij zag hen als booze, ongelukkige kinderen, maar boven hun
levens hing de droom hunner glorieuse volwassenheid 2). En
daarnaast mr. Dick en tante Betty! Een vlak-relief, de beminlijke half begrepen d.i. halfdiepe groteske naast de mildste
en meest tragische humor. — Met andere woorden: de lach
1) Vooral de Duitsche. Zie de bundel „die Entfaltung ", het proza pendant van
de in de volgende aflevering te bespreken bundel .,Menschheitsdämmerung ".
2) Dit is geen métaphoor. Men heeft slechts aan Stephans vlucht en sterfbed te
denken, ~ omschemerd van licht en trillend van een nieuwe, ongeduldige
kracht, om te begrijpen hoe werkelijk deze droom voor Dost. was.
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die aan het begrip nog niet toe is, en de lach die aan het diepste
begrip ontsprong. Dickens was een buitengewoon schrijver,
en men onderschatte hem den laatsten tijd. Maar dit neemt
niet weg, dat Dickens nimmer tot den wezenlijksten humor
doorgedrongen is. Het kan niet anders, want de wezenlijkste
humor beteekent tegelijkertijd de grootste veredeling der scheppende vermogens: daarom ook is Dostojevsky's schepping letterlijk geb a ad in 1 a c hen. Dickens bleef bij de goedhartige,
ontroerde en levensfelle groteske, en deed daarin dan ook wonderen. Zijn kunst is in laatste instantie vlak -relief. Hij ontdekte
scherp de belachelijke verschijningen die door het leven gingen,
hij betrapte ze en joeg ze na als een jager het wild; hij schreef,
met de nerveuse energie van zijn temperament, de trekken dier
belachelijkheid verhevigd -plastisch na, maar hij begreep deze
belachelijkheid slechts onvolkomen, hij vermoedde nimmer de
verste en diepste tragische mogelijkheden, die achter de belachelijkheden verborgen kunnen liggen. Zijn begrip hield op bij de
kleine, enkelvoudige beweegredenen 1). --- Precies hetzelfde zou
men kunnen opmerken bij de confronteering van den brieven
-schrijvendMawb rievnschjdStpa.
Ook hier weer: toevallige gelijkenis zonder één innerlijk contact, en dus onvergelijkbare waarden. Bij den een, Micawber,
vermakelijke manie zonder meer, onverklaarde manie, waarbij
zelfs niet de drang tot een dieper verklaring bemerkbaar is. Bij
den ander: Stephan, schemert onmiddellijk de diepste strekking
dezer eindelooze, sentimenteele briefschrijverij op: laatste convulsie van een afstervende kunstenaarsnatuur, van heel een
schrijversgeslacht in Rusland en Europa, de idealist van vóór
1848, Goethe's verzwakte kleinzoon, die zich verweert tegen
den doem der machteloosheid en verijling. Stephan, „stervende
witte meeuw," 2) en Micawber? Maar hoe ziet men dan toch
Dostojevky wel?
Er zou hierover noch veel te zeggen zijn. Doch we zouden zelfs
dit weinige niet gezegd hebben, wanneer wij. in dit overigens
verdienstelijk artikel, niet een symptoon aantroffen van één der
ziekten der litteratuurhistorie, die tal van energiën en een MontBlanc van kostelijk papier heeft doen verloren gaan. Het is de
ziekte der ijdele vergelijking, de vergelijking die niet meer op
organische innerlijke verbindingen let, maar die op uiterlijke
1) Een uitzondering misschien. De Vader-figuur in „Kleine Dora". Maar
dit was dan ook, waarschijnlijk, de herinnering aan
Dickens eigen vader.
2) Karakteristiek van een Russisch criticus.
...
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gelijkenissen uitgaat. Zij laten zich altijd vinden, en daar de ver
tevens een der belangrijkste methoden der litteratuur--gelijkn
historie is, vindt velerlei ijver hier dus onberispelijke bezigheid.
~ Maar zulk een bezigheid vermeerdert verwarring. En dat is
nu juist het doel der litteratuurhistorie niet.
In „de Nieuwe Eeuw", het Katholieke weekblad, waarvan de
Kunstrubriek door Pieter van der Meer de Walcheren wordt
geredigeerd met zooveel energie en eruditie, dat zij binnen korten
tijd tot één der belangrijkste rubrieken in ons land geworden is
en één der centra van het Katholieke kunstleven, r schrijft de
Redacteur, in een overzichtelijk artikel over onze litteratuur,
vanaf de Nieuwe Gids:
„Een enkele eenzame zong voor zich heen in taalmuziek
zijn pijn, als dichter Leopold, die kracht zocht voor zijn
levensleed in de stoïsche wijsheid. Henriette Holst brak
haar hart tot wondere woorden van menschen iefde en
wijde deernis. Gorter zweeg. Jongeren mijmerden hun weemoed uit. Anderen floten een zuiver lied, of bouwden als
Boutens, schoonste verzen.
En eigenlijk was er niets wat hemel en aarde verbond."
Wij willen hier alleen maar opmerken, met alle waardeering
voor deze schets onzer nieuwere litteratuur, dat hier deze ontwikkelingslijn zich zoo bedenkelijk verdunt, dat er een kapitale
verhoudingsfout ontstaat. -- Van der Meer de Walcheren
noemt hier drie namen, en hij noemt ze als een soort van intermezzo, na den krachtigen aanstorm van „de Nieuwe Gids", als
een uiting van aarzeling, verfijning en overgang, als de val en
schoone uitvloeiïng van dezelfde golf van levenskracht en -drift,
die in 1880 kwam opzetten. — Drie namen: Boutens, Leopold
en Henr. Roland Holst! — Maar deze namen waren zeker geen
intermezzo, — hun poëzie is n i e t s minder dan een laatste
fluittoon in den schemer! Of wil men van lijnen blijven spreken:
zij vertegenwoordigen het toppunt van een lijn die met „de
Nieuwe Gids" begon te stijgen, een tijdlang diep daalde, toen
weer ongemerkt en veel hooger steeg dan tevoren. Zij zijn,
althans wat de poëzie betreft, e e n v e r w e r k 1 ij k i n g zoo
schoon, als de N. G. zich niet heeft kunnen voorstellen, daar
deze periode niet de psychologische structuur bezat, om de
mogelijkheid van zulke verschijningen zelf vooruit te zien.
Want dit is het tweede misleidende element in v. d. M. de
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W.'s bewijsvoering: het gaat hier niet alleen om het poëti,
sche vermogen en de grootheid dezer dichters. Zij waren ook
anders! Zij vertegenwoordigden een andere menschelíjkheid.
Kort samengenomen kan men zeggen: na de natuurlijk-geaccentueerde menschelijkheid der N. G. de geestelijk-geaccentueerde
menschelijkheid, die eenerzijds in H. R. H. tragisch gebroken
was, in Boutens en Leopold soms tot mystische hoogten steeg.
Men kan veel in onze litteratuur bestrijdbaar achten. Liefde kan
veeleischend zijn. Maar gezien het feit ook dat het wezenlijk belang onzer litteratuur totnogtoe in de poëzie lag — men moet
toch anderzijds erkennen, dat het bijna een wonder is, dat drie
figuren van deze kracht, met deze elkaar zoo merkwaardig aan.
vullende verscheidenheid, in de stille jaren 1904-1914 naast
elkaar hebben kunnen leven en werken. Sinds onze litteratuur
bestaat, is zulk een gelijktijdigheid wellicht slechts één- of twee-

maal voorgekomen.
Het zou jammer zijn, wanneer de voorstelling van v. d. M.
de W. die zooveel invloed heeft, bij de zich thans ontplooiende
Katholieke jongeren canonisch worden zou.

GEORGES DUHAMEL

73

GEORGES DUHAMEL

..•
JOHANNES TIELROOY

De geschiedenis kent schrijvers die zich in hun werken
anders vertoonden dan in hun dagelijksch leven. Wie
in vriendenkring en gezin een vroolijk, gemoedelijk
man is, kan zich, schrijvend, pessimist verklaren; wie
zijn lezers laat zien hoe alles geschapen is met een doel,
hoe een almachtig God noodzakelijk de goede God is
en hoe alle kwaad dient over 't hoofd gezien uit aan
vele goede dat er uit voortkomt — die-merkingvaht
ziet de kleinste vergissing van zijn huisgenooten geenszins over het hoofd en maakt hun het leven zuur op
den dag zelf, dat hij het zoete der aarde heeft bezongen.
Zonder deze tegenstelling, zoo dikwijls door onvoorbereide lezers met verbazing en tevens met zeker gevoel
van verlichting plotseling ontwaard, zou het lezend
publiek meer waardeerend, en het schrijvend deel der
menschheid minder bitter gestemd zijn. „Het zijn dus
maar mooie praatjes die hij verkoopt," zegt de lezer
van den als slecht vader en echtgenoot ontmaskerden
auteur; en de lezer voelt zich dezen aanmerkelijk
nader. Of: „Die en die neemt 't er nogal goed van, en
dat voor iemand die in zijn boeken altijd zoo zwartgallig is"; de zoo sprekende lezer, minder bezwaard dan
eerst, gaat voort het er zelf eveneens niet slecht van te
nemen. Van hun kant gevoelen beide schrijvers, op die
twee verschillende wijzen beoordeeld, zich gelijkelijk
miskend.
Deze geheele confrontatie van levensgedrag en uitingen
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in kunst berust evenwel op een misverstand, dat nu reeds
bijna een eeuw zelfs in de deskundige critiek rondwaart,
en dat bij voorbeeld door een overigens zoo uitstekend
criticus als Sainte-Beuve wel eenigszins in de hand is gewerkt. Hetgeen zich in het dagelijksch leven uit, is het
karakter van den mensch, en het karakter is iets van de
oppervlakte der ziel, waarin zich veel sociaals mengt;
datgene waaraan de kunstenaar vorm geeft in zijn werk,
is daarentegen iets diepers, het is de geaardheid van zijn
geest, het zijn de bewegingen van zijn gemoed. Tusschen
dle uitingen van een karakter en die van een gemoed of
geest kan zeer wel verschil voorkomen, zonder dat daar
onoprechtheid sprake behoeft te zijn. Multatuli,-omvan

Chateaubriand vertoonden zich ongetwijfeld anders als
mensch dan als schrijver; hun menschelijk „karakter"
was niet zonder feilen, maar in hun gemoed en geest hebben grootsche krachten geleefd, die deze kunstenaars,
door ze in hun boeken als hetware tot verstilling te brengen, in voor ons weldadige krachten hebben doen ver
Bepalen wij ons trouwens niet tot de twee ge -kern.
slechts als willekeurige voorbeelden zijn-noemd,i
te beschouwen; laat ons in het algemeen aannemen, dat
een mensch geheimzinnige, wonderbaarlijke gaven kan
bezitten, die in zijn onderbewustzijn te diep verscholen
liggen, dan dat hij ze dagelijks, in gezin of werkkring,
zou kunnen aanwenden, maar die hij in zijn beste oogenblikken, als hij in eenzaamheid en stilte zijn kunst schept,
oproept en tot daadwerkelijk leven weet te wekken.
Zulke wonderbaarlijke, zich in het „karakter" niet of
zelden openbarende machten zijn bij voorbeeld ook toebedeeld geweest aan Lamartine, die de gansche wereld
tot één zachte harmonie, en aan Shakespeare, die iedere
gedachte en ieder gevoel tot iets dramatisch niet alleen
konden, maar moesten herscheppen. Kunstenaars, met
deze geheel persoonlijke, uitzonderlijke gaven toege-
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rust, zijn in het leven soms grillig, onevenwichtig, onmaatschappelijk ; ze verbazen hun tijdgenooten telkens
door tegenspraak tusschen hun woorden en hun daden;

maar scheppend vervormen zij onweerstaanbaar de
werkelijkheid naar hun diepsten aard en leeren gansche
geslachten hoe te gevoelen, hoe te denken en hoe te
leven.

Er zijn echter ook andere kunstenaars, en Duhamel is
er een van. Bij hem zijn karakter, gemoed en geest niet
scherp te onderscheiden. Toen ik hem in het eind van
1919 voor het eerst een bezoek bracht, zag ik terstond
dat ik tegenover een ernstig en een goed man stond.
Zijn trekken hadden iets onderzoekends; de blik was
soms spottend, soms droef, en altijd rustig. Zijn glimlach bij het spreken was discreet, zijn bewegingen sober
zonder stijfheid, zijn beleefdheid ingehouden en tochniet
koel. Nadat wij een oogenblik gepraat hadden, kwam
een zooeven van hem verschenen artikel ter sprake; ik
noemde het mooi en interessant; maar „dat zegt u zoo",
antwoordde hij op eens, en ging voort, met een ietwat
verlegen aarzeling in zijn stem: „bent u het er mee eens ?
dat wou ik weten." Dit nu kenmerkt Duhamel. Oprecht
als hij is, wil hij ook in anderen algeheele oprechtheid. Hij
wenscht te weten, waarmee en met wien hij te doen
heeft. De talrijken die hem in de maand November 1922,
gedurende zijn rondreis door ons land, hebbep gehoord
en gezien, zich met hem hebben onderhouden, zullen
als ik den indruk gekregen hebben van een fijn, een
zuiver, een edel mensch. Zij zullen zijn zacht vorschenden blik en zijn telkens even stil lachenden mond hebben opgemerkt. Hij leerde ons, in zijn reeks van lezing en , dat niemand ooit over eenig onderwerp behoorde
te schrijven indien hij het niet door het gemoed had
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leeren kennen, terwijl vroegere romanschrijvers, zoo
zeide hij en doelde daarbij op Zola, vooral op de navolgers van Zola, zich somtijds vergenoegd hadden
met haastige kennismaking door middel van het registreerend en rangschikkend verstand alleen; en wij verwonderden ons niet, zulk een onderscheiding te hooren
van dezen man, wiens merkwaardige blik ook enkelen
van ons geduldig zocht te doorgronden. Hij zeide dat
in vroegere romans de ziel niet tot haar recht was gekomen, dat hun makers te veel naar het uiterlijke had~
den gezien en dat nu de tijd was aangebroken om van
alle menschen de diepste zielehoedanigheden te leeren
kennen en te beelden in het geschreven werk. En wij begrepen dat juist hij dit moest zeggen. Zooals wij hem op
die lezingavonden genoten, oprecht, eenvoudig, zacht,
voortdurend zoekend en vorschend en ook geestig, ja
zeer fijn en stil geestig, zoo is Duhamel altijd.
Zoo nu is hij ook als schrijver. Men zou kunnen zeggen
dat bij hem in den dagelijkschen omgang niet het karakter alleen spreekt, maar ook, en sterker dan bij de
meesten, het gemoed en het diepste van den geest. Of
omgekeerd, dat zijn karakter, zijn gewone menschelijk~
heid zich in zijn kunstwerk steeds laat gelden. Bij hem
valt niet op die voor velen zoo hinderlijke scheiding
welke ik in den aanvang besprak. Hij laat zich leven en
schrijft neer wat er in zijn hart is omgegaan; hij stelt

geen denkbeelden voorop, om daarvan voorbeelden
bijeen te garen; hij heeft niet een vorm klaar om daarin
iets te gieten; hij zoekt geen onderwerpen om er zich
eerst in, en dan weer uit te werken. Hij laat alles tot
zich komen en neemt waar.
Toen het oorlog was, deed hij dienst als officier van gezondheid. Anderen dan hij zouden misschien, ook in zijn
positie, den heldenmoed der Fransche soldaten bezongen, de Duitschers gesmaad of om vrede geroepen heb-
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ben. Maar hij zag om zich heen. En wat hij zag, was
lijden. Wat hij het best, het innigst leerde kennen, was
de pijn der eenvoudigen en hun geest- en zielskracht.
Dat had hij gezien en medebeleefd. Dus zou hij dat beschrijven. Hij deed het en schiep zijn V i e de s M a rt y r s, het ontroerendste, het schoonste oorlogsboek
dat waarschijnlijk is verschenen, het eenige, geloof ik,
waarvan de lezing nog in later jaren zal zijn te verdrag , een boek dat terstond de wereld rondging en hem
met één slag terecht beroemd heeft gemaakt. Daar de
oorlog voortduurde, bleef Duhamel te midden der smarten; maar heftiger dan tevoren kwam hij in opstand
tegen den geest dien hij daarvoor verantwoordelijk
stelde, den geest van het militairisme. Zoo werd C i v i1 i s a t i o n geboren, een bundel verhalen waarin ongelukkigen beklaagd en koele, egoi stische „superieuren"
geestig bespotwerden, eenwerk niet minder schoon dan
Vie des Martyrs en dat zeker niet minder lang zal
leven.
Er volgde voor hem een tijdperk van nadenken. Van
ellende? vroeg hij zich steeds nadrukkelijker.-wardie
En hij vond de gezochte oorzaak in de alom heerschende overschatting der mechanische beschaving. Hij had
de zegepraal van de oorlogsinstrumenten en daarna —
absurde opeenvolging -- die van de geneesinstrumenten telkens opnieuw meegemaakt en hij zag dat de
menschheid het in geen instrumenten en machines langer moest zoeken. Het geluk ligt van binnen. En hij
schreef zijn opstel „sur le règne du coeur ", kort daarop
met opstellen van overeenkomstige strekking in zijn
Possession du monde gebundeld. De laatste soldaat was gevallen, de vrede werd bekonkeld, hij zag
verwarring alom: hij schreef En t r e t i e n s dan s 1 e
T um u l t e, waarin hij welsprekend den eenigen poli
dagen, president Wilson, prijst-tiekndalsv
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en dankt; waarin hij geestig en juist het denken, het
gevoelen der zooeven bevrijde menschheid beurtelings
uitbeeldt en bespreekt.
Maar, toen de schokkende gebeurtenissen tot het verleden behoorden, konden Duhamel's vrienden voor
zijn lot als schrijver beginnen te vreezen. Immers, vóór
den oorlog had hij nooit iets zoo goeds geleverd als
Vie des Martyrs: verdienstelijk tooneelwerk wel,
naar het schijnt; een uitstekend boekje over Paul Claudel; eenige zuiver gevoelde, echter niet zeer treffende
gedichten -- zeker niet weinig, maar toch ongetwijfeld
van mindere hoedanigheid dan zijn eerste succesboek.
De weinigen die toen wisten, dat hij L' CE u v r e d e s
A t h 1 è t e s reeds in 1914 voltooid had, het geestige
blijspel waarin hij op een wijze, Molière niet onwaar~
dig, zekere ingebeelde litteratoren bespotte, en dat
eerst in 1920 zou worden opgevoerd, konden geruster
zijn; maar de meesten vroegen zich af of hij op dezelfde
hoogte zou blijven. Welnu, dit is het geval. Hij blijft
zichzelf gelijk. Aan zijn huiselijk leven teruggegeven,
ja vollediger teruggegeven dan ooit, omdat hij, na het
ook financiëel succes van Vi e d es M a r t y r s, zijn
vroegere maatschappelijke betrekking vaarwel had
kunnen zeggen, is hij blijven waarnemen wat er om, en
steeds meer wat er in hem gebeurde. Hij heeft gezien
en tendeele zelf ondervonden dat het gevoelsleven
van den mensch zich soms onafhankelijk gedraagt van
de uiterlijke omstandigheden, en zoo schreef hij, in een
stillen, ingekeerden stijl, zijn roman Con f es s i o n d e
M in uit, een diep en waar boek, dat bij iedere lezing
nieuw geestelijk genot schenkt. Hij heeft waargenomen
dat volksmassa's aan allerlei onredelijke oerinstincten
plegen te gehoorzamen, en hij maakte de korte verhalen, tezamengebracht in Les H o m m e s A b an d o nn é s, waarvan de meeste u bijblijven als iets zeer sterks
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en slechts enkele minder kunnen behagen. Als een gelukkig vader intusschen leefde hij mee met zijn beide
jongens, en hij stelde hun eerste vreugden en ontdek
te boek in het even vroolijke als diepzinnige-kinge
Les Plaisirs et les jeux, mémoires du Cuib
e t du T i o up. Hij observeerde, eindelijk, dat rederijkende politici niets dan schadelijke leugenaars zijn;
dat een tooneelstuk te doen opvoeren, voor den schrijver een hachelijke onderneming is; dat sommige mannen
van wetenschap meer aan zichzelf denken dan aan het
vak dat zij heeten te beoefenen — en hij schreef de
geestige satires, zooeven onder den titel van L e t t r e s
d Au s p a s i e in boekvorm verschenen. Veel en velerlei nam hij waar, in eigen zieleleven en in dat van anderen: het gevolg was een reeks van zeer goede boeken.
Is hij dan uitsluitend een waarnemer van het uit- en inwendig gebeuren? Duhamel, die niet behoort tot het
in den aanvang door mij geschetste genus van schrijvers, tot hen die bij de geboorte een uitzonderlijke,
alles overstemmende gevoels- of zienswijze hebben
meegebracht, tot diegenen in wier werk het accent ligt
op de persoonlijkheid des makers en niet op de stof die
hij verwerkte, zou dus slechts een observatiewerktuig
zijn? Omdat in zijn boeken ook de behandelde stof
krachtig tot het effect bijdraagt, daarom zouden ze niet
meer dan afbeeldingen genoemd mogen worden?
Het is er ver van. Wel degelijk kan men hoedanigheden aanwijzen, die zijn persoonlijkheid eigen zijn en die
zich in zijn geschriften zonder ophouden openbáren.
Zijn denkbeelden met name zijn die van een vrijheiden vredelievend man, van een die vertrouwen heeft in
de toekomst der menschheid. Zijn wijze van zien en
denken, daarbij, is nauwkeurig, gevolg misschien van.
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zijn natuurwetenschappelijke opleiding. Zijn geest is er
op aangelegd tegenstellingen waar te nemen en daarvan het komische steeds oogenblikkelijk te beseffen.
Zijn gemoed is medelijdend. Zijn belangstelling is steeds
gericht op het diepste in de menschen, op de bewegingen hunner ziel. Hij ziet de innerlijke werkelijkheid tegelijk met de uiterlijke en, terloops zij het opgemerkt,
gelooft daardoor• realist, man van het uitwendige vol
gens hem, en tevens romanticus, man van het innerlijk
leven te zijn—hoopt daardoor, in samenwerking met
zijn medestanders, een synthese tusschen romantiek en
realisme te kunnen bewerkstelligen. Wat van dit laatste
streven ook te denken valt — naar mijn meening zou een
sterker lyriek, dan de zijne tot nu toe gebleken is, voor
zulk een synthese vereischt worden — in ieder geval
mag men vaststellen, dat de opgenoemde eigenschappen van Duhamel, vooruitstrevendheid, nauwkeurigheid, geestigheid, medelijdend hart, diepte van blik,
aan alles wat hij schrijft of zegt een eigenaardige kleur
mededeelen.
Een eigenaardige kleur... ja, maar toch drukken deze
woorden iets anders uit dan wat op de eerste bladzijden
van dit opstel bedoeld werd. Immers, er zijn zooveel
vooruitstrevende, nauwkeurige, medelijdende, er leven
-niet weinig geestige en diepspeurende menschen! Een
sterk en uitsluitend dramatisch aangelegde geest daarentegen is bijna iets eenigs. Een zacht-dichterlijk en niets
dan zacht-dichterlijk gemoed staat nagenoeg alleen.
Een geest die het gansche leven hartstochtelijk vervloekt, omdat het staat in de relativiteit — ik denk nu
aan Strindberg — is met bijna niemand te vergelijken.
Kunstenaars als Duhamel kunnen wel met andere men
schen worden vergeleken, staan niet alleen, zijn niet
eenig. Of liever, zij kunnen soms eenig zijn door de mate
waarin hun eigenschappen zich bij hen voordoen, maar
-
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niet door de kleur dier eigenschappen zelf. In bijzondere
mate zijn zij menschen als wij allen: oneindig krachtiger
van geest, gevoeliger, fijner bewerktuigd, knapper in
het technische dan wij, maar menschen van gelijke beweging.
Daardoor boezemen zij ons ook meer vertrouwen in
dan de zeer uitzonderlijken als Strindberg of Baudelaire.
Veelzijdiger dan dezen, gedweeër, nederiger, leerzamer
niet zelden, zullen zij zich nooit zoo ver van de „gewone"
waarheid verwijderen. Of ze daardoor ook minder zijn
dan de eenzijdig sterken? Zeker zullen de Duhamels hun
eeuw tot geen volkomen unieke gevoelswijze willen of
kunnen dwingen. Maar wie is te verkiezen, hij die vele
en geschakeerde waarheden op innige, menschelijk
schoone wijze weet te zeggen, of hij wiens haast boven
een misschien dieper doch eenzijdiger-menschlijkt
waarheid verkondigt? Ten zeerste verheugt het mij,
dat ik in dezen tot geen keuze verplicht ben.
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HET DOCHTERKEN VAN RUBENS, door Franz de
Backer, Van Loghum Slaterus 8 Visser, te Arnhem 1922.

De lezers van „de Stem" kennen grootendeels het seeder verhaal van een meisjesleven, dat door Franz de
Backer is geschreven, direct nadat hij vier jaar lang de
afgrijselijke werkelijkheid van den oorlog in de loopgraven doorleden had.—Het is wel een verwonderlijke
daad van een mensch, om, nadat hij zooveel smartelijkheid heeft gezien en zelf doorworsteld, zich met deze
stille innigheid te verdiepen in de droomen van een meisjesleven en het onmiddellijk verleden met heel zijn bloedige onverzoenlijkheid en onmenschelijkheid erin te vergeten. Het kan de werking der contrasten zijn, die den
schrijver tot deze taak dreef, het kan ook iets anders zijn:
het teeken, hoe weinig dikwijls de uiterlijke omstandigheden in het eenmaal bepaalde en groeiende innerlijk
ingrijpen en hoe de mensch, uit de greep dier omstandigheden verlost en weer aan zich zelf overgelaten, onmiddellijk weer voortgaat, zich zelf te verwezenlijken in
de hem gegeven levensmogelijkheden. Het laatste is het
meest waarschijnlijk, en het valt samen met dat andere
verschijnsel, dat na den oorlog onmiskenbaar is: - de
drang tot kinderlijkheid, de drang zich te verdiepen in
de ziel van den beginnenden mensch, in het weer ongeschonden aanvangende leven, een drang die wel-
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licht uit de onbestemde hoop is voortgekomen, dat
alleen vanuit dien beginnenden mensch een nieuwe

wereld kan ontstaan, waarin niet zooveel wanhoop,
zooveel nijd en doffe verharding zal zijn als in deze
wereld, die zich zelf verscheurd heeft en uiteengeslagen
is door de innerlijke explosie harer booze krachten. —
Een hoop die vruchteloos zal blijken in dezen tijd,
maar een hoop die redeloos en eeuwig is, die in den
kunstenaar zich gaarne kindergestalten tot symbolen
kiest, — een hoop ook die wellicht na ondenkbaar-langen tijd zijn reden zal bewijzen, als alle kiemen van
boosheid die de geslachten elkaar buiten hun wil overdragen, eindelijk door den druk van nooit-eindigend
ongeluk tot beter krachten zullen omgegroeid zijn.
Ondertusschen: deze inleiding zou misverstand kunnen
wekken. Franz de Backer is zeker geen geniaal schrijver, en de diepste behoefte van zijn tijd, die zich voor
alles een geniale kinderlijkheid zou willen droomen, die
stralend als de verlossende zielskracht der toekomst zou
kunnen verrijzen, die belofte of liever het diepste dier
belofte kan hij zeker niet vervullen. Hij zelf zal dit
geen oogenblik gelooven. Hij is eenvoudig een teeder
mensch, diep door zijn teederheid meer dan door zijn gedachten. En het kleine vrouwtje, dat hij in zijn Marieke
met zorgzame liefde doet opgroeien, van spelend volksmeisje tot jonkvrouw, is alleen maar een passieve ziel
vol aanhankelijkheid en aangeboren liefelijkheid ! In
zekeren zin zou zij bijna een pendant kunnen heeten van
het Hollandsche Marietje, de merkwaardige schildering
van het gewone kind waarmede Marie Schmitz onlangs
verrast heeft. Bijna! Want dit Marieke heeft wel alle
voordeelen harer landaard. Zij is poëtischer en bewege
er is meer schemerende ruimte rond haar, en hoe--lijker,
veel meer maakt zij van de dingen die rond haar leven!
Hoeveel meer schoonheid komt op haar toe!
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Het is haast onnoodig hier de intrige van het verhaal
nog na te vertellen. Marieke is het dochtertje van een
armen kleermaker, die zonder het te weten een Rubens
bezit. De schat wordt ontdekt, juist als Marieke haar
moeder verloren heeft. Marieke wordt rijk, en gaat naar
een kostschool, — de vader, Rubens bijgenaamd na de
groote ontdekking, — ondergaat het lot dat te voor
hij verzakt en verstompt in zijn plotselinge-zienwas,
weelde en wordt een stille dronkaard en een onhandig
bedrijver van stadspolitiek, een arm nutteloos mensch,
een weerlooze eigenlijk, die te dof van leven is om zijn
eigen verlatenheid te kennen. Beiden, vader en dochter,
komen door hun plotselingen rijkdom in een kille leegte
te staan. Marieke vult die leegte met haar droomen, die
eigenlijk één lang smachten zijn naar liefde. Haar heele
wezen is zuiverheid en zachtheid, zoo volkomen als
alleen in vrouwen mogelijk is, — en het verlangen dier
zuivere levenskracht kan enkel liefde zijn. En de drie
liefden van Marieken zijn eigenlijk de wezenlijke inhoud
van dit boek: de vroomheid, de droom van Christus
en Maria — de vriendin, — en eindelijk de eerste minnaar. Maar met de eerste korte aanraking der liefde
eindigthet werk. De oorlog, een bankbreuk, de plotse~
linge dood van haar vader, het verdwijnen van den
Duitschen geliefde, — met die scherpe explosiën breekt
eindelijk Marieke's verlangend kinderleven in stukken.
Op de laatste bladzijden ziet men haar vluchten met de
radelooze stoeten mee voor de Duitsche kanonnen,
en, met een vreemd kind in haar armen en omklaagd
door verwarring en ellende, gaat haar plotseling het
weten open, dat dit alles het leven nog niet was, en dat
veel grooter geluk en dieper lijden haar wellicht zou
kunnen wachten.
Wanneer men aan dit boekje terugdenkt, zoo verrijst
onwillekeurig het beeld van een lenteboomgaard, veel
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wit en rankheid van kleine bloesemende boomen, en een
grijze geurige nauwlijks bewogen lucht erom heen, terwijl de klank van een klein kloosterklokje in de verte
hangt als een belofte van zachte gelukkigheid. De teederheid waarin Franz de Backer dit kleine zuivere leven
heeft gehuld, is diep en mild en rustig, werkelijk gelijkeen
grijze lentelucht. Eén enorme schade heeft deze schrijver zichzelf aangedaan: hij heeft zich niet voldoende in
bedwang gehouden, hij uit deze teederheid te dikwijls
in weeke en streelende woorden, die den indruk wekken
van een sentimentaliteit, die in werkelijkheid in de diepte
niet aanwezig is. Het is helaas niet te berekenen hoezeer deze schriftuur zou gewonnen hebben, wanneer
de schrijver zich had willen versoberen, en hij dit weeke
te veel zijner woorden uit zijn stijl verwijderd had, —
benevens de te ver gedreven coquetterie der lokaliteit,
die na het succes der eerste Vlaamsche schrijvers een
traditie is geworden, die iedere Vlaamsche schrijver
weer opnieuw schijnt te moeten afleeren. — Want dit
alles zijn ten slotte bedriegelijke uiterlijkheden, zij raken
het levende vleesch van dit werk niet, dat gezond is
en als 't ware zijn eigen organisch en ademend leven
voert, en bezield is door een diepe goedheid. — Een
andere fout van het boek is, dat de gebeurtenissen in
het werk in te zwak verband staan tot de hoofdfiguur:
het valt uiteen in enkele boeiend vertelde episoden en
daarnaast het bloesemende droomenleven van Marieke. --- En de derde en grootste tekortkoming, de
onevenredigheid der compositie: heel dit minutieus beschreven meisjesleven dat opleidt tot slechts één enkele,
weinig diepgaande liefdesepisode, deze tekortkoming
kan alleen door een vervolg worden opgeheven.

86

BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING
KAREL VAN DEN OEVER. Het Open Luik. Verzen. Uitg.Mij. De Sikkel. Antwerpen.
Er is altijd — van in den beginne — iets uitzonderliks geweest
aan hem. Lode Monteyne heeft in het Ie nummer van „De Bi
Oever aldus gekarakterizeerd:
-bliothekgds"Van
„Een aparte figuur in de Vlaamse Literatuur van de laatste decennia... een markante verschijning, waarvoor, in de letterkundige historie, welke latere geslachten schrijven zullen, een eigen
plaats zal worden voorbehouden."
Het uitzonderlike: dátgene waardoor hij steeds aan iedere klas
bleef ontsnappen, al vertoonde zich wellicht niemand-sifkate
méér dan Karel van den Oever, in elke nieuwe periode van zijn
leven, als een zoon des tijds. Hij evolueerde in en met de literaire
beweging in ons land sinds „Van Nu en Straks". De meeste van
de tijdschriften die rond „Van Nu en Straks" eigenzinnig hun weg
zochten naar een vaak kortstondig tijdperk van bloei, rekenden
hem onder hun medewerkers. Karel van den Oever, die laatst
nog in „Vlaamsche Arbeid" (Julie-Aug. 1922) zijn herinneringen
neerschreef aan het schwärmerisch-romantieke gedoe der jongeren rond 1900 binnen Antwerpen, zag deze jongste jaren in
het Ekspressionisme een nieuwe levensmogelikheid voor zijn
door een verstrengd Katholicisme op nieuwe diepten opengerukt
dichterlik wezen.
Hij is een van de zeer weinige Katholieke poëten in ons landbuiten de bent der priesters-dichters aan wier hoofd nevens de hoogdravende lyrieker Cyriel Verschaere de verfijnd-innige Jezusminnaar Jan Hammenecker moet worden aangewezen — die zo
openlik, zo onomwonden, en tevens zoo scherp-karakteristiek getuigenis aflegt van zijn Katholiek geloof. Er is iets van Paulus in
hem -- Paulus met het zwaard — wanneer hij zijn aanval richt op
de literatuur waarin zijn God wordt miskend of verlochend. Een
hoge, ridderlike strijdvaardigheid voor het heilig geloofspand der
vaderen. Hoe zwak en terneergeslagen ligt daarnevens de vernederde mens uit zo menig gedicht van de laatste jaren: zondig,
hopeloos, en doorsidderd van eeuwigheidsvrees ! — Er is iets
tragies in het lot van deze man voor wie geloofsijver, verbeten
opstand, en het geselend apostelgeweten van een gekwelde
Savonarola steeds blijven: aanleidingen tot poëzie, nooit wor-
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den: blinkende genadekrachten die dit rijp manneleven in één
sterke geloofsdaad laten openbloeien — met klappend geweld
openbloeien — tot een groot en glorieus wonder in den lande.
Niet alleen dat „literatuur-verloren-zijn" in de r e ii g i e u z e,
maar ook in de so c i a a l-politieke mens heb ik hier op het
oog. De man die in het Zeegedicht „O de siddering van vleesch
en geest" schreef over de opstand des volks allerwrangst, en die
wrangheid met zijn hele trillende wezen doorleefde, is dezelfde
die in een ogenblik van ongekontroleerde patriottegeestdrift de
verbittering van het volksgemoed onder vaderlands pathos verbloemde. Het aksidentele voor Van den Oever's poëzie van zijn
schermutselingen met God en de idee maken deze schermutselingen niet altijd tot poëtiese b e 1 e v en is s e n, wat zij b.vb. wél
worden in de jong-joodse mystiek van een Martin Buber.
Sedert weken werden in de Vlaamse pers een drietal nieuwe
werken van Van den Oever aangekondigd. „H e t R o o d
P a a r d" een bundel, naar verluidt: fantastiese opstellen, inleidend op de gedichten saamgebracht onder de tietel: „H e t
open Luik"; en een roman: „Het Inwendige leven
van Pau 1". — Sedert geruime tijd verschijnen van deze
roman hoofdstukken in „Vlaamse Arbeid". Het zijn voor ons
een aantal flink in tijd en milieu gesitueerde zelf bekentenissen,
krioelend van bijbelspreuken en liturgiese citaten, altijd merkwaardig van visie, in den beginne door het hybridies geschiedenisje met de kloosterzuster Angelina naar het kwijnend-jongensachtige verblekend, nu echter, in de laatste hoofdstukken, door
een dieper Godsgevoelen en -beleven tot-een waarachtig zielsaangrijpend proza veredeld.
Van deze drie aangekondigde werken verscheen het eerst, in
boekvorm, bij de Sikkel te Antwerpen, de verzebundel „H e t
o p e n L u i k". Een veertigtal bladzijden poëzie, in stemmigdonkere band met rode letter, en versierd met een synthetiese
tietelplaat van Henri van Straeten, op wiens eigenaardig talent
reeds diverse keren — en met sukses — door de Sikkelman een
beroep werd gedaan.
Ziehier tans Karel van den Oever in de verschijning van iemand
die door zijn leeftijd aan het gedrang der jongeren is ontgroeid,
met dit zijn jongste werk echter bij het moderne streven aanleunt,
en daarom door de grootmeester ten onzent van de Poëzie der
909erg met de minder gelukkige naam van „overloper" werd

bedacht.
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In een recensie over „Het kostbaar Bloed" van
Willem de Mérode, heb ik de paralleel getrokken met Van den
Oever. Beiden zijn getekenden des Geloofs, gemerkten door het
geloof hunner vaderen. De Mérode draagt de kalme kracht der
kalvinistiese berusting; Van den Oever is de rusteloze jager naar
God, de rusteloos-opgejaagde door de schichten der liefde Jesu.
De poëzie van Van den Oever, zoals die werd neergelegd in de
bundel „H e t o p e n L u i k", is een poëzie van vrees en
duistere aanbidding. Het mysterieuze was altijd een donkere
kracht in hem. In de „Kempische vertelsels" zat reeds deze drang
naar het geheimnisvolle aanwezig. Ook archaïese neigingen zijn
in hem: schreef hij niet „Godvruchtige Ma en r ij m e n"
(1911) in ouderwetse trant ? En met welke virtuositeit wist hij het
zwaar-geornamenteerde vers der Renaissancedichters dienstbaar
te maken tot zijn inspiratie voor „G e u z e n St a d" en de
„L o f v a h A n t w e r p e n", waarvan 's dichters verering
voor de aloude luister der Scheldestad de foelie is 1 De dichter
van „H e t open Luik", modern door het ritme en de
cerebraliteit van zijn vers, kent de waarde van folkloristiese motieven. (Satan's bokspoten springen het fijne weefsel van zijn
dromen aan flarden; op de groene zeebaar vlijt zich de meermin,
haar wellust daagt de dichter uit; het zeepaard woelt in 't getij).
Hij heeft voor alle dingen, voor alle verschijnselen de schrik
en de leven-inblazende fantazie van de late middeleeuwer.
(Breughelse visioenen spoken door het gedicht „De Dood", fanf
tastiek als een optocht der Wederdopers). Het Vlaamse landschap, de Vlaamse lijnen en kleuren zijn met hem vergroeid, in
hem vastgegroeid, in zijn denken, in zijn verbeelding. (Ik citeer
uit de bundel: Vlaanderen, nevel-blauw ; de avond paling.
blauw, paling-blauw de rivier; de maan is appelgroen; er is
zilver vuur op elke kruin der kankerige bomen; absynth-groen
de zee, enz.).
Al deze dingen en, bovenal: zijn onophoudelike, rusteloze kamp
om God, zijn h a r d n e k k i g geloof dat zich boven elke
twijfel, boven iedere vertwijfeling, hoe somber en liefde-verlaten
ook, weer opwerkt -- merg en bloed beide van zijn poëzie
maken van hem een der interessantste figuren uit het literaire
Vlaanderen.
Uit „H e t o p e n L u i k", waarin naast lugubere bepeinzingen•over dood, duivel en zonde, de zuiverste zielsopwellingen
bloeien: vurige rozen vol dauw en honig midden een veld van
distels en zwart graangewas, schrijf ik hier over dit „G e b e d".
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De metallieke klank in Van den Oever's stem is er gemilderd tot
de warme toon der kantiek: op bloed -innig orgelpijpen gedragen
mannelike schroom van het lied, dat uit verdrongen mirakel verwachten des kinds terugkeert in de bitterheid- malende mond
van de worstelende mens des geloofs.
GEBED

Roep achter uw hooge berg, Heer,
en ik nader: een schaap;
want uw groote oogen overal,
elk oor hoort uw voet,
uw gouden tranen op den nacht -wand.
De gele wolk rookt
beneden uw oude voet ;
de reuk der aarde voor uw mond;
vruchten en groenten:
een lauwe zuil van geur
langs uw handen;
de broei der aarde
een offer;
en uw omgang:
het verguld gelaat der zon;
Heer, luister:
het groen orkest der draaiende aarde,
als een muziek-tol
aan uw open ooren.
Heer, Heer, mijn vader,
roep achter uw hooge berg
uit uw witte baard;
zet mij op uw knie
als een kind.

WIES MOENS
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ERNST ZAHN, Lotte Eszlinger, vertaling van Anna van
Gogh-Kaulbach. Wereld Bibliotheek, Sloterdijk.
Deze roman van Ernst Zahn is goed en zuiver werk. Een verhaal
van middenslag menschen, gezien door den helderen en verstandigen blik van den schrijver. Lotte Eszlinger vergeet te snel de
groote liefde van haar jeugd, en treedt in een kalm welstandig
huwelijk. Veel later eerst ontmoet zij dezen geliefde opnieuw. Het
vervolg laat zich raden. -- Zulk een boek is levend, waarachtig,
men kan er geen kwaad van zeggen. Toch ~ als men het in de
herinnering herziet, voert het maar een mat leven. Het is levend,
maar niet schoon, meer overdacht waarschijnlijk dan door den
schrijver zelf doorleden. ~ Verloren liefde, nieuwe hoop, berusting — zij kunnen altijd aanleidingen tot blijvende schoonheid
worden. Maar deze schoonheid, de hartsdiepe lang nagonzende
toon, kan alleen ontstaan, ~ wanneer de schrijver zelf zijn eigen
hoop of liefde met die van zijn figuren samensmelten laat. Een
eenvoudig proces. We zijn allen menschen, die verloren hebben
en soms weer hopen. Precies eenzelfde gewoon geval van een
gewone vrouw (Frau Fönsz), die weer opnieuw wil leven, — is
in den geest van den stervenden Jacobsen omgegroeid tot den
sidderenden toon van heimwee en schoonheid, die zijn onvergetelijk afscheid aan het leven werd.
Maar als een schrijver, langzaam verkoeld door de routine, het
geval buiten zich als geval gaat zien, het verstandig overdenkt,
wanneer de verstrooiïng van het voortgaande leven hem van
de diepste bronnen zijner eigen herinnering gaat scheiden, —
dan ontstaan boeken als dit. Matte boeken die levenswaar zijn,
omdat de gewoonte van het goed gadeslaan blijft, ook als de
innerlijke trilling reeds verstorven is. Maar het wordt dan een
levenswaarheid, die geen schoonheid en geen innerlijke melodie
meer bergt, omdat er geen innerlijke vereeniging meer heeft
plaats gehad. Men kan zulke boeken objectief noemen. Maar
een eerenaam is dit niet.
DIRK COSTER
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Le Comédie Française. Alfred de Musset. Kon. Schouwburg
Den Haag.

Waarschijnlijk is 't allerbeste, dat Musset voor 't tooneel schreef,
't geen hij ~ door Rachel geïnspireerd ~ begon en nimmer voltooide. Zijn „Les Caprices de Marianne" die met „1l ne faut
jurer de rien" ging, zijn slechts een bewijs, hoe in een land van
tooneeltraditie de dichter steeds in staat zal zijn, om zijn ge~
voelens uit te zetten in speelbare lyriek.
Ter eere van een centenaire hadden wij dezen Musset -avond
gaarne verontschuldigd; conventioneele officieele verplichtingen
kan een officieel, gesubventionneerd theater niet ontloopen.
Maar dit excuus bestond er niet.
Ons inziens had het meer op den weg gelegen van een Alliance
Française, dezen aanslag op Hollandsche guldens te voorkomen.
Zelfs een Comédie Française moet leeren beseffen, dat het niet
voldoende is, dat men zijn rollen kent, maar het „étre à la page"
is ook van noode.
En wat kan Musset ons nog zeggen?
De Haghespelers. Herman Teirlinck's Vertraagde Film.
De heer Stellwagen blijkt tot de puur verstandelijken te behooren, die meenen dat het voldoende is het scherpe, zoo niet
verscherpte verstand, als een vlijm lemmet te hanteeren, als zou
in de anatomische ontleding de psychische analyseering van een
kunstwerk gelegen zijn. Gelijk Röntgen- stralen schijnt zijn geest
slechts het karkas van 't woordencomplex te reproduceeren ; elk
letter-woord wordt verstaan in zijn algemeenen reëelen zin, maar
de innerlijke en innige beteekenis van 't woord, de wondere
omhulling, die het organisch zinverband, het levende rythme
schenken, de onzichtbare glanzing van zielsafschijning of sfeer,
dit al schijnt dezen regisseur de storende nevel, die slechts de con-

toeren hinderlijk vervaagt.
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Al te veel werd hier gelezen: „woorden, woorden, woorden l"
En dit woordelijk verstaan buiten alle verband, buiten den vollen
zin, voerde bij slaafsche toepassing tot zinledigheid, of leidde tot
supprimeeren, waar 't zinlooze van toepassing werd beseft.
Deze feitelijke onjuistheden noemen wij niet het eerst, omdat
deze mistastingen bij plaatse beslissend zijn, maar wijl het
feitelijke dier dwalingen als even zoovele proeven den regisseur
wiskunstig -zuiver hadden moeten bewijzen, dat het juiste verstaan der bedoeling, dat toch de theatrale verwezenlijking vooraf
dient te gaan, hem in 't volkomene ontbrak. En dat deze doorslaande bewijzen niet gezien werden, is een gevolg van verblinding, het noodlottige gevolg van 't blinde geloof in de onfeilbaarheid der verstandelijke vivisectie-behandeling.
Het blijft een verdienstelijke daad dit werk voor het voetlicht
gebracht te hebben, begrepen te hebben dat de Haghespelers al
te wezenloos in hun tijd kwamen te staan, door 't gemis van
kontakt met de levende, moderne litteratur. Een moedige daad
zou dit brengen te noemen zijn, indien de verwezenlijking ge
dat men zich alle moeilijkheden der verlangde oplos~-tondha,
singen volkomen bewust was. Zoo hier van moed te spreken is,
dan zou het de vrouwelijke moed zijn, de kortzichtigheid die
't volledige gevaar niet ziet.
Alle kunst ontbloeit aan een fond van sensualiteit. 't Volkomen
gemis kan nimmer de verheven ontstijging vervangen, zoomin als
de vondst van rappen geest de intuïtie gelijk is. En als laatste
onmisbare gesteldheid, waarvan de afwezigheid luchtledigheid
deed ontstaan, waar sfeer verlangd werd, zij de verbeelding te
noemen. Verbeelding in staat tot aanvoelen en herkennen.
Wanneer de Man en de Vrouw in II zich in herinnering gaan
zien, dan geeft Teirlinck aan: „zij lijken wel uit een andere eeuw,
zoo kleurig en onecht doen hunne kleeren aan. Zij zijn geheel en
al de kinderen der illusie."
't Bedoelen is hier duidelijk : een schoone styleering van ver
schoon, dat de. illusie van 't irreëele geeft. En wat moes--zonke
ten wij aanschouwen? De meest nuchter reëele voorstelling van
Louis XVI tijd. De voorstelling van verleden werkelijkheid,
zooals wij deze op 't bal masqué geregeld verschijnen zien.
Ging al te veel verloren in de puur verstandelijke opvatting,
hiertegenover staat, dat veel schoons werd bereikt, dat nu in
zuivere styleering mocht groeien, dat nu op beslissende plaatsen
het volle licht viel, op definitieve woorden het juiste accent, wat
nimmer zoo zeer en zoo juist het geval had kunnen zijn indien de
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vertooning weelderiger geworden was, meer zinnelijk schoon,
en meer vervuld van Teirlinck's wezen.
Gemeenschapskunst noemt Teirlinck zijn film. Voorshands is dit
woord in deze beperking te verstaan : kunst, welke een gemeenschap, in tegenstelling met kring van louter kunstzinnigen, kan
boeien. De opvoeringen in Brussel vonden een publiek uit alle
maatschappelijke lagen, in warmbloedige geestdrift; de opvoeringen in Den Haag hebben een publiek van bepaalde geestelijken
stand geboeid. En al moge de verstandelijke opvatting hier de
geheele schuld dienen te dragen, dan valt die zware last niet geheel en al op den regisseur, wijl toch zijn intellectueel beschouwen
karakteristiek Hollandsch is. Door een overwicht van het verstandelijke zou bij ons volk de volkomen appreciatie toch uitges•
sloten zijn, ook al zou hier de uiterste lijn van bereiken benaderd
zijn. En dan nog, het volkomen begrijpen zou toch niet tot volkomen zuivere en algeheele realiseering gevoerd hebben. Want dit
mogen wij niet vergeten, dit spel is de eerste proeve van gewijzigd inzicht. Dit Teirlinck's vernieuwde inzicht ligt in de conceptie, in de innerlijke structuur uitgesproken, doch zijn taal
toonde in detail-verzorging en in beeld, dat hier de evolutie zich
nog niet had voltrokken.
Toch had hier meer gestreefd kunnen worden naar harmonische
oplossing en vaak reeds te bereiken door een simpel opvolgen der indicaties. Minder stprend zou vlak-pretentieloos de
taal van den Lanterenman geklonken hebben, indien hij werkelijk
„goedig en saai" het oude ventje geweest was, dat zich zijn
eigen filosofie vertelt. Nu was 't klankvol gewichtig oreeren.
Als jongeling en meisje zijn man en vrouw één wanneer hun
liefde, het saam-droomen is van eigen illusie en zielsgroeiïng.
Maar dan ontwaakt de vrouw in 't meisje, en zij is 't die het
reëele bewijs van 't geluk, de appelbeet, de vrucht van den min
begeert. Doch deze realiseering toont den man de werkelijkheid
van 't maatschappelijk leven: de paradijsillusie is verstoord. Het
kind, voor haar, de vrouw, werkelijkheid van 't hoogste geluk,
is hem, den man, werkelijkheid die den droom verscheurt. Beiden
weten het kind op eigen wijs van voelen en inzicht, inzichten
vijandig in 't verre der verwijdering. Maar deze vijandigheid
wordt hun eerst bewust bij 't verbreken van den band, die den
man ondragelijk wordt, op 't zelfde moment waarop hij de mo.
reele bevrijding beseft.
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De beteekenis van dit versterven in haar armen, dit dood-gaan.
tusschen bei, was één der schoonste momenten. Deze noodwendigheid van haar smart en van zijn egoïstische vrees en woede,
tot de wild uitbrekende haat, volgeladen met 't instinct van zelfbehoud, van herstel, deze bestiale zelf-verjaging uit 't Paradijs
van louterend geluk, was van doordringende felheid en diepe
menschelijkheid.
En als zeer schoon volgde hierop het ontwaken in III, de vrouw
verwezen in haar droom, te veel één met haar wezen; de man, te
nuchter, in reactie op de daad, die boven zijn egoïsme uitging.
De vrouw gaf het bedoelen van den auteur in den juisten toon van
't laatste „Vaarwel"; de man zijn weer-keer in de realiteit van
't leven, met zijn geprevelde opmerking over 't verloren horloge.
De Vertraagde Film.
Het „vertraagde" werd niet juist verstaan. Het moordend langzame tempo der eerste voorstellingen werd allengs meer normaal, doch veel ging teloor, wijl niet werd ingezien dat het tempo
niet volgens artistieke inzichten te regelen is, maar eer de te beluisteren ademhaling genoemd kan worden.
Drenkelingen hebben, tot het leven gekeerd, vaak verklaard.
dat zij deze herinnering aan 't laatste bewustzijn behouden hadden: het was hun, alsof in een ondeelbaar oogenblik heel 't afgelegde leven voor hen opensloeg. Zoo licht een landschap in
bliksemflits even algeheel op, of wel, het was hun, alsof hun
leven zich bliksemsnel als een banderol ontrolde. Het tweede
bedrijf geeft deze tijds-ioon, waarop in herinneringsbeelden het
bestaan zich ontrolt, vertraagd tot langer duur, zoodat het rustig
't oog voorbij kan trekken als een film. Wel ontstellend was dus
hier de opvatting, als zoude hier een film te aanschouwen zijn,
vertraagd tot het defecte, hoewel zeer beslist, doch dan ten opzichte van voor- en naspel, een zekere vertraging bedoeld was.
Deze vertraging mocht echter niet het lang-durende bewerkstelligen, maar diende tot rust en wijding te verbreeden.
Fataler in zijn gevolgen was echter de te langzame inzet van het
eerste bedrijf. Hier toch geeft Teirlinck aan:
„Over het gansche bedrijf, lichamelijk-hoekig, vlug nerveus en
karikaturaal spel, sterk van verve en contrasten."
Het karikaturale, het hoekige, de contrasten, zijn het natuurlijk
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gevolg van 't vlug -nerveuse ; van de verheviging, in nerveuse
versnelling naar de verbeelde realiteit. Tevergeefs werd getracht
door letterlijke verbandlooze toepassing de noodwendige onwezenlijkheid te bereiken, de onwezenlijkheid, die ontstaat door
opvoering boven het uiterlijke wezen uit.
De politieagenten waren hier de hinderlijke copieën van ver
uit grollige revue, voor 't karikaturale misten zij 't-schijnge
kontakt met de realiteit, waarvan de karikatuur toch nog altijd
karakteristieke beelding is, 't zij tot het striemend felle, of 't gulle
groteske.
Zoo was Zot- Lowietje een piepend mekaniek; de „wijde armzwaai" van wie tastend gaat in 't duister van verschemerden geest
was hier ondenkbaar.
Schijnbaar luttel verzuim, doch teekenend, was de afwezigheid
van het in I aangegeven „gerinkel van een tram, of gekrijsch van
een auto- klakson er tusschen door". De telkens opklinkende
kreet van de hijgende stad van hedendaagsche realiteit, die beelden wekken zou in contrast met de aanschouwde realiteit, die
roep kon hier gesupprimeerd worden, louter en alleen, wijl het
verlangde contrast toch niet te bereiken was.
Het dynamische van de man-en- vrouw -tragiek, want niet het
leed tijdens het proces, maar de onherroepelijke voortbeweging
van eerste onbewuste liefdesaanvoeling tot het moment, waarop
zij beiden vervreemd — vreemden door 't elkaar leeren zien,
heisch doorzien — tegenover elkaar staan, dit dynamische is
Teirlinck's bedoelen. En dat „de man" en „de vrouw ", die
elkaar beslissend in d'oogen zagen, steeds voortbewogen zullen
worden met dezen levensdonkeren onderstroom, dit is 't essenti
bedoeling. Vandaar, dat beiden hier gevoegelijk de-eldr
ongenaamden konden blijven.
In II, waar gewekt wordt, wat eens in prille blijheid op den bodem
der maagdelijke zielen ontbloeide, gewekt door eigen herinnering, was 't beeld dier jeugd -vizioenen al te zeer gevoelloos ingeschoven tafereelen van middelmatige, gemaniëreerde dansprestaties, een ingestudeerd resultaat, inplaats van de beminnelijke
onschuld in ietwat popperige sprookjessfeer bevangen. Het be
vangene ontbrak; zoo was 't den vertolkens ondoenlijk ons den
indruk te geven, dat zij de weerspiegeling van 't eens beleefde
aanschouwden, en werd aldus noodwendig hun spel te zeer
reactie, want het was nu, of die voorstellingen slechts eigen
jeugd - herinneringen opwekten. Wel hadden zij niet zoo ver van.
deze beelden behoeven te staan; te vaak toch was 't, of zij uit.
,
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diepliggend verlee aanschouwden, terwijl bei toch jong (hij is
21 jaar) nog zijn. Doch laten wij ~ liever dan bezwaren te
noemen ~ verklaren, dat Ella Reicher ons verrast heeft: reeds
haar opkomen in I was simpel en schoon, (leerde zij van Sonja
Alomis ?) en vaak trof de gevoelige en zuiver vertolkende klank
van haar stem, 't sobere van het gebaar, terwijl zij in vorige
creaties steeds hinderlijk aan ietwat theatrale declamatrice her~
innerde. Ontroerend was bovenal, hoe zij de wonderlijke ver~
wezenheid, als dronken in den roes van 't onbegrijpelijk gebeuren,
wist te geven.
Naast den regisseur heeft zeker Van Dalsum hier zijn invloed
doen gelden, zijn tegenspel moest wel tot hooger kunnen en
zuiver inzicht opvoeren.
Al kon hij zijn dramatische kracht niet immer in 't smartelijke
bedwingen. zijn creatie van „De Man" behoort tot het allerschoonste, dat wij ooit in Holland zagen. Simpele gebaren, als
't doen vallen van de roos, die dood ging, de schreiende vreugd
van jeugdgeluk, zij waren de sublieme momenten van deze vol
ingeleefde creatie, die ondanks de subtiele bestudeering-komen
niets inboette aan spontane kracht en schijnbaar onbewuste
teekening.
Mooi was „De Dood" als verschijning en van geluid, verdienstelijk het Wilokswijf, terwijl de overige spelers hier ongenoemd
kunnen blijven, tenzij wij van 't Geheugen reppen moeten, wier
verdwijning 't feeërieke miste. Ja, eer geleek zij de berustende
calvinistische, onbewogen in 't strakke gebaar, dan het symbool
van stralend verlee, dat 't duivels bittere van meedoogenlooze
waarheid in breede plooien van glans verbergt.
Verdienstelijk noemden wij deze opvoering, doch als daad, nu
zoo veel minderwaardigs door de twee voornaamste gezelschap
gebracht wordt, werd zij belangrijk en verdient zij erken--pen
telijke aandacht. Doch alleen wanneer zij beteekenen zou een
nieuw begrip, een meer modern en meer nationaal verstaan van
roeping, alleen in dat geval — dat helaas als vaag vermoeden
niet eens gekoesterd mag worden zoolang kenmerkende teekenen ontbreken — zouden wij Teirlinck's verschijning op ons
tooneel van toekomstige beteekenis kunnen achten.
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(DUITSCH VAN ALEXANDER ELIASBERG)
-

(Slot)

Ich habe es sehr gern, wenn ich Fieber habe, und ich
glaube, dass der Mensch krank sein muss. Früher war
ich niemals krank, und glaubte an keinen Schmerz. Aber
jetzt verstehe ich alles und hab sogar mit Lust Lesen
und Schreiben gelernt...
Mitten im Walde ein Kreuz, jemand liegt da begraben.
Ich setzte mich hin und hatte keine Angst ... Um Mitternacht stieg der Nebel unter den Tannen auf, der Nebel hauchte mich kalt an, da packte mich der Gram am
Herzen ... An meinen ganzen Kummer musste ich denken ... Der ist wohl einen schweren Tod gestorben,
dass er mitten im Walde beerdigt ist ... Hat wohl viel
Leid empfangen, wenn er auch nach dem Tode Gram
um sich sät .. .
Gräme dich nicht, Bursch, trauere nicht, wirst nicht viel
von deinem Schicksal verlieren. Bist noch jung. Der
Krieg wirft die ganze Welt um, aber eine einzelne Seele
wird wie eine Erbse im Sack ruhig ans Ziel kommen.
Wenn du nur dein Leben schonst...
Uns sind nur fromme Bücher erlaubt, du bemühst ganz
umsonst die Schwester, sie hat kein Recht. Erzähl dir
lieber selber was, das ist besser.Wenn ich liege, schliesse
ich die Augen und sehe alles, was ich will ... Ich habe
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es gelernt. Nur eines kann ich nicht erreichen: eine Tür
kann ich im Geiste nicht aufmachen. Wenn ich zu einer
Tür komme, muss ich mir wieder etwas neues ausdenken . ..
Ich möchte gern die fremden Länder nicht als Soldat besuchen. Ich hab es furchtbar satt, um mich herum Angst
wie Korn auszustreuen. Nein, friedlich möchte ich sie
besuchen, als Mensch ... Wenn ich jetzt in eine Stadt
komme, schäme ich mich, ich weiss selbst nicht warum.
Ich fürchte den Menschen in die Augen zu schauen .. .
Man sagt: alles ist so, wie es sein muss ... Warum kann
man dann den Menschen nicht in die Augen schauen ? . .
Eine böse Sache ist der Krieg...
Meine Seele habe ich im Kriege begriffen. Ich bin ein
braver Mensch und gut gegen die Leute. Hier habe ich
nichts zu suchen. Ich habe nichts eigenes, alles ist Kommiss ... Sogar meine Seele gehört mir nicht... So will
ich gern alles hergeben, auch die Seele...
Da ich weiss, dass das Tier keine Seele in sich hat, so
ist es auch keine Sünde, es zu erschlagen, man braucht
es nicht zu beichten. Das liebe Vieh braucht nicht lang
zu leben, denn es hat keine Sünden abzubeten. Wir haben aber Mitleid mit dem Tiere, weil dem Menschen
eine grosse Seele gegeben ist. Er kann sich alles leisten:
seine Seele langt selbst für den seelenlosen Stein, darum
hat es mit allem Mitleid...
Was feilschst du mit mir? Wenn du mich liebst, so
werde für immer mein. Du kommst aber mit Fragen: ob

ich trinken werde, ob ich dich schlagen werde, ob ich
andere Mädels lieben werde? Wenn du es mir nicht
selbst ohne jede Ueberlegung glaubst, so liebst du mich
nicht, und ich will dicht nicht...
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Auch unsereins erlebt im Kriege Wunder. Was es war,
weiss ich nicht. Ich konnte nicht weiter, blieb zurück
und legte mich in einen Graben. Ich denke mir: sie gehen
nicht weit, ich hole sie noch ein... Ich liege da und
höre: sie gehen und gehen... Der Morgen ist schon
nahe, ich kann aber nicht aufstehen ... Ich höre, sie
gehen noch immer, lauter Infanterie. Die Stiefel hallen
laut, sie gehen stramm im Schritt und Tritt... Ich denke
mir: Mein Gott, was ist es denn? Wir haben hier gar
nicht so viel Soldaten, — sind es am Ende Deutsche?...
Ich hebe den Kopf über den Grabenrand und sehe: die
ganze Chaussee ist, so weit man sehen kann, voller Leichen ... Sie sind nach den Truppenteilen aufgestellt
und haben alle weisse Totenhemden an... Man hört
das Trampeln, sie schweben aber wie Nebel daher,
regen sich nicht ... Da erstarrte ich vor Schreck...
Was hab ich denn gewollt? Kein Blut vergiessen, sondern wie ein Christ im Kriege Hilfe spenden ... Ich hatte
Glück und kam in eine Sanitätsabteilung .. Ich fahre
die Verwundetentransporte und versehe die Pferde...
Das ist meine ganze Arbeit.,. Mein Herz lechzt aber
nach mehr, ich kann ja lesen, habe Mitleid mit den Menschen und verstehe fast alles.,. Ich müsste ein Examen
ablegen... Mancher andere macht keinen Unterschied
zwischen einem Pferd, einem Verwundeten oder einem
Buch,., Wenn er nur zu fressen kriegt,.. Mich zieht
es aber zu grossen Sachen hin. Ich würde gern hungern,
wenn ich nur alles zeigen könnte, was ich kann,.,
Am meisten würde mich interessieren, einmal ein Telegramm zu bekommen. Ich habe noch nie eines bekommen, ich würde wohl mehr als vor einer Bombe
erschrecken...
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Ach, wer soll uns lieben, wir sind ja äusserlich gar zu
unansehnlich. Die Herrschaften können nicht essen,
wenn sie uns anschauen. Die meisten schauen uns auch
nicht an, und wer uns anschaut, der sieht uns nicht.
Wer hat Lust dazu,..

Wieviel verstümmelte Kinder ich hier gesehen habe!
Einen Judenjungen kann ich gar nicht vergessen. In
einer einzigen Stunde haben ihn die Soldaten zu einer
Waise gemacht. Seine Mutter erschlugen sie, seinen
Vater hängten sie auf, seine Schwester schändeten sie
und quälten zu Tode. Und so blieb er allein, ist nicht
mehr als acht Jahre alt und hat noch ein Brüderchen,
einen Säugling bei sich. Ich will recht freundlich zu ihm
sein, gebe ihm Brot, will ihm den Kopf streicheln. Er
schrie aber auf wie ein Vampyr und rannte davon über
Stock und Stein. Er war mir schon aus den Augen verschwunden, aber ich hörte noch immer, wie er vor
Kummer und Verwaistheit wie ein Tier heulte...
Lieber eines muss ich mich wundern: alle Soldaten, die
ich kenne, ohne Ausnahme schämen sich vor einem
Klavier. Es gibt manchen frechen Kerl, der im Stande
ist, mitten auf der Strasse alles zu machen, kaum legt er
aber die Hand auf die Tasten, so muss er erröten. Sagt
nichts, flucht nur unflätig. Die .Herren kennen diese
Scham nicht, das macht die Gewohnheit...
Es kommt vor: wenn ich etwas Gutes erlebe, wenn ich
einen Brief von daheim bekomme, in dem man mir
schreibt, dass alles in Ordnung sei und dass alle mich
grüssen, so wird meine Seele lokker, und ich fange an,
mir allerlei zu denken und in Gedanken zu sündigen.
Nein, der Mensch muss eine gespannte, straffe Seele
haben, damit die Seele immer nur an eines denke, nur
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so kann man der Sünde aus dem Wege gehen...
Ich las hier ein Büchlein von der Liebe... Es kommt
mir so sonderbar vor, ich kann es nicht recht glauben.
Vielleicht ist es bei den Herrschaften so... Wenn ich
es mir so überlege, so stimmt es, dass es am Wichtigsten ist, das Allerbeste zu finden, Aber das glaube ich
nicht, dass der Mensch wegen seiner Liebe sein Brot
und seine Wohnung opfert ... Bei uns ist die Liebe
schwer und meistens tief in der Seele verborgen...
Aber unser Leben ist vernünftig .. .
Und er kam ins Jenseits. Vor ihm erhebt sich ein graues
Tor, ist mit rostigen Schlössern zugesperrt. Das Tor
und die Schlösser sind so gross, dass er sich gar nicht
ausdenken kann, wie durch das Tor zu kommen. Er
klopft mit seiner sterblichen Hand, es klingt aber so
leise, wie wenn ein Spatz übers Dach geht. So steht der
Mensch alle Zeiten vor dem Tor und kann nicht erfahren, was hinter dem Tore ist: die Hölle oder das Paradies. Diese Strafe hat der Herr für die Kleingläubigen
erdacht...

Du sagst, alles sei eins. Was ein Mensch nicht alles
sagen kann! Aber ein Klotz bleibt sein Lebtäg derselbe,
die Würmer nagen ihn sogar immer neu. Doch der
Mensch... Es gibt auf der Welt den Tag und die Nacht,
es gibt auch allerlei Sonnenauf- und -untergänge. Und
der Mensch ist zu jeder Stunde verschieden. Die Seele
ist wohl dieselbe, aber sie gibt zu jeder Stunde einen
anderen Widerhall. Mit der Sonne fühlt sie Freude und
Leben, mit der Nacht --- Trauer und Tod; der Schlaf
ist wie eine Mutterhand: er schliesst einem die Augen
und gibt ihm Ruhe und Liebkosung. Schau dich nur im-
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mer um und pass auf alles auf, dann wirst du manches
sehen. Du sagst aber „alles sei eins"!
Ueber die ganze Welt hat sich der Krieg ausgebreitet. .
Es gibt nur einen Ausweg aus ihm: ins Jenseits.. Wenn
ich wüsste, was dort für ein Leben ist, wäre ich schon

längst weg...
Der deutsche Kopf ist wie eine gute Fabrik: du ölst ihn,
und er arbeitet vortrefflich, ohne Störung. Was sind
wir dagegen?... Vor allen Dingen hat man uns zu viel
geschlagen. Auch mir träumt auch heute noch nichts als
Schläge. Lehren tut man uns nichts, nur quälen und

peinigen...
Ich werde mich wohl am Flusse hinlegen, aber an einem
See oder einem anderen stehenden Wasser tu ich es
auch um einen Tausender nicht. Ich habe dieses erlebt.
Ich verzankte mich einmal mit meiner Alten, ging zum
Schenker ins Kirchdorf nach Schnaps und setzte mich
auf dem Heimwege ans Ufer eines solchen Sees. Ich esse
zum Schnaps Kringel und wünsche meiner Alten alle
Teufel an den Hals. Ich betrank mich ein wenig und
schlief dann, bis der Mond aufging ... Wie der Mond
aufgeht, öffne ich die Augen und sehe auf dem Wasser
Kreise... Wie wenn ein Fischchen darin spielte...
Aber ganz wie ein Fischchen... Es sind aber keine
Fische, sondern grüne Menschengesichter, ohne Mund,
mit hervorquellenden Augen... Die Gesichter schliessen sich zu einem Kreis und strecken sich wie auf Stengeln aus dem Wasser dem Monde entgegen... Der
Stengel ist dünn wie eine Saite, und die Gesichter erheben sich wie die Sonnenblumen über dem Wasser, und
rollen die Augen hinauf... Da begriff ich, dass es
Totengesichter sind...
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Man liess mich ein, und ich sah mir die verschiedenen
Tiere und Vögel an. Eine unsagbare Herrlichkeit. Die
Vögel haben Federn wie der Regenbogen und Augen
darin wie Edelsteine. Und es gibt solche Tiere, dass
man es kaum glaubt. Da ist beispielsweise der Löwe,
der König der Tiere. Um ihn herum stehen die Leute
und gaffen, er aber liegt unbeweglich da und schaut
durch einen hindurch, als wäre es ein leerer Platz. Er
sieht wohl etwas Eigenes, was wir nicht begreifen.
Unter seinem Fell fühlt man eine Kraft wie Gusstahl,
und seine Ruhe ist schrecklich...
Er war een merkwürdiger Mensch. Man fürchtete ihn
und schämte sich vor ihm, aber es war nicht zu verstehen, was für eine Kraft in ihm war. Er war schwach
und kränklich, trug eine Brille auf der Nase und ging
immer mit einer Krücke. Aber seine Seele war licht und
mitleidsvoll, und in dieser Seele lag die grosse Kraft...
Hier ist es so traurig ohne Vögel. Wenn ich mich an
meine Kindheit erinnere, muss ich nicht nur an die
Schläge, sondern auch an die Vögel denken. Wenn der
Vater mich nicht fortlässt, übernachte ich in den Gemüsefeldern. Da gibt es viele Hollunderbüsche, für die
Vögel sind sie das grösste Vergnügen, und Beeren
ringsum. Die Sonne ist noch nicht aufgegan--sträuche
gen, aber im Gebüsch regen sich schon die Vögel und
probieren ihre Stimme. Ihre Stimmen haben des Mor
ihre eigene Sonne. Eine solche Freude liegt in-gens
ihnen, dass die Sonne gar nicht anders kann, als auf
diese hellen Rufe zu erscheinen, sie hält es einfach
nicht aus...
Alles is Betrug, du bist dumm, wenn du allem glaubst...
Da flattert eine Schwalbe, und du glaubst, sie habe keine
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Sorgen ... Sie flattert aber nur, um sich den Magen zu
füllen ... Alle sind so, jedes Weib und jede Hündin; du
aber glaubst, sie freue sich nur der Sonne... Alles ist
Betrug ... Dass aber der Mensch glauben muss, dagegen
sage ich nichts... Man sage mir nur, woran ich glauben
soll, ohne dass es dumm sei ... Ich weiss, wenn der
Mensch seine Seele auftun könnte, wenn er sie wenigstens sich selbst öffnen würde, so würden die Menschen
begreifen, was man glauben muss ..
Abends vor dem Einschlafen war es oft sehr interessant. Wir redeten miteinander, bis es uns übel wurde.
Was wir da nicht alles durchnahmen: mit Gott fingen
wir an und mit den Frauenzimmern hörten wir auf...
Daheim habe ich aber niemand, mit dem ich ein Wort
reden könnte. Habe mich müde gearbeitet, lege mich

hin und versinke sofort ins Jenseits. Ich werde doch
nicht mit meiner Frau diskutieren...
Der Traum ist die einzige Freude ... Wenn man nicht
schläft, so lebt man nicht... Im Traume sieht man sein
Heim und redet mit allen wie ein Mensch... Was erbitte

ich mir jetzt, wenn ich vor dem Einschlafen bete und
mir die Stirne bekreuze?... Ich spreche wohl die vor
Gebete, dann aber: „Herr, lass mich von-geschribn
meinem Heim träumen..." Wenn man nicht die Träume
hätte, so wäre es viel schwerer...
Hier habe ich Freunde. Daheim habe ich keine gehabt.
Nur eine Frau und Kinderchen. Ich härme mir ihretwegen wohl das Herz ab, aber sprechen kann ich mit
ihnen nicht... Doch hier habe ich angefangen, klüger
zu werden, habe gelernt, den Menschen zu verstehen,
und bin fähig, eine Heldentat zu verüben. Daheim macht
der Bauch unser Leben viel zu schwer ..
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In alten Zeiten war das Leben anders. Das Volk, besonders die älteren Männer und Frauen wussten alles
und sahen in jedem Ding den Sinn. Wir aber fühlen,
dass das Ding wohl einen Sinn hat, können ihn aber
nicht erfassen. Nehmen wir z.B. diese Blumen, diese
roten Mohnblumen, die zwischen den Drahtverhauen
in den Himmel wachsen; sie blühen sicher nicht umsonst, und ragen nicht nur ihrer selbst wegen zum Himmel empor... Vielleicht tragen sie Gebete für dieKrieger
hinauf... Die Grossväter hätten es vielleicht gewusst...
Wir aber fühlen es wohl, verstehen es aber nicht zu
erklären...
Ich meine, der Mensch lebt mehr als einmal auf dieser
Welt. Manchmalträumt man, dass man im eigenen Hofe
in einem wunderbaren Lande wohne. Und das träumt
man nicht ein Mal, und nicht zwei Mal, sondern fast jede
Nacht. Wenn man so was auf einem Bilde sieht, versteht man es nicht sogleich, im Traume kommt man sich
aber wie ein Fisch im Wasser vor...
Ach, das hübsche Mädchengesicht! Es bewirkt keine
gemeine Tat. Im Gegenteil, es erweicht die Seele.Wenn
so eine hübsche Beere lächelt, hat man Lust, nur Gutes
zu tun. Man ist bereit, alles zu verschenken; das einzige
Schlimme daran ist, dass man sich selbst zuwider wird,
wegen irgendeiner alten Gemeinheit .. .
Warum lieben mich die Weiber so? Ich kan die Strengste besanftigen und verlocken. Auch ein Mädel kann
ich leicht verführen. Nur weil ich so freundlich bin. Unsere Weiber sind es aber nicht gewohnt. Ich locke sie
durch Lachen heran, und wenn sie etwas zutraulich geworden ist, weine ich mit ihr über ihr Leid. Dann kann
ich sie einfach mit den Händen nehmen, sie ist ganz
mein...
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Die Häslein kommen aus der Häsin in einem Sack heraus... In einer Art Fischblase. Wenn der Sack draussen ist, zerplatzt er, und die Häslein fliegen nach allen
Seiten und in die Höhe... So lernen sie springen.
Ebenso ist es mit allen anderen Springern, auch mit den
Flöhen...
Ich arbeitete im Felde bis zur Dunkelheit, wurde müde
und legte mich auf eine Garbe schlafen. In der Nacht
fühle ich etwas Warmes neben mir. Ich taste mit der
Hand, es ist ein Mädel ... Da hüpfte mein Herz vor
Freude... Ich schmiege mich an sie, sie sagt nichts, ich
liebkose sie, sie wehrt sich nicht... Nachher wollte ich
gerne wissen, wer sie sei... Ich rieb leise ein Zündholz
an... Hübsch ist sie, und ich kenne sie gar nicht. Weder
bei uns, noch im Kirchdorfe habe ich eine solche gesehen ... Die Augen sind schwarz und streng ... Sie
stand auf und ging... Ich halte sie an der Hand, habe
mich noch nicht sattgeküsst, aber sie leidet es nicht
mehr... Ich ging ihr nach. Auf der Strasse steht ein
Zigeunerwagen, eine Alte sitzt darin und kleine Kinder
wie Käfer... Kein einziger Mann dabei. Die Meine stieg
in den Wagen, sah sich nach mir nicht mehr um und
trieb das Pferd an... Und sie verschwanden alle im
Schritt... Es war wie ein Traum...
So unansehnlich ist sie, man möchte sie gar nicht anschauen. Ist nur faustgross, hat einen grossen Kopf,
böse Augen, sträubt die Federn, und hockt sich immer
hin wie eine Kröte. Wenn sie aber zu singen anfängt,
so kommen aus ihrer Kehle zarische Klänge und englische Stimmen...
So rein kann man sich nur im göttlichen Tau waschen.
Sie singt so und so, frohlockt wie ein lachendes Kind,
dann wiederholt sie die Klagen der Heiligen über die
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sündigen Menschen, -man kann seinen ganzen Lebensweg vergessen. Und sie singt immer anders, immer
neu, auf andächtige Gedanken bringt einen so eine
Nachtigall...
Adam sieht: die Sonne zieht aus der Erde einen weissen
Stengel heraus. Der Stengel wird immer länger, und die
Blüte auf dem Stengel ist weiss und rot. Die Augen sind
blau, ein goldener Zopf fällt auf die Schultern, der Sinn
ist leicht, die Stimme klingt süsser als Vogelgesang, und
.sie schmeichelt wie ein Kätzchen...
Eine Mutter hat immer zu leiden. Es war einmal eine
alte Mutter, ihre Söhne hatte man erschlagen, einen
nach dem andern hatten sie die Feinde umgebracht.
Alle ihre Tränen hatte sie ausgeweint, beweinte den
letzten mit Blut statt Tränen. War eine schmerzensreiche Mutter, man nannte sie auch die Schmerzens
Mit ihrem Schmerz füllte diese Mutter die ganze-reich.
Erde. Bis ans Ende der Zeiten ist der Schmerz der
Mutter der allergrösste...
Ich war von Kind auf furchtsam. Besonders fürchtete
ich den Donner. Wenn es donnerte, konnte ich mich
vor Schreck kaum halten. Hier verliere ich vor Angst
alle Kraft. Nicht den Tod fürchte ich: mein Leben ist
hier sehr schwer. Alle zeigen auf mich mit den Fingern,
ich sei ein Feigling. Bin ich aber dessen froh?... Ich
würde mein Leben wie eine Zwiebel dafür hergeben,
wenn ich nicht fürchten könnte: hier, nehmt es... Ach,
ich bin hier gar nicht am richtigen Platz, ich gehöre in
ein Lazaret, um den Verwundeten zu dienen. Ich bin
mitleidig und habe eine leichte Hand... Aber dieses
Glück erlebe ich nicht ..
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In die Stube trat ein kleiner grauer Mensch. Sein Ge
ist trocken und dunkel, und die Augen sind scharf.-sicht

„Ich werde," sagt er, „deine Seele holen kommen, wenn
du mich selbst rufst. Jetzt geb ich dir einem Apfel. Wenn
du ihn isst, lebst du aufs Neue. Aber merke dir. Ich
werde dir nichts sagen, aber dein Tod kann nur durch
mich kommen. Leb wohl ..." Und er verschwand. Der
Bauer zittert und schaut immer den Apfel an. Er denkt
sich: „So werde ich bis zum Ende der Welt leben,
werde ihn aber selbst nicht rufen." Und er ass den
Apfel. Und er war auf einmal reich und schön, aufs

beste gekleidet und hatte einen vollen Geldbeutel. Und
von dem Tage an begannen seine Leiden. Anfangsfürchtete er immer, das Gold und die Kraft zu verlieren,
als er aber merkte, dass sein Geldbeutel sich niemals
erschöpfte, fing er an, sich allerlei süsse Sachen zu ver
Anfangs befriedigte er nur seinen Bauch und-schafen.
seine Wollust, aber sehr bald fing er an, Menschen zu
peinigen und zu töten. Dann aber wurde seine Seele
schwach, und er konnte all das Süsse nicht mehr aufnehmen. Sein Leben wurde schwärzer als die Nacht.
Nur dem Teufel zum Trotz bewahrte er noch seine
Seele. Aber als er das Aeusserste erreichte, rief er den
Tod. Der Graue kam am Abend, nahm seine Seele, und
nun ist sie in der Hölle bis ans Ende der Zeiten...
Ist denn ein Toter hier schrecklich? Hier fürchtet man
ihn nicht, hier ist keine Seele in ihm, und sie ist auch
nicht um ihn herum... Hier haben wir alle eine gemeinsame Seele ... Wenn du etwas von ihr in dir hast, so
erschreckst du nicht..,
Es ist, wie wenn ein unsichtbares Netz ringsum gespannt wäre... Wir gehen sorglos umher, bis wir in
dieses Netz geraten... Ist man aber hineingeraten, so
ist est gleich um die Menschenseele geschehen...
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Wenn du hier einen tötest, so lobt man dich noch dafür... Aber man hat davon gar kein Vergnügen... Es
gibt doch nichts Schlimmeres, als eine Menschenseele
umzubringen; wenn man aber schon eine umbringt, so
soll es wenigstens verboten sein ... Dann wird man viel
leichter mit seinem Gewissen fertig ... Man bezahlt die
Sünde mit ihrem vollen Preise und ist sie los .. .
Ich meine, es gibt keine Sünde ... Wenn ich etwas tue
und Gott alles sieht, so ist es doch sein Wille, es zuzulassen oder nicht zuzulassen... Wenn mein Söhnchen
ins Feuer geht, so ziehe ich es heraus und gebe ihm eins
auf den Hintern, und wenn ich es vorher sehe, so lasse
ich es nicht zu... Gott sieht aber alles... Wenn etwas
Böses geschieht, so ist auch das Gottes Wille ... Für
Gott gibt es keine Sünde...
Und wenn es auch die Sünde gibt, so ist sie wahrlich
nicht gross ... Ich lache immer, wie die Menschen die
Sünde fürchten... Alles ringsum ist aber voller Sünde .. .
Wenn man alles mit glühenden Kohlen bezahlt bekäme,
so wäre das Paradies leer ... Auch die grössten Heiligen zerdrücken einen Floh und zertreten das Gras.,.
Ich sah bei ihnen ein spassiges Gefäss auf einen höhen
Fuss; es mag ein Weinglas gewesen sein. Sieht wie ein
Fisch aus. Und in diesem Glase sind allerlei Farben, so
freundlich und süss für das Auge wie eine Frühlingsnacht mit Mondschein...
Das Mitleid drückt mir zuweilen das Herz wie mit einer
Hand zusammen. Alles auf Gottes Welt tut mir so leid,
dass ich weinen könnte. Alles liebe ich, alles bemitleide
ich, jedes Ding ist mir wie mein eigen Kind. Dann gibt
es für mich weder einen Deutschen, noch einen Tataren.
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Ob Käfer oder Katze, ob Mensch oder Stein, alles, ist
schön, alles ist mir lieb, alles tut mir leid. Wegen dieser
zärtlichen Gefühle liebte ich ja Schnaps zu trinken ..
Die Arbeit hat uns furchtbar ermüdet. Früher glaubte
man noch an das Gebot, dass vieler Mühen wegen viele
Sünden vergeben werden. Wenn man sich aber sagte,
dass man beim Arbeiten keine Zeit zum Sündigen habe,
so fühlte man sich so mächtig zur Sünde hingezogen, als
gäbe es auf der Welt nichts Besseres als die Sünde. Ich

glaube, dass zu viel Arbeit für das Seelenheil nicht sehr
nützlich ist...
Ich meine, das Wichtigste in der Welt sind die Feiertage.
Nur des Feiertags wegen nimmt man die Arbeit auf
sich...
Als der liebe Gott die Sonne in den Himmel setzte, da
fing auch das Lachen bei den Menschen zu blühen an.
Man sagt, auch der Sonne sei ein Tod beschieden. Der
ist wohl nicht mehr fern. Schon bei meinen Lebzeiten
haben die Menschen angefangen, weniger zu lachen...
Krieg ist Krieg, aber er ist nichts für die Menschenseele.
Wenn wir auf dieser Welt genug Zeit hätten, so würde
es sich auch lohnen, über den Krieg nachzudenken.
Aber das Leben ist kurz, und in dieser kurzen Spanne
muss man seine Seele für ewig lebend erhalten. So kitzelt der Krieg einem nur das Fell, man hat nur eine
Sorge: sein Seelenheil zu bewahren, sei es im Kriege,
sei es im Frieden...
Er bittet: Gott, lösche dieses Feuer, lass mich wieder
auf die Erde, ich habe jetzt gelernt, ich werde ein neues
Leben anfangen. Das Feuer erlosch, und die Erde tat
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sich auf. Er sprang auf die Erde und hatte im Fluge
sein Gedächtnis verloren. In seinem neuen Leben stellte
er solche Sachen an, dass man ihm nach seinen Tode ein
dreimal so starkes Feuer anzündete...

Halt, schweig, hör auf ein feuriges Wort. Der Himmel
redet jetzt und die Hölle. Die Menschenrede ist ver
Wer die Geschütze und die Flugzeuge erdacht-stum.
hat, weiss ich nicht. Ichweiss nur das Eine, dass dadurch
eine grosse Ernte für den Tod bereitet ist. Wenn der
Krieg aufhört, so wird es keinen Tod mehr auf Erden
geben. Und wenn es einen geben wird, dann nur einen
stillen und bescheidenen. Der Tod wird wie ein satter
Blutegel abfallen...
Schreibe dir dieses wahre Wort auf: unser Leben ist
jetzt so, dass man es sich für ewig merken muss. Kannst
du es nicht, so lebe lieber nicht und stirb... Wenn wir
unser jetziges Leben verschlafen, so werden uns auch
die Posaunen des jüngsten Gerichts nicht wecken können. Man soll es sich nicht nur merken, sondern auch
sein Leben lang bis zum Tode nach der neuen Lehre
leben...
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DOOR

URBAIN VAN DE VOORDE
Der Rhythmus ist ein Himmelsflug und jagt sich Träume.
Die Silbenleiter führt zu dauernden Gedanken,
Die Reime sind die Blüten erdentreckter Bäume,
In deren Duft wir zu Entflüglungswesen schwanken.

Terwijl er, eenerzijds, uit de hoogte wordt geprofeteerd
over een „vervallen ars poëtica" schrijft anderdeels op
zijn gewone beeldrijke manier, Theodor Däubler bovenstaande verzen over dit zelfde „ars poëtica" dat dus
ook voor hem geenszins vervallen schijnt te zijn. Onze
tijd is er inderdaad een van vreeselijke verwarring. Tegenover de pretentieuse onverdraagzaamheid van vele
jongeren, die meenen d e kunst te vertegenwoordigen
ofschoon ze nauwelijks iets hebben gepresteerd, staat
de bevangen, aarzelende voorzichtheid van een aantal
oudere kunstenaars, die alhoewel absoluut overtuigd
van hun inzicht in de schoonheid, het blijkbaar niet aan
uit vrees wellicht het te erg te moeten ontgel--durven,
den, of misschien uit argwaan voor de gaafheid van
hun eigen gezond verstand, hun stem te verheffen tegen
het leege, onvruchtbare modernisme, dat leven en ingeving neerhaalt ten gunste van koude stelsels en cerebrale speculaties en maar al te vaak den cultus der leelijkheid heeft ingevoerd daar waar tot nog toe had gegolden dat „a thing of beauty is a joy for ever". De oeroude wetten van de schoonheid, mysterieus en natuur-
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lijk als de wetten van het leven zelf worden verwaarloosd en ontkend. Het éénige dat in alle tijden uit de
kunst tot den mensch heeft gesproken, hem heeft ontroerd, verrukt, gelouterd, geadeld; het eenige dat het
bestaan der kunst, die men anders overbodig en onvruchtbaar zou kunnen heeten, diep rechtvaardigt en
tevens laat zijn de hoogste manifestatie van onze menschelijkheid; het eenige dat van de kunstenaars die
bakens maakt waar Baudelaire van spreekt; dit éénige:
het persoonlijk doorleefde, doorvoelde en doordachte
leven in verband met alle aardsch en cosmisch daarzijn
wordt thans al te vaak geweerd en vervangen door abstracties. De aard dier abstracties verschilt van het eene
kunstvak tot het andere: in de beeldende kunst zijn het
technische oefeningen die ons worden opgedischt als
definitieve scheppingen; in de muziek vervangt thans
cerebraliteit het traditioneele gevoel; in de litteratuur
geeft ons het expressionisme goochelingen met indruk
en beeld — dada heelemaal niets meer. En hier precies
wordt duidelijk hoezeer in alle kunsten dit onbedaarlijk
jeuktegevoel om nieuw te doen eigenlijk een morbide
toestand is; hier blijkt hoezeer het modernisme op een
dwaling berust.
Het menschelijke intellect heeft thans de subtiliteit van
redeneering zoo ver gedreven dat het de meest buitensporige beweringen nog met een schijn van waarheid
belichten kan en een fictief burgerrecht kan bezorgen
aan den twijfelachtigsten, vreemdsten, onbehaaglijksten
indringer, dien de openbare opinie, had hij wat minder
voorspraak, onmiddellijk als ongewenscht uit het land
zou doen zetten. In geweldig geleerd-doende uiteen
waarvan de brosjuurtjes van den heer Theo-zeting,
van Doesburg kenschetsende specimens zijn, wordt
door middel van stug-hooghartige, duistere argumentatie, die teruggrijpt tot het steentijdperk eenerzijds en
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de „negerbeschaving" anderzijds, de voortreffelijkheid
van de nieuwe kunst „bewezen ". Daargelaten dat de
waarde van een kunstwerk niet wordt bewezen, doch
op zich-zelf gelden moet, wat overigens altijd gebeurt
als de schoonheid er werkelijk aanwezig is, verdient
het de aandacht dat de ijveraars van het modernisme
bewondering te over hebben voor de nog kinderlijk onbeholpene, aarzelende voortbrengselen uit den prilsten dageraad der menschelijke beschaving en voor de
ruwe, vormlooze fetisjes van barbaarsche volkeren,
waarvan de sterk uitgesproken accentueering in de behandeling van bepaalde lichaamsdeelen („ideoplastiek”
zooals de heer Van Doesburg dat noemt!) alleen op den
ritus dier volksstammen wijst — iets dat we overigens
terugvinden in de voorbeschaving van Griekenland
onder den vorm van b.v. ithyphallische amuletten —
terwijl de sublieme gewrochten van de klassieke tijdperken der beschaving vaak met superieure gering
ja door een duistere achterhoede met nauw-schating,
verholen spot worden afgedaan. Hier gaat de bewering
niet op als zou men terug te keeren hebben naar de
naïefheid en den eenvoud dier nog frissche en levensgave tijdperken, wil men ontsnappen aan de ontzenuwende overbeschaving van onze eeuw. Want, zelfs
indien het bewezen ware dat er alleen maar heil meer
in deze primitiviteit zou steken, — wat absoluut niet het
geval is --- dan nog is het uitgesloten zich zoo maar
veertig à vijftig eeuwen kultuur van de schouders te
schudden. Bij die gewilde eenvoudigheid, die in laatste instantie aansluiting gaat zoeken bij palaeolithische
sieraden en afgodische negermombakkessen, ligt de
tendens er bovenop. Men kan nog eenvoudig zijn trots
alle kunstvaardigheid; om dit te bewijzen is daar in de
litteratuur de geniale kinderlijkheid van Gezelle die hem
van het hart komt en heel zijn wezen is, natuurlijk en
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ongekunsteld, in tegenstelling b.v. met het cerebrale
naïef-doen van een Else Lasker- Schüler, dat soms den
lachlust verwekt, als o. m. haar vers aan Fr. Werfel.
Onmiskenbaar ligt de leegheid en de gevaarlijke gezochtheid van het ultra-modernisme in de woordkunst
ten toon gespreid. Want daar waar in de andere kun
zich alles laat terugleiden tot gewaarwording, die,-sten
noodzakelijk ultra- individualistisch, zich altijd min of
meer laat verdedigen door spitsvondige argumentatie
of van uit de hoogte orakelende pseudo-geleerdheid,
vergt de dichtkunst benevens gewaarwording ook ver
poëet niet genoeg te voelen, hij moet-stand.Hei
ook denken, en blijven zijn gedachten ook, wat zeer
vaak voorkomt, binnen de perken van het alledaagsche,
iets dat zijn voortreffelijkheid als kunstenaar daarom
niet noodzakelijk behoeft in te krimpen, zoo moet toch
datgene wat hij zegt iets aan het lijf hebben en kan hij
ons niet tevreden stellen met alleen maar woorden,
zonder ons een geestelijk gegeven erdoor mede te deelen. Het verstandelijk element in de litteratuur maakt
de superioriteit uit van deze kunst boven de andere
kunsten. Haar invloed strekt het verst; ze spreekt het
duidelijkst en veel meer treffend dan b.v, de muziek tot
ons volle d i g menschzijn, tot den mensch van gedachte en gevoel. Enkel gevoel heeft de mensch ook
met het dier gemeen. Daarom is het een verkrachting
van het wezen der poëzie, is het afbreuk doen aan haar
eeuwige waarde het geestelijk element in haar te willen
uitschakelen ten voordeele van klank- of kleurgewaarwordingen. Ik weet wel, een woord kan ook nog gelden
door iets anders dan zijn intellectueele beteekenis; de
sonoriteit van het woord heeft'haar waarde. Intuïtief
hebben alle groote dichters der vorige eeuwen dit gevoeld en toegepast, zonder dat ze daarom heele theorieën erover gingen opbouwen. Vondel zingt:
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Heilig, heilig, nog eens heilig,
Driemaal heilig, eer zij God!
Buiten God is 't nergens veilig,
Heilig is het hoogst gebod !

In deze religieuse extaze van zijn ziel komen niets dan
helder-welluidende klanken voor; onbewust werd de
sombere, zware sonoriteit van lange a's en u's vermeden. Van heel andere klank-expressie zijn deze andere
verzen van hem, waar een ondertoon van ernst en angst
door siddert:
Gedoog niet dat de schoonste ziel
Waarop uw oog genadig viel,
Gedoog niet dat de aartsengel sneve .. .

Buiten de klankwaarden wil ik ook gaarne aannemen
dat een woord nog door andere invloeden ageeren kan,
zooals gewaarwordingen van kleur, van licht en donker.
Zulks staat overigens in onmiddellijk verband met een
gansche toonladder die gaat tusschen heldere en zware
klanken. Maar deze bijkomende activiteiten van het
woord voorop te willen plaatsen of zelfs te sterk te
overdrijven is uit den booze. Het woord leeft in de
allereerste plaats door zijn beteekenis; ter wille van zijn
beteekenis heeft de menschheid doorheen lange eeuwen
van geleidelijken vooruitgang het woord verwekt, gevormd, ontwikkeld.
De grootste dichters zijn misschien diegenen, die in de
oertijden van de praehistorie in oogenblikken van smart,
verrukking of ingetogen denken een nieuw woord hebben geuit, het hebben vermocht enkele klanken samen
te stellen tot een georganiseerden zin, allengerhand een
naam hebben weten te geven aan alles wat hen omringde. Het woord als geestelijk gegeven komt wel -iswaar overeen met een lateren trap van ontwikkeling
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dan het woord als klank alleen. Primitieve menschenrassen in de Afrikaansche wouden kunnen even zoo
goed met elkaar onderhandelen door de klanken van
hun tam-tam als door de rauwe keelgeluiden hunner
nauwelijks gearticuleerde taal. Het woord te ontblooten van zijn beteekenis is in wezenlijkheid dus een
terugkeer naar ver verleden perioden van de menschelijke bewustwording. En nochtans werd het gedaan.
Het gansche Fransche symbolisme staat feitelijk in het
teeken van deze strekking en beteekent dus eigenlijk,
niettegenstaande den grooten ophaal van geleerde schriften en „diepzinnige" handboeken als „La Philosophie
évolutive" en „L'instrumentation poétique" van René
Ghil, niets anders dan cultureel verval ... Niet ten onrechte werden deze dichters decadenten genoemd. Een
gansche school, die Rimbaud's „Sonnet des voyelles"
ernstig was gaan nemen --- hij zelf noemde het „1'histoire d'une des ses folies" — en op voorbeeld van den
onvermoeibaren, onuitputtelijken R. Ghil verzen waren
gaan schrijven waarvan de woorden alleen nog een
„orchestrale" beteekenis hadden, dichters als daar zijn:
P. Marius, Eug. Thibault, Sanchon en vele anderen, zijn
in den grond anachronismen, en hoorden, tot hun laatste
konsekwentie herleid, eigenlijk thuis bij ons aller oer
voorvaderen in de spelonken. Dat zwakkere naturen
tegen deze ziekten niet vermochten te reageeren is nog
min of meer begrijpelijk; maar dat een in zijn aanvang
alleszins merkwaardig artiest als Stéphane Mallarmé eraan te gronde is gegaan, lijkt mij zeer bedenkelijk en in
elk geval suggestief. Na de voorloopers van het symbolisme als Verlaine en Laforgue, die, al brachten zij
nieuwe elementen in de kunst, geen afbreuk deden met
de traditioneele wetten van de poëzie, heeft Frankrijk
nauwelijks nog op een sterke lyrische persoonlijkheid te
wijzen. Afgezien van Francis Jammes en later Péguy,
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en, als men zeer toegevend wil zijn Vildrac, — dichters
die als men ze vergelijkt met een Leconte de Lisle, een
Baudelaire of een Verlaine, dan nog sterk in de schaduw
van die reuzen komen te staan --- heeft de Fransche

dichtkunst weinig representatieve figuren te vermelden.
Apollinaire en Claudel zijn de laatste spruiten van de
symbolisten, meestal even duister als deze en veel minder rythmisch dan Régnier en Vielé-Griffin. Met het
symbolisme is de zoo gevierde „clarté latine" langza
schemering van den ondergang verzon--merhandi
ken. Nog ziet men er het aanbreken niet van een

nieuwen dageraad.
Ik geloof dat de kunst onder den invloed staat van de
zielsgesteldheid en de levenskracht van een volk, dat
ze wordt zooals het volk zelf reeds is en niet, omgekeerd, zelf de geaardheid van het ras zou bepalen of
althans wijzigen. Alleen in materialistische en perverse
middens kunnen werken ontstaan als Gourmont's „Nuit
au Luxembourg" en Mirbaud's „jardin des Supplices".

Toch meen ik dat het niet al te vermetel zou zijn te beweren, dat de verwarring gesticht door de woelingen
van het symbolisme en zijn talrijke uitloopers het hare
heeft bijgedragen om het verval te verhaasten en jonge
opkomende talenten reeds van den aanvang aan op het
dwaalspoor te brengen.
Daarom is het van het grootste belang voor de gaaf
heid van onze scheppende vermogens en voor de hygiene van de kunst, om ons heen een atmosfeer te bewaren waarin men zuivere lucht ademen kan, en is die
alreeds bezoedeld door velerlei uitwasemingen van tal
theorieën, al onze krachten te vereenigen om deze-loze
te verdrijven, niet door luchtstroomingen uit het noorden of het oosten, maar rechtstreeks van omhoog uit
de superieure lagen waar eeuwige reinheid heerscht.
Want zoo in de laatste jaren van de vorige eeuw een
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aantal dichters in Noord- en Zuid-Nederland, als Gorter
en van de Woestijne, elk op zijn manier onder den invloed stonden van de Fransche symbolisten, (de eerste
ging in zijn „Sensitivistische Verzen" zelfs orchestraal
te werk als R. Ghil) thans zijn er onmiskenbare sporen
van Duitsch expressionisme in de jongere generatie aan
Bij velen, als Paul van Ostayen zijn het zelfs meer-wezig.
dan sporen. In zijn jongste werk is het eenvoudig -weg
vernietiging, dada, Duitsch import via „Der Sturm" en
dergelijke schriften.
Indien in het laatste kwart der XIXe eeuw de Duitsche
lyriek zich op een schitterende - hoogte had gehouden
met machtige artiesten als Dehmel en Hofmannsthal,
doet zich thans over den Rijn een strooming gelden, die,
ware ze wat meer algemeen, evenveel stof tot nadenken
zou opleveren als de „decadence" in Frankrijk. Geboren
uit het Fransch symbolisme, dater werd ingevoerd door
Stephan George en aanhangers heeft gevonden in
Mombert en Trakl, is er een nieuwe litteraire school
ontstaan, die, nauw verwant met het symbolisme, thans
expressionisme genoemd wordt, waarschijnlijk naar
analogie van een gelijknamige strooming in de beeldende kunst, maar die er echter absoluut niets mede heeft
te zien. Wat, voorzoover ik oordeelen kan, dit litterair
expressionisme het meest algemeen kenmerkt, is h e t
overvloedig gebruik van het beeld dat expressief wil zijn, en meestal onlogisch is.
Het kan niet ontkend dat het beeld in de lyriek altoos
een groote rol speelt. Men zou zelfs kunnen beweren
--- en wellicht niet ten onrechte, dat het lyrisch gedicht op zich zelf niets is dan een beeld, een expressief
in woorden uitgebeelde impressie. Wat ons hier echter
bezig houdt is veeleer het wel onderscheiden rhetori~
kaal beeld, en dan nog inzonderheid die beelden, die
het meest algemeen en voordeeligst worden gebruikt,
r
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als de vergelijking en de metaphoor, wellicht
de éénige die nog niet zóó met de alledaagsche taal
vergroeid zijn, dat ze er onafscheidelijk een wezenlijk
bestanddeel van uitmaken als b.v. metonymie en catachresis. De vraag luidt nu als volgt: wordt de waarde
van een vers bepaald door zijn rijkdom aan beelden, of
ook, is het absoluut noodzakelijk dat in een gedicht
beelden voorkomen, opdat het een goed gedicht zou
zijn? Hierop antwoord ik beslist: neen! En ik voeg er
bij: het beeld is niet alleen overbodig, het is zelfs een
bewijs van zwakte, of althans van gemakzucht, in het
uitdrukkingsvermogen.
Hooger wees ik er op dat het afbreuk doen was aan het
wezen van de lyriek, het woord te willen ontblooten
van zijn geestelijke beteekenis en in dezer plaats andere
werkingen ervan te stellen. Nu is het iets analoogs de
woorden in o v er d r a c h t e 1 ij k e beteekenis te gebruiken, daar waar ze er toch een w e z e n lij k e heb-

ben die veel onmiddellijker werkt. Dit geldt natuurlijk
alleen theoretisch en het is ver van mij te beweren
dat het b.v. verkieslijk zou zijn in de kunst alle figuurlijk
gebruik van de woorden van kant te laten! Reeds de
gewone spreektaal is zoodanig met figuren doorspekt —
tallooze woorden hebben overigens, grammaticaal, een
eerste en dan een figuurlijke beteekenis — dat
zoo iets practisch onmogelijk zou zijn en ten andere
bespottelijk. Maar in beginsel dient onderlijnd, dat het
sterker is een idee of een impressie tot uiting te brengen
met de onmiddellijk daartoe in oer-beteekenis geëigende
woorden, dan wel de hulp in te roepen van andere,
waarvan de beteekenis op de een of andere wijze, min
of meer verwant is met het uit te drukken gegeven, en
die men gebruikt, meestal omdat ze het dichtst bij de
hand liggen. Simplistisch uitgedrukt: als men b.v. tot
een meisje zegt: je bent een bloem, om haar duidelijk te
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maken hoe mooi en frisch ze is, dan is dit in den grond
of gemakzucht of onvermogen in meer rechtstreeks
daartoe geëigende woorden te zeggen, hoe mooi en
frisch ze eruit ziet; men zou heel wat langer moeten
zoeken naar passende, expressieve woorden, misschien
zou het zelfs volstrekt niet gaan haar elementair te zeggen hoe schoon men haar vindt. Daarom roept men
liever maar onmiddellijk de voortreffelijkheden van een
bloem op --- met het gevolg dat men eensdeels v a a g
blijft, en tevens o v e r d r ij f t. In deze dubbele omstandigheid, die logisch beschouwd, een dubbel gebrek is,
dat zich bij elk beeld gelden doet, ligt nu merkwaardiger wijze de artistieke beteekenis van het beeld. Eenerzijds laat de vaagheid de gewenschte ruimte over aan
het spel der imaginatie, die er zich naar hartelust nog
een en ander bij dichten kan, en anderzijds wordt door
de overdrijving (1'art commence avec l'exagération!) de
impressie als het ware in de oneindigheid geprojecteerd.
Hier dient echter opgemerkt, dat het vooral bij het
z inn e 1 ij k beeld is dat deze beide factoren optreden.
De beelden van geestelijke orde, in hun aard reeds
abstract, springen niet zoo onmiddellijk in het oog, liggen niet boven op het rythme als waterlelies op een
vijver, doch zijn meer erin opgenomen, ermee versmolten, zooals doorweekte blaren nagenoeg één zijn met
het water. Ze zijn als het ware een wezenlijk bestand~
deel van 't rythme geworden en dragen bij tot de intensiteit ervan, anders dan het zinnelijk beeld, dat het rythme
veeleer belemmert of zelfs stuit. Ik geef als voorbeeld
dit gedicht van Otto Ernst:
Um einen Trunk bat mir zur Nacht mein Kind,
Mein wilder Kamerad in Spiel und Scherzen.
Sein Stimmchen bettelte so warm und lind
Und reiche Liebe strömte mir vom Herzen.
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Es schaute grosz und still mich an beim Trinken
Und gab verschwiegnen Dank indem es nahm
Und schien in meinen Anblick zu versinken
Als tränk es mit was mir vom Herzen kam.

In dit wonderbaar vers, dat op zich zelf reeds bewijst
hoe puur rythme van alle beeld ontbloot onsterfelijke
schoonheid te scheppen vermag, kan desnoods de laat
regel als een geestelijk beeld worden beschouwd;-ste
maar het groeit zoodanig geleidelijk, vanzelfsprekend en
logisch uit wat voorafgaat, het is zoodanig één met het
rythme, dat het volstrekt onafscheidelijk is van het geheel, en op zich zelf nauwelijks bestaan kan, zooals dit
wel het geval is met de zinnelijke (meestal visuëele) beelden, die er bovenop liggen en gemakkelijk uit hun verband kunnen gerukt worden zonder dat ze daarom iets
van hun beteekenis erbij zouden inschieten. B.v. dit van
v. Hugo.
Et les rouges lanciers fourmillant dans les piques,
Comme des fleurs de poupre en l'épaisseur des blés!

Dit is op zich zelf een heel tafereel dat de verbeelding
zich op allerlei manier voorstellen kan.
Een overgang tusschen geestelijk en zinnelijk beeld,
waar de hoedanigheden van beide in werking treden en
toch de vaagheid zich gelden laat, bieden o. m. deze regels van Kloos:
Mijn ziel is als de zee in wezen en verschijning
Zij is een levend schoon en kent zich zelve niet.

Ten slotte citeer ik Goethe's Wandrers Nachtlied:
Ueber allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
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Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.

Hier is geen beeld omtrent, van welken aard ook. Louter rythme: absoluut volmaakte poëzie.
Uit dit alles is de rol van het beeld in de kunst genoeg
gebleken. Het kan voortreffelijk worden gebruikt-zam
daar waar het elementair onoverdrachtelijk woord te
kort schiet om de impressie weer te geven. Daar op deze
wijze echter de uitgedrukte gewaarwording of gedachte
grootscher wordt is men de kunátbeteekenis van het
beeld gaan beseffen en wordt het thans algemeen gebruikt als versiering, als betoning, als verheffing der
expressie. Het behoort echter niet tot het wezen van
de lyriek, en zulks wordt bewezen door het feit dat het
beeld kan schitteren, verblinden, bewondering en ontzag wekken, doch dat het nooit o n t r o er t. Dit kan
alleen het rythme, met al het overige nog erbij.
Want het rythme is de manometer voor de intensiteit
van 's dichters levensgevoel. Het rythme alleen is communicatief. Het is het wezen zelf van den kunstenaar;
het is die diepe, onvatbare, geheimzinnige golving van
zijn ziel doorheen het door hem geschapen gewrocht,
zooals Gods adem door het heelal. Het is datgene dat
op ons inwerkt, dat ons de heele menschelijkheid van
den kunstenaar aanvoelen laat, volledig, onmiddellijk,
naakt, als edel metaal in de bloote hand, en alles wat
niet rythme is zal ons beletten die aanvoeling zóo recht
te ondervinden. Het is dit--streknzomflsd
gene dat nooit verloren gaat en de ziel rijker maakt aan
bewustzijn van eigen adel en eeuwige beteekenis. Het
rythme alleen kan een stadige stijging zijn. Het is het
rustende trots alle beweeglijkheid, het blijvende trots
alle vergankelijkheid, het lichtende trots alle scheme-
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ring, het levende trots allen dood. Het is de hartslag,
de geest, de ziel van het kunstwerk — het overige kan
het mooi e lichaam zijn, het rythme is het vitale begin
sel. Het pure kunstwerk is als een landschap onder de
zon; alles is er mooi: de landerijen, de boomen, de wolken --- het mooist is het grondelooze licht, zonder hetwelk al 't overige in het niet zou verzinken. Maar zooals het licht in duizend kleuren uiteenspat daar waar het
weerstand ontmoet, zoo kan het beeld, midden in den
stroom van het rythme, effekten teweeg brengen van
kleur en tint, van plotselinge schittering of ernstige
schaduw, welkome afwisseling waar het loutere, zielige,
aetherische, eentonig zou dreigen te worden, doch alles
doortinteld en doorgloeid, omgolft en omruischt door
het éénig levende element, het rythme, dat alles beheerscht.
Bij dichters van sterke persoonlijkheid kan men telkens
nagaan hoe weinig zij om het beeld gegeven hebben, ik
meen, het brutale beeld, waarin men trots alles te veel
de vindingrijkheid van den dichter te bewonderen krijgt.
Onlangs nog herlas ik Tennyson's „In Memoriam",
grandiose schepping, die voor den huidigen Engelschen
cultuurmensch een tweede Bijbel is geworden; ik was
getroffen door de bijna totale afwezigheid van zinnelijke beelden. Maar hoe soeverein die breede golving
van de ziel in dezen nochtans zoo streng klassieken, bijna
engen vorm — hoe huiveringwekkend die afgronden
van leven! Bij Goethe komen tal van gedichten voor in
den aard van het hooger vermelde. Vigny en Musset
hebben weinig beelden — bij beiden dezelfde methode:
rythmisch voortbewegen van gedachte of gevoel met
soms, midden erin, een breede allegorie, die dan zelf
eenvoudig wordt uitgewerkt. Gezelle heeft talrijke ge
voorwaar zijn schoonste, waar geen beeld aan -dichten,
soms is er het rythme zoo zuiver als in de-wezigs
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muziek. Een groot Noorsch dichter, Sigbjörn Obstfelder, schrijft zijn aangrijpende verzen in een taal soms
zoo naakt en zoo gewoon als die van den meest alle
Talrijke anderen kon ik nog ver -dagschenm.
voorbeelden zijn er te over.
-meldn;
Het blijkt aldus duidelijk hoe verkeerd het is aan het
beeld de eerste plaats in de lyriek toe te kennen ten
koste van het rythme. Want zoo het beeld bijdragen
kan tot de schoonheid en de expressieve kracht van het
gedicht op voorwaarde dat er tevens een sterke rythmische aderslag door klopt; zoo er zelfs onsterfelijke
gedichten bestaan, zooals Gezelle's Ego Flos, dat niets
is dan een allegorisch uitgewerkt beeld dat zelf rythme
is geworden, behoeft het geen verder betoog dat waar
de „souffle" van den dichter zwak blijkt, het gebruik
der beelden ten slotte in gekunsteldheid ontaardt. Men
wordt niet meer ontroerd: het gansche gedicht wordt
herleid tot een aaneenschakeling van min of meer suggestieve figuren, die ten hoogste voor gevolg kunnen
hebben dat de lezer uit zijn lood geslagen wordt door
hun vreemdheid, hun gewaagdheid, hun nieuwigheid,
terwijl alle ontroering echter uitblijft, onherroepelijk.
Bij afwezigheid van rythmische, werkelijk poëtische
kracht is het vaak de angst voor het banale dat menig
dichters tot een buitensporige beeldspraak-vuldige
drijft. Daarmee zijn ze echter niet gebaat, daar het beeld
noodzakelijk van ondergeschikt belang is. Laforgue had
afschuw voor het „cliché", was echter groot kunstenaar
genoeg om groot mensch te blijven. Doorheen zijn
kunst, oorspronkelijk tot het gezochte vaak, voelt men
het warm kloppen van zijn hart. Dezelfde vrees banaal
te zijn dreef St. Pol- Roux-le-Magnifique tot een onmogelijke opeenstapeling van alle denkbare beelden, hier
schoot de dichter, de rythmisch voelende mensch te
kort, en bleef zijn werk alleen een koudbloedige, cere-
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brale nieuwdoenerij, die thans reeds volkomen vergeten is.
Zijn erfenis schijnt echter ten deele overgenomen door
het Duitsch expressionisme. Over den Rijn lijden thans
een aantal dichters aan de ziekte, waaraan bij het aanbreken der nieuwe eeuw tal van Fransche symbolisten
ten gronde gingen. Onder expressionisten worden een
groep dichters begrepen die onderling weinig verband
hebben, van wie men zelfs niet eenmaal op grond van
hun werk zou kunnen zeggen waarom ze expressionisten zijn. Dit is dan ook weer maar een woord; wat het
eigenlijk is, is al even moeilijk te bepalen als wat romantisme eigenlijk is. Soms wil het expressionisme als tegen
gelden van dit laatste, dan als „Weltschmerz"-hanger
verstaan. 't Expressionisme inderdaad is of wil zijn radikaal tegenovergesteld aan het pessimisme van de verleden eeuw, wil weer in 't leven gelooven; het tracht een
heilmiddel te brengen tegen de weeën waaronder de
vooroorlogsche geslachten gebukt gingen.—Doch het
gaat hier min over het wezen en de strekking van deze
nieuwe school dan over de toegepaste kunstmethodes.
Een groot aantal representatieve figuren van het expres~
sionisme gaan niet opvallend nieuw te werk. Van oudsher is het min of meer vrije vers in Duitschland alge
gebruik: Novalis, Hölderlin, Göthe schreven-meni
tal van feitelijk vrije verzen. Alleen een afwisseling van
metrieke voeten bracht erin het kadans dat ze van
den prozazin onderscheidde. Aldus doen de vrije verzen
van Werfel en Trakl geen afbreuk aan het verleden.
In Duitschland zijn zulke verzen traditie. Alleen zijn die
van de nieuwe dichters vaak wat losser. Tot gekadenseerd proza slaan ze heelemaal over bij Rubiner en Paul
Kraft, wier procédé niet ongelijk is aan dat van de „Ballades francaises" van Paul Fort. Anderdeels hebben
Werfel, Brod e. a. ook parnassiaansch gestyleerde ver-
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zen. Kenschetsender voor het expressionisme als techniek zijn Theodor Däubler en Else Lasker- Schüler. De
meeste verzen die ik van den eerste ken zijn strophische
gedichten en sonnetten, en het hierboven aangehaald
kwatrijn bewijst genoegzaam wat een groote beteekenis
de twee technische hoofdfactoren van het klassieke
vers: maat en rijm, voor hem hebben. Wat zijn kunst
echter speciaal expressionistisch tint is zijn beeld
Bewust kwatrijn is ook in dit opzicht voor hem-sprak.
karakteristiek. Eigenaardiger nog gaat hij soms te werk :
Die Pferde bleiben auf dem kahlen Sattel stehen.
Es hat der Schweisz die Tiere wolkenweisz gemacht.
Erscheint ein Wandervolk für sein Nach-oben-gehen?
Ist das der Tag in alter Blutgewimmelschlacht?
Die Pferde auf dem Sattel wittern nach dem Westen.
Das Mohrenheer mit Mond und Sichel musz verschwinden
Ein Volk mit blutgen Zungen baut sich Mittagsfesten
Das Morgenrufen der Gebirge faszt die Blinden.
Deze alleszins duistere beeldspraak, dat overgangloos
vallen van het eene figuur op het andere komt veelal bij
hem voor en is ook kenschetsend voor tal van dichters
van minder belang. Het ligt voor de hand dat hier een
groot gevaar dreigt, dat in verzen als de hierboven aangehaalde reeds zijn nadeeligen invloed verwezenlijkt.
Het rythme wordt zwaar en gaat ten slotte geheel verloren. De te vage, vergezochte beelden slagen er niet
in de beoogde impressie mede te deelen, het geheel doet
verward en gekunsteld aan en men weet nauwelijks
meer waarover de dichter het heeft. Want m. i. heeft
ook de beeldspraak haar grenzen. Precies omdat het
figuur vooral als betoning, als versterking van de impressie optreedt, dient het noodzakelijk met de idee
een zeker logisch verband te houden; want zooniet
heeft het niet alleen geen reden meer van bestaan, maar
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tevens ware ruime baan geschaft aan alle willekeur. Het
is niet voldoende dat de dichter kome beweren: „ik zie
of voel het zoo" om ons de meest vreemdsoortige ver
te komen opdisschen; wij hebben het recht-gelijkn
-- wij zijn zelfs nood-gedwongen er geen notitie van te
nemen, juist alsof hij ons toespreken kwam in een taal,
die niemand verstaat, onder voorwendsel dat het zij n
taal is. Als Däubler ergens schrijft:
Das Mondlicht war die Fieberfurcht von Pflanzenteichen,

dan mist hij bij mij althans het bedoelde effekt: hier
kan ik nauwelijks iets vasthouden. Men kan ten hoog
„ongeveer" weten waarover hij het heeft; doch-ste
het lyrisch gedicht dient zoo onmiddellijk mogelijk
in te slaan met al de factoren van gedachte, gevoel,
rythme en beeld die er actief in optreden; druischt echter het een gegeven tegen het ander in, dan vallen
spontaneïteit en frischheid weg, vooral wanneer het zoo
versregel op versregel doorgaat, het eene onduidelijk
beeld zonder verband op het ander volgt en ten slotte
het heele gedicht tot baaierd wordt. Want telkens lijdt
de zuivere idee onder het figuur, zelfs als het logisch en
treffend is, zoodat bij systematisch geforceerde beeldspraak het gedicht meestal volkomen leeg aandoet.
Gelukkig drijft Däubler het niet altoos zoo ver. Al
blijft het figuur bij hem over het algemeen eigenaardig,
--- wat men echter, zoolang het redelijk blijft, alleen
waardeeren kan vermits oorspronkelijkheid een der
eerste vereischten voor den lyricus is — zijn zijn meeste
verzen van een zeer intens en doordringend rythme.
De eene evocatieve impressie volgt op de andere en
zijn natuurgevoel doet soms aan onzen Gezelle denken.
Anders is het echter doorgaans gesteld met een Else
Lasker-Schüler, in welke dichteres het expressionisme
tot zijn laatste konsekwentie is doorgedreven. In meest
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al hare gedichten speelt het beeld de hoofdrol ten na
haar beeldspraak wil zij-delvanhtrym.Do
effekten teweeg brengen die tot dusver nagenoeg uitsluitend tot het domein van het rythme hadden behoord.
In haar vroegere gedichten „Styx" is deze methode nog
niet zoo sterk uitgesproken en zijn er verzen van merkwaardige schoonheid. Ik wil zelfs in geen geval ontkennen dat ook in haar latere gedichten, die sterk
expressionistisch getint zijn, geen heel zuivere, fris
sterk persoonlijke gedichten zouden voorkomen.-sche,
Haar kunst draagt zeker den stempel van groote oor
zulke gedichten, waar zehaar systeem-spronkelijhd.I
vergeet of beter, eroverheen groeit, en het rythme alle
bijkomstigheden overheerscht, bereikt zij inderdaad
soms zeldzame lyrische hoogten. Doch al te dikwijls
draagt m. i. haar kunst de sporen van technische tendens. Soms heeft men den indruk alsof het gedicht maar
alleen geschreven was voor het beeld. Ook haar drijft
de angst voor de natuurlijke, spontane uitdrukking tot
vreemdsoortige, soms al te gekunstelde expressie, waaronder het gevoel lijdt en het gedicht vaak inhoudsloos
schijnt; deze indruk wordt nog verlevendigd door het
feit, dat ze somtijds kinderlijk en naïef wil zijn, iets dat
haar, mijns erachtens althans, maar zelden goed afgaat.
Ik geloof niet dat de natuurlijke, waarachtige, van-hethart-komende kinderlijkheid er een zoo vreemde beeldspraak op nahoudt. Heel dikwijls lijkt mij die leukheid
valsch, want gekunsteld. En dit is voor zoover ik oor
kan, telkens het gevolg van de te groote betee--deln
kenis die zij aan het beeld toekent. Als het rythme te
zwak blijkt om de figuren geheel in zich op te nemen,
doen haar verzen cerebraal en nuchter aan, terwijl haar
methode, van het eene beeld op het ander te springen
de impressie in de war stuurt, zoodat veel harer gedichte
ten den indruk geven van een reeks op elkaar volgende,
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onderling verbandlooze figuren, waarbij de gevoels- en
geestesinhoud, gesteld dat die er is, niet tot zijn recht
kan komen. Kenschetsend voor haar kunst is het vol
gedicht:
-gend
Nur dich.

Der Himmel trägt im Wolkengürtel
Den gebogenen Mond.
Unter dem Sichelbild
Will ich in deiner Hand ruhn.
Immer musz ich wie der Sturmwill
Bin een Meer ohne Strand.
Aber seit du meine Muscheln suchst
Leuchtet mein Herz.
Das liegt auf meinem Grund
Verzaubert.
Vielleicht ist mein Herz die Welt,
Pocht —
Und sucht nur noch dich —
Wie soll ich dich rufen?

Indien ik wat meer in het bizonder over deze beide
dichters heb uitgeweid, dan is dit vooral omdat deze
expressionisten -- die in elk geval merkwaardige ar
blijven --- meer dan andere als R. M. Rilke of Fr.-tisen
Werfel een sterken invloed hebben uitgeoefend op vele
modernisten ten onzent. Voor zoover ik kan zien zijn
het in hoofdzaak deze beiden, en dan nog meer speciaal
E. Lasker-Schüler, die aan velen van hen tot voorbeeld
dienen. Zooals de negentigers zich hadden georiënteerd
naar het zuiden, richten zich thans enkele jongeren naar
het oosten. Niet alleen jongeren: ook een Karel van
den Oever heeft gemeend zich te kunnen vernieuwen
met thans expressionistische motieven in zijn kunst op
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te nemen. Doch daar waar in Duitschland, onder de
werking van elementen die het niet in mijn bestek ligt
te bepalen, de expressionistische factoren als vergroeid
zijn met het wezen der kunstenaars, dragen de litteraire
producten hier te lande bijna uitsluitend het kenmerk
van het exotische. Men voelt te veel dat het vreemde
waar is. Klakkeloos werd meestal het illogische beeld
binnengesmokkeld en er bovenop gelegd. Goochelingen met het beeld vervangen al te dikwijls bijna volko.
men de waarachtige lyrische inspiratie. Zoo gaat het
bij K. v. d. Oever, zoo ook bij jongeren als M. Gijzen,
V. Brunclair e. a. W. Moens in zijn „Opgangen" past
heelemaal de methodes der Duitsche expressionisten
toe en zulks grootelijks tot schade van de onmiddellijke, zuivere emotie waarvan de Boodschap het kenmerk droeg. Met beelden als:
de zoete vrouwen, met hun gelaat
als een Japaans landschap

ofwel:
en de maan
is een klimmende nachtegaal !

kan ik mij op grond van het hooger uiteengezette niet
vereenigen. Als zulke beelden inslaan „überhaupt ", dan
is het ver voorbij het doel.
Over het algemeen wordt hier de Lasker-Schülersche
strekking: het in-de- eerste-plaats - stellen van de beeldspraak— en welke beeldspraak veelal! --nog verscherpt.
De geestelijke inhoud van het vers blijft in staat van
schemering; het rythme verzwakten wordt onharmonisch, daar het telkens door een overlast van figuren
wordt gestuit.
In den laatsten tijd is er veel geschreven over „stijl ".
Men wenscht een nieuwen stijl die als het ware de uitdrukking zij van het leven der XXe eeuw. Men zoekt
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dien stijl op alle wijzen. Velen hebben zelfs gedacht dat
ze hem naderbij zouden komen met nu maar figuren te
gebruiken aan mechanika of andere vakken der wetenschap ontleend! Het heele expressionisme, dat tot het
uiterste gedreven in „Dada" ging ontaarden, is, bewust
of onbewust, een poging tot het verwezenlijken van
dien nieuwen stijl. Ik geloof echter dat de groote subti
waarop ik hooger reeds wees en-litevanrd g
waarover het menschelijk intellect thans beschikt ons
vaak van den rechten weg afbrengt, eeuwige en ongestraft niet te miskennen wetten over het hoofd ziet en
anderdeels zelf hinderpalen aanbrengt en verwarring
sticht waar alles nochtans eenvoudig is. M. i. kan het
bekende woord van Buffon, in een breederen zin echter
dan de Fransche schrijver eraan zal gegeven hebben,
hier nog altijdgelden: le style, c'est 1'homme! De mensch
van thans is niet anders dan de mensch van vóor twintig
eeuwen. We leven, genieten en lijden nog altijd op dezelfde manier. Alleen het kader waarin we ons bewegen
is merkelijk verschillend. De strijd is misschien ook harder en de oogenblikken van geluk die wij kennen misschien tot hun eenvoudigste uitdrukking herleid. Doch
daarom is het eeuwige in ons niet veranderd en daarom
zal de kunst van de toekomst, trots alle wankeling, alle
afwijking, alle voorbijgaande strooming en strekking,
zijn wat ze altijd is geweest: de rythmische, d. w. z. tot
schoonheid geworden uitbeelding van den in alle gestalten van daarzijn begrepen mensch, denkend en voelend,
en trots alles immer met zijn ziel alleen. 1 )

1) Wij verwijzen den lezer ook naar de „Aanteekeningen" in deze aflevering.
Red.
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DOP BLES
FAITS DIVERS

Un jeune peintre éthéromane meurt dune
piqüre de morphine. Lorsque tout le monde
fut enivré, Fernande proposa de faire une
piqüre de morphine. Le lendemain matin
ils se réveillèrent, à 1'exception du jeune
peintre Marcel W.
Le Journal 12-3-'12.

De schoon droom van het te schoon verlangen
ging langs de lange gangen
tot lichtend schijn-verschiet,
de hunkerende ziel, gelokt in ijle dreven,
verdoolde in de glans van 't tijdelooze leven
en keerde tot het lichaam niet.
Het licht
der lamp bleef heel laag branden
en op het bleek gezicht
en op de bleeke handen
viel flauwe glans als van een ster,
die luisterloos verdooft,
te ver ...
Zij lagen
dicht bijeen, gestrekt
op dekens en matrassen op den grond,
verslagen
en gewond
door 't leven, dat de droomen wekt,
waarin het hunk'rend g'looft.
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De wanden
weken weg in 't duister,
een licht gerucht, als flauw gefluister
ging van de handen,

't loom gebaar
dat tastend zocht
het ether vocht,
en gulzig zoog de geest het in,
als preveling van goddelijke zin.
Dan werd het stil ...
geen wil

was in het lijf gebleven,
waaruit de ziel scheen opgeheven
en zweven bleef zichzelf bewust;
zij zag het lichaam diep in rust
en wist 't zichzelf die daar lag
in kleurig zilvrend droomen-rag ... .
Al 't aardsche brak nu open, stuk
in sidderend geluk.
Verhevene geruchten
verzaligden de zuchten
der zwijmel~dronken monden;
de duur van de seconden
zweeg voor de klop van 't hart.
De geest hing boven bleeke baar,
die 't eigen lichaam was
en zag het klaar als in een droom.
De oogen, als twee lichten vroom,
beschenen met een wondre schijn
vizioenen, die op glans gordijn
als hingen van den hemel af
en schoven vóór, en gingen heen,
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millioenen saam, en één voor één,
één tintenregen, die verglijdt
en vullen bleef de eindloosheid
en telkens andre vormen gaf
symbolen vonkend diepsten zin:
een nieuwe wereld van gewin
brak ver al verder uit ..
Al wat bestond lag uitgedoofd,
niets bleef, dan 't eigen wetend hoofd
vol ongekend geluid.
't Heelal lag op de eigen mond,
de oogen waren zon en maan,
het lichaam eindelooze baan
waarover, streelend als een hand,
't Geluk ging in een nieuw verband;
een eeuwigheid van heiliging,
die heel het leven zacht beving.
Zij lagen
dicht bijeen,
gedragen
ver van 't leven heen ... .
Al bleeker werd het droomverschiet,
dat week en week.... en dan afliet ... .
En heimelijk besloop 't gevaar,
dat oude vormen bracht;
het lichaam werd zichzelf gewaar,
het oog begreep de nacht;
een weeë pijn was in het hart,
dat droog geloopen scheen
en in het hoofd een sombre smart,
zwaar als een marmersteen.
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En kreunend kloeg het weengeluid:
„Niets bleef, 't werd al verspild,
de nacht de nacht is nog niet uit,
hoe nu die nacht gestild T'
En toen ...
't Was niet Fernande, die zoo stil verscheen,
een Engel die de Hemel openslaat,
ivorenblank gelaat,
met oogen vol van zilvren tinteling.
Zij ging
langs allen heen
en knielde neder aan hun zij —
aarts-engel van Gods medelij,
en één voor één
werd 't medicijn
hun lichaam ingeschonken,
dat henengleed
en dan verzonken, dood voor tijdelijk leed
en pijn
onsterflijkheid zag vonken
in droom bekrachte schijn,
en knielend neer, bij wie haar mart,
ging zij de bleeke maagd

blootvoets
en deed de ronde,
de schoone Engel van de schoonste Zonde,
totdat haar werk was gedaan,
iets goeds;
geen klacht, die zij niet had verjaagd.

Nu lagen allen neergevlijd
in waden van vergetelheid;
er hing
alleen nog preveling
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een zacht gerucht
van weeke dank in stameling,
die wijlen bleef en nauw verging
in diep doorhijgde zucht.
Zij lagen dicht bijeen,
gestrekt
in nacht die eindloos scheen
en eindeloos zich rekte,
totdat de vale schemering,
haar met zijn kille tongen lekte,
waarop zij henen ging.
Een licht
van kleine lamp was blijven branden,
op 't bleek gezicht
en op de bleeke handen
van 't jonge lijf, waaruit het leven vlood.
En toen de dag zijn klaar bewustzijn bracht
week droom en slaap voor bange klacht
en smart,
wijl geen ontwaken was uit marmerkille dood,
voor 't zwijgend en verzwijgend hart.
De brooze droom van het verblind verlangen
ging langs de lichte gangen,
naar 't ver vizioen verschiet.
De ziel verdoolde in de droomen-ijle dreven,
het lichaam was gebleven,
het looze, vooze riet.
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J. WELDERS
Delenda est Germania si vult vivere
Gallia.
M. G. Montbard: 1'Ennemi. (1899).

Groote gebeurtenissen in het leven der volken ontspringen nooit in de volheid der idee aan den schoot
der historie en de pantersprong van Frankrijk naar het
Duitsche Roergebied wordt, veelal in naïef geloof naar
men mag aannemen, voorgesteld als een tijdelijke economische straf-expeditie met militaire bescherming. Toch
zal ieder, die eenige studie heeft gemaakt van de Fransche expansie-politiek in den loop der eeuwen, begrijpen, dat we hier staan voor een-stouten greep naar het
eeuwenoude doel der Fransche oostelijke politiek: het
bereiken van de Rijngrens. De vraag, of dit doel op het
moment en onder de bestaande verhoudingen kan worden bereikt, is voor het inzicht in de buitenlandsch-politieke beteekenis van den Franschen inval van weinig
gewicht. Het is niet het succes, dat de immanente kracht
van een nationale daad bepaalt. Veeleer moet men, om
den zielstoestand te begrijpen waaruit zij is geboren en
waaruit zij de kracht voor haar groei en verbreiding
moet putten, die daad zien als symbool, als toevallige
vorm, waarin de nationale levensbeweging van een
volk zich op een gegeven oogenblik kristalliseert. Daar
om ook hebben de juridische argumenten en rechtvaardigingen, waarmede de daad achteraf wordt verklaard
en verdedigd, weinig waarde voor hem, die de diepere
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psychische krachten wil begrijpen, welke de onderlinge
verhouding der volken bepalen. Die argumenten en
rechtvaardigingen hebben wel hun beteekenis, maar
alleen voor de diplomatieke geschieden; zij beroeren
slechts de uiterlijke factoren en worden veel meer door
de innerlijke, onbewuste krachten opgeroepen en voortgedreven dan dat zij zouden vermogen die innerlijke,
diep in de ziel der volken werkende krachten in hun
dienst te dwingen.
De Fransche Rijn-politiek is zoo oud als de geschiede~
nis van de Fransche natie zelve. En aangezien de groote
buitenlandsch~politieke doeleinden in het leven der volken niet worden geboren in de sfeer der verstandelijke
overwegingen, doch hun wortels hebben in den irrationeelen bodem van het nationale zelfbewustzijn, is de
beredeneerde verdediging van die Rijn-politiek volstrekt
niet gegaan langs een strakke lijn van logische deductie,
doch heeft ze zich steeds bediend van de argumenten,
die elk tijdvak aanbood of noodzakelijk maakte. Het
„Gallia omnis" van Caesar, de theorie der „natuurlijke
grenzen" van Richelieu, zijn evenveel en even weinig
waard om als argumenten te dienen, als de idealen aan
den godsdienst, de politieke vrijheid, het privaatrecht,
het volkenrecht of de economische welvaart ontleend:
zij alle zijn de maskers, waarachter de geschiedenis haar
wezenlijke gelaatstrekken verborgen houdt.
Intusschen heeft ook de kennis der wisselende historische feiten haar eigenaardige bekoring en beteekenis.
Hoewel reeds vroeger in de Fransche geschiedenis
aanwijsbaar, schiep de Fransche expansie-politiek naar
den Rijn zich haar eigen vorm, hulde zich in een eigen
ideologisch gewaad, toen het middel-eeuwsche Heilige
Roomsche Rijk ten grave neigde en in de plaats daarvan het Europeesche Statensysteem ging treden. Nog
was de nationaliteitsidee niet het vormende beginsel in
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deze staatkundige ontwikkeling; haar „gestaltend eingreifen" was voor latere eeuwen weggelegd. Maar
reeds toen deed zij zich kennen als de nog vage, onbegrepen, in het bewustzijn nog sluimerende kracht, die
het levensprincipe der volken beheerscht en bepaalt.
Nauwelijks is de honderdjarige oorlog met Engeland
ten einde en heeft de overwinning van de macht des
konings op de feodale vazallen aan een centrale staats~
idee vorm en inhoud gegeven, of Frankrijk tracht zijn
oostelijke grenzen tot den Rijn vooruit te brengen.
Onder de wisselende regeeringen van de diverse Fransche koningen wordt dit doel steeds scherper gesteld
en feller nagejaagd, en bij het uitbreken van de Fransche
Revolutie heeft Frankrijk zich de macht over den Bo-.
ven-Rijn veroverd. Nu wordt het program uitgebreid:
ook de Beneden-Rijn moet aan Fransche macht zijn
onderworpen en merkwaardig is het te zien hoe, bijvoorbeeld, de Fransche Revolutie het aloude program
onder nieuwe vormen en met nieuwe leuzen ten uitvoer
tracht te brengen. Doch reeds begint een geduchte,
schoon voorshands politiek nog weinig gevormde tegenstander op te komen: de Duitsche nationale idee.
Zij verbindt langzamerhand vele Duitsch-sprekende
stammen tot nationale eenheid, zij smeedt ze tezamen
in den ijzeren ring van het Hohenzollernsche Keizerrijk
en in 1870 lijdt de Fransche Rijnpolitiek haar eerste
geweldige nederlaag. Het land wordt nu zelfs van den
Beneden-Rijn verdreven. Op de vraag, tegen Wien
Duitschland na den slag van Sedan en den val van
Napoleon III, nog oorlog voerde, klonk het bekende
antwoord: „nu vechten wij tegen Lodewijk XIV".
In de jaren, die op den oorlog van 1870 volgden, werd
de beteekenis van de Rijngrens zoowel voor Frankrijk
als voor Duitschland steeds duidelijker. Twee tot mach~
tige nationale staten gegroeide volken stonden tegen-
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over elkaar, die beiden in de bestaande grenzen een
belemmering zagen voor hun ontwikkeling. Het zal wel
onnoodig zijn uitvoerig te betoogen, dat het economische belangen waren, die in de hier bedoelde periode
aan de politieke ideeën en idealen een zeer praegnanten
vorm gaven. Wij zijn immers in het tijdvak van het
opbloeiende en machtig zich ontplooiende kapitalisme,
dat het denken der menschen beheerscht, hun geesten
richt op economische en materieele belangen en de politiek der Staten bepaalt. Vooral in Duitschland neemt
de nieuwe economie, ingeluid door Von Liszt, haar
opmerkelijke vlucht. De productieve werkzaamheid
neemt op alle gebied ontzaglijk toe en de bevolking
groeit met sprongen: 41 millioen in 1872, 46 millioen
in 1886, 50 millioen in 1892, 58 millioen in 1902, 65 millioen in 1910. Om deze millioenen-bevolking te kunnen
voeden wordt een groote industrie geschapen, die uit
de geheele wereld haar grondstoffen betrekt en met de
door haar vervaardigde fabrikaten de noodige levens~
middelen voor het volk koopt. Hier is het punt, waar
de nationale tegenstelling tusschen de beide volken, het
Fransche en het Duitsche, den noodlottigen vorm krijgt
van een economisch conflict, waarin het leven der millioenen zelf op het spel staat.
Land van industrie bij uitnemendheid, ontwaart de
forsche, brutale, uit alle poriën dringende vitaliteit van
het Duitsche volk plotseling de sombere dreiging van
den ondergang, als de leiders van industrie en staatkunde in het begin der 20e eeuw zich rekenschap ervan
geven, dat de ijzerrijkdom van den Duitschen bodem
uitgeput raakt. Ijzer, mèt kolen het brood der industrie,
wordt voor het ontzaglijke en toenemende gebruik in
Duitschland niet voldoende meer gevonden. Voor dit
allerbelangrijkste artikel wordt Duitschland meer en
meer van het buitenland afhankelijk. De invoer van
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ijzererts stijgt: 8 millioen ton in 1908, 9 millioen ton in
1909, 10 millioen ton in 1910, 11 millioen ton in 1911,
zijnde reeds meer dan een derde van de 28 millioen ton
bedragende eigen productie. Koortsachtig zoeken de
Duitsche industrieelen naar importgebieden: met Rus
Zweden worden leveringscontracten aange--lande
gaan ; overal wordt getracht ijzermijnen aan te koopen
en rusteloos zoeken de Duitsche mijn-ingenieurs over
de geheele wereld, tot zelfs in de Nieuwe Hebriden,
naar ijzergroeven. Hier ligt de wortel van de Duitsche
imperialistische politiek sinds het laatste decennium der
19e eeuw: grondstoffen zoeken voor de steeds meer
grondstoffen behoevende Duitsche groot-industrie. Het
is de wil om te leven, sterker: de angst voor den dood,
die het Duitsche volk naar de expansie drijft. Nog 40
jaar op zich zelf aangewezen en de laatste scheppen
ijzererts uit zijn uitgeputte mijnen zullen in de vlammen
zijner hoogovens zijn geworpen; wat daarna komt, zoo
vreest het nieuwe Duitschland, is: het einde.
Met de scherpte en de klaarheid, die het monopolie
schijnen van den Franschen geest, heeft Henry Gaston
in zijn lang vóór den oorlog verschenen boek : l'A 11 em a g n e au x a b o i s de situatie, waarin Duitschland
zich toenmaals bevond, als volgt gekenschetst, na ge
te hebben op de spoedige uitputting der Duitsche-wezn
ijzermijnen:
„C'est l'écroulement des usines monstres groupées dans
la province rhénane, la Westphalie, la Silésie et la vallée
de la Sarre! C'est, immédiatement, 20 millions d'habitants reduits à chercher du pain, l'effondrement des
sociétés de crédit et le déchainement dune crise incomparablement plus violente et plus vaste que toutes celles
dont l'Allemagne nous donne a periodes fixes le spectacle. Ce serait la mort plus prompte qu'en cas de
famine, le fer étant sur notre globe plus rare que le pain
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et aussi indispensable. Forte de toute sa puissance
actuelle, l'Allemagne ne veut pas mourir; sentant sa
fin prochaine, eile lutte contre le sort. Certes, si jamais
revendication eut le caractère national, c'est bien cette
prière du peuple allemand au dieu du %r, et si les circonstances poussent un jour le Kaiser jusqu'aux solutions
violentes, c'est presque une croisade, c'est la guerre
pour la conquête du pain qu'il mènera au delà des
frontières."
En terwijl de Duitsche zware industrie, gemarteld door
haar honger, het uur van haar ondergang tracht te verschuiven en den knellenden ring poogt te verbreken,
waarbinnen zij dreigt te sterven, openbaart zich op
Franschen grond een ongekenden rijkdom aan ijzererts,
bruikbaar geworden dank zij het nieuwe procédé, dat
door den Engelschman Thomas is uitgevonden. De
mijnen van Nancy, Briey, Longwy, Crusnes barsten
open van hun overvloed aan ertsen en de Duitsche
John Gabriël Borkman, aan de overzijde van den Rijn,
hoort die ertsen het lied zingen, dat macht en grootheid
belooft. Het is, in het verband van dit artikel, niet noodig de geschiedenis van de Duitsche penetratie in
Frankrijk, het moderne epos op den tocht voor de
verovering van het Gouden Vlies, nader te behandelen. Waar hier alleen op moet worden gewezen, is
op de omstandigheid, dat Frankrijk alleen buiten machte
is al dat ijzererts productief te verwerken, aangezien
het hem ontbreekt aan de andere noodzakelijke grondstof voor elke industrie: de steenkool. Jaarlijks moet
Frankrijk een 20 millioen ton steenkool uit het buitenland invoeren en voor zijn zware industrie is het dus,
evenals Duitschland, van het buitenland afhankelijk.
En terwijl Duitschland Frankrijk moet benijden om zijn
geweldige schatten aan ijzererts, ziet Frankrijk met
leede oogen hoe zijn Duitsche buur onuitputtelijke ko-
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lenmijnen bezit in Opper-Silezië, in het Saarbekken, in
het Roergebied. De humor der natuur heeft de beide
volken, die elkaar niet begrijpen en wier naar het
schijnt eenige aanraking op politiek gebied een duizend~
jarige vijandschap is, voor den grondslag van hun eco~
nomisch leven geheel op elkaar aangewezen. Ware
het Europeesche statensysteem op een rechtsgemeenschap gebouwd, dan zou hier een gelukkige bodem
zijn gegeven, waarop welvaart en cultuur konden gedijen. Nu wij echter in Europa een statensysteem hebben, dat op macht is gegrondvest, en nu de Volken~
bond van Genève die machtsgemeenschap voor afzien~
baren tijd heeft bestendigd en bevestigd, ligt in deze
omstandigheid een factor, die steeds weer den naijver,
de veroveringslust, het geweld en het machtsgevoel
opwekt. De oorlog van 1914 vindt hierin voor een deel
zijn oorsprong, evenals de pantersprong naar de Roer
door het Fransche militarisme. Volkomen terecht zegt
dan ook de Parijsche correspondent van The Economist (nummer van 13 Januari), dat door de inbezitneming van de mijnen in het Roergebied niet alleen
voor de Fransche politiek, in haar strijd om de betaling
te erlangen van de Duitsche oorlogsschuld, een nieuw
stadium is ingetreden, maar dat dit ook geldt voor „de
poging van de leiders der Fransche ijzer- en staalnijverheid om hun ondernemingen op een betere basis te
plaatsen en tegelijkertijd hun Duitsche concurrenten te
beletten hetzelfde te doen." Francesco Nitti heeft,
trouwens, in een zijner artikelen in het Berliner Tageblatt openbaar gemaakt, dat een deel van het verdrag
van Versailles door personen is opgesteld, die zelve
ten nauwste betrokken waren bij de Fransche kolenbehoevende ijzerindustrie.
De overwinning der wapenen heeft Frankrijk politiek
niet gebracht, wat het ervan had gehoopt. Het oorlogs-
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doelvan Frankrijk was bekend, ook vóórdat de geheime
documentenvan Iswolskidit zwartopwit hebben aangetoond. Duitschland moest worden opgelost en vernietigd, „delenda est Germania"!Ruslandzou,volgens de overeenkomst, aanspraak mogen maken op het

noord-oostelijk deel van Duitschland, de monden van de
Weichsel, Frankrijk zou zijn Rijngrens krijgen en de
Duitsche eenheid zou worden verbrijzeld. De uitvoering van dit program had Frankrijk verlost van zijn eeuwige vrees voor het quantitatief sterke Duitsche volk
aan zijn oostelijke grenzen. Het is, m u t a t i s mu t and i s, hetzelfde program, dat Duitschland er op na houdt
voor zijn oostelijke politiek: het tsarenrijk moest worden vernietigd en in zijn deelen opgelost, opdat het geen
bedreiging meer zou kunnen vormen voor de oostelijke
grenzen van Duitschland. De oorlog heeft aan Frankrijk en zijne geallieerden de overwinning gebracht,
maar terwijl die overwinning merkwaardigerwijze voor
Duitschland de verwezenlijking inhield van zijn politiek
program voor zijn oostgrenzen, heeft ze aan Frankrijk
de bereiking van het ideaal onthouden. Wel kreeg het
de beschikking gedurende 15 jaar over het Saargebied,
maar dit was, n'en déplaise de bepaling omtrent de
volksstemming na dien termijn, slechts bedoeld als een
compensatie voor de verwoesting der noord-Fransche
kolenmijnen; wel werd het monstrum Polen, een nationaliteitenstaat zonder eenigen behoorlijken grondslag,
als een homunculus in een reageerbuisje in de heksenkeuken te Versailles ten leven gewekt en werd aan dit
monstrum, vazal van het Fransche militarisme, een eeuwenoud Duitsch gebied, een groote Duitsche bevolking
en rijke Duitsche kolenmijnen ten prooi gegeven, onder
de erbarmelijke sanctie van een slaafschen en aldus tot
verachting gedoemden Volkenbond; maar de groote
punten van het program konden niet worden verwer10
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kelijkt; Frankrijk kon de Rijngrens niet veroveren en
de Duitsche eenheid kon niet worden verbrijzeld.
Dit laatste vormt voor Frankrijks Rijnpolitiek natuur~
lijk een sterke stimulans. Was Duitschland in zijn deelen uiteengevallen, dan zou practisch de Fransche macht
hebben gereikt tot den Rijn, ook al had Frankrijk niet
direct de Rijngrens bereikt. Maar die eenheid is niet verbroken, wijl ze niet meer, zooals in de tijden van Bismarck, berust op de bajonetten der Pruisische legers.
Ze is thans gebleken het geestelijk goed te zijn van de
Duitsche natie, en tegen den geest zijn zelfs de moderne
middelen van het geweld machteloos. Hier ligt de tragische positie van Frankrijk. Het weet, dat al zijn moed
en al zijn opofferingen op de slagvelden slechts de onoverwinnelijkheid van zijn tegenstander hebben duidelijk gemaakt. Op den duur zullen geen papieren bepalingen van een of ander tractaat den opgang en de vrij
heid van een groote natie kunnen beletten, die haar
nationale kracht en nationalen levenswil in zich zelve

vindt. Dit beteekent natuurlijk niet den ondergang van
Frankrijk, maar wel den ondergang van zijn droom naar
de hegemonie over Europa.
Wij weten welke hardnekkige pogingen Frankrijk heeft
aangewend om bij het opstellen van het vredesverdrag
zijn wenschen naar de Rijngrens in vervulling te doen
gaan. Welk een gelegenheid had het niet, nu het Duit
Keizerrijk was ineengestort, zijn eeuwenoud ideaal-sche
te bereiken,! De Duitsche eenheid, d. w. z. de Duitsche
natie was ongebroken, ja ze was sterker dan ooit, maar
haar staatsmacht was vernietigd en zoo ze al later die
staatsmacht opnieuw zou gaan opbouwen, hoopte
Frankrijk op zijn vaste positie aan den Rijn, die het
mogelijk zou maken het Duitsche volk jarenlang te houden in den ijzerengreepvanhetFranschemilitarisme. Die
pogingen, echter, zijn mislukt; ze zijn in den taaien te-
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genstand van Engeland en van Amerika doodgeloopen.
Frankrijk, echter, voelt zich daardoor bedrogen en zijn
vasthouden aan de fictie van de uitvoerbaarheid der
verdragsbepalingen is niets anders dan een poging om
langs een omweg te bereiken, wat langs den koninklijken weg niet bereikbaar was. Daarom kan op de Fransche politiek het odium van de Shylock~politiek worden
gedrukt, welke niet de betaling van de schuld maar de
handhaving van het bloedcontract en de bestendiging
van de onderdrukkingstactiek ten doel heeft. Hebben
mannen als Keynes en Francesco Nitti dit niet openlijk
uitgesproken? En heeft Lloyd George in zijn bekende
artikelen dit niet duidelijk te kennen gegeven ? Wil men
een Amerikaansch oordeel van een man van gezag, men
leze wat Pierpont Noyes, de Amerikaansche vertegenwoordiger in de Rijnlandcommissie, in de New-York
World van 5 Februari 1922 heeft geschreven. Spreken~
de over een zitting van de Commissie van Herstel onder
leiding van Poincaré, den voorzitter, waaraan ook
Noyes deelnam, zegt hij o. m,:
„Tegen mijn wil drong zich bij mij de overtuiging op,
dat de heer Poincaré in het geheel geen overeenkomst
wenschte, dat hij ook volstrekt niet zoo zeer streefde
naar de levering van grootere hoeveelheden kolen voor
Frankrijk, maar veeleer zijn best deed om Duitschland
in de positie, te houden van den contract- verbreker,
teneinde aldus de mogelijkheid en de rechtvaardiging
te behouden voor een militaire actie."
Het is dan ook duidelijk, dat een fijn en scherpzinnig
opmerker als mr. Noyes reeds lang den aanval op het
Roergebied, onder het mom van sanctie voor het in
gebreke blijven van Duitschland, heeft voorzien. „Reeds
twee jaar lang," zoo schrijft hij in hetzelfde artikel,
„heb ik erop gewezen, dat ten slotte een Fransch leger
in het Roergebied zou binnenvallen en het zou bezet-
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ten. Geen andere Amerikaan, wellicht, is beter in de
gelegenheid geweest dan ik het was in de jaren 1919
en 1920 om den vasten wil op te merken bij den Franschen generalen staf om die bezetting tot uitvoering te
brengen, en zijn toornig-nerveus ongeduld over den
Engelschen weerstand daartegen. Sedert de dagen van
de opstanden in het Roergebied in Maart 1920, toen
maarschalk Foch den geallieerden openlijk aanried het
land binnen te rukken, staat de bezetting van het Roergebied als een vast punt op het program." Het is naïef,
met deze feiten voor oogen, van de wereld te verwachten, dat ze den Franschen inval in het mijngebied aan
de Roer — de geschiedenis van Duitschland weet nog
van meer Fransche invallen in vollen vrede te gewagen — zal opvatten als een door enkele soldaten beschermde missie van ingenieurs!
Voor het eerst sinds de dagen van den wapenstilstand
heeft een Duitsche regeering het gewaagd zich tegen
vreemd geweld te verzetten. Ze doet dit, juridisch, op
grond van de meening, dat Frankrijk in het Verdrag
van Versailles geen rechtsbasis kan vinden voor zijn
optreden, — een opvatting, die, natuurlijk, door de
Franschen wordt betwist. Over deze juridische controverse zullen wij het hier niet hebben. Mocht echter de
Fransche opvatting de juiste blijken, dan is meteen aangetoond in welk een periode van neergang en ontaarding wij verkeeren, waarin van Europa geëischt wordt
een verdrag te eerbiedigen, dat voor elke futiliteit het
te baat nemen van militair geweld en brute krachtsoefening mogelijk maakt. Intusschen gaat deze strijd met
argumenten langs de werkelijke zaak heen: Frankrijk,
tot de tanden gewapend, poogt den Duitschen erfvijand neer te slaan en in den chaos van midden-Europa
de gebieden in te palmen, die hem militair, politiek en
economisch in staat zullen stellen het Europeesche con-
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tinent te beheerschen; juristen, journalisten en schrijvers
zijn daar om, als ten tijde van Frederik den Grooten, de
gewelddaden goed te praten. Im Anfang war die Tat.
Deze beschouwingswijze geeft deFransche politiek ook
het karakter van een logisch, goed doordacht geheel.
Men.zou de Fransche intelligentie sterk onderschatten,
wanneer men meende den Franschen politici te moeten
voorrekenen, dat buitenlandsch militair geweld niet bevorderlijk kan zijn aan de productieve werkzaamheid
van een land. Dit is, naar men weet, het officieele Engelsche standpunt: als Frankrijk maar ziet, dat zijn politiek geen economische voordeelen brengt, zal het zijn
expeditie terugtrekken! Sterker bewijs voor de vlakheid
der Engelsche politieke denkwijze van dezen tijd is wel
niet te geven, en ongetwijfeld lijdt Europa onder het
noodlot, dat het Engeland van onze dagen politieke
leiders ontbeert van het kaliber van een Pitt, een
Disraeli of zelfs maar een Castlereigh. Geen economische voordeelen en geen zorg voor de handhaving van
het recht drijven op het moment de Fransche politiek;
deze wordt geheel beheerscht door het groote nationale
ideaal, dat een militaire geweldpolitiek in zijn dienst
heeft gesteld.
En hierin ligt tevens de verklaring voor de houding van
Duitschland. Het weet, dat geen slavenarbeid en geen
oorlogsschatting in staat zullen zijn Frankrijk van zijn
veroveringsplannen terug te houden en het beseft in dit
smartelijk uur van nationale vereenzaming te midden
eener cynische, op buit beluste en innerlijk vooze wereld, dat het zijn bestaan zelf is, dat nu op het spel staat
en dat het nu moet verdedigen. Voor hen, die nu den
mond vol hebben van „ontwapening ", is het een beschamende tijd. Wee het volk, dat weerloos is in het
Europa van nu. Zijne levensbelangen kunnen worden
vertreden, zijn vrijheid en eer geschonden, zonder dat
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de wereld een vinger uitsteekt, zonder dat de Volkenbond, die deerne der heerschende machten, een woord
van protest laat hooren.
Weerloos staat het Duitsche volk tegen het buitenland
militaire geweld. Slechts op geestelijke wapenen-sche
kan het steunen in den strijd tegen gepantserde willekeur en onrecht. De tijd van zware beproeving is aangebroken, niet alleen voor het volk in zijn geheel, maar
ook voor de individuen afzonderlijk. Zij, die op de
hoogte zijn van de geschiedenis van den revolutionairen bevrijdingsstrijd bij klassen en naties en de herinner
ring hebben behouden aan de velen, die in den ongelijken kamp tegen gewapende heerschers eenzaam zijn
gevallen, beseffen de diepte van het leed, het onrecht
en de zedelijke verwildering, die opnieuw ons wereld~
deel zullen teisteren en Europa naar steeds erger catastrophen zullen drijven. Want wij staan pas aan het begin der door den Franschen opmarsch ontsloten periode. Het zwaard is eenmaal getrokken en het laat zich
niet zoo gemakkelijk weer terughouden. Het volgt zijn
eigen logica, die de logica van den mensch kan doorkruisenof negeeren. Een toegeven door Frankrijk beteekent een nationale nederlaag, die het Fransche volk niet
zou kunnen verdragen en die geen Fransch leider politiek zou kunnen overleven; een toegeven door Duitschland beteekent het aanvaarden van een rechteloosheid
en een slavernij, erger dan welke de geschiedenis van
eenig Europeesch volk ook kan aanwijzen. Zoo moeten de gebeurtenisten hun noodlottigen gang gaan, die
voert naar verval en ondergang van Europa.
Maar deze ondergang zal niet in stilte en gelatenheid
zich voltrekken. De politieke bodem van midden-Europa
is zoo vulkanisch, dat de vlam der revolutie elk oogenblik kan oplaaien. Nationale onderdrukking is steeds
de bron geweest, waaruit de golven van opstand en
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revolutionairen strijd zijn opgeweld. Doch de revolutie
van thans zal zich tot sociale revolutie verdiepen, die in
haar laaienden gloed de grondslagen zelve van onze
samenleving aan een vernietigende en wellicht louterende kritiek zal onderwerpen. Als de nationale nood
en materieele ontbering in Duitschland leiden tot een
opstand van vertwijfeling, dan zullen ook in Duitschland
de problemen van de sociale revolutie worden gesteld.
Maar daarmee zal geheel het nieuwe statencomplex van
midden-Europa, een kunstmatig en walgelijk gewrocht
van den verbijsterden geest van Versailles, in beweging
komen. De toestanden daar, van de Oostzee tot de
Zwarte Zee, zijn vloeiend, ongeconsolideerd, eruptief.
Sociale en nationale ellende vereenigen zich in de meeste
van die landen tegen willekeur, onrecht en machtswellust. Vazallen van Frankrijk, blinde, gehoorzame en
verachtelijke werktuigen in de handen van het Fransche
militarisme, dat in Europa steeds door zijn wreedheid
en brute manieren den haat heeft opgeroepen, hebben
die midden-Europeesche staten slechts de reactie, de
verwildering en de economische ontwrichting in Europa
verergerd en verbreid en aldus de brandstoffen opgestapeld, waaruit eens de vlam van den opstand zal uit
heeft het bendewezen-slan.IhetMmgbid(!)
reeds den kop opgestoken en Polen, economisch zwak
maar gewapend en brutaal, volgt met aandacht de gebeurtenissen. In Jougo-Slavië, Roemenië en Hongarije,
en waarschijnlijk ook in Tsjecho-Slowakije, Bulgarije
en Griekenland bereidt men zich op een gewapenden
strijd voor. En achter dat alles doemt Rusland op, als
een dreigende kolos, bereid om uit naam der sociale
revolutie zijn geschonden staatsgeheel te herstellen
en aan den Weichsel of aan den Rijn het West-Europeesche, met name het Fransche, imperialisme slag te
leveren.

152

DE PANTERSPRONG

Zoo is de atmosfeer met electriciteit geladen en ver
zich de krachten eener Europeesche revolutie-hefn
om tegenover bruut geweld en nationale onderdrukking
de vrijheidsidialen van een geschonden en vertrapte
menschheid te verdedigen. Dat dit alles een tijdperk
van diepe ellende voor Europa zou beteekenen, behoeft geen betoog. Doch de ontwikkeling zal moeilijk
zijn tegen te houden. Wij hebben het hier reeds eerder
geschreven: wij staan hoogstwaarschijnlijk aan den
drempel van een periode van oorlogen en revoluties, en
het Fransche militaire geweld verhaast den loop der gebeurtenissen. Aldus zou het woord van Marx, dat de
Gallische haan de revolutie zou inkraaien, nog op
merkwaardige wijze in vervulling gaan, al heeft dan
die haan zich getooid met het pantser van den roof
ridder en de geweldmiddelen van den slavenhouder.
Maar de revolutie heeft nu haar loop gewijzigd: zij
trekt thans van oost naar west, en verdedigt tegenover
het Westen de idealen van vrijheid en menschenwaarde,
die het zelf had opgesteld, doch die het in de uren van
overwinning en macht te eigen bate heeft geschonden
en verloochend. Dien de goden willen verderven, hebben zij steeds met blindheid geslagen. En de overwinnaars en het deel van Eropa, dat blind is voor de revolutionaire teekenen van den tijd en gewelddaad op
gewelddaad stapelt om het wankelend gebouw van
onrecht te bevestigen, zal aan de wraak der goden niet
ontkomen.

DE TWEE VADERLANDEN VAN MIJN HART
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ACHILLES MUSSCHE

Hoe staat de zomer te bloeien in 't herte van mijn land .. .
Hij steekt de dageraên aan met duizend zonnebloemen
en doet de dingen van hemel en aarde in blauw en goud
openvloeien,
't licht klimt de bergen over en de sterren dansen aan
de hemeltransen
en de winden blazen de verten vol van zoete bruiloft
muziek .. .
hoe staat mij de aarde nu rood van zon en pralend met
bloemen,
en hoe komen haar wijde heemlen wonderdiep in mij
opengaan
o! mijn God, gij kwelt mij te zoet met de grondeloos
uwer zaligheid,
-heid
gij kust mij al te woest met al de kwetsuren uwer liefde

en nooit genoeg toch, nooit algeheel, nooit tot den
laatsten afgrond,
nooit zóó aanbiddelijk-onmeedoogend dat mijn hart is
één opene wbnde van liefde
in één berning van extase versmolten in u;
er blijft nog altijd een abijs ongevuld, onverlicht; een
honger nimmer gestild
die in mij opslaat en breekt in mij als een zee met de
muziek van zijn tranen;
er blijft, wanneer ik bezwijmd van wierook en zon ga
knielen aan 't goud uwer voeten,
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een heugenis aan donkerder bloemen, en aan al de glorie
van armoe en pijn.
Ik ben als een viool, waar de vingertoppen van God
al de deiningen van zijn mysteriën op lokken
tot vloeden van muziek;
ik ben als een bloesemend bosch in de kussen der lente
herboren
waar God met al de geuren zijner winden in ritselt en
speelt;
maar ook zijn in mijn hart eenzamer snaren gespannen
waar geen hemelsche streelingen melodieën doen uit
opstaan
als dageraén van geluk,
snaren die alleen de liefkoozingen van honger en smart
verstaan
en wier adems als rythmen van onrust door de nachten
der aarde gaan.
Ik ben niet alleen, o sterren, het kind van de lokkende
tooverijen uwer gouden bivakken,
ik heb honger geleden en geweend in steegjes waar gij
niet binnenkomt;
gij zijt niet alleen, o God, mijn vaderland waar mijn
heimwee naar trekt
er is nog een ander vaderland van dorre rotsen en steile
paden,
van stinkende stallen en kleumende menschen, waar ik
voor sterven wil.
Ik ben maar een straatkind van een dag en nacht ronkende fabrieksstad
en ik heb als kind gesjouwd in 't orkaan van donderende
dokken,
ik heb gespeeld met het stof en de modder van greppels
zoo teer als met witte bloemen
en de vuile schotels van mijn moederken gewasschen
als blinkende sieraden;
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s avonds kroop ik naar bed op den zolder bij de muizen
die mij kenden en speelden met mij,
toen stond telkens opnieuw de drift om de kimmen te
zien in mij op
en 'k wrong mij door het dakvenster: dan tuurde mijn
ziel over de wereld,
één panorama van rooie daken — maar de vleermuizen
scheerden langs mijn hoofd
en zij brachten mij het eerste teeken van uw eeuwig geheimnis, o God.
Ik ben maar een sjofel kind van grommende fabrieken
en dokken,
ik ben maar een kind van veel honger en een beetje
vreemde teerheid en oneindige opstandige liefde,
ik ben maar als een arme bloem van de straat.
Nu spant gij, o God, de hymnen van uw leeuweriken
boven mijn hoofd
en stelt uwe sterren als bloemen langs de wegen mijns
levens;
maar in mijn bloed speelt onstilbaar de muziek van machines en kranen
en mijn hart onderhoudt de herinnering aan al den donker van weleer.
O gij verre vogelaar van de metaphysische kimmen,
die mij zoo vleiend zoet lokt op de fluiten der
winden,
neen neen ! ik kan niet uitvliegen naar u alleen
en mij voor eeuwig gevangen geven aan de zaligheid
uwer liefde alleen,
ik kan niet alleen gelukkig zijn, en ik heb zoo'n wroe~
ging, o mijne broeders,
zoo'n berouw over 't minste uur van eenzaam heil,
wijl gij zwoegt en hongert daarbeneên.
Ik moet mijn deel hebben van onrust en pijn,
ik moet mijn eind weegs gaan doorheen de woestijn,
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omdat ik, o moederken, de erfenis draag van al uwen
strijd
en uw offervaardigheid.
Mijn hart is op zoek naar een heroïsch liefdelied
om het 's nachts aan de zoldervenstertjes van jochies en
weesjes
te joedelen als een vooizeken van den meie;
mijn hart, met al den honger van zijn kussen,
met al de loutering zijner tranen,
is op zoek naar de apotheose van God
in de bevende vuile handen van een besje;
mijn hart is, van kimme tot kimme, van afgrond tot afgrond,
zoekend het pad naar gansch God en gansch denmensch
in ééne en dezelfde liefde.

TWIJFELACHTIGE MYSTIEK
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GABRIELLE VAN LOENEN
Grenzen. Roman door E. d'Oliveira. Van Munster's Uitgevers

-matschpij.Aerd

Plagiaat van een nog niet geschreven meesterwerk.
Ware het niet dat eenige onzer liefste gedachten in dit
potsierlijke boek werden uitgebuit, we zouden den heer
d'Oliveira slechts dankbaar kunnen zijn voor het ongewild komische schouwspel, dat deze laat-Vroom-enDreesmansche decadence den minder van kunstzinnige
deftigheid bezetenen te bieden heeft. Nu we echter in
een mal excentrieke omgeving mannequins zien bewegen, die de uiterlijke kenteekenen van eenige ons zeer
dierbare begrippen lanceeren, zonder dat zij bij benadering weten met welk kostbare symbolen hun burgerlijkheid is getooid, achten wij het noodzakelijk tegen
deze ongepaste vertooning te waarschuwen.
Het soort boek, waarvan „Grenzen" de bijna parodistische nabootsing is, bestond enkele jaren geleden nog
niet. Tot voor kort was de roman de geëigende vorm
tot vastlegging eener min of meer omgedroomde wer
woord: „Copiëerlust des dage-kelijhd.Potgr's
levens" op de romans der nu verstreken periode-lijkschen
toegepast, negeert al te schamper het proces dat tusschen het model en de afspiegeling daarvan in het kunst
voltrokken wordt, maar wanneer men zijn definitie-werk
van de smalende bijbedoeling ontdoet, blijft een kern
van waarheid over. Alvorens een schrijver zijn boot
van den oever der werkelijkheid had afgestooten om
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zich aan de stormen zijner bezieling prijs te geven, bekeek hij met ontzag het achter zich gelaten land en
mogen ook zijn droomen somber of weemoedig schijnen, het zijn die van een gelaten en gehoorzaam mensch.
Sindsdien is er echter een verandering ingetreden. Een
nieuw element heeft zich met onze verinnigde herinnering vermengd, namelijk een uit verzet geboren ver-.
langen, en daarom zou een roman, die aan de huidige
gevoelens beantwoordt, niet meer „copiëerlust des
dagelijkschen levens" kunnen heeten. Misschien ware
„utopie" een betere benaming, omdat de figuren tegenover gangbare conflicten daden stellen, waarin een
verantwoorde levenshouding wordt gemarkeerd en
zoodoende, als vervuilers van een onzer vroomste
wenschen, op meer dan levensgrootte, bijna als zinnebeelden aan ons verschijnen, nochthans zonder het vage
entourage: het verre land, de algemeen gehouden omstandigheden, dat allegorieën doorgaans aankleeft.
Want deze menschen, die met zoo zekeren tred wegwijs blijken te zijn in de verwarring van ons duistere
leven, moeten we zien schrijden door straten, waarvan
we de eentonigheid kennen, omspeeld van de klachten,
die wij dagelijks hooren, onder 't geraas van machines,
dat ook ons bestaan verdooft.
Zoo zou men deze kunst van gewenschte werkelijkheid
ook vanaf de andere zijde kunnen omschrijven. We zijn
opnieuw gaan beseffen dat in ons binnenste, naast de
onder-bewuste driften, welke de psychologen aan 't
daglicht gedolven hebben, nog andere mystische
krachten werkzaam zijn, en we hebben opnieuw de illusie dat de bewustwording van deze krachten ons in een
nieuwe verhouding tegenover ons noodlot zal plaatsen.
Deze gedachte uit zich in de kunst tweeledig. Aan den
eenen kant probeert men deze niet meer psychologisch
verklaarbare zielsbewegingen bloot te leggen. Ander-
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zijds (en daar werd voorzoover ik weet, nog niet op gewezen) is er een streven gaande het noodlotsbeeld zelf
te ontleden en daaruit de niet noodwendige bestand
te schiften. De romanfiguur krijgt een afgeba--deln
kende, voor hem typeerende levenstaak te vervullen,
waarbij zijn ziel de gelegenheid ontvangt zich te meten
met- en zich te ontwikkelen door de krachten van het
lot. Als gevolg waarvan een aldus geconcipieerde romanfiguur niet meer wordt afgemat door stortvloeden
van 't dagelijksch tragische, die als afval van naburige
levensconstellaties op hem neerregenen, afval dat in
wijder verband met de overige wereld zeer zeker van
beteekenis is, zooals geen vlek of smet op iemands gezicht zinneloos kan zijn, doch dat door den romancier,
die de zielskrachten van eene figuur uit wil beelden, genegeerd mag worden, gelijk ook de portrettist een
tijdelijke gelaatsontsiering verwaarloozen mag.
Zulk een boek nu heeft d'Oliveira willen schrijven. De
hoofdpersoon „Leo" praetendeert te zijn niet zoo maar
een willekeurige meneer de Kemp, die door slapte en
misnoegen aan lager wal is geraakt, zich aan eenig gescharrel te buiten gaat, met would-be artisten verkeert
en ten slotte door zijn liefde voor de ongelukkig getrouwde Karla Ebbenhorst zijn moreel en maatschap~
pelijk evenwicht hervindt. Neen, de schrijver stelt ons
Leo voor als „de" mensch van dezen tijd, „de" decadent als product van negentien eeuwen cultuur, „het"
cynische slachtoffer van de oppervlakkige wetenschap
en het voos kapitalistische ploertendom, natuurlijk een
mislukkeling op 't gebied der liefde, want alle zedelijke
vastheid missend. Hij heeft gaven en weet ze niet te ge
breekt af zonder op te kunnen bouwen, hij is-bruiken,
zooals de gemiddelde hedendaagsche mensch zich kent:
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een verzameling negatieve eigenschappen, terwijl het
leven positiviteit blijft vragen. „Hij is nog niet geboren,"
drukt d'Oliveira zich uit, hij en de overige zonderlinge
bezoekers van Daniël Hikketik's atelier. Maar als hij
op 't punt staat geestelijk en maatschappelijk te ver
dat verdrinkenden betaamt, een saam--drinkezoals
vattend overzicht van zijn leven droomt (— in dit geval
een artistiek zeer aanvechtbare pathologisch-zinnebeeldige hokus-pokus-droom in den trant van Meyrink —)
blijkt de redding nabij: het ontwaken eener pure liefde
voor Karla. Op 't moment, dat de louterheid dezer liefde
zich manifesteert, doordat Leo Karla van zich stoot als
deze eindelijk aan zijn onuitgesproken aandrang gehoor
wil geven, vlucht hij, stelt zijn wijsheid te boek en begint een nieuw leven, van voren af aan, d.w.z, op den
kantoorkruk, dien hij voor ijselijke uitspattingen zoo
smadelijk verlaten had.
Welk smartelijke figuur is voorgoed aan onze letteren
ontfutseld, nu dit caricaturale manneke op haar voetstuk
geklauterd is! Vandaar af richt het, als zelfgenoegzaam
geestelijk arrivist, den binocle omgekeerd op de wereld en kwettert het aldus verkregen verkleinbeeld zijn
schimpscheutjes tegemoet. Want „de onnoozelen en de
verdrukten" en hen „die weenende doch zonder tranen
zijn", noemt hij nog maar zijn „mede-menschjes" van
wie hij zich op een afstand houdt, zonder meegevoel,
zonder begrijpen, ja zonder een zweem van liefde. En
dit juist op 't oogenblik dat het boek zijn hoogste geestelijke spanning heeft bereikt.
.... „Dan zegt Leo uit de duisternis:
„We hebben ons losgerukt van de samenleving, om
onze armoe liever hebben dan de leugen van-datwe
onze medemenschjes", blz. 92.
Waardoor dan onderscheidt Leo zich van gewone sterve gen? Vooreerst door zijn verfijning. Een raar soort
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verfijning, een allerzonderlingste verfijning ! Eenige citaten mogen hier mijn ingehouden lach rechtvaardigen:
(Leo komt thuis met een geschenkje voor een vriendin~
netje), „toch draait hij voor zijn deur. Het welbewust
uitstellen van het genot dat hij aan zijn lieveken zal vinden, gekruid met een zweempje perversiteit, is dezen intellectueelen proever een genot op zichzelf." Een pengiant op blz. 11 als hij Karla bloemen brengt ... „Zoo
tracht de Kemp aan zijn rozen haar volle waarde te geven door met saamgeknepen puntmondje en een zegenende vingerbeweging uit te drukken hoezeer hij geniet
van het perverse aroom dier kasbloemen, die louter
schoonheid zijn zonder kracht."
Leo ontbijt:
„Oolijk glimlachend slurpt hij een rauw ei leeg en dan
drinkt hij met intellectueel genot zijn supra-fijne, echte
Zuid-Fransche olijfolie, tusschen twee fijnproevers~
slokjes vagelijk narekenend, hoeveel lecitin en hoeveel
fosfor hij daarmede toevoegt aan zijn nerven .— een
vreugde, welke alleen is weggelegd voor hen, die de
vegetariërs-psychose van die dagen hebben meegemaakt en in schoonverhuld materialisme heilig hebben
geloofd, dat een omwenteling in hun voeding hun geest
zou vernieuwen. Met een vuistslag doet hij het tafelgerei
lustig rinkinken. Zoo, zegt hij, en zijn verbeelding begeleidt, ouder gewoonte, de pas genuttigde voedingssappen door de kronkels van zijn darmen en de fijne vertak~
kingen van zijn bloedvaten naar zijn hersencellen .. .
„dat voelt men in zijn maag.
Zijn schoonheidszin en smaak verschilt ook bitter
weinig van het heimelijk ideaal van een goedmoedigen
bourgeois, die zich verbeeldt hoe hij 't zou hebben ingericht als hij eens niet was getrouwd maar als zondige
dandy langs een Parijsche boulevard zou fianeeren.
Alle requisieten zijn aanwezig: cameeën dasspelden,
11
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voorliefde voor flauwgepoeierde vrouwen met alweer
„pervers"-rooden mond; antieke meubelen, wollen sjaal
en lichzinnige Fransche gravures.
Als volgend kenmerk zijner superioriteit noemen we
zijn: toch lekker niet socialist zijn. Hij weet de charme
van de traditioneele deftigheid drommels goed te goí teeren, b.v. de ontvangsten ten huize der Ebbenhorsten ,,.... en ze zetten zich in de nis van geglazuurdroode
tegels voor de vlammende houtblokken, evenals een
jaar geleden. Karla is nog steeds de gastvrije vrouw, die
haar huis aantrekkelijk wil maken, maar ze kan tegenover Leo het plagen niet laten. „Ik zal gauw thee zetten," zegt ze vroolijk, „o€ — lust — mijnheer — liever—
een — glaasje port met een beschuitje ?" .... Commentaar overbodig.
Maar dit struikelen over de ganschelijk niet passende

hooge broozen ware vergeeflijk en zou slechts terloops
behoeven aangeduid te worden, wanneer niet de kern
van het boek, de louteringsgeschiedenis zelf al onze
welwillendheid verbeurd had. Want hier wordt met
valsche, leugenachtige woorden, met een verwarrende
mystificatie het rijpen van een illusie geschaad. De illusie
namelijk, dat door een voorbehoudlooze overgave aan
het aardsche leven, door het zich storten in den stroom,
die voortraast van genieting tot straf, iets zal gebroken
worden, dat iets, dat de menschen van hun eigen zielsmuziek scheidde; dat dan de moedigen deze muziek die
in 't verborgene zong, niet door henzelf en misschien
alleen door de engelen beluisterd, zullen hooren, eerst
zacht, als vanuit de verte, neurieënd achter het geraas
van het wenschen en het willen en het leven lieven, maar
ten slotte dit alles overstemmend, zoodat zij zich nog
slechts door die melodieën bestuurd weten en woorden
stamelen, die dan eindelijk wijsheid zijn.
Overgave, zonder deze zal zulk een wijsheid zoekende
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vervoering ijdel wezen en van den booze, en zulk een
overgave, die deemoed en liefde insluit beide. Ik zeide
het reeds, noch het een, noch het ander kent de hoofdpersoon van dit boek. Slechts weet hij van minachting,
zelfvergoding en haat. Wanneer we dan toch lezen
van een zielsproces, dat de uiterlijke kenteekenen van
het zooeven beschrevene draagt, moet dit op onwaarheid berusten. Het hoeft niet in de bedoeling van den
schrijver gelegen te hebben ons te bedriegen. Meer en
meer versterkt de overtuiging zich in mij dat hij zich
eenvoudig heeft vergist, als iemand die intellectueel op
de hoogte is van de geestelijke behoeften van zijn tijd,
die echter niet deze behoeften heeft ervaren. Zijn fout
ontstond doordat hij de twee geheel verschillende begrippen „ziel" welke 't spraakgebruik dooreenhaspelt,
verwart. Leo de Kemp beschikt slechts over het zenuwcentrum ziel dat in 't woord „zielsziekte" b.v. wordt
bedoeld en wil ons doen gelooven dat hij daarmee de
bewegingen volvoert van die andere ziel, welke we
bedoelen, als we „be-zieling" zeggen. En natuurlijk gelooven we, na 230 bladzijden over een soort zenuw
onderhouden te zijn, niet in de spreuken van-krampen
wijsheid welke Leo ten slotte, naar analogie der heiligen, te boek stelt. Spreuken, die trouwens zóó weinig
direct verband houden met de worstelingen van hem
die ze neerschreef, en ook op zichzelf zoo weinig persoonlijk van rythme zijn, dat de wijsheids-apotheose
van dit boek, op zichzelf al, een waarschuwing tegen
den weg daartoe, voor ons inhoudt.
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FRAGMENTEN UIT
JOB DE NAR
DOOR JOH. VISSER
II
OP HET KERKHOF

Het heuvelland ontving den avond met
droefheid. Een donkere kar ging er over de ruggen van
het land, over de bruggen van de beken, naar den grooten horizon. Heel duister stond een boom, oud, vreemd,
nog alleen in den alom stervenden dag.
De paarden die al dagen en dagen de wagenwielen bewogen, zagen het heuvelgras dansen en deinen in ééne
buiging en golving. Ze hoorden de wielen aan de stee
slaan in éénzelfden maatslag en voelden een over--ne
eenkomst die menschen ontgaat... slechts bij avond
hooren ook wij dat, en is het ons duidlijk en lief. Ze
zagen de zonbol neergaan in de takken van dien boom
om daar te rusten bij de vogels in de kromme, zwarte
takken ~ en zij trokken den wagen.
Vanuit de kar zong een vrouw.
Maar de nacht rees alzijdig, hevig op, en verschrikte
de mannen. Ze grepen de zwepen en zwaaiden het
touw. Snel ontwaakten de paarden in pijn, en trokken
verder den nacht in. De stad kwam al, en groeide — een
slechte gestalte.
De paarden vreesden den naar-zwarten boom, in hun
droom-koortsig peinzen gezweept en geslagen. Toen
de boom achter hun wielen wegdreef en week, waren
ze blijde.
DE WAGEN.
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DE NAR. Ook in de kar zonk de duisternis, en doofde
er de geringe schaduwen. Er zat een smartgebogen
vrouw met een kind dat welhaast sterven ging. Weini-

gen tijd geleden had zij nog getracht het kindeke uit
zich te doen drinken, maar het huilde zelfs niet meer, en
wilde maar slapen gaan.
Tegenover haar zat, met opgetrokken knieën, en daaromheen de stille handen, een nar, en op zijn knieën lag
als een slapend kind zijn gitaar.
Hij lette op de vrouw en overdacht haar in stilzwijgen.
— Job, zei ze met een oogopslag, ken je het liedje nog
dat we in Gent gezongen hebben? Laten we het nog
eenmaal zingen.
't Was in den ochtend van het jaar,
De bloesems praalden wonderbaar,
begon ze, en hij geleide haar innig met zijn stem:
Tot laat in Mei een starre nacht
Den boomgaard dood en droefheid bracht.
Ze zwegen weer. Voor de kar uit klonken gedempt de
nachtelijke geluiden: paardenhoeven aan den grond,
het zoeven van zwepen.
Job trachtte aan het kind te denken en aan den dood,
maar telkens weer overvielen hem andere gedachten:
aan der groote boomen takkenchoralen, aan de beken
achter de bergen en hun schitterende stroomgeluiden —
dat alles was verre van den dood. Toch, zou het kind
zeker sterven ... zou Job het begraven of een ander
knecht? Als hij het deed, zou hij zorgen geen veldbloemen te vernielen en het jonge lijkje niet vuil te maken,
verder kon zijn medelijden niet gaan.
Naast de kar en om de wielen liepen nog andere mannen, stil en arm aan gedachten.
DE POORT. De stad was voor hen, de paarden hielden
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halt, en zakten weg in zwaren slaap. Vaag dreven op
de lange gracht de schaduwen van muren en spitshuizen.
Neer lagen de bruggen en boden intocht want ver over
het land was vrede, door priesters gesticht en gewijd.
Maar de nacht-zelf had met onhoorbare hand de poorten gesloten en de grendels gelegd. -- Uit de kar der
komedianten greep de hoofdman, een Zuiderling, den
horen, en blies. Boven hem uit, greep de nachtblauwe
weerklank den horen, en blies. Zoo antwoordden in den
nacht de trompetten elkaar en spraken in luid en heldhaftig gezang: woord op wederwoord.
Achter de tuinen verrees een licht: de wachter, in den
avond opende zijn deuren. De leider, jonge Pedro, trad
erin als een fabelheld in een kloof om te weten wat
daar is.Toen volgde hem de kar en reed dwars den toren
in. Boven het zwarte water sloegen de hoeven de
slapende brug, die kraakte en kreunde, gewekt in den
nacht.
Het licht doofde op den ommegang -- en in den koker
van de poort stapte aan en af, en aan, en weer heen —
de slapelooze wachter, en kwam bij en wederom bij,
als de herinnering in een loom, zwijgzaam uur.
In de kar was het kind gestorven -- de nar sliep, en
ook sliep op zijn knieën de gitaar, en de vrouw snikte,
snikte... een moeder is eindeloos droef in haar verlies.
En wat droomde de nar in den. blauwen nacht?
Van den heiligen morgen.
DE HEILIGE MORGEN. Die dag was de vrome, kwe-

lende Zondag, Gods eigen dag. In het morgenvroege
uur gingen achter de torens de schaduwen dwalen, ze
gleden over de smalle daken, zochten de ramen der
kerk, en legden de koele handen op 't hoofd van vroege
kerkgangers; de menschen, schaduwen van een Licht,
gingen ter kerke in. Op een plein werkten de tooneel-
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spelers: plantten palen, scheurden hout en dreven al
hamerend houten pennen in de witte planken.
Toen 's middags de zomerzon zoo wild, en waar was,
als ze maar één uur is van den dag, staakten ze hun
moeite, die een vloek was in het aangezicht van den
Zondag, en kwamen in poveren kring bijeen. Ze aten,
te laf om te spreken, in hondsche verslagenheid. De
nar, die de hand geschonden had bij het houtwerk, at
aan zijn brood eenig bloed in eigen lijf.
Zoo schuilden ze voor het barre werk, der klare klokken hymnen genietend zooals de lichtbewogen mannen
van het verschietende leven toch gaarne doen; maar
wantrouwend in God baden ze niet, noch groetten als
er een priester langs kwam: wat zocht zoo'n man bij
glorende kaarsen en heilige wierook?
Hen had eiken dag de nood gegrepen, en geslagen,
gekneusd en gespot, zij hadden geen kracht over tot
kniezen en geloofden alleen in den honger van den
volgenden dag. Alleen Henric die te Ieperen Moenen
den duivel had gespeeld geloofde in satan, dien hij in
uren van bezieling vast in zich had gevoeld.
Zij zwierven door wintersche heiden en hooggouden
boschlanen, zinnend op nachtverblijf, zij duldden ziekte
en honger in hachelijke achterbuurten, zij speelden op
de luide markten, voor hun slechte grimassen poover betaald — en zij werden gemeden en geminacht. Zij hadden
de meren, gaarden en rotsen van verre landen gezien,
vreemde talen aanhoord, geld in wisselende munten
verdiend, den glans van vreemde vrouwenoogen gezien,
en overal kerken ontwaard. Ze hadden zich gebaad in
beken, waar die nog teeder, en na aan het moederlijk
bergmeer over de hellingen bogen, en die weerom gezien, waar ze breed en blauw, de kust nabij, naar zee
verlangden.

Zoo hadden ze gezworven en doorstaan, het leven
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zien keeren bij dagen en menschen, en aldoor honger
geducht. Stug waren ze geworden, vol verteerende
geldzucht, met onheuschen haat voor alles, tot den nar
en de paarden.
Daar zaten ze dan in de schaduw, en keken in de
zon. Laf voor het sloopend werk, ademden zij de koelte,
half in slaap, half in geluk.
Pedro, de leider van het spel, van wien de kar was en
de vrouw, stond op. Hij scheen mat van zorgen, zijn
brutale en uitbundige woestheid was verbleekt, en er
scheen iets ernstigs in zijn ziel dat daar langer bleef dralen dan anders. In zijn kop gloeiden de vogelenoogen
minder prooigraag dan te voren.
De mannen zwegen, de oogen op Pedro, die over hen
heen staarde.
Dezen nacht, begon hij, was zijn kind aan koorts bezweken, hij wist niet waar hij het begraven moest, want
de heilige kerk stond niet toe dat het zwerverskind
op een kerkhof onder echte kinderen liggen zou. Het
moest dus op hei of akker liggen, en daar na dag of jaar
blootstuiven of door de ploegsnee worden geraakt.
Al dringender en vragender sprak Pedro: om hem te
helpen 't kind een graf te geven, ondanks papentrots in
gewijden grond.
-- Laten we het vannacht nog wegbrengen: niemand
die het merkt, en wie het merkt dien slaan we de papenhersens in — dat spaart hem den gang naar het kerkhof.
Er volgde een heesch, bestiaal lachen, als van nachtbeesten in doornig woud.
--- We gaan mee, Pedro.
Er kwam weer een gedachten doorvlogen zwijgen.
Later toen de dag een schaduwblauw uur ouder was,
togen zij weer aan het werk, en zongen zelfs onder het
zwoegen door.
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DE AVOND OP HET KERKHOF. In het uur dat alleen
nog de honden spraken met langgerekt en klaagzaam
huilen, liepen de spelers straat-in straat-uit; op een hoek
waakte een soldaat ~ op en neer liep hij langs de ramen,
en deelde het wantrouwen van den nacht. Bij de schaar
lichten blonk de bijl aan zijn hellebaard en straalde,-sche
dat een flauw vuur wijd-uit tastte in den nacht. Toen
verdween hij, en zijn strenge tred klonk niet langer in
de straat.
De mannen kwamen achter de parochiegebouwen: de
kerk, een vrome ark, en luttel lagere daken. — Vooraan liep Pedro zelf, met het kind in doeken gewonden.
Verder was Henric er, die den duivel had gespeeld; de
groote Gijsbert was er mede, om zijn vuistkracht, en
Job met den zotskap. Zij liepen zacht, en ademden beklemd, in de beklemmende stilte.
Hier in den nacht voelde Job zich geen nar maar leider:
zonder het bewust te willen voerde hij hen weldra aan;
zij volgden gedwee want hij wist beter wat de nacht
van hen wilde... geluiden waarvan hij de bron niet
kende, had hij toch lief om hun droeven eenvoud, nachtvogels waren hem niet vreemd en onvertrouwd, hun
plotseling opschieten verschrikte hem geenszins. Hij was
hier nooit geweest, maar wist er toch alles, door een
vreemden hartstocht dien hij bij dag niet kende, aan de
spits te gaan —'maar de nacht was hem een hevig, betooverend vriend; grafteekenen ontweek hij eerbiedig,
en hij aanhoorde de verre, kranke klacht van een hond
als bekende sproken. De anderen echter, die de goede
gestalte van den om hen gebogen nacht niet verstonden,
slopen in onedele angst voort, en volgden hem, gewonnen door zijn nooit vermoede kracht.
Zoo dan trokken zij daar als katten waar het volk met
spot en toch beangst van spreekt. Zij zetten zich tot
graven.
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Maar ineens waren ze gezien, de schenners van Gods
stillen tuin. Er stak een kop boven den muur, tuurde en
verdween. Ah, toen rezen de afschuwelijke hellebaardiers op, barsch en grimmig. Er kwam een groeiend
rumoer, achter de kerk werd snel geloopen. De spelers
sprongen op, en stonden pal. Pedro draafde naar den
muur, toen omgekeerd, als blind naar de kerk. Ook
daar werd hij opgewacht. Niemand sprak, al jaagde
hun adem. Ze voelden immers dat woorden te ijl waren
om hun drift verlangen te vertolken, en niet groot genoeg waren — daar konden alleen daden van spreken,
die even stug en rampspoedig waren, en die vonden ze
snel. Grove Gijsbert zag een waker, en sloot stil zijn
handen om diens keel, in geweldige overmacht. De
Italiaansche leider zag zijn vijand katachtig van hoofd
tot voeten aan. In dit oogenblik stonden zij vlak bijeen
in de stoere woede van de mannen, die het dreunende
leven diep in de borst bewaren. Hun wraakzucht en
ongena brak uit, zij troffen hevig, hard.
Hoe kan een gansche stad gelukkig droomen, waar
zoo iets krankzinnigs gebeurt?
Vroom en traag kwamen monniken schrijden met lichten en lantarens.
DE MOORDENAARS. 's Morgens kwamen de spelers
weerom in fellen haat. De kar stond zonder geluid, maar
Gijsbert stootte de paarden wakker, ze hieven de
oude, arme koppen, en wilden wel weer trekken. De
Italiaan zweeg, in zijn kop voer de dolle woede rond,
zijn oogen smeulden woest.
Toen kwam Martha, de moeder, de huifkar uit en riep
den jongen Pedro aan. Maar hij greep haar zinnelijk,
zoende haar grimmig en sloeg haar met de volle
vuist; rondom keken de spelers het aan, moe van ellende. De vrouw zweeg, hoe ook haar broos lijf gesla-
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gen werd, omdat zij wel wist dat haar moederleed
heiliger was, dan de harde spijt en ellende van dien
man, en niet naar eender uiting vroeg.
Met jachtende haast brak Pedro nu op, allen werkten
maar geen die zag dat de nar ontbrak — hoe arm een
mensch die bij de menschen niet wordt gemist ... Jobs
handen waren altijd al vreemd geweest aan dit werk...
Ze waren zoo bleek — en een bruikbaar werker was hij
zeker niet. Hij paste niet in de goedgesloten orde van
de menschen, zijn tred stemde niet gelijk met den galmenden marsch van het eeuwig schrijdende leven, dat
hem niet, als anderen, greep om hem in zijn rijen te laten
werken, maar hem dadelijk ter zijde dreef en langs hem
voorttrok.
Hij werd hier niet gemist, de nar, die in de kar op broodgenade leefde.
— Zoo vluchtten de moordenaars uit de stad, de dorre
wereld in.
.
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DooR DIRK COSTER
ONZE PUBLICATIES OVER DE POËZIE 1)

Een voorloopige toelichting
Bij het voortzetten van de reeks onzer publicaties over poëzie
en het modernisme in de poëzie is een voorloopige toelichting
der Redactie voor den lezer wellicht noodzakelijk. Gelijk deze
lezer zich herinnert, werd dit debat geopend door Wies Moens
en Urbain van de Voorde, die, beide in een kapitaal essay, hun
zeer verschillende opvatting der dichtkunst uitspraken, waarbij
Wies Moen's het modernisme in de poëzie verdedigde, terwijl
Urb. van de Voorde, in „de Eeuwige Lyriek" de innerlijke
onveranderlijkheid van alle lyrische uiting trachtte aan te toonen.
De voorgeschiedenis van dit debat echter lag buiten „de
Stem", — en deze moet voor onze lezers hier even tesamengevat
worden. De eerste aanleiding ertoe was een critiek van A. J.
Mussche in „ter Waarheid ", over den bundel gedichten van
onzen medewerker Urbain van de Voorde, „de Haard der Ziel ".
Mussche erkende zijn liefde en bewondering voor deze kunst,
deze „Gothische worsteling naar God", -- doch poneerde daarnaast onmiddellijk de stelling, dat deze kunst „20 jaar te laat
kwam", en dat de wezenlijke belangstelling der jongeren zich
uitteraard moest wenden naar een kunst, waarin de smart-vante-leven overwonnen bleek. — Een half jaar daarna eerst, kwam
één der Redacteuren van „de Stem", D. C. in een artikel in de
N. R. Ct., gewijd aan Urb. van de Voorde, tegen deze meening
op, en beweerde o.m., dat kunst, mits tot schoonheid uitgerijpt,
nimmer enkel door het onderwerp te laat kon komen of verouderen. Dat men zich verder te hoeden heeft voor het do g ma
der moderniteit, en dat er in onzen tijd een betreurenswaardige
tendenz gekweekt wordt, alles kunstmatig „met God-of devrouw te eindigen ". Dat verder de mentaliteit die door Van de
Voorde uitgesproken wordt, (die van den mensch die strijdt met
zijn zinnen, zijn twijfel en zijn angst) niet eenmaal verouderd
mag heeten, omdat zij in ieder van ons aanwezig is en slechts
door zelfforceering uit te schakelen zou zijn.
Het zijn deze drie uitingen, die het eigenlijk debat deden ont1) Zie in deze aflevering o.m. de studie „Beeld en Rythme".
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staan. A. J. Mussche in „Ter Waarheid" herhaalde de betuiging
zijner liefde voor deze kunst, erkende evenzeer dat de menschelijkheid die Van de Voorde uitte, en die aan het einde der 19de
eeuw zoozeer overheerschte, in ons allen, 't zij realiter, 't zij als
directe herinnering, nog aanwezig is; doch hij meende, dat deze
reeds zoo tallooze malen uitgesproken was, dat men haar thans
beter verzwijgen kan, en eerst „het moment van Paulus", het
moment van wedergeboorte en overwinning, het uitgangspunt
tot een nieuwe kunst kan zijn. — Karel van den Oever, de moderne Vlaamsche katholieke dichter, kwam in „Vlaamsche Arbeid" in fel verzet tegen de uitdrukking „alles met God-en-de
vrouw te eindigen ", vooral in naam der katholieke dichters, voor
wie God „een realiteit is", en ging zelfs zoover, te beweren dat
alle kunst die buiten de (katholieke) orthodoxie omging, uit den
aard nooit iets anders dan „mooie noodseinen" kon geven.
Wies Moens ten slotte, in „Ter Waarheid ", viel èn Mussche èn
Coster èn Van de Voorde aan. Al reeds het stilstaan bij deze
vroegere phasen van levensvrees en twijfel scheen hem een
symptoon van nog onoverwonnen, verouderde Romantiek. ~ In
zijn essay in „de Stem" lichtte hij uitvoerig toe, wat in zijn korte
notities als boutade zou opgevat kunnen worden, en zette uiteen,
wat hij zich van een gansch naar ziel en vorm vernieuwde kunst
droomde. En daarmede was de polemiek overgebracht naar „de
Stem", en had zich tevens ook, van toevallige schermutseling,
verdiept en uitgebreid tot een uiteenzetting der wederzijdsche
levensaanschouwingen en kunstverwachtingen.
Dit debat zal zich voortzetten. En dit is noodig. De toestand van
geestelijke anarchie waartoe de poëzie en het litteraire leven in
Noord~ en Zuid -Nederland vervallen is, maakt dit noodig. —
Korte besprekingen, schermutselingen, zinnelooze paradoxen,
scheldwoorden en matelooze complimenten: zie hier de gansche
practijk der hedendaagsche critiek I Wat werkelijk levend en
gezond wil opbloeien, na de groote voorgegane periode, wordt
in schaduw gelaten of moedwillig vertrapt, -- zwakke epigonen
worden daarentegen soms op machtige voetstukken geheschen,
en alle culturen der wereld worden erbij gesleept, om het wonder
van hun genie te verklaren. En over dat alles zweeft een geest
van moede, kille harteloosheid en van moreele verstomping. —
Hoe komen we eruit? Wij komen er vooreerst niet uit, doch wat
wij, na de practijk, het eerst kunnen doen, dat is te trachten,
althans tot eenige klaarheid te komen van wat men eigenlijk wil
en waar men heen wil. -- Dit kan men bereiken, door enkelen,
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vooral zij die zelve dichter zijn, te laten spreken over wat zij
willen, wat zij aanvaarden en wat zij verwerpen, en dit in zoo
massaal mogelijke essays. — Dit is dus geen enquète, en vluchtige
uitingen die b.v. in de Dostojevsky-enquête een zekere documentaire waarde hadden, zullen worden geweerd. ~ Dit is eenvoudig
een reeks, met tusschenpoozen gepubliceerde essays, waarin
enkele woordvoerders van bepaalde groepen of generaties hun
samenvattend woord kunnen spreken. Ook zij, die de uiterste
moderniteit vertegenwoordigen, en die met alle bestaande vor
willen breken, zullen dit woord verkrijgen. Twee nieuwe-men
essays liggen reeds persklaar, één over den stand der NoordNederlandsche dichtkunst, één over de idealen der allerjongste
Vlaamsche poëzie. Verdere intensieve medewerking is ons toegezegd.
Zij die (al theoretiseerend) zullen smalen dat de theorie de dichtkunst niet maakt, behooren te weten, dat wij twee jaar lang,
misschien te uitsluitend, de practijk hebben laten voorgaan. Zij
behooren ten tweede te weten, dat naast deze practijk ook de
theorie een zekere beteekenis heeft, omdat zij een regulator is,
goed werk in het licht kan brengen en slecht werk in de schaduw
terug helpt dringen (wanneer zij zuiver werkt). Zij behooren ten
derde te weten dat deze theorie, uit de practijk voortgekomen,
op haar beurt die practijk weer sterk beïnvloedt, omdat zij een
vorm van bewustwording is, en dit bewustzijn de onbewuste
scheppingsvermogens steeds weer onwillekeurig doordringt. En
dan: een gezondwordende kunst schept meer dan enkel theoretische, technische stelregels, zij schept ook wijsheid, die door kun
uitgesproken, wederom tot kunst wordt 1), -- een zieke-stenar
kunst geeft slechte theoriën die verwarren en het verstand beleedigen. De lezer moge hier zelf ervaren, welke theorie het meest
haar eigen begrensdheid blijkt te overstijgen en tot wijsheid
wordt; welke theorien, door hun onhoudbaarheid, onwillekeurig
de kunst verraden welke zij dienen.
Wij hopen ten slotte, aan het einde der opstellenreeks een
objectief overzicht te geven der verschillende stroomingen en
meeningen, — en hopen ook — het vrije woord latend aan ieder
die dit met overtuiging weet te voeren -- daarin te mogen bestrijden wat ons bestrijdbaar lijkt.
1) Voorbeeld. Hoe een groote nieuwe kunst ook onwillekeurig een theorie
schept, die zelve door haar schoonheid en haar uiting weder tot kunst
wordt: Kloos' beroemde (eerste) inleiding tot Perk, tegelijkertijd met zijn
eerste sonnetten ontstaande.
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Critiek vóór alles

Onlangs heeft de „Revue de Genève" het weer eens gezegd, bij
monde van Herman Robbers, en de „Telegraaf' schijnt het
piëteitvol vertaald te hebben en den lande opnieuw te hebben
kondgedaan : „de Stem" heeft geen eigen cachet, het tijdschrift
vertegenwoordigt niets, het onderscheidt zich van geen enkel
ander tijdschrift in het land, ~ want — en dit is het doorslaand
argument dezer bewering: -- de medewerkers die aan „de Stem"
medewerken, werkten voor een groot gedeelte aan andere tijd
mede en zullen ook in de toekomst nog wel aan andere-schriften
tijdschriften medewerken. Inderdaad: de Redactie van „de Stem"
erkent het, dat was zoo, en dat is zoo, en zal zoo zijn. Het argument is positief en afdoende, hard, glad en gesloten als een kei
geen ontkennen aan.
-sten.Eri
Wij zullen geen poging tot ontkennen wagen. Maar in dezen
uitersten nood alleen een klein vraagje stellen: wat zou eigenlijk
wel de practijk zijn, van wat in deze schijnbaar sluitende rede
als zoo gemakkelijk mogelijk wordt voorgesteld: enkel-nerig
speciale medewerkers te hebben? De practijk zou niet anders
zijn dan deze: dat de Redactie zich daardoor verplicht, van alle
speciale medewerkers dan ook alles te plaatsen, al het beste werk,
maar ook al wat zwakker is. Dat de Redactie daarmede dus onmiddellijk het recht harer critiek uit de hand zou geven, en haar
eigenlijkste richtsnoer: van alle levensuitingen het meest intens
uitgesprokene te geven, uit de hand zou laten glippen. -- In
werkelijkheid krijgt „de Stem" steeds meer „speciale" medewerkers. Maar deze speciale medewerking heeft een ander karakter,
een karakter van intimiteit en wederzijdsche vrijheid: er zijn
daaronder medewerkers, die het verkiezen, alleén in „de Stem"
te publiceeren, met anderen bestaat eenvoudig een stilzwijgende
overeenkomst, dat „de Stem" de eerste keuze krijgt uit hun werk,
weer anderen reserveeren voor het tijdschrift het naar hun keuze
beste werk.. Dat is een wijze van speciale medewerking, die
vruchtbaarder is dan het alles-publiceeren van een paar bepaalde
auteurs. — En na de vraag naar de practijk: de vraag naar het
resultaat. Wat zou eigenlijk het resultaat zijn, wanneer „de Stem"
door een of ander magisch procédé, een paar bepaalde schrijvers
aan zich vastketende? Het resultaat zou wederom zijn: critiek!
En de Nederlandsche critiek is in deze niet diepzinnig. Haar
wegen zijn niet onnavolgbaar geniaal. Men kan vooruitzien wat
dan volgen zou. Onder de aanwezige passepartouts zou het
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volgende te voorschijn gehaald worden en pasklaar gemaakt:
„Dit tijdschrift volhardt in zijn sectarisch, ethisch karakter. Het
brengt werk van een paar verdienstelijke auteurs, — en zwak
werk dikwijls — en sluit alle andere buiten. ~ Waarom de
Redactie, in haar verwaten eenzijdigheid, die anderen buiten~
sluit, is ons een raadsel. Neen, oh, neen, menschen die weten
wat het volle, het heerlijke, het machtige leven is, (Quérido
zou dit leven waarschijnlijk ook nog „brandend asemen"
laten) handelen anders! Naar alle kanten zetten zij de vensters
open opdat de winden des hemels bruisend binnenvallen. Deze
spichtige lettrés echter zitten in hun studeerkamertje en verflensen in hun „adoration mutuelle".
Zoo draait de molen der Nederlandsche critiek.
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JUST HAVELAAR
Kierkegaard im Kampf mit sich selbst.

Fromanns Verlag. Stuttgart.

Groote persoonlijkheden stijgen altijd boven hun werk
uit. Maar bij Kierkegaard wordt de verhouding tusschen persoonlijkheid en werk wel al te disharmonisch.
Dat dikke, volle, grillige boek, Entweder Oder, welk
een marteling! Men doorworstelt deze stroeve, deze
pijnlijk-geforceerde ironieën, deze zware, trage rede
uiteenzettingen tot men er zijn laatste ge--nerig
duld bij verliest. Men klapt 't boekdeel teleurgesteld
toe en vat 't straks weer op.
Ik heb er me tweemaal doorheen gewerkt en bovendien herhaaldelijk dit ongeboren gewrocht luk-raak,
hier en daar, geättakeerd. Niet aan vlijt en niet aan
koppigheid is deze zelf-dwang toe te schrijven, doch
daaraan, dat de mensch Kierkegaard fascineert.
Erger nog werd het, toen ik — weinige maanden geleden — met geestdrift een kleiner geschrift van den
somberen moralist onder handen nam, een verhandeling over het begrip van den angst. Men moest graven
en graven naar schatten van geest, van inzicht, die
onder de puinhoopen der theologische abstracties bedolven lagen. Zulke boeken wordenn een ergernis. En
toch, nogmaals met eenelfden hartstocht greep ik naar
't hierboven genoemde werkje ! Kierkegaard im Kampf
mit sich selbst... De titel is suggestief voor hem, die
Kierkegaard kent. Want heel dit leven was een kamp,
12
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een kamp zonder rust, zonder vreugde, zonder momenten van zegepraal.
Voor eens bleek de lectuur geen pijniging. Wel komen
er weer onontwarbare redeneeringen in voor, en geforceerde grimmigheden en grappen, en theologische
raadselachtigheden. „Nach meinem Tod soll niemand
(das ist mein Trost) im meinen Papieren einen einzigen
Wink finden, was e i g e n t ii c h mein Leben ausgefüllt hat", zegt hij zelf ergens: een ongeoorloofde troost
voor een schrijver die, zoo sterk als Kierkegaard, de
drang had zich uit te schrijven. Elke neiging stuit
bij hem op een tegen-neiging. Zoodra hij biechten
gaat, grijpt hij reeds naar een masker.
Ook dit boek werd ten deele een norsche maskerade.
Maar deze notities behouden toch voldoende het karakter van een „journal intime ", om aan te doen als de werkelijke ontmoeting met een suggestieve persoonlijkheid,
een gecompliceerd, stroef mensch vol tegenstrijdigheden. De indruk is diep en scherp. Men voelt de sfeer
waarin hij opgroeide, het donkere, dreigende wezen van
den vader met zijn strengen godsdienstzin, den eenige
dien hij om zijn kracht bewonderde; men voelt degroote
heide die „nackt und entschleiert vor Gott daliegt"
en waar het menschelijk bewustzijn „sich bestitmt und
genau um sich selbst schliessen musz"; den trots van
zijn jongelingsjaren, den trots zich begaafder en machtiger dan allen om hem heen te weten en de noodzaak
van deemoed die deze trots medebracht; de schittering
van zijn paradoxalen geest in het gezelschapsleven, een
schittering die de donkere melancholieën van zijn innerlij ke eenzaamheid nooit overstralen kon; ten slotte de altijd raadselachtige tragedie van zijn liefdesverbintenis.
Zeker heeft zij zijn deemoed misverstaan en gemeend
hem met haar overmoedigheid te kunnen beheerschen;
even zeker is zijn verzet tegen dit spel te genadeloos ge-
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weest en kwam hij haar niet te hulp toen zij, haar waan
ontdekkend, hulpeloos inéén zonk. Het gemis aan levensvertrouwen, aan geloof, dat hij zich verwijt, zal wel
de diepste oorzaak zijn geweest der breuk die zijn leven
nog mistroostiger en eenzamer maakte. Dit alles is wel
zeer in overeenstemming met Kierkegaard's noodlottige
natuur. Benepen verhoudingen in het burgerlijke leven
zijner dagen voelt men ook hier als een benauwende
sfeer om zijn leven heen. Kierkegaard's geest is rampzalig gehavend door de engheid van het maatschappelijke leven in zijn provinciale vormen, te meer omdat hij
tot strijdenwasvoorbestemd. Zijn beheerschende hartstocht is de verachting geweest, niet de liefde, erkent
hij zelf.
In weerwil van zijn toeleg zich, zelfs in deze dagboek~
bladen, te verbergen, vormt dit boekje toch een sleutel
tot zijn overige werk. Hij staat hier naakt voor ons in
zijn niets ontziende eerlijkheid, die dikwijls een vernietigende macht werd, die hem zijn twijfelingen, zijn zelfverguizingen, zijn pessimisme zonder erbarmen onthulde. Wat hij aan geloofskracht in zich had moest
door zoo zware beproevingen heen zich handhaven,
dat de oorspronkelijke overtuigdheid nog slechts als
een bitter sarcasme of als een gesmoorde kreet uitbrak.
Hij is groot geweest door zijn volstrekten ernst. „Dar
auf kommt es an, dasz ich meine Bestimmung verstehe:
dasz ich sehe, was die Gottheit van m i r eigentlich will,
dasz ich es tun soll. Es gillt, dasz ich eine Wahrheit
finde, die Wahrheit ist für mich, dasz ich di e I d e e
finde, für die ich leben und sterben will."
Dit schrijft hij in zijn 22e jaar.
Deze heroïsche ernst drijft hem naar de religie, want
het ethische is hem meer en wezenlijker dan het spe culatieve. De vraag: hoe te leven, vervolgt hem sterker
dan de vraag: wat is, in filosofischen zin, waarheid.
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Filosofie en godsdienst (Christendom) laten zich nooit
vereenigen, zegt hij, want het wezen van den godsdienstis verlossing.
Het is gebleven bij een v e r l a n g en naar verlossing.
Want zelfs zijn levenstwijfel, zijn levensweerzin, heeft
het Christendom hem niet ontnomen. Hij behoort tot
hen die zich tot religiositeit dwingen daar zij religie
v e r l an g e n. Veel in Kierkegaard herinnert mij aan
Carlyle. Voor beiden voel ik een zelfde mengeling van
eerbied en van tegenzin. Zelfs de geforceerde sarcasmes
en 't misbruik van paradoxen hebben zij gemeen. Carlyle was grooter schrijver, tenslotte ook een ruimer
geest. De burgerlijke levensverdorring wekte in Carlyle alleen verzet; bij Kierkegaard heeft ze, onbewust,
het innerlijk leven zelf geïnfecteerd. De wijze waarop
Kierkegaard zich tot 't Christendom bepaalde en zich
opwierp als strijder voor zijn geloof, wekt in zichzelf reeds wantrouwen. Er is een razernij in zijn
Christendom. Juist daar hij meer naar religie verlangde,
dan inderdaad religieus was, schroefde hij zich toe in
den geloofsvorm dien hij nu eenmaal aanvaardde. Het
baatte hem niet, of hij zich al verweerde. Hij verweerde
zich naar twee zijden: tegen de orthodoxe theologen, die
de leer te uiterlijk, te dogmatisch belijden, en tegen de
modernen die de leer te filosofisch, te symbolisch en Hegeliaansch interpreteeren. Hij hadveelvan dentheoloog
en veel van den begripsfilosoof in zich zelf. Van nature
was Kierkegaard een typisch scholasticus, die altijd
weer, noodlottig, zich in een ietwat wezenlooze en omslachtige dialectiek verstrikte en die zijn voelen in abstracties deed verijlen. Men zou het gereeder eerbiedigenindien hij in zijn geloofsleven zelf meer bevrijding had
gevonden. Het Christendom wordt nauw in zijn geest.
Het wordt, zooals Schrempf terecht zegt, het einddoel
waar het de weg, een weg, had moeten blijven. Het
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wordt de absolute waarheid, meer dan zij n waarheid.
En de dreigende toon, waarop hij deze absolute en afgepaalde waarheid verdedigt, is 'tpsychologischbewijs dat
hij zelf in deze waarheid niet zoo vast gelooven kon als
hij wilde. Er is te veel bewuste strijd van ideeën, te veel
ijverzucht, te veel moedwil, te veel bekeeringswoede
in zijn geloof, al roemt hij erop niet „met gezag" te
spreken. Typeerend is zijn groote neiging tot Socrates.
Hier, evenals in zijn aesthetische neigingen, openbaarde
zich de tegenstelling van zijn wezen, de voor hem zoo
onvermijdelijketegenstelling. Deze tegenstellingenheeft
hij in zijn godsdienst niet verzoend, niet saamgevat,
maar dwingend onderdrukt. Als het „ken u zelf" van
Socrates de grondleus van zijn leven was gebleven:
Kierkegaard's Christendom was ongetwijfeld Christe-

lijker geweest.
Laten we 't ons bekennen: Kierkegaard heeft voor
ons uitgesproken. Noch in zijn strijd met 't aesthetisme, noch in zijn strijd voor het Christendom kunnen
wij Kierkegaard meer volgen. Zijn karakter kunnen wij
benaderend begrijpen en eerbiedigen, zijn persoonlijk~
heid bewonderen, maar zijn geest is dood; zijn geest
behoort tot 't verleden. De schrijver Kierkegaard is
een historisch verschijnsel geworden.
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VICTOR DE MEIJERE,
Antwerpen, 1922.

Nonkel Daan. Uitgave „de Sikkel ",

Waarom heeft Victor de Meijere deze lange novelle geschreven?
Dat is de vraag die ontstaat gedurende de lezing van dit boek,
en die ook na de beeindiging der lectuur bestaan blijft. Waarom
eigenlijk? Men zit er een weinig mee verlegen. Wat mededeelingen over een bper, die niet zeer belangrijk zijn, hoe hij aan zijn
geld kwam, hoe hij de geldzaken met zijn familie regelde, en met
die familie van tijd tot tijd twist kreeg, dan dat alle familiekinderen met vacantie op de boerderij komen, en dan zijn ziekte, zijn
einde. Dat alles in een kalmen kroniekstijl, die goed zou zijn, wanneer nu maar de gebeurtenissen deze kroniek konden rechtvaardigen ! Het meest waarschijnlijke is, dat Victor de Meijere in zijn
jeugd zelf één van die vele vacantie -neven is geweest, en dat hij
een herinnering behouden heeft aan dien gesloten, ietwat vreemden nonkel met zijn vele „Gedoeme's", een raadsel achter hem
vermoed heeft, en gedacht heeft, dat er uit dit leven wel eens „een
boek" te halen zou zijn. Maar wat noodig was voor zulk een
boek: namelijk dat de verbeelding aan zulk een vluchtige herinnering als 't ware tegemoet kwam, haar dus aanvulde en verdiepte , dat is niet gebeurd. ~ Het is of men die fantasie machteloos langs den grond ziet fladderen; het blijft bij de geringe ge
dienste stonden, wat eigen aanschouwing, en-gevnsdihmt
wat er dan zoo van tijd tot tijd over Nonkel Daan aan hem is ver^
teld. Daarin is alleen maar een zekere volgorde gebracht. Maar
op deze wijze ontstaat geen kunstwerk, ~ en zoo dus heeft Nonkel Daan ten slotte zijn raadsel niet afgestaan !
Toch ziet men Nonkel Daan wel, die vreemde, gesloten, vette en
sluwe boer. Maar het kan zijn, dat wij, om ons zulk een beeld te
vormen, hulp ontvangen hebben van de bandteekening, die uit
vermakelijk typeerend, en bovendien met aardige-muntedis
primitieve kleuren opgewerkt. En de twee laatste hoofdstukken
geven wellicht eindelijk aan, wat Victor de Meijere met dit boek
gewild heeft. --- Hier toont Nonkel Daan opeens de onverwachte kwaliteiten, waarop wij, gespannen door een soort stil
zwijgende belofte van den schrijver, eigenlijk voortdurend ge
hebben. — De smaadbrief dien Nonkel Daan aan zijn broer-wacht
den pastoor schrijft, is vol van een plompe en antieke boeren~
humor, boosaardig maar levend en fel, ~ en de onverwachte
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zachtheid en aanhankelijkheid die in zijn ziekte in Nonkel Daan
ontwaakt, ook die treft diep. Daar verheft de gelijkvloers fladderende verbeelding opeens zich recht de hoogte in! — Maar dan
is Nonkel Daan meteen ook dood !
LODE BAEKELMANS. „Europa-hotel". De Sikkel, Antwerpen, 1922.
Wij wachten nog altijd, sinds „de Doolaer ende Weidsche Stad"
op iets van Baekelmans dat weder definitief zal zijn, al heeft hij
ons in dien tusschentijd vermaakt als geen ander, al verdiende
hij onsterfelijke lauweren met „den Schrik der Kindermeiden ",
waaraan de herinnering nu na achttien jaar ons doet schudden
op onzen stoel. Was „Tille" zulk een datum? Mr. Brown, de
negergentleman? Dat meenen wij toch te mogen betwijfelen, al
gelooven we anderzijds wel, dat uit al het verspreide werk van
die achttien jaar een bundel vertellingen tesaám te brengen zou
zijn, zoo prachtig, zoozeer verzadigd van lachen en weemoed,
zoozeer vertelling ook in den sprankelendsten zin van het woord,
dat zij geslacht op geslacht zou kunnen verblijden en eeuwenlang
levend blijven, als een volksboek en een litterair kunstwerk terzelfdertijd, een Antwerpsche Lazarillo de Torures..-- Maar toch,
een definitieve uitdrukking van gansch het wezen van den ouderen, rijperen schrijver Baekelmans blijven we onwillekeurig nog
verwachten.
Dit „Europa-hotel" nu? Neen, ook dit is het nog niet. Een klein
tooneelstukje dat, hoewel van alle intrige verlaten, gespeeld toch
zeker een sterken indruk moet maken. Want hoeveel weemoed
gaat er van uit, en hoe goed zijn de grappen, hoe volksch de
figuren, de altijd liegende waard, de krijschende huishoudster, de
oestervent en de halfdronken zwervers. En uit welk een weemoed klinken die grappen op. ~ Oudejaarsavond in een zeemanskroeg, aan de haven. Het onderwerp is reeds een vondst op zich
zelf. Wat licht, wat warmte, wat jonge zinnelijkheid naast de
verloren en uitgebluschte levens, de vage angst van het Oudejaar
die de menschen even tot elkander dringt, — en vlak daarachter
reeds de donkere zee met de eenzame eeuwige wind erover. ~
Maar leest men het stukje, dan komen de zwakten ervan wel
duidelijk bloot. Het middenbedrijf is onbeduidend, een beschrijving van de kunstenaars-bohème, wat conventioneel, ietwat lusteloos en bekend grappig. En dan het derde bedrijf: een herhaling
van het eerste, zelfde entourage, bijna dezelfde personen, ~ zelfde
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weemoed en grappen ook, maar alle herhaling werkt als een
verzwakking, zelfs al is deze herhaling hier als een effect gewild.
Na het zwakke tweede bedrijf was er ook niet veel meer te
redden.
En toch: met welk een intens genoegen, met welk een aandacht
leest men óók een zwakker werk van Baekelmans !
BERNT LIE. In 't Wonderland, vertaald door A. van Oosterzee,
Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, Sloterdijk.
Hoe is de Wereld-Bibliotheek er toe kunnen vervallen, dit bazarartikel der Noorsche litteratuur nog aan haar Hollandsch publiek
aan te bieden ? Deze operette-schilder, deze mysterieuse en mystische backfish, en natuurlijk dokter-en~dominé, en de huishoudster met haar jam, — en de vroolijke liederen -- het is haast een
persoonlijke beleediging nogmaals in deze kleffe droom der sen
burgerlijkheid te worden onderge--timenlSkadfsch
dompeld. — En dat de W. B. ons dat aandeed!

ALFONS JEURISSEN. Op de Vlakte, Vlaamsche Bibliotheek,
Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, Sloterdijk.
Deze novellen doen bijna als een herinnering aan. Men zou dezen
schrijver twintig jaar geleden als een nieuwe verschijning, een
nieuwe grootheid begroet hebben, en men zou hem „struisch"
genoemd hebben. Geen van die schreven, zouden zijn drie schetsen ongelezen gelaten hebben, en ook een klein deel van het publiek zou zich erdoor tot ontzag voor het „groote barre leven"
hebben laten ontroeren. Nu is er bijna geen twijfel mogelijk,
of deze schetsen zullen volslagen onopgemerkt passeeren. De tijd
voor zulk werk is voorbij. In zekeren zin is dit rechtvaardig, —
rechtvaardig dat men deze wijze van schrijven niet meer eenzijdig
bewondert als de eenig levende weergave der werkelijkheid. Onrechtvaardigheid-van-de- andere-zijde zou echter intreden, wanneer men een talent zou willen verbieden, zich op deze wijze te
uiten, zelfs al lijkt ons deze uitingswijze wat omslachtig. Deze
schetsen zijn laat- naturalistisch werk, -- een grauwe en doffe wer
wordt er met een zekere doffe kracht en overtuiging in-kelijhd
beschreven. De schrijver en het beschrevene staan als 't ware op
eenzelfde geestesvlak. Eensdeels ontstaat hierdoor een groote
juistheid en vertrouwdheid met het onderwerp, — anderzijds een
volslagen verenging van atmosfeer, een volslagen gemis aan
geestelijk perspectief. Het grauw en treurig geval blijft een geval,
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geen wijdere, rijpere of warmer menschelijkheid omvat de kleine
menschelijkheid van dit gebeuren. Misschien was deze menschelijkheid er bij vele dezer kleine naturalisten — waarom niet? ~
alleen het slaafsch gevolgde procédé liet haar niet tot uiting komen ; zij werd gewelddadig uitgeschakeld wanneer zij aanwezig was.
Maar deze bezwaren zijn al evenzeer verouderd, als deze kunst
verouderd blijkt. En om niet onrechtvaardig te worden: men
moet een geboren schrijver zijn, om deze gevallen — een oud
mannetje van hitte en uitputting stervend, de ruwe strijd van kom
smokkelaars ~ zoo aanschouwelijk en krachtig te kun--miezn
nen beschrijven, zij 't met een teveel aan beschrijvingswoorden.
En dit is het allereerst noodige -- voor verdere ontwikkeling. —
Te kunnen zien, te kunnen weergeven, en medelijden te hebben.

JACK LEMMENS. Menschen en Dingen. Victor Resselens,
Antwerpen. 1921.
Hetzelfde als 't voorgaande. Alleen in mineur. Zijn de voor
schetsen meesterstukken — van 1900, — dan zijn dit-gande
litteraire proefopstelletjes ~ van 1900.

HENRIETTE MOOY. Acht dagen. C. A. J. van Dishoeck,
Bussum 1921. Met een Inleiding van L. van Deyssel.

Het verhaal van een vakantie -fietstocht door twee zusjes. Eenvoudig een dik volgeschreven meisjesdagboek. Wel eens aardig,
wel eens gevoelig, dikwijls ook te flink en te opgewekt, dat soort
opgeschroefde opgewektheid. waartoe soms jonge meisjes zich
verplicht achten. Zooals zij zich in 1818 verplicht achten, periodisch flauw te vallen. ~ En lang, lang! Iedere kop chocola, iedere
lunchroom wordt beschreven, en hoe de kellner kijkt, en de ansichten die geschreven worden. Deze effusies van vrouwelijke
gezellige babbelzucht worden door den goeden grootvader Van
Deyssel ingeleid. Grootvader is echter wat verstrooid te werk
gegaan. Hij voorspelt aan dit boek de onsterfelijkheid. Kracht
van gewoonte waarschijnlijk.
Maar overigens : welk een aardig, tot sportieve ondernemingen
opwekkend boek voor oudere meisjes!
DIRK COSTER
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DOP BLES
Le Théàtre du Marais. 23 Rue du Marais Bruxelles.
In Holland beginnen alle tooneelgezelschappen op eenzelfde
wijze, alsof zij waarachtig gelooven, dat het uitgaande publiek
met één circulaire-inteekenbiljet te verheffen is tot een hoogte,
waarop het ontvankelijk wordt voor zuivere kunst en wel op die
avonden, welke de zuivere kunst worden gewijd. En steeds op dezelfde wijs beginnen zij te spreken van de kunst, de edele kunst,
en zij laten cultureele belangen schitteren als kleurige electrische
reclame, om echter van meet af als de veile prostituée te lonken
naar het groote uitgaande, geld-inbrengende publiek, dat onherroepelijk afdaling tot z ij n niveau eischt. Niet één droeg de
hartstocht, gericht op het ééne doel, niet één volgde onverbiddelijk en onwankelbaar een zuivere richting, allen toch zagen naar
links en rechts, naar de kool en de geit. Niemand dorst de spade
ter hand nemen en den rug krommen, allen vingen aan de vlag
van vluchtig opgestelde nok zegevierend te doen wapperen.
Dat aldus niets, maar ook niets blijvends bereikt wordt, is geen
persoonlijke opvatting of pessimistisch inzicht, nu wij helaas de
bewijzen voor oogen hebben, hoe alles wat schijnbaar massaal
zich verhief, uiteenstuift bij eerste tijdbeproeving.
Voor enkele maanden verklaarde Dr. Royaards 2) niet te weten
wat te brengen om een zaal te vullen, en ziet enkele dagen later
zag hij zijn schouwburg tot de nok gevuld, toen hij de spelen
bracht, reeds verouderd vóór hij begon, en 't publiek de vertolk~
ster kon toejuichen, spelend in een verleden stijl en behoorend
tot een geslacht, dat vóór hem groot was!
Stellen wij tegenover dit trieste resultaat de arbeid van een
Copeau, die nimmer spelen zocht voor het publiek, maar met de
jaren een publiek zag rijpen en groeien en in negen jaar tijd uit
alle landen, wie verheffing zocht, tot zijn theater wist te trekken,
1) In vorig overzicht bleven enkele drukfouten staan, door den welwillenden
lezer waarschijnlijk al lezend verbeterd. Echter gaf op pag. 96 13e regel
van onderen „verdwijning ", in plaats „verschijning ", een volkomen tegen
bewering.
-gestld
2) Interview Wereldkroniek, 21/4 '22.
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zoodat zijn klein theater in een vergeten straatje gelegen, een internationaal verzamelpunt werd voor artistieke intellectueelen
die Parijs bezoeken. En daarom is van een Haghespelers, een
Schouwtooneel of Comoedia 1) geen blijvend heil te verwachten,
omdat zij allen het zelf bedrog van noode hadden, dat het publiek,
dank de door hen toegediende dosis klassieke of moderne kunst,
er van zelf wel eenmaal verslaafd aan zou geraken. En juist daarom lijkt ons van waarachtig belang de stichting van het Théátre
du Marais, stichting van den directeur-regisseur Jules Delacre.
die een taal dorst spreken, zooals wij helaas nimmer in Holland
hoorden, en wiens eerste daden de verwezenlijking van zijn beloften werden. Hier onherroepelijke taal, hier aanvaarding van
alle konsekwenties.
..... intransigeance et 1'obstination. Nous
croyons à cette unité sans laquelle une foi ne peut que se contredire sans cesse et rester stérile. Et c'est pourquoi nous attachons
plus de prix à la durée de notre existence qu'à son éclat. Nous
faisons confiance ä un public dont notre optimisme ne peut se
résoudre à limiter 1'importance. Nous savons qu'à part le petit
noyau de ceux à qui nous devons d'exister, et au désintéressement
desquels notre ferveur et notre probité devant notre tache ne
pourront jamais trop marquer notre gratitude, nous n'aurons
d'abord, en face de nous, que 1 e vi d e. Nous le savons par un
long effort préliminaire. Mais notre foi peut attendre, et notre
courage. Nous sommes préts à tenir bon, à ne pas désespérer de
sitót d'un public auquel il faut peu à peu faire entendre que notre
scène est un lieu d é t e r m i n é, oft règne une unité d'action.
Cette unité, si le public la comprend, peut-être l'aidera~t-eile à se
refaire la sienne.
Hoe Hollands-voorzichtig, hoe passief hiertegenover de taal
van een Verkade, gelijk de Heer Simon Korter die weergaf
in de Vrijheid van 29 April, de toen nog komende opvoering
besprekend van „den nieuwen Hamlet", welke „op geheel nieuwe
basis" een gebeurtenis worden zou.
„Verkade zei mij: „Het is als met een schilder, die een schilderij
wil maken van den Nacht. Hij zet zijn doek niet in 't donker, hij
geeft in het schilderij zelf de nachtstemming."
Toch is in deze Hamlet-voorstelling dit principe nog niet toegepast; Verkade gelooft niet. dat het heden'daagsch
publiek reeds zoover gekomen is."
1) Deze drie gezelschappen schenen toch, louter terwille van hooger bereiken, ontstaan.
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Il y a un théàtre qui ne semble engendré que par le public...
II y a un théàtre qui nait de la libre imagination des écrivains et
qui existe en soi.
Maar Jules Delacre laat hier op volgen:
Sur notre plateau neuf, nous faisons place à ce dernier, et nous
ne faisons place qu' à lui.
Des o e u v r es ~ nous ne voulons pas d'autre raison d'être,
nous n'avons pas d'autre mot d'ordre, et nous ne rougissons point
de cet élémentaire acte de foi puisqu'il met en jeu toute notre
conscience, et que le fàcheux état du Théàtre d'aujourd'hui no us
force bien à recommencer par le commencement.
Nous retournerons souvent à la culture des grands siècles; nous
irons y chercher de la bonne terre pour refaire un jardin; nous
demanderons aux maitres la lecon de ce qui est éternel ... Nous
attendons des oeuvres nouvelles, belges, francaises, ou autres —
car sur cette scène deblayée nous ne ramenons le passé que pour
mieux préparer l'avenir, et nous espérons que les écrivains viendront à nous dès qu'ils auront eu les preuves de notre probité.
En deze woorden zouden van weinig waarde zijn, zoo hier het
repertoire niet volgen kon 1), volkomen in overeenstemming met
de gesproken woorden, en waaruit dit jaar op zulk een wijze een
keuze werd gedaan, dat hier elk wantrouwen misplaatst en onrechtvaardig zou zijn.
Dat hier de schepping van den kunstenaar het uitgangspunt is,
waaruit heel dit theater zich logisch ontwikkelt, het blijkt volkomen uit de opvatting van de roeping der acteurs, de opdracht
aan de mise en scène gesteld.
Celui qui chercherait à notre porte les noms célébrés par la réclame sera décu d'un coup d'oeil.
Celui qui chercherait sur notre scène des comédiens jouant une
pièce, y trouverait plutbt une pièce jouée par des comédiens .. .
ils sont ici pour travailler, non pour paraítre.
Quant à la mise en scène, à la decoration, à nos méthodes si 1'on
veut, sans aller jusqu'à la prétention d'une „technique", là aussi
nous voulons réagir contre tout ce qui, dans le Théàtre d'à présent, nous paraít insupportable ... bref tout ce qui fait de plus
d'un décor, au lieu d'un tableau qui reste à son plan, une offen
nous le repoussons dès l'abord, et nous-santechromligp,
ouvrons les fenètres toutes grandes.
Wat Copeau in Parijs volbracht. een Georges Pitoëff in Genève
verwezenlijkte, wordt nu door den dichter-acteur Jules Delacre in
1) Zie pag. 189.
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Brussel met energie doelbewust gebracht. De toekomst zal zeggen of ook hij werkelijk bereiken tal, maar in het brengen ligt de
volbrenging van een daad, een daad van geloof en vertrouwen
en begeestering, die onherroepelijk gelijke gevoelens wekken zal.
Iets nieuws werd in Brussel geboren, zonder geloof dat publiek
„al zoover gekomen is", doch met den wil een publiek hiertoe op
te voeren. Hier wordt niet een grootsch bereiken geïmporteerd
en even de aandacht geboeid, hier als „le vide" de dorre geest
gemeten, die te ontginnen is en met de jaren te winnen.
Hier geen heil verwacht van maskers, maar van 't levende woord,
hier geen redding verwacht van moderne volkstheaters, ontworpen door wie geen begrip hebben, waar de kunst is die 't volk
behoeft, en waar het volk, dat kunst verlangt.
Hier ~ in Holland ongekend — begonnen bij 't begin. Hier wil
men ploegen en zaaien, terwijl men bij ons van stonde af de
vruchten zoekt en thans vooral alle heil verwacht ... van subsidie ! !
I..- THEATRE FRANCAIS

La Farce du Cuvier 3)
M o 1 i è r e : Sganarelle ou le Cocu Imaginaire 1) .— L'Amour
Médecin. — Le Sicilien ou l'Amour Peintre. -- Le Mariage
forcé. -- Le Misanthrope. — Le Médecin malgré lui. 5)
M a r i v a u x: La Double Inconstance.
Alfred de Musset: La Nuit Vénitienne.—LeChandelier. 1) — Les Marrons du Feu.
Paul Verlaine: Les ÜnsetlesAutres.
Anatole France: Le Mannequind'Osier.
Georges de Porto-Riche : La Chance de Françoise. 4)
Octave Mirbeau: Scrupules.
Georges C o u r t e l i ne: Le Commissaire est bon enfant. 4)
— Monsieur Badin.
T r i s t a n B e r n a r d: La Volonté de l'Homme. 2) — Le
Peintre Exigeant. — Une aimable Lingère ou Chaque Age a
ses Plaisirs. -- Le seul Baudit du Village. 5)
Jules Renard: Monsieur Vernet.
E d m o n d See : Les Miettes.
L o u i s F o r e s t: Le Colonel Chabert (d'après Balzac).
Jean Schlumberger: LesfilsLouverné.
Charles Vildrac: La Visite.
Prosper R é u m é e: Le Carosse du Saint-Sacrement.
1) représentée le 16 février. 2) représentée le 22 février. 3) représentée
Ie 7 mars. 4) répresentée le 2 mai. 5) representée le 23 mai.
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II. -- THEATRE BELGE:
Emile Verhaeren: PhilippelI.
Maurice Maeterlinck: SoeurBéatrice3).
Henry M a u b e l: LesRacines.
Gustave Vanzype: UnePièce.
Paul Spaak: UnePièce.
111. -- THEATRE ETRANGER:
William Shakespeare: ÜneComédie.
Carlo Goldoni: ÜneComédie.
N i c o 1 a s G o g o 1: L'Inspecteur general (trad. Mérimée).
Henrik Ibsen : Le petit Eyolf (traduction Prozor) I).
Anton T c h e k h o v: Üne Pièce (traduction C. Mostkova
et A. Lamblot).
J o h n M. S y n g e: Deirdre des Douleurs (traduction Marie
Amouroux).
J. M. B a r r i e: Celui qui a 1'air de valoir douze Livres (trad.
Jules Delacre).
Nicolas E v r e i n o v: La Mort Joyeuse (adaptation franraise de Jules Delacre).
Max Pallenberg. Wiener Raimund Theater.
Door zijn creatie van Zabadil in Kadelburg's Familie Schimek
heeft Max Pallenberg getoond, -- en reden tot twijfelbestondna
zijn doorslaand bewijs Molière in geenen deele te verstaan -- in
staat te zijn om een blijspel -figuur als de schepping van een waar
kunstenaar volkomen te kunnen beelden.
-achtig
Zabadil is de domme, eigenzinnige mensch, die in 't leven een
richting of roeping vond, waarop hij voortgaat als op rails, en
deze roeping is hier: een voogd te vervolgen om hem zijn plichten te herinneren, terwijl dit louter vervolgen zijn eigen leven
moet vullen, want het waarachtig belang van de onder voogdij
staande kinderen valt buiten zijn sfeer, hun geld komt toevallig
in zijn zak terecht, en het fatsoenlijk verloofde meisje ziet hij
gaarne haar verloving verbreken, wijl hij zich een graaf of hertog
droomt, omdat zij Fransch spreekt en piano speelt.
Max Pallenberg heeft deze figuur in al zijn menschelijkheid doorpijld, en de uiterlijke verschijning was een volmaakte verbeelding
van het type gelijk Pallenberg dit verstond. De ronde kleurlooze
1) représentée le 1 avril.

3) représentée le 7 mars.
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kop met 't roode haar, 't mekanisch bewegen, als de koppige
geest met moeite zich mededeelde aan 't lichaam waarvan 't
bovenlijf, met de parapluie als 't geweer aan schouder, niet wist
van de magere beenen, met afzakkende broek over de elkaar
toegedraaide voeten.
En in 't spreken, in de beweging der armen lag ditzelfde abrupte,
de stugge zekerheid van dein zijn domheid zoo twijfelloos en in de
twijfelloosheid zoo krachtig zelfbewuste. Soms groeide — voornamelijk in 't stille spel — deze figuur tot de haast levenlooze
verstarring van de in zichzelf gekeerde domheid, die als een
pantser om het lichaam gestolten scheen.
Dat Max Pallenberg zulk een creatie te bereiken wist, wij erkennen dit gaarne, hoewel de herinnering de bewondering slechts als
een intellectueel weten behield. Want dankbaarheid voelen wij
geenszins, zoo min als behoefte tot fel verwijt. Alleen door de
intensiteit van zijn creatie werd ons dit al voor onze oogen zichtbaar, alleen door deze ongekende intensiteit werd dit wonder
volbracht: dat zij niet omkwam, vervloeiend in al het bijgebrachte
en toegevoegde van wat meer den komiek dan den kunstenaar is.
Misschien heeft zijn eigen publiek, het Duitsche, schuld dat hij
hiertoe kwam, zoo dit publiek niet voldoende heeft aan de aanduiding, zelfs niet aan de beelding, maar plastische commentaar
van noode heeft, opdat het verlangde effect wordt bereikt.
Mogelijk is ook dat Pallenberg niet begrepen heeft, dat het de
menschelijke geest is, die dit voor heeft op de natuur, dat de rijpheid niet de eerste phase van rotting is, dat de vrucht van den
geest op zijn volle rijpheid een zekere rust mag kennen. Want
hier kan 't ook wel zijn — zooals de Shylock- creatie van Bouwmeester — dat het esthetisch inzicht ontbreekt om het volkomen
bereiken zelf waar te nemen, en een durend aan toevoegen, niet
geremd wordt door een zuiver gevoel voor de harmonie in een
creatie. Of is het niets meer, niets anders of beters dan een zucht
naar succes, waarvan het buitensporige van harte gegund zou
zijn, indien het niet ten koste van de creatie geschiedde, die hierom misvormd werd, aangedikt en gerekt.
Een volmaakte creatie, hiertoe is een Pallenberg in staat, zoo hij
een kunstzinnig publiek tegenover zich heeft, die zijn kunst weet
te eeren, waardoor hem van zelf de lust zou ontgaan, het gejuich
te verwekken voor kunstenmakerij, óók gelegen in de soms zelfs
geestige woordspeling van het al te vele dat door hemzelf werd
toegevoegd.
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Molière's Gierigaard te spelen, het was de uitdrukkelijk uitgesproken wensch van Pallenberg die in zekere zin de tragiek van
eigen leven gaf. Het is waarschijnlijk de fataliteit der omstandigheden die hem dwingen zijn kunst in concessie te verloochenen,
zijn creaties tot het kluchtige, grollige te verlagen.
Maar Molière, de klassieke Molière! Hier had hij erkende kunst.
hier was het machtige imponeerende classicisme als de pure
sfeer waarin een gave creatie van hem zelfs geëischt zou worden!
Een tragisch verlangen naar 't geven van 't diepste in hem, heeft
hem deze, Molière's blijspel-figuur als een Shylock doen zien,
en wat hij ons gaf was een soms prachtige type van de volkomen
verworden mensch, een oud vogel-dier dat levenloos, nauw
loeren kan op prooi. Technisch altijd knap, soms in styleering
niet geheel zonder tragische schoonheid, was de geheele opvatting te ver verwijderd van een Molière, was de bewerking van
Sternheim in 't oneerbiedige eer mishandeling. De effecten,
vooral de belichting in 't laatste bedrijf, te onecht in 't modern
vernis, lieten deze vertooning meer een vergoeding-zoeken voor
zichzelf zijn, meer een herstel voor 't eigen kunstgevoel, dan een
hulde in erkenning aan Molière. En zoo deze, onze veronderstelling onjuist is, indien hierin een Duitsch begrijpen van
Molière gelegen is, dan vragen wij, wie meer te beklagen zijn, de
Duitschers of Franschen om zulk een begrijpen.

EMILE VERHAEREN
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ACHILLES MUSSCHE
(Slot)
DE INNERLIJKE CRISIS EN DE
VERZOENING MET HET LEVEN

Hij moet eerst het doopsel van de smart ontvangen, zijn
liefde tot het leven puren in tranen en vloeken, zijn geloof aan alles verliezen om het te hersmeden uit niets
dan ontgoocheling en verraad; hij moet doorheen de
moederweeën van alle geluk, door den duisteren oorsprong van ieder licht, omdat de weg van Dante voert
recht door den afgrond.
De mensch moet zichzelf en de wereld veroveren in een
worsteling van heel zijn ziel om harmonie en vreugde;
hij moet de zon uit den chaos stampen opdat de dageraad boven zijn hoofd in 't zweet zijns aanschijns ver
zou zijn; hij moet den gevallen engel in hem doen-dien
opstaan en de aarde projecteeren tot een visioen van
geluk en hij heeft daartoe niets anders dan al de nederigheid en al het geduld zijner liefde. Het is in zijn
liefde dat hij verslagen en gefolterd wordt, maar men
heeft zulke nederlagen noodig om te leeren overwinnen,
en het is, omdat hij zoo zwak van liefde is, dat hij ten
slotte onoverwinbaar is. Leven is: door een proces van
nederlagen heen de kracht der liefde louteren tot een
kracht van onaantastbaar geluk.
Het waas van glorie, dat over de wereld ligt wanneer
r
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wij ze binnentreden, is redeloos en onverdiend. In kinderlijke opgetogenheid strekken wij er onze zinnen naar
uit, in een instinctieve opwelling van onzen drang naar
schoonheid en vreugde — maar dit licht en al deze liefe
niet meer dan een voorspiegeling, een-lijkhedsnog
aankondiging aan onze ziel van hare verblindende roeping. Wijzelf, ieder voor zichzelf, moeten dan de boodschap baren in smart en pijn, wijzelf moeten met ons
eigen vleesch en bloed de belofte maken tot een werke
wijzelf moeten ons de wereld herscheppen tot-lijkhed,
een geestelijke vreugde. En wanneer aldus, na de eerste
onbewuste dronkenschap aan de schoonheid der schepping, de zinnen niet langer het verlangen der ontwaakte
ziel kunnen voldoen en thuis keeren met hangende vleugels, en de betooverende schijn der wereld stort ineen —
dat is dan het uur, dat de ziel zelf moet uitgaan en over
de aarde van donker en leed haar kruis van liefde draagt
naar het doel van oneindig geluk, ,waarvoor zij van na
werd geboren; dat is dan het uur, dat alle hallelu--ture
ja's verstomd zijn en wij iedere symphonie beginnen met
een moll-akkoord. Aan de smart heiligt het leven ons
tot zielsgeluk — aan de smart, die is de bevruchting van
het Adamisch-idyllische in ons, door de tragiek des levens, tot geestelijke vreugde.
Wanneer Verhaeren zich bezint en inkeert tot den grond
der dingen, moet ook hij door het harde omhulsel van
verscheurdheid en vertwijfeling heen, om tot den kern
van harmonie door te dringen; moet ook aan hem de
Jezus-wet van hoogsten triomf in opperste kruisiging vol
leed van den mensch-trokenwd.Eisht el
aan het chaotische van zichzelf en de wereld : de mensch,
met in zijn diepste diep een ondoofbare herinnering aan
en een oneindig heimwee naar een vaderland van vol
doleert over de aarde, verdwaalt in haar-komenhid,
afgronden, zit neer in haar stof; maar een immanente
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stem dat dit alles maar purgatorium is, stoot hem altijd
voort, doorwond van wroeging en hoop, gezegend met
brandende onrust en schroeiende genade. Onweerstaanbaar aangetrokken door den vogelaar der metaphysische kimmen, en terzelfdertijd weer uitgeworpen in een
wereld van mislukking en betrekkelijkheid; van pool tot

pool heengeslingerd tusschen God en aarde, vindt zijn
ziel geen centrum en stort zich uit in rauwe hymnen en
wilde woorden van opstandigheid. Hij ziet alles liefelijk
van licht en geur, en donker en stinkend meteen — en
hij lijdt onder den doem van de polariteit aller dingen,
van de eeuwige tegenspraak van de ster in den afgrond,
den heilige in den misdadiger. Dat is ons leed aan God,
ons wrokken over Zijn verraad aan ons, onze vertwijfeling aan Zijne liefde op den duur — de ingeschapen smart
van alle tijden, die de volken verhoogt naarmate zij
hen dieper en machtiger kwelt. Want hoe wreeder een
volk door cosmischen nood geteisterd wordt, hoe hooger het zijn honger naar synthese in de symboliek van
een of anderen godsdienst projecteert.
Daarbij komt de rampzaligheid van zijn eeuw, de tragiek
van de groote kentering der tijden, zóó apocalyptisch,
dat het is als de ondergang van alle droomen. In de
eerste bitterheid en onmacht van het barsten en scheuren, wier rauwheid nog niet verzoet wordt door de belofte van een nieuwen droom, veruitzinnigt de pijn van
den mensch aan de schepping zich tot haar diepste en
kilste rillingen. Hij drinkt aan de dingen der aarde als
uit een kelk vol droesem al de trouweloosheid van God
en de menschen; om hem heen niets dan de godenschemeringen zijner droomen, niets dan de afvalligheden
zijner illusies, niets dan de woordbreukvan alle beloften.
Wat hij zich opgericht had tot een triomfboog op aarde,
wordt hem tot een spiegel, waaruit zijn onherroepelijk
fiasco hem steeds grijnzender nadertreedt. De pijn woelt
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des te grondeloozer om, naarmate comfort hem weel
verfijnder omringt; hoe volmaakter men ker--derign
ven en snijden gaat in zijn vleesch, hoe striemender hij
beseft, dat het de ziel is die doodelijk gekwetst ligt ; hoe
wijder het net van spoorwegen om hem heen grijpt, hoe
onmetelijker verten schepen en vliegmachines verkennen, hoe rauwer hem sart en dreigt wat diep in zijn diepste zelf, hier dichtbij in zijn eigen hart ziedt en brandt,
en ronkt als een onstilbare wanhoopsmuziek, Wat baat,
dat hij hooger dan de Egyptische pyramiden zijn posten van draadlooze telegraphie opstelt, wanneer hij
nooit een sein van God opvangt? Hij ontwaakt uit de
begoocheling van de physica zijner vaderen met een
nood aan m eta-physica, schrijnender dan ooit te voren,
en terzelfdertijd met een beuheid van alle metaphysica:
uitgehongerd en overzat van God, en machteloos om
de aarde in nederigheid lief te hebben met al haar glorie
middenin al haren donker. -- Zóó heeft de decadentie
der eeuw in hem vleesch en bloed gekregen, in een ontluistering van heel het leven en in zijn vermoeiden en
verveelden walg ervoor als uiterste consequentie.
Nog is het niet alles. Ook in zijn vleesch wordt hij aan
Een nerveuse maagkwaal slijpt-getasdorm.
zijn lichaam tot een uitzinnige ontvankelijkheid, spant
zijn zenuwen tot barstens toe, legt hem open als één
rauwe wonde voor de harde meedoogenlooze vuist van
de buitenwereld. De sombere electriciteit, die Londen
en Parijs op zijn eenzame dooltochten door hun chaos
in hem hebben opgehoopt, bliksemt los in een beangstigde afstooting van iedere levensuiting. Hij breekt de
schel aan de deur weg; hij barricadeert zijn huis tegen
het minste straatgerucht. De wereld is hem een ding
van verschrikking en pijn, naar het lichaam en naar de
ziel. Leegte of ontzetting zijn de even hopelooze alternatieven, waarvoor zijn radeloosheid zich geplaatst ziet.
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Een leeggeplunderde hemel, de uitgebrande puinhoopen der aarde, 't sturelooze wrak van zijn eigen menschelijkheid: dat is de dood van het leven in hem en om
hem heen; dat is het monstercomplot van het leven
tegen ieder zijner uitverkoornen; dat is het beslissend
oogenblik, dat de wereld alles wat zij aan sloopende
tormenten uitvinden kan, oproept en in het vuur werpt
tegen één enkel mensch, moedermensch alleen. Men
kan het gemeen en verraderlijk van het leven vinden,
dat het zoo onbarmhartig alle smarten ineens tot tweepen bindt en iemand zoo teenemaal vaneenscheurt en
nekt; maar niettemin is dit moment van volstrekte gebrokenheid en opperste vernedering essentieel in de
geschiedenis van iedere ziel: het is de zware hand Gods
over wie hij liefheeft in honger en leed; het is de tragische nacht, bitterzoet van moederweeën. Men moet
al de sterren zien vallen boven zijn hoofd, men moet de
oogen uitgebrand worden en als een blinde zoeken in
den donker zijner tranen naar een arm beetje licht, om
eindelijk, na jaren van dood en woestenij, al de goed.
heid van 't leven en al de schoonheid der aarde als een
blauwen zomeravondhemel te zien opengaan boven zijn
hart; men moet de knokel-hand van de desillusie om den
hals hebben, en dan leeren glimlachen, quand mème.
Alles moet ineenstorten, om alles nieuwgeboren te kun
worden. Geen grooter bouwmeesters dan tempees--ne
ten en apocalyptische ondergangen. Doch dan heerscht
meestal de stilte van den dood in de ontzette ziel, die
de vertwijfeling van haar uiterste krachten noodig heeft
om te blijven ademhalen. Op het einde der negentiende
eeuw echter hebben enkele stemmen van onder de puin
hun gruwelijkheid en al de verblinding van-hopenal
hun chaos en den walg van hun ontbinding uitgejammerd en neergevloekt en van een hunner vindt men
de rauwe gillen en de kermende vermaledijdingen in
r
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Les Soirs (1887), Les Débácles (1888) en Les
Flambeaux noirs (1890).
Avondland, inferno, godendeemstering, geven de geestelijke atmosfeer aan van dien tijd. En over het walmend West-Europa van het einde der eeuw komen zij
aansluipen, met nog gruwelijker duisternis in de handen,
de drie Erinnyen van alle decadentie.
Eerst de verlatenheid, d e ver w e e s d h ei d van de
aarde en de menschen. Er is niets meer, dat hem in de
menschen zijn broeders en in de wereld zijn vaderhuis
doet herkennen. Hij voelt zich door allen en alles uitgewezen en verstooten -- en geen hoop die hij niet bij
voorbaat leugen weet te zijn, geen liefde zonder de

onontkoombare ontknooping van ontrouw en verraad,
geen vaderland dat nog de moeite waard is om er heimwee naar te hebben. Alles is bevroren en versteven;
alles is van ijs en staal en steen: hard en koud. Een lente
is niet meer denkbaar, geen dageraad staat nog op: op
de kimmen liggen de avonden gekruisigd voor altijd, de
doodsche winteravonden met hun strakke sterren van
ijzer en hun kille abstracte maan. De leegte van den
dood maakt de oneindigheid van den donker nog ein
alleen het loeien van zieke koeien, het janken-delozr;
van honden, de toomelooze maroden der winden als
een vermaledijding over de weerlooze dorpen, maken
de leegte nog leeger. Tot ook deze laatste stuiptrekking
van leven verstikt in de beklemming van versmachtende
sneeuw en ijzige vorst:
Silencieux, les bois, la mer et ce grand ciel.
Oh sa lueur immobile et dardante!
Et rien qui remuera cet ordre essentiel
Et ce règne de neige acerbe et corrodante.
Immutabilité totale. On sent du fer
Et de l'acier serrer son coeur morn et candide;
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Et la crainte saisit d'un immortel hiver
Et d'un grand Dieu soudain, glacial et splendide.

In ontzetting en wanhoop, als in een doodssprong van
zijn vertwijfeling, stort hij zich in de ratelbonkende werelden der reuzensteden om daar misschien nog iets te
vinden, waaraan hij zichzelf kan vergeten. Er is niets
dan vuilnis en stank. De schijn van tumult maakt den
grond der dingen nog holler en grimmiger. Na den zwijmel van den roes is de wereld nog leeger en het eigen
hart nog armer. De chaos is nog eenzamer dan de woestenij. Want het is in hem, dat de band gescheurd ligt,
dat de harmonie der wereld jammerlijk vaneengebrokkeld is. Hij is van zichzelf vervreemd en zichzelven beu;
hij doleert over de aarde als door een oud leeg pakhuis,
waarvan iedere steen hem een haat is, en iedere barst in
den muur een grijnzende spotternij. Afgesneden van het
hart der wereld, is er geen communie meer, voelt hij zich
niet langer een godszoon. maar een uitgestooten wees
zonder heugenis aan zijn vaderland, zonder heu--kind,
genis aan de liefde eener moeder. Hij heeft geen wortels meer in een moederaarde; hij spreidt geen bloemen
meer open onder den hemel van een vaderland; in de
liefdelooze pijn van zijn vervreemding schrompelt hij ineen, bitter en uitgeput, want hij vindt geen licht meer in
den donker der wereld en geen lucht meer om in te ademen op de toppen zijner vereenzaming. Alles wat goed
en liefelijk is in het leven, kent hem niet meer; hij strompelt van 't een eindeloos uur naar nog eindeloozer uren
als onder een eclips van het laatste glansje schoonheid.
Hij rebelleert met vloeken en galgenhumor—maar de
stilte van den ingesneeuwden winternacht wordt erdoor
nog dooder. Er is niets, niets dan de vuilnis van zijn
trage verrotting midden in de leegte van een onafzienbaar Siberisch doodenhuis: angstbeklemmender dan de
kerker waarin de oneindige drang van Werther geke-

200

EMILE VERHAEREN

tend ligt, hopeloozer dan de ijdelheid van alle phrasen
en alle sjouwen, omdat het niet de minste grootheid en
geen enkele stuwkracht meer in zich heeft. Het is niet
eens nog tragisch, omdat er niet meer geworsteld wordt;
omdat de smart geen boetedoening, geen loutering meer
is, maar een onmenschelijk-wreede hoogmoed en een
schimpende bespotting van iedere liefde en alle geluk.
Dat is de uiterste dieptegang van een hopeloos zelfverscheurend individualisme. De smartelijke verweesdheid
der eerste dagen, waaronder het hart kermend en smeekend ineenkromp, verhoogmoedigt zichzelf tot een stelselmatige vervreemding van alles, zelfverheffing en neer
wereld, doodloopend in een alles-stoingvadehl
negeerend en alles verachtend Nihil-gevoel. Levens
levenszatheid, ontnuchterde walg van iederen-vresn
roes en woede over het verraad van alle illusies, plunderen het hart leeg, plunderen de wereld leeg. Leeg de
hemel met de bedrieglijke lokking van zijn sterren; leeg
de aarde met den vergankelijken bloei harer bloemen,
leeg daartusschenin de droom en de hunkering van den
mensch, alles even nutteloos en even leugenachtig. De
grond is doorweekt van altijd denzelfden rillenden blaerenval en de hemel is versleten van de altijd eendere
zonne, de aarde is haar zaad moe en de mensch al zijn
vergeefsche utopieën en al zijn verraden liefden : waarheen men zich keert, er is niets meer om voor te tobben
en zwoegen, niets meer om vóór te knielen, niets meer
om te beminnen ën te aanbidden met het zweet zijns aanschijns en de aanroepingen zijner extase. Het is alles hol
van binnen of lang al verflenst; het leven rot weg in hem
en hij walgt voor zijn eigen leegte en de monotonie van
de wereld. Altijd en overal hetzelfde; dezelfde leegte
altijd, overal.
En 't is het uur, dat de tweede der Erinnyen opstaat, de
wreedste van de drieën wellicht: de niet te stillen, niet te
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vullen v erve 1 i n g l). De verveling van Lodewijk XV,
de verveling van Chateaubriand die overal zijn leven
uitgeeuwt, de ijlende verveling van Obermann, de verveling van Baudelaire onder den ontzettenden last van
den tijd, waarvoor geen andere uitkomst bestaat dan
de gedurige dronkenschap aan wijn of poëzie of deugd,
om het even: „Il est 1'heure de s'enivrer. Pour n'étre
pas les esclaves martyrisés du Temps, enivrez-vous;
enivrez-vous sans cesse. De vin, de poésie ou de vertu,
a votre guise". — maar ook deze verveling alweer uitgehold tot haren verraderlijksten dieptegang, tot haar
bitterste einde: de verveling zonder eenig correctief
van religie of poëzie, de verveling van de woestenij
aan haar eigen monotone oneindigheid. Er was een
tijd, dat de woestijn zich ten minste nog kon verheffen
naar en bedwelmen aan het goud van de sterren; een
tijd, dat zij nog kon bidden, al was het dan met den
angst van de vertwijfeling: Horizonten, staat toch stil,
niet verder meer; tijd, houd toch op, niet langer meer ... ;
een tijd, dat jaren en jaren haar niet te ver waren om
zich te vernieuwen aan de wateren van de zee; maar
ook dit alles is thans als nutteloos en ijdel zelf bedrog
verworpen. Zich bedwelmen — waaraan ? : de aarde
is in deze boeken versteven tot een ijzig visioen van
winterlandschappen, waarvoor het hart ineenkrimpt in
pijn en angst. Bidden — tot wien ? : de ondergang van
het Christendom is meteen het einde van alle geloof
geweest, en niets is zoo leeg als God. Soms wordt het
I) L'inextinguible ennui de mon détraquement (Les Soirs: Insatiablement)
Oü des bites d'ennui baillent 1'heure (Londres).
. et tes ongles s'amolliront d'ennui (Les Débácles: Le Glaive).
Pourrir, immensément emmailloté d'ennui (Si morne).
. et que nos nerfs, la nuit,
Jettent sur nos vouloirs leur cagoule d'ennui (Vers le cloitre).
le glacial mystère de ce minuit, dallé d'ennui (Les Flambeaux noirs: Un soir)
Et c'est vers eux et leur terreur, que mon ennui
Monte
(Les Dieux).

a

....
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paradoxaal: dat is, wanneer hij, als in een anachronisme,
zijn arme hart heft naar God en terzelfdertijd zichzelven
bekent, dat de hemelen niets dan illusie zijn:
La nuit d'hiver élève au ciel son pur calice.
Et je lève mon cur aussi, mon cur nocturne,
Seigneur, mon coeur ! mon cur! vers ton infini vide,
Et néanmoins je sais que tout est taciturn
Et qu'il n'existe rien dont ce cur meurt, avide;
Et je te sais mensonge et mes lèvres te prient
Et mes genoux; je sais que tes deux mains sont closes
Et tes deux yeux fermés aux désespoirs qui crient
Et que c'est moi qui, seul, me rêve dans les choses;
Sois de pitié, Seigneur, pour ma toute démence,
J'ai besoin de pleurer mon mal vers ton silence!
..

.

Er is zelfs geen rebellie meer tegen deze ontheiligde
wereld. Het kan ook niet eens onderwerping heeten:
daarvoor zijn de meeste verzen in deze bundels te rauw,
te hard, te bitter. Het is het cynisch •uiteenrafelen van
al zijn walg, het is de meedoogenlooze zelfcritiek van
zijn mislukking, de bespotting van de vroeger, in de
dagen der romantiek, bezongen en aangebeden smart.
Geen lyriek meer van onrustige sentimentaliteit of hartstochtelijken Weltschmerz; niet meer de stroeve ver
een de Vigny, die de hoogste wijsheid-betnhidva
vond in „un désespoir paisible, sans convulsions de
colère et sans reproche au ciel"; maar een soort diabolisch pervers genot aan zijn eigen leed, een soort flagellanten-wellust aan zijn eigen débácle. Zijn marteling is
hem het eenige, waardoor hij zich nog voelt leven; zij
is de laatste narcotine, waarmee hij de krampen van de
verveling kan stillen, of althans verdooven. Dat is niet
de heilige smart, die in deemoed en stille tranen haar
kruis draagt; er vloeien geen tranen meer in deze ver
: er wordt alleen nog gevloekt en gegrijnslacht; er-zen
is geen ootmoed meer in dit hart, het leed zelf is een
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woeste hoogmoed geworden, waarin men zich bevrijdt
uit al de banaliteit en al de laagte van 't leven, en een
wrokkige spot over de bedrieglijke illusies der aarde;
de smart is verworden tot de wreedste ironie van den
mensch over zichzelf en God, zij is in haar wezen nihilistisch geworden en in haar werking ontheiligend. Er
wordt niet meer geleden om te leeren leven; men leeft
om te lijden; men leeft èn lijdt, en dit lijden wordt op
den duur zijn ijzingwekkend genot aan het leven, hij kerft
zichzelf gedurig nieuwe en steeds wreedere kwetsuren,
hij rijt de oude weer open en altijd dieper, zijn hoogmoed
verheerlijkt zichzelf in het decadente heroïsme van galgenhumor en zelfmarteling : dan toch iets overwinnen,
al weze 't dan ook maar zijn eigen nederlaag, zijn eigen
ellende met al haar verveling en al haar lafheid:
La joie enfin me vient de souffrir par moi-méme,
Parce que je le veux —

en elders:
.... Sois ton bourreau toi-méme ;
N'abandonne le soin de te martyriser
A personne. Donne ton seul baiser
Au désespoir; déchaíne en toi 1'ápre blaspheme;
Force ton áme, éreinte-la contre l'écueil.

Voorbij de tijd, toen de ziel, in den eersten angst van
haar ontwaken uit de jeugd-verrukking aan de sterren
des hemels en de bloemen der aarde, bevend wegschool
voor de nadering van de smart en zich hulde in tranen
en snikken; voorbij de tijd, toen het zoet herdenken van
de jaren der kindsheid, met het vertrouwde nazingen
van psalmen en halleluja's, een verren glans van teerheid over de dingen legde; voorbij alle gelooven, alle
weten, alle liefde, die op zijn best niet meer dan vergis~
singen zijn. Aan den uitersten rand van den afgrond,
waar hij omdoolt of gebroken neerhurkt, zijn er maar
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twee uitzinnigheden meer: het paroxysme van alle
smart, of „une paix de néant", waarin hij zichzelf geheel kan vernietigen.
Daar, aan die van god- en mensch-verlaten kusten, komt
met rillende handen, de oogen zwaar van de donkerten
aller diepten, de derde der Erinnyen nader geslopen:
de ontzette hunker naar den dood. Er blijft
niets anders meer over, dan dit heete smeeken naar, dit
brandend aanroepen van de definitieve vernietiging,
deze laatste paradoxale droom waarin al de ontgoochelde visioenen van het leven zich oprichten naar hun eigen
ondergang. Want wat een droom inderdaad, gemaakt
uit verschrikking en weerzin, en aangebeden niet ter
wille van zichzelven, maar uit afschuw en haat voor het
andere. Niet de dood als een onderduiken naar nieuwe
geboorten; niet de stoïcijnsche dood, de oplossing in
de oerstof, dien men met gelaten zin afwacht als een
natuurwet; niet de christelijke dood, die de bevrijding
brengt uit alle betrekkelijkheid naar alle eeuwigheid ~
maar de dood zonder meer, het volmaakte einde, 't vol
nihil na de verrotting van het vleesch. Er is niet-strek
de minste spiritualiteit meer in dit moment, er is geen
mysterie meer in den mensch, alsof hij plotseling geen
ziel meer had die eveneens naar haar bestemming moet
heengroeien. De dood is nog maar een materialistisch
gebeuren, dat zich afspeelt omheen de beenderen van
het lichaam en zich voltrekt in het onderaardsche werk
der wormen tot een onaanzienlijk hoopje anoniem stof ;
het is, na het richtinglooze leven, de blinde dood zonder
zin die bij Breughel ondergaat in het moeras, en bij
Villon grooten en kleinen teistert en schendt en ondereen gooit „ensemble en ung tas pesle-mesle", en waarvoor Hamlet, in een laatsten angst voor „something
after death" terugschrikt, maar die hier aangeroepen
wordt met al de tot een uiterste krachtsinspanning saèm-
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gebalde drift van 's dichters moe-gemarteld verlangen:
Mourir ainsi, mon corps, mourir serait le réve !

Maar dit verlangen is volstrekt niet de triomf over den
dood; het is niet het toppunt van den lijdensweg, langs
denwelken Seneca's Hercules op den Oeta naar de sterren klimt; het is niet de „bevende graagte" waarmee
Henriette Roland Holst zich naar den dood, „moeder
des levens ", werpt, wanneer de kracht der liefde in haar
opslaat; — het is integendeel de bezegeling van de
nederlaag; de vlucht, de vertwijfelde uitwijking naar
den dood uit schrik voor het leven, omdat het vaderland
der aarde geen armen steen meer biedt om het hoofd
ter ruste te leggen. De grondtoon dezer aanroepingen
tot den dood is er een van verbeten angst, die zich in de
gruwelijke visioenen van den dood verlustigt, om met
zijn eigen martelingen vertrouwd te worden en zijn
smartelijke gevoeligheid af te stompen tot de verdooving van alle overprikkeldheid ; de ten volle uitgesproken wensch is: sterven om niet meer te moeten leven.
Maar de dood komt niet als men hem roept; zulke biddend opgeheven handen gaat hij voorbij, want hunne
bede is er niet eene van liefde, maar van radeloosheid.
Deze gebondenheid aan de hel van zijn lichaam wordt
voor den zieke de opperste vermaledij ding. Hij wordt
erdoor vervuld met een onmeedoogenden haat en walg
voor zijn karkas; hij vervloekt het en spuwt er op; hij
wreekt er zich over met een inquisitie van arglistig
folteringen, waarbij hij zelf grinnikt van kermen~-wred
den wellust om den hoogmoed van zooveel zelfgemaakte boosheid, of die hij afspiedt en nasluipt, zich overbui
afgrond van iedere kwetsuur, om hem-gendovr
zorgvuldig op te nemen en te noteeren in het dagboek
van zijn ondergang: „Se cravacher dans sa pensée et
dans son sang", en dan, als een ding waar het hart bij
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stilstaat om zulk een uitersten rampspoed van het
kwaad: „me cracher moi-méme ", alswatvuilnis en stank
op den weg. — Er is iets onmenschelijks, een element
van geestelijke perversiteit in dit schelden en trappen op
zichzelf, en vooral in het genot aan deze zelfbevlekking
der ziel. Het slachtoffer wordt zichzelf tot beul, en de
beul verlustigt zich in de stuiptrekkingen van zijn slachto er, en het slachtoffer verlustigt zich in de versteende
wreedheid van zijn beul. Het is een afjakkeren van de
ziel, waar men op den duur zelfs geen medelijden, alleen
nog ontzetting voor over heeft.
Het is alsof hij al zijn vermogens gezet heeft als bloed
zijn hart. En wanneer dit dan volkomen-zuigersop
leeggezogen is, en wat hem overblijft aan een arm
lompje vleesch hem terzelfdertijd tot een voorwerp
van verachting wordt, doet hij nogmaals al de ontmaskerde idealen de revue passeeren. Hij moèt alles
ontheiligen, hij moèt alles omwoelen tot chaos of doen
verdorren tot woestenij, hij moet zijn eigen nihil kunnen
projecteeren in het nihil van alles; zijn vernielzucht
wordt hem tot een noodzakelijkheid van zelfverweer.
Dit zelfverweer, dat ten slotte niets dan een camouflage
van zelfmoord is, vindt men in dat viertal gedichten uit
les Flambeaux noirs: les Lois, les Dieux,
les Nombres, les Livres, en in de symbolische
gestalten uit les Apparus dans mes chemins.
Men hoort in deze verzen, aanhoudend en doordringend, het smartelijk echo van enkele groote stemmen
van den Westeuropeeschen ondergang, hier in een
rauwe synthese paroxistisch samengevat. Zooals vroeger Leconte de Lisle in den schoonen stoet der goden
het beeld voor hun onverbiddelijke vergankelijkheid
vond, zijn zij ook hier allen bijeen, maar van den scha
luister uitgeplunderd: blokken van haat en-melstn
wreedheid, stom-dreigende negerafgoden in den boo-
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zen hoogmoed van hun almacht versteend op een of
anderen vervloekten Olympos. — Zooals Baudelaire
den afgrond van Pascal overal meedroeg en nimmer
de duizeling van het Getal ontvluchten kon, is hier de
bezetenheid van het Cijfer en al de uitputting van het
vergeefsche afstijgen in zijn bodemlooze diepten. Hij
ziet zich belegerd en omsingeld door problemen, zonder
eenig perspectief de hoogte in, . met geen anderen uitweg dan steeds dieper in de diepte. De mathesis die
den laatsten grond van alle dingen is, strekt hem niet
tot een beeld van orde en harmonie, maar kwelt en
verbijstert hem, stort hem in den greep van ijdele nacht
waaruit hij terzelfdertijd berooider en over--meris,
zatter dan ooit te voren wakker schrikt. — Onweerstaanbare bezetenheid en doodgebloede moeheid van
en bibberende angst voor het Woord eveneens, voor
de altijd opnieuw begoochelende ontgoocheling van de
boeken. Het is de vermoeienis, waar Mallarmé onder
neerzonk na de lectuur van alle boeken. Hij is dronken
van teksten, hij heeft de hoogste philosophieën van
Plato tot Kant leeggeplunderd, maar al hun licht heeft
de duisternis alleen nog ondoorgrondelijker gemaakt. ~
En het is de noodkreet van den schipper van 1 e Bateau
iv r e over de grievende bitterheid van alle dageraden,
die weer opsnikt, niet zoo zwaar doorkermd van genialiteit, maar niet minder onverbiddelijk van werkelijkheid.
Het goede beu, het kwade beu, nog niet dood, maar
niet meer levend ook, gaat hij zich overgeven aan een
exploitatie van zijn wanhoop, die terzelfdertijd kindsch
en geraffineerd is. Hij gaat zijn walg beoefenen als een
wetenschap, zijn zwakten en ziekten opbouwen tot een
ding van hoogmoed, den avond uitspelen tegen den
dageraad, en honing zoeken in zijn angst. Het einde
van dit booze spel met onrijpe paradoxen, in een decorum van „pourritures souveraines", is geen oogenblik
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twijfelachtig: het is, waar het verraderlijke vleesch niet
sterven en de ziel de kluisters niet afwerpen kan, de
vergetelheid in de uitdooving van den geest: de waanzin. l) Niet de heilige waanzin van een Chopin en een
Nietzsche en een van Gogh, die het handen strekken is
van de lyriek naar de onzichtbare visioenen van haar
extatische smart en haar ondragelijk geluk, niet de
waanzin als een sublimaat van den goddelijken kern in
de menschelijke ziel, als de hemelsche spanning van den
engel-in-ons naar de sterren van zijn vaderland; maar
de waanzin als de zelfverstikking van den geest, als de
dood in den vloek van het leven:
En sa robe de joyaux morts, que solennise
L'heure de pourpre a 1'horizon,
Le cadavre de ma raison
Train sur la Tamise.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Elle est morte n'en pouvant plus,
Les voeux et les vouloirs vaincus,
Et eest eile qui s'est tuée,
Infiniment exténuée.

Wanneer men de zielsgesteldheid, van waaruit deze
verzen geschreven zijn, ontleedt, krijgt men iets heelemaal anders dan de bandelooze overgevoeligheid van
1) L'absurdité grandit comme une fleur fatale
Dans le terreau des sens, des coeurs et des cerveaux,

.........................

Je veux marcher vers la folie et ses soleils (Fleur fatale)
L'áme et le cur si las des jours, si las des voix,
Si las de rien, si las de tout, lame salie ;
Quand je suis Beul, le soir, soudainement, parfois.
Je sens pleurer sur moi l'eeil blanc de la folie (Inc on s c i e n c e)
mes chatoyants vouloirs
(La c o u r o n ne).
De meurtre et de folie
Aurai -je enfin l'atroce joie
De voir, nerfs par nerfs, comme une proie,
La démence attaquer mon cerveau? (Le roc)

....
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Werther, iets oneindig wreeders en rauwer -lillend dande
romantische wereldsmart. De Sehnsucht van Werther
is de onrust van de jonge zwangere vrouw, wat hem
scheurt zijn de barensweeën van een nieuwen tijd. De
pijnen van het einde der 19e eeuw echter zijn de stuip
ondergang --en de stervende voelt-trekingvad
niet eens meer een heroïsch wapperen van vlaggen over
zijn dood. Er worden dan ook geen rouwmuzieken gespeeld; het geloof aan de heiligheid van zijn smart en
de schoonheid der onbereikbare idealen heeft de laat
andere mee-negtiduwschmnetal
verloren. In de plaats van zoet-bewogen elegieën of
hartstochtelijke wanhoopslyriek, komt de bitter-moeë
spotlach vóór zijn eigen caricatuur en de wrange lusteloosheid voor zijn diepe uitgeholdheid. Hij heeft bij
Baudelaire de poëzie van het kwade leeren kennen, en,
niet zoo brandend van een bijna ascetische vergeestelijking als de dichter van 1 e s F 1 e u r s du Mal, trekt hij,
tusschen de puinhoopen overal in en om hem heen, alleen de lijnen van ontheiliging voort. Zoo komt hij uit
op een complex van motieven, dat den diepsten diepte
ziel samenvat: de halsstarrige walg van-ganvde
ieder geluk dat niets dan zelfbedrog is, het spuwen op
de schoonste caritate, de hoogmoed van het pochen op
eigen schande, de perverse wellust van het sollen met
zijn arm afgemarteld hart.
In ontzetting vraagt men zich af waar dat heen leiden
moet. Men ziet geen uitkomst, geen uitweg naar een of
andere bevrijding. Er is zelfs niet eens meer de drang
naar geluk, die van alle leven de harteklop is, — er is
alleen nog de aanroeping van de krankzinnigheid. —
En toch. Het wordt een van die groote uren in het
leven, dat het leven breekt, en keert; een van die uren,
waarvoor de wetten der psychologie machteloos staan,
omdat de logica van het leven er een andere is dan die
14
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van de rede; een van die uren, die door alle godsdiensten werd zalig gesproken als d e w e d e r g e b o or t e
door de genade. Er zijn menschen, die slechts aan
den uitersten rand van den afgrond gered kunnen worden; er zijn menschen, in wie het leven letterlijk ineenstorten moet, om uit den dood herboren te kunnen
worden: Lazarussen, die alleen maar uit het graf kun
opstaan. De kreet: „Je suis 1'immensément perdu"-ne
is nooit ten volle de waarheid geweest, want „wanneer
een hartstocht zoo waarachtig is, dat de mensch anderen en zichzelf verwoesten wil, zoo heeft hij alreeds het
beginsel in zich van een hooger liefde" 1 ). De kracht,
die hem in dit inferno gestooten had, was naar haren
diepsten grond een kracht van ontbering en honger —
en honger is een goed ding voor het hart. Het komt er
maar op aan dóór te hongeren, tot wanneer de honger
culmineert. Dat is dan het moment van het mirakel. De
wateren worden van vóór de lippen weggenomen. De
stok van Heer Daneel, den door den paus vermaledijde
en uitgewezene, draagt de roode rozen van Gods begrijpende en vergevende liefde. En op een avond, dat
Verhaeren zijn leeggeplunderd hart over de doodsche
vlakte voortsleept en naar niets meer te verlangen heeft
dan naar den dood: „Ah si la mort pouvait venir l" —
is 't het leven, dat hem tegemoetkomt. Er glijdt een
lichtstraal over de verte. Er is een stem die hem ver
als de dageraad opstaat, is 't de heilige Joris-geft.En
die als een triomf over hem neerstort, geharnast in
goud, met wuivende pluimen, op zijn sneeuwwit steigerend paard:
Comme un grand cri de foi
Il tient, droite, sa lance,
Le Saint Georges;
Il fait comme un tumulte d'or
1) Dirk Coster: Marginalia.
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Dans le céleste et flamboyant decor;
Il pone au front l'éclat du chrëme,
Le Saint Georges du haut devoir,
Beau de son cceur et par lui-mème.

Il était jeune et beau de foi;
Il se pencha d'autant plus bas vers moi,
Qü il me voyait plus a genoux ;
Comme un intime et pur cordial d'or
Il m'a rempli de son essor
Et tendrement d'un effroi doux;
Devant sa vision altière,
J'ai mis, en sa pale main fière,
Les fleurs tristes de ma douleur;
Et lui, s'en est allé, m'imposant la vaillance
Et sur le front. la marque en croix d'or de sa lance,
Droit vers son Dieu, avec mon coeur.

Wat hier derwijze symbolisch voorgesteld wordt, is het
ontzaglijk moment der overgave — niet aan een God
buiten hem, niet aan een vooraf bepaalde en opgelegde
orde, maar aan de wet der liefde, die iederen mensch in
het-hart geschreven is. En het zou, voor de levensvisie
van den nieuwen mensch, oneindig zuiverder zijn, liever
dan van overgave, te spreken van ze if hervindin g ~
op altijd hoogere plans. Het is de levenskracht, die zich
na tallooze verblindingen en ondergangen, aan de steile
hellingen der smart omhoogworstelt naar de kracht der
liefde. Door vele duisternissen moet de ziel snikkend
heen, wil zij uitkomen op het groote licht; zij moet zichzelve dikwijls de dood zijn, om voorgoed te kunnen
leven. Iedere hemelvaart gaat over afgronden. En op
het oogenblik dat de ziel het verst verdwaald schijnt,
breekt heel de horizon open en draagt ze de zon in haar
handen. Want de goedheid en de voorzienigheid van
het leven zijn paradoxaal. Zijn Dostojevskiaansche
momenten, van een hoogere redelooze redelijkheid,
men aanvaardt ze zonder te trachten ze te verklaren:
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het zijn de momenten, waarover de mensch zelf zijn
heele leven verstomd blijft.
Nu de triomf over zichzelf behaald is, blijft den laat
strijd uit te vechten met de wereld der-19euwrd
menschen. Want zijn ideaal is niet de in zijn eigen rust
teruggetrokken kluizenaar. Hij wil terug in wat hij als
een hel heeft achtergelaten. Hij wil werken en dienen
in liefde. Hij wil niet alleen het geluk, hij wil dat geluk
in communie. Hij wil niet alleen zichzelf hervinden, hij
wil ook de anderen allen hervinden. En al weet hij, dat

daarmee een nieuwe tocht vol beproevingen aanvangt,
onvervaard trekt hij uit, met de deemoedig -trotsche
woorden: „Je n'ai plus peur de l'avenir", omdat de liefde gebiedt en omdat hij weet, dat zij zijn schild en zijn
zwaard en zijn banier is.

ONWETENDHEID

ONWETENDHEID
DOOR

JOS. PANHUIJSEN Jr.

Onwetendheid, niets is er schoon als gij;
Ik heb naar u gezocht zoo vele jaren
En soms dan dacht ik blij, ook gij zocht mij;
Ik zag den streelwind van uw gouden haren,
Uw kinderlijk gezicht, uw wijzen lach
En ik vergat mijn werk, den nacht, den dag.
O eenmaal niet te weten, wat ik vond,
Wat ongekend geluk, wat groote oogen,
Wat vreemden, open trek om uwen mond,
Uw armen, die zich, reikend, niet bewogen
En om u heen den morgen, 't licht, den wind
En gij daar in dien glans, stil, groot, een kind.
Nu is het waar; ik zie de wereld aan
En adem stil, waar alle namen vielen,
Er is geen ding dat ik nog kan verstaan
In elk symbool, 't hoofd heffen en het knielen
Zijn dingen, die ik doe, voor ik het weet,
Omdat ik al mijn wetenschap vergeet.

Dit is de dag; dit blinkend witte licht,
Die blauwe lucht, die wolken, die verglijden,
Dit loof, dit groen, dit wijkend vergezicht;
Dit alles was sinds ongemeten tijden
En ik, ik zag het nooit, als ieder mensch
Steeds in verdriet, of zuchtend in een wensch.
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En dan den nacht, en dan de eindloosheid,
Het stijgen van de uren langs de treden
Der wijde lucht; en zijn tevredenheid,

Zijn weemoed ook, zijn lavende gebeden;
Dit is een schat, dien ik verloren dacht,
Dit is voor 't eerst, zooals hij is, de nacht.
O elk gebaar van mensch of dier heeft zin
En rijzen doen ze, zwijgende symbolen,
Niet voor 't verstand, maar, als in het begin,
Voor het gevoel; en wijsheid, lang verscholen,
Kan ik door mijn onwetendheid verstaan,
Want eindlijk vond ik het gewoon bestaan.
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JUST HAVELAAR

Toen, onder beeldende kunstenaars, het woord „stijl"
tot dagelijksch brood werd, toen eerst recht scheen
alle stijl-verband verbroken.
Naar stijl werd verlangd uit reactie op de voorafgaande
kunst, het impressionisme, die de individueele emotie
tot de alpha en de omega verhief der aesthetiek.
Individualisme duidt op een versplintering der cultuur,
terwijl het begrip stijl een synthese inhoudt, een synthese van den aesthetischen vorm welke berust op een
éénheid van geest, dus ook op een levende éénheid
tusschen kunst en samenleving.
Cézanne is een der eersten geweest, die met een devote
hardnekkigheid gestreefd hebben naar een nieuwen stijl
in den formeelen, aesthetischen zin. Hij wilde Jets
duurzaams en stevigs maken, als de dingen die men in
't museum ziet": kinderlijke uitspraak, waarin desniettemin werd beleden, dat de historische kunst, van
welken tijd ook, op het naturalisme en impressionisme
iets vóór had, omdat zij duidelijker de aesthetische ver
geweest was van een tijdgeest, van een be--tolking
paalde samenleving.
Cézanne's grootheid lag niet 't minst hierin, dat hij, in
zijn ontroerend pogen, het logisch continueerende der
geschiedenis geen geweld aandeed en door het impressionisme héén zijn constructieve en synthetische bedoelingen trachtte te verwezenlijken (wat hem trouwens
slechts zelden gelukte). — Vóór hem waren enkelen,
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eenzamen, door eenzelfde verlangen bezield geweest,
die daarbij op een vaster gevormd en breeder georiënteerd cultuur-bewustzijn steunden -- ik heb slechts aan
den edelen Puvis de Chavannes, aan den heroischen
Von Marées te herinneren --- ,maarhunne uitzonderlijke
daden bleven schoone herinneringen, hooggestemde
vermaningen, zij stonden te zeer buiten de historische
realiteit om een vruchtbare invloed te kunnen worden.
Cézanne had dien invloed, een invloed schijnbaar buiten verhouding tot de kracht van zijn werk. Mij is geen
voorbeeld bekend van eenige kunst, die zóó stuntelig en
aarzelend was en daarbij zoo langdurig, diep en algemeen uitwerkte: een bewijs temeer hoe dit stamelende
werk iets bevatte wat de toekomst behoefde.
Cézanne, de formalist, had dezen invloed naast v. Gogh,
den spiritualist, die, oneindig machtiger als bewuste en
strijdende persoonlijkheid, veel dieper accenten van
menschelijkheid en van een kosmische religiositeit ver
zijn ontroerde wezen uitsprak met zulk een-tolken
intensiteit en met zulk een synthetisch geweld, dat hij
o n w i 11 e k e u r i g zich een klaren, constructieven en
rythmischen stijl schiep.
Binnen de grenzen der schilderkunst waren hier de
mogelijkheden van een nieuwen stijl reeds aanwezig.
Velen bleken van een zelfden geest vervuld. Gelijk opkomende en gelijk gestemde tendenties in de sculptuur
en in een uit den dood herrezen bouwkunst versterkten de beteekenis dezer picturale revoluties.
Maar wat velen dichtbij waanden, bleek weldra nog
zeer ver af. 't Was niet de eerste maal, dat op de
geniale zekerheid der groote eenzamen een tijd van
woelige aarzeling volgde, een tijd waarin de oude tra
zich nogmaals bevestigden, waarin de nieuwe-dites
verlangens zich in de verwildering van 't gevoelsleven
en in de dogmatische verstarring van het verstand uit-
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putten. De decadentie der Westersche cultuur, een
eeuw vroeger reeds als ziekte erkend, sedert steeds

dieper wroetend in het leven der cultureele menschheid,
in heel het geestelijk lichaam der maatschappij, vergif~
tigde de kunst, sprak zich hier soms uit met een schaam
nimmer nog mogelijk geweest was. -teloshidza
Vertoonde zich het impressionisme nog als een éénheid,
als de stijl der stijlloosheid zoo men wil, maar dan toch
als een school of traditie aan welker gezag haast geen
schilder zich onttrekken kon, de moderne kunst viel
uiteen in een veelheid van richtingen en bedoelingen
zoo groot als nooit zich nog had voorgedaan. Alle formules der moderne kunst zijn pogingen om tot een synthetischen stijl te komen; maar de samenhang dezer
pogingen kan slechts in niets-meer-zeggende vaagheden
worden bepaald. De versplintering van het kunstleven
scheen nooit hopeloozer; en nooit sterieler openbaarde
zich de intellectueele en sensitieve verbizondering der
kunst; juist toen de kunstenaars allen over gemeen~
schapskunst begonnen na te denken, scheen de kunst
minder dan ooit het hart der gemeenschap te raken,
werd zij door minder menschen verstaan. Het stijlgevoel verschematiseerde zich in de haast wetenschappelijke formule van 't cubisme, dat een intellectueele synthese construeerde der natuur, wier cadaver eerst op
de operatiebank geanatomiseerd was. De strekking
der verschillende scholen (symbolisme, cubisme, futurisme, amorphisme, expressionisme enz.) vond haar
éénheid in een overheerschende neiging tot abstraheeren. De meest consequente uiting werd de schematiseering der natuur, tot een samenstel van streepjes en
kleur-vlakjes geworden, zooals ten onzent Mondriaan
het met een onbetwijfelden ernst deed. Een logische
evolutie zou voeren tot de negatie der kunst, tot de
afwijzing van elke verzinnelijking, tot de puurheid van
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den geest die in het Niets verijlt, tot het maagdelijk
papier.
De leegheid van elk positief idealisme in onze samen
heeft zich hier onafwijsbaar vertolkt. Het proces,-leving
dat zich in Mondriaan's kunst met zoo groote, negatieve
zuiverheid voltrok, is in velerlei graad bij tallooze
anderen, bij cerebrale theoretici, doch ook bij begaafde
en gevoelige talenten te volgen, niet slechts in ons
puriteinsche vaderland maar over gansch kunstzinnig
Europa.
Het is opmerkelijk dat een kunst die er toe neigde van
het abstracte uit te gaan, zoo onmiddellijk reeds de
grens van het beginsel zelf bereikt had. Zij toonde
daarmede de engte harer mogelijkheden aan. Reeds nu
heeft de abstraheeringswoede het karakter gekregen
van een historisch document. Een verlangen kondigt
zich aan naar den eenvoud en de warmte van het leven
terug: een verlangen dat niet een reactie-verschijnsel
is, dat evenzeer revolutionair gestemd blijft, ja dat een
wezenlijker voortzetting is van den wil die een Cézanne
en Van Gogh hadden beheerscht. Het stijlgevoel, de
drang tot synthese, de strekking het geestelijke (of de
idee) voorop te stellen, blijven overheerschen, maar nu
in dezen zin, dat van de realiteit de ideëele kern, de
subjectieve droom, zoo klaar mogelijk wordt uitgedrukt. De geest vat samen, wat het oog gezien, wat
het gevoel ondergaan, wat het verstand begrepen en
ervaren heeft. Na al de verwikkelingen van het intellect, na al het experimenteeren, analyseeren, theoretiseeren, na de onderdompelingen ook in de moerassen
onzer verziekte cultuur, na al de excessen van gevoel
en van verstand, is een verlangen rijzende naar eenvoud, klaarheid en menschelijkheid. De geest handhaaft
zijn vrijheid ten opzichte der natuurlijke verschijning,
maar zonder de gewelddadigheden van een voorbarige
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bedoeling. Stylistische natuurverkrachting is niet het
beslissende kenmerk der moderne kunst.
In een vorig artikel is op deze dingen reeds gewezen 1 ).
Toen was sprake van een zich nog vormend kunstenaar, die, met een haast primitieve enkelvoudigheid
zijn doel nastrevend, een afzonderlijke plaats inneemt.
De jonge schilder, wien deze regels gewijd zijn, Schuhmacher, doet zich veel duidelijker kennen als deel eener
groep en ontleent niet 't minst daaraan juist zijn belang.
Waar de moderne kunst ook in dien zin universeel is,
dat de beteekenis der nationale verschillen wederom
veel geringer wordt, daar kan ook de arbeid dezer groep
Hollanders gezien worden in verband tot buitenland
kunstverschijnsels, allereerst in Frankrijk. Men-sche
spreekt daar over het nieuw klassicisme : ietwat verwarrend woord, waarbij de gedachte aan 't antiek klas
verre blijve. Klassiek wil hier slechts zeggen:-sicme
eenvoudig, evenwichtig en -- in den $losofischen
zin — idealistisch.
Door alle verwarringen heen heeft een eenheid zich
reeds gevormd. Dat nog vele kunstverschijnsels van
groote waarde zich op andere wijze ontwikkelen, is
goed. Want alles verkeert nog in een toestand van gisting; de idealen leven zwak en zijn nog ongevormd, de
realiteiten dwingen tot kritische bedachtzaamheid en
op alle gebied der cultuur ontbreken ten eenenmale
de geniale hoogte-momenten. Ook de groep, die zich
het duidelijkst vormde, is een groep van zoekenden en
van voorbereiders. En een wijde cultuur ~ hoezeer
ook in eerste ontkieming — representeert zij in zich
zelve niet.
Cézanne en v. Gogh blijven ook hier de leidende voor
impressionisme, als historische achter--ganers.Ht
1) Zie De Stem van Dec. 1922.
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grond, is er verondersteld, hoewel het in beginsel overwonnen werd.
Men zoekt naar een rythme van massale kleur- en
vorm -geheelen en naar kracht van uitdrukking door
vereenvoudiging van voorstellingswijze. Het schilderij
wordt als een organische eenheid begrepen en heeft
een ornamentale functie. Het is gebouwd; het is in den
geest beheerscht. Maar deze ornamentale schoonheid
groeit met 't andere beginsel der beeldende kunst, dat
der psychische uitdrukking, der karakteristiek, onverbreeklijk samen. Van monumentaliteit mag nog niet
gesproken worden en wordt te lichtvaardig gesproken,
maar het decoratieve en constructieve element dezer
kunst berust toch op de zelfstandige macht van het
verbeeldingsleven, dat altijd een synthese veronderstelt, een synthese die zich ook in de vormen zelf, in
het rythme van vorm, lijn en kleur, uitdrukt. De kleur,
die gewoonlijk van een gesmoorde en befloersd-gevoelige diepte is, vertolkt een lyrisch pathos.
Vele namen waren te noemen. In een tweetal heeft zich
het meer picturale en het meer psychische element, de
geest van Cézanne en die van Vincent v. Gogh, den
laatsten tijd krachtig verpersoonlijkt: in Schuhmacher
en Charley Toorop.
In Schuhmacher's vroeger werk openbaarde zich een
nog onbeheerschte drang naar het groote en wijde. Hij
heeft landschappen geschilderd in lichte kleuren, die
zeer zuiver waren en altijd een ruimte suggereerden,
maar die netveel oorspronkelijkheid hadden. Zoekende
naar vereenvoudiging van vorm en naar een verbeeldingsvoller vrijheid van uitdrukking, vond hij zijn stijl.
Het vitale, eerlijke werk van Piet Wiegman was zeker
een invloed, hoewel Schuhmacher zich steeds als een
droomeriger, broeiender geest deed kennen. Er was een

W, SCHUHMACHER

221

element van realistische romantiek in deze kunst. Een
gevaar ontstond voor het los-zwierige.
Een worstelend, vooral een zeer bewogen mensch sprak
zich uit in schetsmatige, weinig beheerschte vormen.
Het werk boeide door een effect van grootheid, maar
de concentratie ontbrak waardoor deze grootheid zich
verwezenlijken kon. Er was een dieper en onstuimiger
dramatiek in, dan ooit bij Piet Wiegman, maar het bewustzijn scheen zwakker, de persoonlijkheid ongebondener. Brokstukken van fijne en zwaarmoedige kleurgevoeligheid verloren zich in chaotische massa's. Het
scheen of de intensiteit verslapte na de eerste drift. Als
bij vele jongere kunstenaars ontbrak de bescheiden en
geduldige toewijding van wie zich nog leerling weet.
Een synthese moest bij voorbaat opgebouwd worden,
waar alle synthese een op kennis, ervaring en begrip
verworven bezit is. Rijke talenten zijn in onzen stuur
tijd aan deze onrust teniet gegaan.
-lozen
in
Toch bleef dit werk voelbaar een ondergrond van
ernst, van groot en diep voelen. Het best waren — als
vaak — de portretten. Het portret dwingt tot concentratie. Het is een zware opgaaf, omdat hier de
objectieve werkelijkheid zich nadrukkelijker als een
onontkoombaar probleem opdringt. In alle overgangs
beeldende kunst krijgt het portret een groote-tijdenr
paedagogische beteekenis en drukt het de nieuwe gezindheid het meest overtuigend uit, juist omdat het remmend inwerkt op den wil van den kunstenaar en tegelijk
diens bewustzijn spant. (Ook v. Gogh spreekt daarvan
in zijn brieven aan Bernard: door het portret moet de
nieuwe kunst zich realiseeren enz.): Schuhmacher kon
aan de portret-opgave niet voorbij gaan (evenmin als
Piet Wiegman trouwens), want ook in zijn landschappen waren psychische intuïties werkzaam, die•zich tot
psychologische belangstellingen verstelligden.
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In het portret moest Schuhmacher zeer eenvoudig worden en daarom essentieel. Het is mogelijk, dat deze
portretten den schilder zelf minder belangrijk toeschenen. Van moderne formules moest eenigszins worden afstand gedaan: juist dit afstand doen echter kon
heilzaam zijn, daar de wezenlijke inhoud zich dan, buiten alle formules om, simpel-weg openbaarde.
Er kwamen portretten tot stand van intensieve kracht:
dat eener oudachtige, ietwat burgerlijke, goedhartige
dame, dat van een nog jonge vrouw, ruw geschilderd,
hevig van kleur, fascineerend van karakter. Een zelfportret vooral is belangrijk: het portret van den strijdenden kunstenaar onzer dagen, in zijn opstandige en
romantische gestemdheid. Het bleeke voorhoofd, hoog
zich welvend, is de tempel van woelige ideeën en gevoelskrachten. De mond, jong en zinnelijk, heeft een
smartelijke plooi. De turende oogen, die dwingend zijn,
scheppen een sfeer van eenzaamheid en van ernst. Het
kunstenaarschap is een apostolaat dat werkelijke offering vraagt.
Een reis naar Italië bracht bevrijding.
Het Italiaansche landschap •-• het machtige landschap,
dat Mantegna reeds zoo grootsch en streng kon samen
achtergrond van een zijner fresco's te-vatenopd
Padua, van zijn Kruisiging en van zijn S. Sebastiaan in
het Louvre — moest juist voor hem wel een openbaring
zijn. Hier was niets meer van de nuchterheid of van de
al te enge intimiteit, die als beklemmend gevoeld worden door vele Hollanders in hun jonge, onstuimige
jaren. Zijn behoefte aan het ruime en heroïsche deed
hem hier een verwante wereld vinden. Het Italiaansche
landschap van Mantegna, Piero di Cosimo of della
Francesca, met de schoone arabesken der heuvels en
bergen, met de strenge accenten der cypressen, met de
machtige contouren der oude architectuur, is niet het
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arkadië der gemakkelijke weelden en der weeke schil
dat de schilders van het Noorden er te-derachtign,
dikwijls zochten. Schuhmacher zag dit landschap groot,
ernstig en klaar. Het was een wijde wereld wier rythme
hij in den geest te beheerschen had, die een straffe uit
noodzakelijk maakte. Terwijl voor de zwakke-belding
epigonen van 't oude Holland Italië het land der romantische gevoels-uitbuiting geweest is, gaf het Schuhmacher den stoot tot een sterker zelfbedwang.
Heeft alleen de wereld van de natuur en van de oude,
norsche steden in Italië dien invloed bewerkt? Het wil
mij toeschijnen, dat de invloed der 14e en 15e eeuwsche
kunst nog dieper geweest is, hoewel niets in zijn werk
wijst op een — zij 't ook tijdelijk — overnemen van historische vormen of motieven. Er is een verwantschap
tusschen de breede en diepe teekeningen, die Schuhmacher maakte van Fiesole, van een stad aan 't meer, van
bergen, boomen, stroomend water, en de kunst van een
Masaccio. Het constructieve en rythmische element der
moderne kunst vond Schuhmacher hier op natuurlijke
wijze uitgedrukt, doorstroomd van dat ernstige en sobere pathos, dat hem vertrouwd was.
Een diepe, warm-gestemde gevoelskracht (zie den rijkdom van kleur in deze teekeningen!) gaat samen met
een vaste plastische uitbeelding; en deze twee krach
zich tot die eenvoudige verbeeldings--tenvrig
acht, die men wel aanduidt met 'tvage woord „poëzie"
en die tenslotte niets anders is dan de triomf der ziel
over de zakelijkheden der stof. Eenvoud, grootheid en
een droomvolle ernst zijn de grond-eigenschappen van
dit werk. En tot dezen eenvoud heeft de kunst weder te
keeren opdat de wil tot vernieuwing in het kunstleven
zich rechtvaardige. Genoeg experimenteele cerebraliteit en genoeg verziekt daemonisme! Laat er schoort
heid zijn. De afschuw van 't banale is niet eerbiedwaar-
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dig indien zij leidt tot een hang naar 't afwijkende omdat
het 't afwijkende is. Werkelijke ernst uit zich altijd
sober.
Tot de meest bevrijdende en complete uitingen van
Schuhmacher reken ik de gedroomde samenvatting van
't oude stadje Brugge, waar --- zonder de symbolische
motieven van Toorop's terecht bekende teekening —
de stille, innige en legendarische herinneringssfeer uitgedrukt is als een hunkering .naar het contemplatieve
leven in den modernen mensch. Bij een zoo vitaal en
spontaan kunstenaar als de jonge Schuhmacher schijnt
het gevaar voor een verijling en voor een sentimenteel
zelfbehagen in deze romantische regionen wel uitgesloten. Zijn vertolking van Italië — dit land der aesthetische, historische en romantische verleidingen — laat
in dezen geen argwaan toe.
De bedoeling dezer regels is geenszins een nieuw genie
te ontdekken en den volke voor te stellen.
Wij hebben geen genieën noodig in onzen tijd van
genialiteits-manie. Laat ze komen, zoo ze er zijn ; laat
ze wegblijven, voorloopig... De moderne kunst is te
zien als een eerste stameling van wat eenmaal, in een
eerbiedwaardiger wereld, wellicht zich met macht zal
uitspreken. Noodig hebben wij het eenvoudige, levensrijke werk. En met deze regels wilde ik slechts zeggen,
dat Schuhmacher tot hen behoort, die een verwachting
wekken.
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VON

RUDOLF JEREMIAS KREUTZ (Wien)

Der pensionierte Gymnasiallehrer Dr. Franz Siebenhirt
stand vor seinem halbgeleerten Bücherschrank. Er kalkulierte Klassiker. Goethe... den mit den gepressten
Lederrücken.
„Gut erhalten, dreibändig", murmelte er, „fast neu...
macht vielleicht zwei Kilo Schmalz. Das reicht immerhin... das dürfte dann doch über die drei nächsten
Monate reichen. — Schiller -- ohne Leder, aber rot
und gold mit Bildern von Doré. Das kaufen die Leute
besonders gern, di e Leute! Wollen was zum Anschauen haben und glänzen muss der Einband... glänzen !"
Er kollerte ein kurzes, böses Lachen hervor. „Bleibt in
Reserve vorläufig, der Schiller. Für das Frühjahr. Anderseits — die Martha geht mir ein, sie sollte eigentlich
jetzt... ein Ei wenigstens zweimal in der Woche —"
Siebenhirt fuhr sich durch das graue Haar, und musterte Grillparzer. „Wenn der nur besser aussehen
möcht'! Dann könnte man ihn als Zuwage geben zum
Goethe. Aber es wird nichts mit ihm: billige Volksaus
kleiner Druck und zerlesen... zerlesen! Wie ich."-gabe,
Um den verknitterten Mund des alten Mannes zuckte
es höhnisch. Er griff aufs Geratewohl in die Bücherreihe, zog ein schmutziges, gelbes Bändchen hervor und
schlug es auf. „Dass mich der Teufel narrt, just das
muss mir in die Augen springen !" schrie er, „der Oes15
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terreicher hat ein Vaterland, er liebt 's und hat auch
Ursach es zu lieben. — Ursach! Ei, jawohl."
Mit einer mutlosen Gebärde stellte er das Buch an
seinen Platz zurück, und schickte sich an, den leder
Goethe für den Auszug einzupacken. Da-geprstn
trat seine Frau ein. Die dürftige Dame wischte wie ein
schmaler grauer Schatten an ihm vorbei, sank in den
Lehnstuhl beim kleinen eisernen Ofen und rang die
Hände. Ihre dünnen Finger knackten mit häszlichem
Laut.

„Was ist denn schon wieder los, Martha ?" fragte Sie
mit scheuem Seitenblick und fuhr fort, Goethe-benhirt
in Zeitungspapier einzuschlagen.
Aus dem Lehnstuhl sprangen Zahlen. Riesenhaft, ungeheuerlich. Und hinter jeder her keuchte ein todmüdes:
„Ich kann nicht weiter. Das Brot, denk' dir — seit heute
kostet es —" Vor den hilflos blinzelnden Augen Siebenhirts wuchs es auf wie ein Berg... Ein Friedensmonatsgehalt für einen Laib Brot! Er seufzte. Denn umschnürte
er Goethe mit Papierspagat.
„Und die Geschäftsleute... Gauner! Gauner!" schrillte
es. „Gestern noch habe ich zehn Deka billigste Wurst
mit zweihundertzwanzig Kronen angeschrieben gesehen. Heute will ich sie kaufen für Sonntag und sie kostet
zweihundertfünfzig. Ueber Nacht. ,Wenn S' es nicht
wollen, lassen S' es bleiben', sagt mir der Verkäufer,
morgen wird 's zweihundertsiebzig kosten, und in einer
Woche dreihundert. Gauner !"
„Die Welt ist reif", sagte Siebenhirt, ohne irgendetwas
zu denken. Seit dem Oktobertag, da er hatte beginnen
müssen, seine Schätze zu verschleudern, um das Wirtschaftsgeld zu erhöhen, seit jener allertrübsten Stunde,
da er wie ein verhärmter Bettler vor dem Antiquar gestanden war mit Lessing, Herder, Wieland, seinen ältesten Freunden — seither konnte er auf Verzweiflungs-
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ausbrüche seiner Frau nur mit Phrasen antworten. Er

sammelte sie gierig aus dem Kommunistenblättchen.
Nicht um'rrost zu finden, nein, nur um ein Wort zu haben
mit scharfer Schneide, ein Sensenwort, ein Schwertwort
gegen das gepanzerte Ungeheuer Leben. Dumpfen Sinnes lernte er die klassenbewussten Drohschreie und
Warnungen wie Vokabeln und stiess sie aus sich hervor. Es war ihm dann wie eine Befreiung. Eigene
Formung für das Unfassbare, nach dreissig belobten
Dienstjahren Hungers sterben zu sollen, eigener Aus
ausgehöhlten, zerriebenen, aus allen Fugen-drucksein
geratenen Ich fehlte ihm schon lange. Vollends vor
seiner Frau, deren gläsern helle Art, an Unangenehmes
zu rühren, ihm auf die Nerven ging.
Siebenhirt nahm also das Bündel unter den Arm und
suchte nach einem Abgang.
„Kartoffeln, achtzig Kronen das Kilo.., fünf Heller
haben sie im Frieden gekostet! Ja, was soll man dann
essen ?" wimmerte es vom Lehnstuhl.
„Die kapitalistischen Aasgeier werden es bereuen, unsere Geduld ist zu Ende," zitierte Siebenhirt und griff
nach der Türklinke.
„Bleib' doch," bat es schluchzend," was soll ich dann
anfangen, göttlicher Heiland, mit sechstausend Kronen
auf den ganzen Monat?
Siebenhirt liess die Türklinke los. „Martha," sagte er
mit einer Stimme, die von wilder Lustigkeit zitterte,
„Martha, kaufe die Kartoffel, das Schmalz dazu wird
mein Goethe besorgen, ich schätze ihn auf zwei Kilo
vom besten." Er schlug mit einer fast burschikosen
Geste auf das dicke Paket: „Wir geistigen Mittelständler haben noch Reserven. Goethe gab ich für
Schmalz, Gott sei Dank! Also weine nicht." Er streichelte ihre schmalen Wangen. „Weine nicht, Martha,"
wiederholte er drohend, „dann bring' ich dir noch ex!"
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tra etwas Feines mit. Du höre doch endlich auf!"

Das verkümmerte Weiblein sah ihn voll an: „Du
drohst? Und hast doch selbst die Augen voll Wasser.
Oh du —" Sie sprang auf und schmiegte sich an ihn.
„Was soll aus uns werden, Franzl ?"
Der quieszierte Germanist schluckte einigemale. Dann
sagte er mühsam: „Was dir nicht einfällt, ich, Tränen?
Freilich aber... du gehst mir schon nahe, oh ja!" Und
er küsste sie.
Sie lächelte bräutlich: „Ich kenn' dich doch, Franzl.
Wenn du so runde, grosse Augen machst, ist immer
Wasser darin."
Siebenhirt schneuzte sich geräuschvoll: ,,Mein Goethe
als Tausch-objekt für Schmalz — das allerdings muss...
Das muss erst überwunden werden."
,,Und der Schrank ist fast leer. Was dann, Franz !"
„Dann," zitierte Siebenhirt mit dröhnender Stimme,
„dann wird der Raubstaat eben gezwungen werden, sich
seiner Kulturvermittler a. D. anzunehmen. Und sei es
mit Gewalt! Das neue Reich ist nahe, denn erstens—"
„Möchtest du dich nicht lieber um eine Stellung umschauen?" unterbrach Frau Martha schüchtern," schau,
wir verhungern doch." Sie kauerte versunken im Lehn
und weinte herzbrechend in ihr Taschentuch.-stuhl
„Und wenn wie nur Kraut essen ..." Ueberwimmelt
von Zahlen stotterte sie: „Ich weiss mir keinen Rat."
Siebenhirt deklamierte : „Gut dann, so will ich mich
heute noch um eine Stelle als städtischer Strassenkehrer
bewerben."
„Aber Franz?"
„Staune nicht! Bin ich qualifizierter Arbeiter? Doktor
der Philosophie bin ich. Kann ich mit sechzig Jahren ein
ehrliches Handwerk erlernen, bin ich der doppelten
Buchführung kundig ? ! Nein. Nun wohl — so bleibt
das Strassenkehren. Sintemal die Ziegelschläger
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arbeitslos sind wegen brachliegender Bautätigkeit."
„Lektor in einem Verlag?"...
„Ich. bin bei Goethe stehen geblieben, die sind über
Sternheim hinaus. Was sollte ich ihnen? Schaffe mir
einen Besen, Alte, und ich fange heute noch an vor
fremder Türe. Die eigene ist rein." Er lachte mühsam.
Die Frau schwieg, die verschränkten Finger knackten.
Doktor Franz Siebenhirt schritt in aufrechter Haltung
zur Türe hinaus.
Der Antiquar bot als äussersten Preis zweitausend
Kronen, und dies auch nur in Anbetracht des gepressten Lederrückens.
„Was wollen Sie, Herr Doktor," sagte der Mann, „was
glauben Sie? Der Substanzwert gilt heutzutag."
„Aber Goethe... Goethe komplett," stammelte Sie
-benhirt.
„Goethe hin, Goethe her! Der Wieland und Herder
liegen auch noch da, die Sie mir unlängst gebracht
haben. Offen gestanden, nur unsere langjährigen persönlichen Beziehungen können mich dazu bewegen,
Ihnen den Ladenhüter anzunehmen. Nicht zum anbringen! Wissen Sie was, bringen Sie mir einen Satz gebrauchter Courths-Mahler nächstens. Wie heisse
Semmeln, sag' ich Ihnen, möcht' die gehen. Da wär'
was zu machen. Aber sowas ... ?" Er steckte die beredten Hände in die Taschen. „Ich versichere, verlieren
tu ich dabei, Ehrenwort."
Siebenhirt stützte sich auf den Ladentisch. „Die Jugend
sollte man meinen," sagte er tonlos, „hat doch immer
für Goethe —".
„Hat wenig zu essen und verfrisst darum alles. Hören
Sie mir auf !"
Siebenhirt spielte den letzten Trumpf aus: „DiesePrachtausgabe würd heute mindestens zwanzigtausend Kro-
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nen kosten. Sie ist so gut wie neu, eine Kapitalsanlage
wie... wie Perserteppiche."
„Eine Frage, lieber Herr Doktor. Warum behalten Sie
das Werk dann nicht lieber selbst ?" Der Verkäufer
masz das Männlein im schäbigen Mantel überlegen
mitleidig.
Siebenhirt flüsterte: „Weil ich kein --- Kapitalist bin
und weil —"
„Verstehe, verstehe. Meine Anfrage war natürlich
doch nur scherzhaft gemeint. Umso eher sollten Sie mit
dem Angebot zufrieden sein. Ich wiederhole: Ganz ausnahmsweise, weil Sie's sind, verehrtester Herr Professor •— zweitausend Kronen. Soll ich drauf zahlen ?"
Siebenhirt wurde es schwarz vor den Augen. Es fiel ihm
ein, dass er errechnet hatte, Goethe würde mindestens
zwei kilo Schmalz ergeben und über den Winter helfen
bei äusserster Sparsamkeit. Im Frühjahr erst käme
Schiller daran als ersparter Vorrat. Schliesslich müssten
endlich auch die Preise fallen und es liesse sich bis zum
Sommer ganz gut weiterleben. Und dann -- weiter
hatte Siebenhirt freilich nicht gedacht. Es schwindelte
ihn. Er musste sich an den Ladentisch lehnen. Wenn
der Mann Schiller zu demselben Schandpreis nähme
oder... oder gar nicht nähme, denn war der letzte
Notanker hin.
„Nehmen Sie doch Platz, Herr Professor." Der Antiquar schob einen Stuhl zurecht.
„Danke," hauchte Siebenhirt und setzte sich.
„Nun — zweitausend. Wie beim Zahnziehen ist das,
ich kann 's Ihnen nachfühlen, ein Moment... unangenehm, bevor man sich entschliesst. Hernach aber...
befreit ist man, ich versichere."
Siebenhirt versuchte, sich einen Ruck zu geben. Es
gelang ihm nicht ganz. Immerhin presste er leidlich fest
hervor: „Unter einer Bedingung."
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Der Antiquar machte ein verdutztes Gesicht: „Wie
beliebt? Seien wir doch einsichtig im gegenseitigen
Einvernehmen."
Da kollerte Siebenhirt in kalter Angst: „Hören Sie...
Ich hab' einen Schiller, ein Unikum, ein Rarissimum für
Bibliophile.., illustriert mit Stahlstichen nach Doré —
versprechen Sie mir, dass Sie ihn um viertausend mindestens abnehmen im Frühjahr."
Der Antiquar lachte breit: „Mindestens ist sehr gut.
Bringen Sie ihn her und ich werde schauen ".
„Nein, nein, versprechen erst 1" rief Siebenhirt erregt,
„sonst geh ich und... und Sie sehen mich nie wieder ".
Er fingerte hastig nachdem Goethe auf dem Ladentisch.
Der Antiquar hatte die fette Hand schützend über die
Lederrücke gebreitet: „Sie sollen sich nicht aufregen,
Herr Professor, ich verspreche Ihnen als wegen meiner
a priori den höchsten erzielbaren Preis für den PrachtSchiller im Frühjahr, obwohl es so eine Sache ist mit
überpopulären Klassikern. Keiner liest sie, jeder kennt
sie und gar niemand kauft sie. Aber weil Sie 's sind."
Siebenhirt atmete auf. Das spitze Hämmern in seinen
Schläfen liess nach. Wohlig durchströmte es ihn in einen
breiten, starken Rythmus : Sechs tausend! drei Kilo
Schmalz, vielleicht sogar mehr, wenn die Preise im
Frühjahr fallen. Er lächelte leise.
Der Mann hinter dem Ladentisch zog zwei grosse,
blaue Scheine aus der Brusttasche: „No, sehen Sie Herr
Professor, so ist uns beiden geholfen trotz der schweren
Zeit ".
Siebenhirt nahm das Geld, drückte eine warm-feuchte
Hand und ging.
Eisiger Wind fegte. Das schlotternde Männlein im
Siebenwehenden Havelok trieb mit ihm. Wohin?
.-r
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hirt war es gleichgültig. Nur nach Hause nicht! Nicht
sofort wieder den Platz anschauen müssen, wo sein
Goethe dreissig Jahre gestanden war. Und die Frau
nicht hören, mit ihrer singenden Klagestimme, die alles
Leid'ges Leben zu unendlich zähen, klebrigen Lautfäden
verspann. Lieber etwas kaufen, durchzuckte es Siebenhirt, etwas Fettes, Essbares, damit ihr armes, verknittertes Gesicht das frohe Erstaunen nicht ganz verlernt,
leuchten soll es wie am ersten Tag. Eintreten will ich
heute bei ihr... jawohl: suaviter in modo, fortiter in
re. In der Hand fortiter ein Stück Butter und Schinkenwurst... ave Martha! Koste es was es wolle, ich
hab 's!
Siebenhirt weitete seine Brust, rieb sich die erstarten
Hände und steuerte mutig durch die Brandung der
Kärntnerstrasse auf das Leuchtfeuer einer Auslage zu.
Ankerte vor der blitzenden Scheibe. Eisblumen wucherten auf dem Spiegelglas. Sie waren in Nasenhöhe abgeschmolzen im Wolfsatem gieriger Betrachter der
Schätze des Paradieses. Greifbar nahe lag es sinnvoll
und prächtig da, Auslese aller Herrlichkeit der Erde.
Siebenhirts philosophisch geschulter Geist empörte sich
über den Speichel, der dem pensionierten Mittelschullehrer im Munde zusammenlief. Er zwang diesen mit
ruhiger Fassung auf gespickte Gänsebrüste, goldgelbe
Butterberge und Kapaune zu sehen. Er schmetterte
befehlend: Zähne zusammenbeissen! Speichel schlucken ! Ruhig Blut! — Der Körper Siebenhirts gehorchte.
Dass seine Augen sich weiteten, fiebrig glänzten, dass
sie im ersten Ueberschwang solcher Schau Würste,
Gänsebrüste und Butterberge verschlangen --- das
konnte der Geist nicht hindern. Es gelang ihm aber allmählich Siebenhirts ausschweifendes Gesicht auf das
Wesentliche einzustellen — die Zahl. Wie Schwerter
aus schwarzem Stahl flammten Ziffern neben den
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freundlich gleissenden Verheissungen. Rühre nicht
daran! loderten sie, Erbsündiger, der du ein Bettler
bist, Erbsündiger, der du kein Gauner bist oder es nicht
wenigstens warst! Hebe dich hinweg, Wurm, wir sind
vierstellig alle, und schlagen jeden nieder, der uns nahe
kommt, jeden in verwittertem Mantel, jeden mit klaffenden Schuhen. Nur Pelze stimmen uns weich und Luxus
und seidene Strümpfe.
-schülein
Siebenhirt erschrack. Es schwanden die Gänsebrüste,
es versanken die Butterberge und Wurstkränze. Die
Kapaunen und Fasane wurden Nebel. In grellem
Schwarz grinsten die Zahlen im Mysterium, auf sau
weissen Täfelchen.
-bern,
Siebenhirt gab den Kampf nicht auf. Er zwinkerte
scharf. Irgendwo musste doch eine dreistellige Käuflichkeit sein, ein Wächter mit drei Schwertern bloss.
Er forschte gewissenhaft. Wieder und wieder überflog
er die Waren, durchwühlte die Stapel der Konserven
Nichts, nichts! Doch ja: Ganz hinten, wie-büchsen.
beschämt über seiner Dürftigkeit kauerte ein Posten
portugesischer Oelsardinen. K. 600 meldete der Preis-

zettel.

Siebenhirt kämpfte. Mit einem ganzen Kilo Fett war es
wohl vorbei, wenn er die Sardinen nahm. Anderseits
aber auch mit der Freude Marthas, denn das Fett war
beschlossene Sache gewesen, also keine Freude mehr.
In den Sardinen aber, lag das Wunderbare beschlossen,
das Unvorhergesehene.., und nur das ist Glück.
„Ich tu's," sagte Siebenhirt," trotzdem es leichtsinnig
ist. Sonne soll sie im Gesicht haben heut." Er presste
die Arme an sich, in der Brusttasche knisterten aufmunternd die Scheine. Er setzte den Fuss auf die Schwelle
des Geschäftes, er wollte eintreten, aber da --- war
plötzlich ein Neues, Unheimliches, das ihn zurückhielt.
Er starrte verwundert und horchte. Brausen drang von
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irgendwo ... es schwang aus unbestimmbarer Ferne
heran, und musste doch nahe sein, denn die Leute
um Siebenhirt fingen zu rennen an. Lärm stürzte nieder.
Summen wie ungeheurer Schwarm erboster Bienen
zitterte in der Luft. In den schlendernden Müssiggang
der Passanten schnitten wie blitzende Sensenhiebe
gellende Pfiffe. Das dichte Gewebe der Menschen,
über die Gehsteige gespannt, zerriss mit Gekreisch.
Haustore und Nebengassen schluckten im Nu die
Fetzen. Die Fahrbahn wurde leer. Mit dem bösen
Grunzen gemarterter Schweine entwichen elegante
Autos.
Eine riesige, graue Wolke stob vom Stephansplatz
heran. Sturm schien sie zu treiben, so schnell ballte sie
zwischen den Mauern der stummen Häuser. Und Heu
-len
trug sie in sich, Klirren und Knattern.
„An Graben plündern sie !" rief jemand im Vorbeihasten. Zwei beleibte Damen in kostbaren Pelzen watschelten wie gehetzte Enten und schnatterten asthmatisch: „Gottes Willen... Polizei !"
Siebenhirt stand fest gewurzelt. Er wunderte sich. Es
war ihm warm geworden. Fast behaglich. Er blickte
den dicken Frauen mit wollüstigen Spott nach: Getrüffelte Fasanhennen, Fettgänse... es gibt halt doch Augenblicke im Menschenleben, wo Fett undTrufffel nichts
nützen. Im Gegenteil! — Und er kicherte.
„Dies irae, dies illa, solvet saeclum in favilla," zitierte
sein Geist und sein Körper, dieses arme Bündel unter
Fleisches, durchrieselte es heiss: Die Welt ist-ernäht
reif. Die Wolke rast gegen Sodom.
Gegenüber zerklirrten die grossen Scheiben einer
Schuhwarenniederlage. Nebel floss in die Auslage,
wischte Stiefel und Stiefelchen weg. Und wälzte sich
weiter. Ein Bankhaus stand als gepanzerter Ritter ohne
Furcht. An das geschlossene Visier stählerner Rollläden
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brandete es, zerbarst, und spie Blitze: ,,Blutsauger!
Leichenräuber! Valutahyänen !" Die Bank wies ihre
stählernen Zähne und schwieg überlegen. Siebenhirt
stak nun mittendrin in der Wolke. Er fühlte wie sie in
ihn eindrang, ihn durchhöhlte, auslöschte gleichsam.
Seine Wesenheit verging, wie eine Schneeflocke nicht
mehr ist, wenn sie in den Schnee fällt, wie ein Tropfen,
den das Meer nimmt. Zu unendlichem Nichts zerschmolz Siebenhirt und erwuchs doch auch wieder zum
All, riesenhafter Kräfte teilhaftig in der Ohnmacht.
Ledig aller Begrenzung, triebhaft allmächtig wie die
Natur. Noch weigerte sich sein Ich der Hingabe, wollte
entrinnen, tappte nach Auswegen ,-- da trieb das gemergelte Körperlein schon in der nebelhaft wirbelnden Masse dem ersehnten und doch Ungewollten zu:
der Befreiung durch Vernichtung.
„jawohl, Blutsauger !" schrie nun auch Siebenhirt und
reckte zitternde Fäuste aus der Wolke, „Kadaversatte
Aasfliegen !"
Neben ihm schmetterte eine Brechstange in das Glas vor
den Butterbergen, Gänsebrüsten und Würsten. Zwischen Scherben griffen Finger zu, wimmelten wie Spul
Fleisch und Fett. Schnelle Hände schaufel--würmein
ten Butter. Ein haariger, knotiger Arm, wundgeritzt an
Splittern, tropfte Blut auf Käse, stiess nach Konservenbüchsen, raffte blitzschnell. Es roch angenehm nach
Rauchfleisch und Braten.
jemand hing sich in Siebenhirt ein, schmiss ihn in halber
Drehung dem geplünderten Laden zu: „Friss, Bruader,
sauf! schaust eh ah verhungert aus! Traust di not?
Mir san die Herrn vo' Wean! Da hast, i schenk d'r was".
Siebenhirt spürte einen dicken Kranz von Schinken
Hals baumeln. Des Gymnasiallehrer-wurstmden
Ethos schauderte. Es stammelte Abwehr: „Gestatten
Sie... ich bin kein Räuber". Und es warf mit ent-
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schlossener Gebärde die Wurst auf das Pflaster.
Ein rotes, gesundes Gesicht lachte knapp über ihn:
„Alter Tepp, Zahltag is, vastehst !"
„Ich bin ..." stotterte Siebenhirt, „lassen Sie mich".
Der vierschrötige Bursche blies ihn mit Schnapsdunst
an: „Krepier' halt, wannst net leben willst, blöder Hund.
I hab 's guat g'mant als solidarischer, proletarischer
Genosse". Er zuckte die Schultern und verschwand in
der Wolke.
Siebenhirt versuchte klar zu schauen. Vergebens. Kein
Einzelbild formte sich ihm. Gespenstisch grellten die
Laternen. Chaos war Form geworden, Sinn und Ziel.
Gesichter flatterten auf... versanken. Gehörten sie
Menschen? Leiber, zu Klumpen gepresst erbrachen
Schreie, zerrieselten, ballten sich neu, schoben vor
-wärts.
„Im Krieg haben s'uns Bluat saufen g'lernt, Schnaps is
g'sünder," gröhlte ein trunken humpelnder Invalide,
„auf zum Exzelsior! Dort san die feinsten Trauben."
Flaschen zerschellten, Wein rann über den Gehsteig.
Der betrunkene Humpelmann schwang die Krücke:
„Direktion Exzelsior. Sturm! Ententeschiaber hängen!"
Die Wolke donnerte Widerhall: „Exzelsior ! Exzelsior!"
Und wehte gegen die Ringstrasse.
Siebenhirt flatterte mit. Eingekeilt, gedrückt, geschoben, betäubt von Hall und Stoss, in einem wohligen
Gefühl des Verlöschtseins. --- Wachleute klebten hilflos
an den Rändern der Wolke. Ihr Amtsmienen drückten
die Bereitschaft aus, dem Naturerreignis zu begegnen,
wenn es vorüber war. Der Portier ruderte mit den Armen der Sintflut entgegen, die über den Perserteppich
der Halle lief. Er flog wie ein Ball gegen die Täfelung
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einer Wand, schnappte nach Luft und beteuerte gekränkt, dass er am Luxus unschuldig und nur Angestellter sei. In seine Loge gesperrt, verstummte er kläglich.
Siebenhirt warf federnder Stoss in die Mitte des Raumes, gerade unter den strahlenden Glasluster. Er stolperte, sank weich in die Wolle des Teppichs ein, raffte
sich auf und fand Halt an der spiegelnden Kante eines
Tischchens. Mühselig begann er zu denken: Cogito —
ergo sum. Was suche ich hier, was soll dass... um
Gottes willen ? !
Im Licht, in der warmen Gepflegtheit des Raumes löste
sich Siebenhirts Wesenheit ganz langsam aus ihrer
Ohnmacht. Er tastete nach seinem Ich und erschrack
über die Ungeheuerlichkeit des Geschehens, dass sich
erfüllte.
Der Teppich, auf dem er stand, klaffte kreischend auf
und zerriss. Ein Tier auf zwei Beinen verrichtete seine
Notdurft auf den eingewebten Süren des Korans. Der
Luster knallte und hagelte geschliffenes Glas. „Alles
muass hin werden !" heulten dumme Teufel. Heiss
mühten sich sehnige Arbeitersfäuste, den ledernen Clubfauteuils die Haut abzuziehen.
„Im Krieg war 's erlaubt als Belohnung für 's Morden,"
rief behaglicher Bass, „is Frieden? Ja, an Dreck, Krieg
is, sag i! Krieg bis aufs Messer." Grimmig zerfetzt sanken die Leichen der Möbel auf das Parkett. Kostbarer
Stuck bröckelte von den Mauern, nach dem lustigen
Takt der Hämmer, die auf ihm tanzten.
Siebenhirt horchte, ein fernes Lächeln im fahlen Gesicht. Dies irae ... , Gott zerstört sein Ebenbild. Warum
aber hat er die Menschen erschaffen? Damit die einen
zerschlagen, was die anderen bauen? Damit die einen
leben vom Sterben der. anderen? Dürfen die einen es
so wunderbar gut haben, während die anderen draussen
bleiben, unmündig, schmutzig, hungrig und darum bös?
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Warum verhärten die einen in der Fülle und die anderen
in der Not? Siebenhirts Gedanken hämmerten: Ich
habe Ekel und Abscheu vor den Plünderern, doch Mit
nicht mit den Geplünderten. Ekel vor beiden. Gal--leid
lenbitteren Geschmack im Munde knirschte der pensionierte Lehrer: „Fett statt Goethe — Goethe statt Fett.
Beides müssen wir wieder haben, dann erst werden wir
wieder Menschen sein. Auch ich." Und. Tränen sickerten langsam über seine Wangen.
Die Einrichtung der Halte war kurz und klein geschlagen.
Besoffene, Flaschen in den Händen, sangen das Lied
der Arbeit. Ein paar rammten die Tür zum Speisesaal.
Ein Herr im Pelz sprang furchtlos aus der Bresche.
„Ich bin Engländer," rief er mit starker Beschwörung
und hatte keinen Pelz mehr.
„Engländer !" wiederholte er, verdutzt drohend.
„Dös macht nix," beruhigte eine gemütliche Stimme,
und aufmerksame Hände versorgten ihm Uhr und Kette.
„Engländer..." flüsterte der furchtlose Herr und duckte
sich hinter dem Wort wie hinter verbeultem Schild.
„Üas maken Sie ?"
„An Ausgleich," tröstete es behaglich, und nahm ihm
das Jackett. Da grüsste der Herr --- wahrhaftig er faltete
die gepflegten Hände und verbeugte sich mit einem bittenden Lächeln vor der schmutzigen Wolke. Sie liess
ab von ihm. Er lief in grossen Sätzen hemdärmelig in
das Dunkel.
Siebenhirt spürte unbändigen Lachreiz. Alle Erscheinungen heute waren von schrecklicher Traurigkeit gewesen: Fett für Goethe... die Wolke dann.., das
splitternde Spiegelglas ... hungrige Gliedmassen, krib
Fleisch und Butter.,. die untätigen Wach-belndi
Rändern der Verzweiflung ... zerschnit--leutand
tene Perser, zerschlagene Luster, klein gehackte Möbel
— oh, irrsinnig traurig war die Welt!
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Aber dieses Bild war aufregend lustig. Siebenhirt lachte
laut. Er plusterte in das Krachen des grossen Buffetschrankes hinein, der unweit mit wildem „Hoh ruck !"
umgestürzt wurde.
Siebenhirt dachte: der Herr der Welt.., haha! Blüten
Allmacht... mit Pelz und Uhr und-weisnr
schöner Wäsche... haha — verneigt sich, verbeugt
sich vor dem schmutzigen Tier, das ihn beraubt. Faltet
die Hände! Haha. Der Satz eines berühmten Sozial
ihn höhnisch an: „Das Individuum ist-ethikrspang
etwas, das nicht aufhören will zu sein, noch nach seiner
Art zu sein." Herrlich! Nach seiner Art! Scheinquell
der Weisheit, an dürrem Schreibtisch erbohrt. Ich fasse
ihn anders, ich, Siebenhirt, hungernder Lebenskünstler,
der Goethe für Fett hingab: Alles Lebendige ist etwas,
das nicht aufhören will, zu sein. — Nichts mehr und
nichts weniger! Oh über das Individuum, das ihr zu
sehen vermeint! Ist es des Einzelnen Wille und Wunsch,
Spiegelglas zu zerschlagen, Teppiche zu beschmutzen,
zu plündern? Sind Individuen willens nach ihrer Art zu
sein, warum lassen sie sich dann zu Klumpen ballen
für Schlachtfelder, Wählerversammlungen, Plünderungen? Hätte der Engländer sich verneigt zum Dank
für die Plünderung, wenn er hörig seiner Wille geblieben wäre?
So ist es vielmehr. Schmerzenden Kopfes, gehöhlt von
Hunger und Höhn, subsummierte Siebenhirt: das Individuum stirbt, sobald es an das Leben geht. Als der
Engländer die Hände vor jenen faltete, die ihn beraubt
hatten, hat das Leben in ihm um Gnade gebettelt. Das
Individuum war tot, als der Mann merkte, dass ihn die
„Organisation" England vor der „Organisation" Pöbel
im Stiche lies.
Siebenhirt freute sich seiner Feststellung. An sein
Wortankerchen geklammert, sah er ohne Erstaunen in

240 DER VERBRECHER SIEBENHIRT

die Verwüstung ringsum. Koffer polterten die Treppe
herab, die zu den Passagierzimmern führte. Damenwäsche, duftig und weiss flog umher, sank in die Alkoholpfützen auf dem Parkett. Sie dünkte den schiefäugigen gepflegten Kerlen in feinen Pelzen und Lackschuhen
wertlos, denn sie untersuchten die Reisetaschen nach
Schmuck.
An Siebenhirts beschauliche Versonnenheit, stiess
plötzlich eine Flasche. Eierkognac las er. Da lag sie
wackelnd, schön gelb und rund, und sah ihn herausfordernd an. Eierkognac!
Er stiess mit dem Fusse nach ihr: Mach' fort! Was
suchst du hier? Woher kommst du übrigens?
Aus dem Buffet bin ich, kicherte die Flasche, die
Schwestern sind zerschlagen worden, ich bin noch
ganz... rette mich! Hast du deiner armen kranken Frau
nicht eine Ueberraschung versprochen? Bring' mich, ich
habe den höchsten Nährwert. Soll mich der Teppich
saufen wenn ich zertreten bin? Das wäre doch sinnlos.
Soll mich der Kerl leeren, der meinen Schwestern den
Hals gebrochen hat? Dem steig' ich ja doch wieder zum
Kragen heraus, so ekelt mich vor ihm. Ich bin eine vor
Flasche, ich hasse den Pöbel. Er ist so gemein. -nehm
Der Pöbel, der euch aus geschliffenen Gläsern trinkt,
dachte Siebenhirt mit melancholischem Grimm, ist es
um nichts weniger, als jener, der euch die Hälse bricht.
Wie viel kostest du denn?
Fünftausend Kronen sonst, flüsterte die Flasche, aber
heute... heute bin ich gratis. Niemandem gehöre ich
mehr. Schenk mich deiner Frau!
Wieder stiess Siebenhirt mit dem Fuss nach der dicken
Flasche. Sie rollte ein wenig: Au, du Grobian! Du
wirst es bereuen; ein solcher Tritt noch und ich muss
ausrinnen. So nötig hätte mich deine Frau! Für

Schwerkranke wurde ich geschaffen, für müde Herzen,
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dass sie sich erholen an meiner Kraft. Mein innerer
Gehalt ist grösser als der der. feinsten Braten, nicht
einmal Vollmilch reicht an mich heran. Was hab' ich
dir getan, dass du mich trittst für mein gutes Wollen?
Siebenhirt sagte mühsam: Du gehörst dem Hotel.
In diesem Augenblick huschten aufgeregte Schatten
vom Eingang her: „Versteckts euch. Polypen san da!
Glei' hinter uns... paar hundert Mann."
Fluss grauer Gestalten schwamm rasend schnell an
Siebenhirt vorbei gegen das zertrümmete Tor. Erbarmen! flehte die Flasche, gestossen von tölpelnden
Stiefeln, rette mich! Denk an deine Frau! Oh ich
Aermste... -- es prallte sie schmerzhaft an Siebenhirts
Schienbein.
Strom kollernder Leiber schwämmte ihn vom Fleck, er
bückte sich schnell und steckte die Flasche ein. Ende...
ganz recht.., dachte er, aber warum soll sie zerstampft
werden? Martha ist krank.
Aus khakifarbenem Wall dröhnte Posaunenton: „Hände hoch !" und Revolver starrten.
Menschlein, schuldbewusst, angstvoll und blöde reckten gehorsam die Aerme gegen Himmel. Nur die eleganten Kerle mit den scheuen Augen und geläufigen
Händen, traten vornehm gelassen heran. „Wir sind
Hotelgäste, pardon", sagte ihr Führer sehr bestimmt
auf französisch, „wollen Sie die Güte haben uns durch
-zulasen?"
„Schö
fu
prih,
mossjöh",
Kommissär
salutierte:
Der
und winkte einladend. Langsam entschlüpften die Kerle
und hielten, distinguirt lächelnd, die Hände in den
Taschen.
Ein Wachmann von biederem Aussehen riss dem wie
an unsichtbarem Kreuz hängenden Siebenhirt die
Flasche aus dem Havelok. Er schwenkte sie geniesse
prüfend vor dem auf die Brust gesunkenen grauen-risch
16
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Gesicht: „Schamens' Ihna, a alter, besserer Mensch in
solchener Gesellschaft !" Und er forschte böse mitleidig: „Schamens' Ihna net ?"
Siebenhirt griff nach seinem Herzen. Er zitterte stark.
„Ich bin ... es ist ... ich hab' nicht ..." stiess er hervor.
„Sie sind in flagranti erwischt, da gibt 's keine Würsteln
nicht," sagte der Wachmann in zwingendem Hochdeutsch und legte eine Hand auf Siebenhirts Schulter:
„Ich erkläre Sie hiemit für verhaftet ".
An dieser Hand, die ihn hob und zog und nach Gefallen lenkte, ging der magere Körper des pensionierten
Gymnasiallehrers willig in den grünen Zellenwagen ein.

„Es ist höchst merkwürdig," sagte der Vorsitzende und
rollte milde Augen gegen Siebenhirt, „dass ein akademisch gebildeter Mensch in Ihrem Alter und von Ihrer
Vergangenheit, sich in solche Gesellschaft begibt, in

ihr gewissermassen durchhält."
„Lind ganz im Stile dieser Gesellschaft ausharrt bis zum
letzten," ergänzte der Staatsanwalt mit spitzem Blick
nach der grossen, gelben Flasche auf dem Gerichtstisch.
„Erklären Sie uns," fuhr der Vorsitzende fort, „warum
sind Sie nicht gleich weggegangen, als Sie merkten,
was sich vorbereitete? Es musste Ihnen doch alsbald
klar geworden sein, dass Sie unter Elementen waren,
die Böses im Schilde führten."
Siebenhirt hob den gesenkten Kopf. Er sah leer zu der
Tribüne empor. Im Nebel dort klumpten schwarz die
Talare. Etwas abseits fing die Glatze des Verteidigers
Oberlicht. Sie glänzte weiss. Siebenhirt starrte sie an.
Er schwankte hin und her, griff nach seiner Uhrkette.
tastete nach dem Hemdkragen, als ob er sich Luft machen wolle, und schwieg.
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Der Vorsitzende mahnte in väterlichen Brustton: „Fas
-sen
Sie sich, denken Sie nach !"
Der Staatsanwalt fiel schnell em: „Ich will Ihrem Ge
nachhelfen. Sie sind mit der plündernden-dächtnis
Menge bis vor das Hotel Excelsior gezogen und in das
Vestibul eingedrungen. Ist das richtig ?"
Siebenhirt schüttelte heftig den Kopf. Der Verteidiger
wackelte energisch mit.
Der Staatsanwalt feixte: „Sie werden doch wohl die
Fakta nicht leugnen wollen?
„Es ist in mich eingedrungen," sagte Siebenhirt zögernd,
„ich kann das nicht erklären... ich war nicht mehr. Es
!"

war.

„Ein interessantes Abstractum dieses ,Es', der grosse
Unbekannte, meine Herren Geschworenen," grinste
der Staatsanwalt.
„Ich protestiere gegen solch kindliche Einschätzung
psychologischer Phänomene !" schrie der Verteidiger
und seine Glatze flimmerte rötlich.
Der Vorsitzende räusperte sich: „Hm, ja — Sie wollen
wohl sagen, Angeklagter, dass Ihre Selbstverantwortung erlosch, als Sie in der Masse staken, dass Sie als
Individuum wehrlos wurden."
„Ich wusste, was ich tat," sagte Siebenhirt, „aber ich
konnte nichts dagegen tun."
Die Geschworenen schauten verdutzt, der Verteidiger
rang die Hände und sprang auf: „Die wahrhaft mustergültige Definition für unwiderstehlichen Zwang, die
der Angeklagte soeben gegeben hat, veranlasst mich
zu einer Frage." Er wandte dem Gerichtshof das nervös zuckende Gesicht zu. „Waren Sie, meine Herren,
ins besondere Sie, Herr Staatsanwalt, im Feld? Wenn
nein, dann bedauere ich. Ich war achtzehn Monate
vorn. Und darum fällt mir das psychische Phänomen
des Sturmes ein. Tausend Menschen wollen den Tod
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nicht, keiner will ihn, und doch laufen sie willig in ihn
hinein. Alle auf einmal, in einem Willen, der keinem
von ihnen gehört und darum alle zwingt. Genau so
meine Herren Geschworenen —"
Der Vorsitzende unterbrach: „Die Konklusionen bitte
ich für das Plaidoyer zu sparen. Wir schreiten fort.
Angeklagter Siebenhirt, Sie standen also plötzlich in
der Halle. Um Sie herum wurde die Einrichtung zerschlagen, wurde geplündert. Was dachten Sie nun ?"
Siebenhirt richtete sich steil auf: „Ich hatte keine
Freude dran und kein Bedauern."
Der Staatsanwalt machte eine Handbewegung zur
Geschworenenbank, als ob er sagen wollte: Na, sehen
Sie, da haben wir 's.
Der Vorsitzende zog die Brauen dreieckig hoch: „Sie
stellen Ihrem sozialen Nivau ein Armutszeugnis aus,
wenn Sie die sinnlose Zerstörung von Sachwerten kalt
lässt. Menschen Ihres Standes haben gemeiniglich in
solchen Lagen doch wohl noch ethisches Empfinden."
Der Verteidiger rieb sich die Stirne, als wollte er dort
einen Fleck wegwischen.
„Ei jawohl," rief Siebenhirt und sah jetzt frei und
furchtlos zu den schwarzen Klumpen hin, „ei jawohl
habe ich ethisches Empfinden, aber seit ich Goethe
verfüttern muss und jene, die ihn nicht lesen doch auf
feinen Tellern speisen, und über Perserteppiche lustwandeln, seither habe ich, Gott verdamm' mich, kein
Mitgefühl für zerbrochene. Teller, zerschmissene Weinflaschen und zerschnittene Teppiche."
„Haben Sie mitgeplündert ?" Der Verteidiger warb mit
bittenden Augen um ein Nein.
„Das nicht," erwiderte Siebenhirt ruhig, „aber ich war
ohne Anteilnahme an einer Welt, die während es vor
ihren Türen stirbt, sich schamlos überfrisst."
„Es war Ihnen also quasi eine Genugtuung, dass geplün-
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dert wurde?" fragte der Staatsanwalt lauernd. „LUnd
was dachten Sie sich eigentlich als die Polizei kam ?"
Das dünne Körperchen des pensionierten Gymnasiallehrers wuchs. Es reckte sich hoch, donnernd entsprangen ihm die Worte: „Ich hab mir gedacht, die Sterbenden sperrt man ein, die Lebendigen lässt man laufen.
Dies irae... die Welt ist reif."
„Und haben die Flasche hier eingesteckt." Der Staatsanwalt wies triumphierend auf das corpus delicti.
Siebenhirt zuckte die Achseln und schwieg.
Der Staatsanwalt bemerkte schmunzelnd, dass er auf
jede weitere Frage verzichte.
In seinem äusserst objektiven Resume hob der Vorsitzende einerseits den Mangel an moralischer Kraft hervor, der bei einem Intellektuellen vom Bildungsgrade
des Angeklagten zweifellos erschwerend in das Gewicht
falle, anderseits liess er als mildernd die Unbescholtenheit Siebenhirts wie die Willenlähmende Suggestion
durch die Masse gelten.
Der Staatsanwalt trat mit Rücksicht auf die höhnische
Verstocktheit des Angeklagten für den höchsten Strafsatz ein.
Der Verteidiger feierte Siebenhirt als den Märtyrer
einer Epoch, die die Träger ihrer Kultur verkommen
und verderben lasse, damit die lachenden Erben vierjähriger Barbarei, die Sieger und Schieber schön unter
sich bleiben und in prunkvollen Asylen sich am Leichenraube mästen könnten. Als er vom tausendköpfigen
Tier der Apokalypse sprach, das sich bereite diese
ganze Unweit zu verschlingen, brachen elegante Damen
im Zuschauerraum in hystherischen Beifall aus, weil sie
das gruslig-schöne fremdartige Bild nicht verstanden.
Der Vorsitzende rügte gemütlich den Applaus.
Die Geschworenen zogen sich reich befruchtet zur Beratung zurück.
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Siebenhirt wurde mit Stimmen Mehrheit freigesprochen.
Der Verteidiger sprang ihn freudig an und beglückwünschte sich heftig zu seinem Erfolg.
Siebenhirt war ohne Freude. Er stolperte scheu aus
dem grauen Gebäude in den klaren Wintertag hinaus.
Vor dem nächsten Lebensmittelgeschäft blieb er stehen.
Schweineschmalz blankte in der Auslage, daneben, in
grossen schwarzen Zahlen: ein Kilogramm — K. 2200.
Siebenhirt kalkulierte seinen Goethe mit dem betrüblichen Ergebnis, dass der Olympier nach nur dreitägigen
Zuwarten nicht einmal ein Kilo Schmalz wert geworden sei.
„Die Welt ist reif," zitierte er und schlich heim.
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Er zijn van die heel oude geschiedenissen, waar de geur
van het gele perkament der middeleeuwen zich nog om
henen weeft en wier schaduwen, — die stille staan,
onbewegelijk en zwaar, van nooit verbroken geheimenis, — hun armen tot nog in onze dagen strekken.
Zoo van de bloedvlekken die plots gezien werden op
het geheiligde hout der kerksculpturen of die door goddelijke bestiering de heilige ouwel besmetten kwamen.
En zoo van die vrouwen, die, in vrome extase levend,
door een goddelijke hand geteekend werden met de
bloedende wonden waaruit ook eens Christus bloedde.
Het zijn van die wonderlijke verhalen waarbij het bovennatuurlijk gebeuren ook de aangrijpende gevolgen
verstaanbaar maakte, die het na zich sleepte: Het kan
niet zwaar zijn de diepe bewogenheid te peilen waarvan
zoowel progroms als bedevaarten en heiligverklaringen
de ontroerende uitingen waren.
Nu, — — nu weten wij wijsgeworden menschen dat
alles zooveel beter. Wij, die, in al die eeuwen die er
sindsdien verloopen zijn, zoo vaak ons primitieve denken en aanvoelingsvermogen vergaten bij de vergroot
haast onfeilbare meetinstrumenten die de-glazend
wetenschap ons middelerwijl bracht. Zoo hebben onze
moderne microscopen aan het licht gebracht dat er in
de natuur heel kleine wezens, micro- organismen zijn,
wier aanwezigheid met het bloote oog eerst opgemerkt
kan worden indien zij in duizende en tienduizende in
een kolonie vereenigd zijn. En dat een zekere soort van
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die wezens, de bacillus prodigiosus, die veel
atmosfeer voorkomt en zich gaarne vast--vuldigne
zet, daar waar de lucht een weinig vochtig is, in zulk
een kolonie zich voordoet als een roode vlek, — wel
wat op bloed gelijkend ...
En wij weten dat er een bepaalde storing in het ziele
voor kan komen waarbij ook organische afwij--levn
kingen in het lichaam mogelijk zijn. Zoo onder andere
het „van zelf" ontstaan van open wonden indien de
geestesafwijking daar ook op eenigerlei wijze mee in
betrekking staat, — bijvoorbeeld door (?) een religieuse
extase.
Zoo is er van al die bovenzinnelijke wonderlijkheid niet
veel meer overgebleven dan een flauwe afschaduwing
uit vroeger eeuwen. Door haar steeds weer voortstuwenden drang naar op ervaring berustende waarheid,
heeft de wetenschap al menige warme Illusie uit ons
leven verdreven. — — Maar toch '-- ? Toch zijn er
ook heden ten dage nog wel dingen die zich niet laten
passen in het stelsel van wat wij als natuurlijk en als
logisch verklaarbaar wenschen op te vatten. Zij laten
ons, ondanks onszelve, niet los, al zijn er reeds tallooze
pogingen aangewend hen als lastige nietigheden af te
schudden. Soms lijkt het wel dat wij diep in ons toch
iets hebben, dat er naar hunkert, zich vast te kunnen
klampen aan het wonder van een onvoorzien en onbebegrepen verschijnsel. Spiritisme, telepathie ende wondergenezingen van Lourdes, het zijn alle dingen, waarvan reeds de opsomming alleen een rij van de meest
onverstaanbare problemen voor het bewustzijn plaatst,
in het volle gewicht van hun bijna tastbare werkelijkheid. Dat heeft zelfs, in de laatste jaren de „officieele"
wetenschap moeten erkennen.
Ik weet niet of het ooit wel eens gewaagd is een scherp
definitie te geven van wat een wonder is.-omlijnde
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Licht zal dat zeker niet geweest zijn. Want in den zin
van het woord is het bovenal een imponderabel iets dat
overheerscht. Een wonder toch, moet in de allereerste
plaats de menschen ook als een „wonderlijkheid" ver
doen staan. En een dagelijksche omgang met het-basd
onbekende is maar uiterst zelden de goede weg om het
ontroerende ervan te blijven beseffen. Al spoedig voegen wij het onbewust in, bij de overgroote massa van
wat wij achteloos aan ons voorbij laten trekken. En als
het waar is dat het begin van alle wijsheid, — verwon
heet, dan moet de menschheid onder den stagen-dering
druk van deze afstomping wel hopeloos ver van de
wijsheid zijn afgedwaald.
Het „bloeden der heilige ouwel" was een wonder omdat het als een nooit gezien en langs natuurlijken weg
niet te duiden verschijnsel gold. En de spontane genezing van een kankergezwel, zooals dat in Lourdes meer
dan eenmaal door bevoegde geneesheeren vastgesteld
moet zijn, — schijnt het omdat het een inbreuk maakt op
een zekere regelmaat in de volgorde der verschijnselen
die wij nu eenmaal dag-in, dag-uit gewend zijn te aan
Maar als wij het toch eens probeeren de de--schouwen.
finitie wat scherper te stellen en al die dingen een wonder noemen die in de diepste gronden van hun wezen
niet mechanisch teverklaren zijnen wier functies dus niet
dwingend uit hun vorm volgen moeten, dan,... ja, dan
valt de beteekenis van zoo'n wondergenezing geheel en
al in het niet bij het wonder van het leven zelve. Sterker
nog: zij is er zelfs niet anders dan een bevestiging van.
Als er duizend lijders aan kanker te gronde gaan dan is
dat ten slotte niets minder wonderlijk dan het ééne geval
dat, door welke oorzaak dan ook, tot genezing komt.
Want van wat het leven in wezen is, w eten wij niets.
Wij zien een oneindige rij van zich oneindig elkaar opvolgende gebeurtenissen en geheel van buiten af pro-
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beeren wij, tusschen die gebeurtenissen eenig verband
te leggen en voor ons denken bevredigende wetten op
te bouwen, waarlangs hun opeenvolging plaats zou vinden. Maar dan mag het ook niemand verwonderen als
het herhaaldelijk blijkt dat het leven zelf zich wel eens
niet stoort aan onze hersenschimmige maaksels en met
een vrije impuls plotseling op een zijspoor overspringt.
En dat dit in werkelijkheid ook zoo is doet de wetenschap zelve reeds vermoeden als zij steeds weer opnieuw voor schier onoplosbare problemen geplaatst
wordt en als zij na iedere nieuwe ontdekking de horizon
van haar doel en streven weer een even grooten afstand
achteruit ziet wijken. En zij bewijst het als zij steeds
weer ziet hoe haar hypothesen en natuurwetten (die
immers den sleutel ter verklaring van het gebeuren geven
moesten), door andere vervangen worden.
Toch dringt zich bij dit alles de vraag naar voren: Wat
weten wij dan eigenlijk wèl ? Wat beteekenen dan al
onze wetenschappelijke instituten met hun tot in het onvoorstelbaar-verfijnde instrumenten en met de stapels
hunner lijvige publicaties die de resultaten van al het
zwoegen over de wereld moeten verspreiden? Wat beteekent dan die ontzagwekkende hoeveelheid energie
en die door de heele menschheid steeds vervolgde kamp
met het onbekende? Is dat alles dan enkel een noodlot
verspilling van krachten? En ten slotte, hoe moet-tige
het dan verklaard worden dat in zoovele opzichten toch,
de natuur, ook de levende natuur, gedwongen is binnen
de perken der menschen wil en aan de verwoestingen
van zoovele harer uitwassen paal en perk is gesteld, —
als dat alles gegaan moet zijn buiten het eigenlijke wezen van het leven om?
En toch is dat heel goed denkbaar. Men denke zich
maar een onderzoeker, die zich geplaatst ziet voor
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eenige elementen, die met elkaar verbonden een gloeilampje aan het lichten brengen; – zonder dat hij ook
maar een vermoeden heeft van het bestaan der electriciteit. Om nu achter het gebeuren te komen, zal hij beginnen den draad naar de lamp door te snijden: het licht
zal uitgaan. Hij zal den draad dikker maken en zien dat
de intensiteit van het licht verandert; evenzoo als hij de
elementen op andere wijze aan elkaar schakelt. Hij zal
gaan onderzoeken wat er in de vloeistof van de elementen gebeurt en zien dat zij aan chemische veranderingen onderhevig is; hij zal haar telkens door andere
vervangen en tot de slotsom komen dat er vloeistoffen
zijn die het licht nièt, — en andere die het wèl doen
branden. Mogelijk ook dat hij dan voelt hier de kern te
hebben waar het ten slotte om gaat en dat in die simpele
vloeistof, die hij tusschen zijn vingers door kan laten
druppelen, het mysterie besloten ligt.
Hij zal verder nog wetten kunnen opstellen waaraan de
sterkte van het licht onderhevig is en die sterkte naar
willekeur kunnen regelen. En nog steeds weet hij niets
af van electriciteit. Maar of hij in wezen nog veel verder
kan komen? En of hij zich niet wel eens langen tijd blind
zal blijken te staren in moeizamen arbeid op dingen die
geen enkele principiëele beteekenis hebben? En toch, —
toch kan hij naar willekeur met zijn toestellen spelen.
Zoo ook is het ongeveer gesteld met het onderzoek
naar de verschijnselen in de levende natuur. Zonder het
wezen daarvan proefondervindelijk te kunnen doorgronden, kunnen wij hen toch wel, binnen zeer bepaalde
grenzen, beïnvloeden en trachten wij hun opeenvolgingen als een causaal geheel te begrijpen. Zoo is het
ons gelukt bloemvormen te kweeken die in het wild niet
voorkomen en veel van de „pestilentiën" die Europa in
vroeger tijden bedreigden, in ons werelddeel zoo goed
als uit te roeien. Vele biologische wetten heeft men uit
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de levensverschijnselen en hun opeenrijing weten te
destilleeren, maar wie meenen mocht dat deze biologische wetten objectieve waarheden zouden zijn, zij
nogmaals herinnerd aan de tallooze ingrijpende en principiëele veranderingen, waaraan die wetten in den loop
der eeuwen onderhevig waren. En ten slotte ook is het
meer dan eens gebleken, dat de wetenschap zich al te
lang bezig hield met een moeizaam detailonderzoek dat
met het wezen van de zaak maar zeer weinig uitstaande
had; --- veel menschelijke energie is ook op die wijze
verspild geworden en te pletter geloopen.
En zoo is dus ook de verwondering, die de ,,wondergenezingen" telkenmale weer in het leven roepen, in haar
wezen misplaatst; ze moeten eigenlijk slechts als ver
worden beschouwd, die ons eraan herinneren-manige
dat de natuur nu eenmaal geen mechaniek is, die als een
uurwerk steeds weer opnieuw herhaalt wat het ons
reeds vroeger te aanschouwen gaf. Maar dat zij integendeel uit geheel iets anders bestaat, iets dat voor ons
denken ongekend, zooal niet onvatbaar is.
Er zijn daarvan overigens ook meer directe bewijzen
voorhanden. Daar waar de verschijnselen blijkbaar
duidelijk in tegenspraak zijn met de wetten waaraan de
doode stof onderhevig is.
Het is bijvoorbeeld bekend dat (doode) dierlijke mem
1 ), die op het eerste gezicht ondoordringbaar-brane
lijken voor oplossingen, op den duur toch wel doorlaat
zijn mits, de molecuulgrootte van de opgeloste stof-bar
een zekere maat niet te buiten gaat. Ze heeten dan ook
semi-permeabele membranen. Deze doorlaatbaarheid is
zoodanig geregeld dat zij alleen maar geschieden kan
van hoogere naar lagere concentratie. Dat wil dus zeggen: indien wij aan de eene zijde van een dergelijk vlies
hebben een liter water waarin 100 gram keukenzout is
1) b.v. een varkensblaas.
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opgelost en aan de andere zijde een gelijke hoeveelheid,
maar met 50 gram van dat zout, dan zal de doorlaat~
baarheid zich slechts doen gelden in de richting van de
sterkste naar de zwakste oplossing en wel tot aan beide
zijde een gelijk-sterke oplossing verkregen is. 1 )
Er zijn nu tijden geweest waarin men meende dat ook
de levende membranen, die overal in het dierlijk organisme aanwezig zijn 2), op principieel dezelfde wijze zou
zorgen voor de opname der voedingsstoffen en de-den
afgifte hunner schadelijke afbraakproducten. Zoo heeft
men onder vele andere voorbeelden de functie van de
nieren aangezien als die van een gewoon filter waardoorheen het bloed gefiltreerd zou worden, doorlatend
de giftige stoffen en tegenhoudend binnen de bloedsbaan de producten die voor het organisme nog dienst
zouden zijn. Maar de sterkte der verschillende op--bar
lossingen die in de urine aanwezig zijn is belangrijk
grooter dan die in het bloed. De doorlaatbaarheid
werkte hier dus van mindere naar meerdere concentratie, omgekeerd aan het verschijnsel dat wij buiten het
levende organisme waarnemen en blijkbaar dus in strijd
met de wet waaraan dit gehoorzaamt. Er moet dus ook
een ander dan een mechanisch beginsel achter dit ge
schuilen.
-beurn
Met al het voorgaande is er dan ook bijna geen enkele
natuuronderzoeker meer die niet aanneemt dat het leven zich uit door een reeks eigenschappen wier fundament een ander is dan dat waarop de physica en de
chemie zijn opgetrokken. Proefondervindelijk is dat de
laatste beslissing waartoe de exacte wetenschap reiken
1) Volledigheidshalve moet hierbij nog opgemerkt worden dat in het proces,
het zout quantitatief van weinig beteekenis Is: het water beweegt zich n.l.
in tegengestelde richting en draagt in hoofdzaak bij tot een evenwicht in
concentratie. Tot het beginsel doet dit echter niets af.
2) Men kan zich dit makkelijk voorstellen door te bedenken dat ons ge
lichaam uit cellen is opgebouwd en dat elke cel haar eigen menbraantje-hel
heeft,

254

HET WONDER IN DE NATUUR

kan; hoe zij zich ook keert en wendt en hoe zij zich ook
aan haar eigen werk- en denkwijze trachtte ontworstelen. En deze beslissing is een bekentenis tevens, — een
bekentenis van onmacht: zij zegt alleen wat het leven
in wezen n i e t is. Maar zulk een negativisme is voor
ons menschen een moeilijk te aanvaarden begrip. Gesteld daarbij nog dat de bestaanbaarheid van iets zuiver
negatiefs aangenomen kan worden. Want achter deze
ontkenning verrijst toch ook weer het vage bewustzijn
van een ander positief iets dat de plaats die dreigde leeg
te raken juist opvult. En dat er hier achter de afwezig~
heid van een mechanische causaliteit toch weer iets
anders moest liggen, het zij zoo vaag en nevelig en ontastbaar nog, als maar eenigszins denkbaar is, dat heeft
de menschheid toch wel steeds aangevoeld door voor
dit „negatieve" begrip een positief woord in de plaats
te zetten. Men sprak van v ita 1 i s m e en omdat er al
reeds veel vroeger, in den tijd van Aristoteles sprake
was van een vitalistische levensleer, noemt men haar
opvolgster en voor een deel haar erfgenaam, heden ten
dage: neo-vitalisme.
Ik meen dat het gevoel (meer dan het begrip) dat aan
deze uitdrukking ten grondslag ligt, vooralsnog de eenige conceptie zijn kan van wat in de natuur het wonder is.
Waar de proefondervindelijke wetenschap de grenzen
bereikt had waarbuiten zij zou falen, heeft men haar een
vaarwel toegeroepen, ~ maar een vaarwel dat tegelij kertijd op een tot weerziens hoopte. Uitgaande van de
aanschouwelijke feiten die deden zien dat de levens
iets anders berust dan op een mecha--weznlijkhdop
nische causaliteit, heeft men getracht, langs abstract~
denkenden weg, positieve opvattingen te scheppen,
waarbinnen nu inderdaad die waarnemingen te rangschikken en te ordenen zouden zijn en op die wijze aan
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de vage en beangstigende „wonderlijkheid" van het
leven een tenminste voor ons denken bevredigenden
vorm te geven. En eenmaal die vorm vastgelegd, is men
met haar als leidend beginsel, als het ware door een
transparant van haar hoedanigheid gezien, weer opnieuw de levende natuur gaan bestudeeren.
Tot beter begrip van dit alles moge het geoorloofd zijn
een oogenblik stil te staan en althans in groote lijnen de
levenstheoriën aan te geven waaronder de onderscheidene geestesrichtingen zich voordoen.
Indien de wetenschappelijke omwentelingen en conflic-

ten tot dezelfde daden aanleiding zouden hebben gegeven als dit met de maatschappelijke wel steeds het geval
blijkt te zijn, dan zouden de laatste 40 jaren een strijd
hebben doen zien die voor de bloedigste en onmeedogendste botsingen in de menschheidsgeschiedenis niet
onder hoefde te doen. Maar zij worden slechts uitgevochten in de eenzame rust van een werkplaats en van
een studeervertrek en door• mannen wier levenstaak
slechts een onvermoeide en nauwgezet volhardende
arbeid is. Maar men zal zich toch van de ontzagwekkende en diep ingrijpende omwentelingen een voorstelling kunnen vormen door de eerste regels waarmee een
zeer merkwaardig en fijnzinnig man een zijner merk
publicaties begint. Hij schreef: „Wij staan-wardigste
aan den vooravond van een wetenschappelijk bankroet,
waarvan de gevolgen nog onoverzienbaar zijn. Het
Darwinisme moet uit de rij der wetenschappelijke theoriën geschrapt worden." 1 )
Dat beteekent inderdaad zeer veel. Het beteekent meer
dan de bloote vervanging van een wetenschappelijke
hypothese door haar opvolgster. Meer ook dan het af sluitenvan een wetenschappelijke periode en de opening
1) Jacob Baron v. Uexküll: Bausteine zu einer biologische Weltanschauung.
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eener volgende. Meer nog zelfs dan een tot den bodem
ingrijpende verandering in het wijsgeerig denken van
een tijd. Het is veeleer te vergelijken met het oogenblik
waarop Lüther zijn 93 artikelen aanplakte aan de kerk
te Wittenberg. Het is een omwenteling die op de-deur
levenshouding van elk individu nog eens een stempel
drukken zal, die er voor langen tijd onuitwischbaar zal
blijven. Want ook het Darwinisme was meer dan een
wetenschappelijke theorie. Het was een maatschappijleer geworden en een geloofsbelijdenis tevens. Het
heeft een wellicht nog lang niet op haar juiste waarde
te schatten stoot gegeven tot de vermechaniseering van
een levensopvatting en de vernietiging van ontzaggelijk
veel idealisme. Het heeft alle geestelijke waarden terug
willen brengen tot een werktuigelijken dans van stofdeeltjes in een doode ruimte. Er werd ten slotte een
wapenkreet mee de wereld ingeslingerd, die steeds een
verkeerd begrepen stelling was en die in korten tijd een
gemeenplaats werd die als een „Sesam open u" vele
problemen moest kunnen ontsluiten en in werkelijkheid
op alles slechts een domper van oppervlakkigheid en
onjuistheid duwde. Dat was „de strijd om het bestaan".
Door verreweg de meeste mannen van wetenschap
verlaten, woekert het nog tierig voort in het leven der
groote menigten. Ook daarom moge haar grondbeginsel hier kort worden uiteengezet.
Het Darwinisme vatte de levende wezens op als ontzaggelijk gecompliceerde machines, wier bouw en wer
echter geheel en al beantwoordden aan de-kingswjze
door de mechanica gestelde wetten. Elke ingewikkelder en uitgebreider functioneerende soort van machine
zou uit een eenvoudiger soort ontstaan zijn. Dit was de
descendentie-theorie, die zoo meende één stamboom te
kunnen reconstrueeren waarvan alle levende organismen uitspruitsels zouden zijn. Als het belangrijkste mo-
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ment dat tot het langzame uitbotten van een nieuwen
zijtak de prikkel zou zijn, gold wel „de strijd om .het
bestaan" waarin de sterkere organismen de zwakkere
zouden overwinnen en uitroeien. „Sterker" echter beteekent tegelijkertijd anders in bouw of (en) functie en
de overwinnende individuen zouden dus iets van hun
voorgangers verschillen. Langs de geleidelijke lijnen
van deze, overal in de natuur voorkomende minimale
veranderingen, die men „variaties" noemt, zou op die
wijze de eene soort uit de andere ontstaan zijn. Een
onvoorstelbaar verafgelegen tijden zou zich, in-mal,in
den eeuwig -durenden doodendans van atomen en moleculen, door een willekeurige toevalligheid een combi
gevormd hebben, die in haar allereenvoudigste-natie
gedaante het leven voorstelde en te beginnen met dit
oerlichaampje zouden, door ontelbare eeuwen heen,
de botsingen tusschen deze toevallige veranderingen
eenerzijds en de wereld rond hen heen, anderzijds, geleid hebben tot het oogenschijnlijk zoo wonderlijk gecompliceerde gebeuren, dat het leven van elken dag
ons te aanschouwen geeft.
Wat in deze leer het meest verwondering baart is wel
de gemakkelijkheid waarmee zij ingang vond bij schier
alle biologen en a fortiori dus bij de menschen die slechts
in min of meer verwijderd verband met deze stonden.
Wellicht was het slechts de oppervlakkig zoo simpele
en eenvoudige grijpbaarheid van deze theorie, die een
scherpe critiek in den weg stond, -- benevens het feit,
dat zij het leven terugbracht tot een eigenschap der
doode stof, die immers reeds zoo vast gesloten zat in den
greep der menschenmacht. Want er zou meer dan één
boekdeel te vullen zijn met feiten en beschouwingen
waarvan eik op zich zelf een voldoende afwijzing van
de geheele leer zou in zich dragen. Niet alleen bleek
het later dat de variaties, die men zich als schakel dacht
17
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tusschen de onderscheidene soorten, nooit behouden
blijven als zij aan hun lot worden overgelaten, doch in
hun nakomelingen steeds weer terugslaan naar het type
waarvan zij afkomstig waren, — maar er zit in dit Darwinisme nog een grove denkfout. Want het is voor ons
denken ten eenenmale onaannemelijk dat de overgang
van de eene variatie op de andere mogelijk is als zij
ook al niet tenminste latent in haar voorgangster aan
Elke voorgaande soort moet dus reeds poten -wezigs.
haar opvolgster in zich sluiten en zoo zou ook heel-tiéel
de oneindig rijke en veelvuldige verscheidenheid van
het leven in de eerst ontstane oerlichaampjes opgeborgen moeten zijn. En dat nu is een logische onmogelijk.
beid. Het is desnoods nog aan te nemen, hoewel om
vele en velerlei redenen onwaarschijnlijk, dat er door
een toevallig samentreffen van atomen een mechaniek
ontstaan zou zijn, die wij leven noemen, maar dat die
mechaniek tegelijkertijd een zoo intense ordening van
lager naar hooger en een zoo harmonieuse samenwerking van de deelen onderling in zich zou verbergen, —
is, juist door de toevalligheid van dat eerste ontstaan,
een onmogelijkheid. Want toevalligheid kan nooit harmonie en ordening scheppen.
Het was dan ook een groote en belangrijke stap vooruit
toen Hugo de Vries zich aan den dwang van het Darwinisme onttrok door zijn publicaties over de naar hem
genoemde mutatie-theorie. Gesteund door een beperkt
maar nauwkeurig onderzocht feitenmateriaal deelde hij
daarin als zijn meening mee dat de oorzaakvan den overgang der eene soort op de andere, gezocht moest worden in een inwendig gebeuren in de organismen zelf en
dat die overgang niet geleidelijk maar sprongsgewijs
geschiedde. Dat was een nieuw geluid. Voor het eerst
klonk er weer eens een andere klank de wetenschap
wereld in dan die van „de strijd om het bestaan"-pelijk
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en onbewust werd het leven daarmee weer eens gezien, — sinds langen tijd, — als een#in zich zelf gesloten
geheel. Maar in tegenstelling met wat het Darwinisme
deed, bleef het hier slechts bij deze onbewuste en zijde
stellingname omtrent het wezen van het leven.-lingsche
Rustig bleef men aan het experimenteeren en trachtte
slechts uit de ervaring wijs te worden, zonder zich aan
metaphysische problemen te wagen.
Een man van alzijdige en meer dan gewone bekwaam
echter, zag het doel recht voor oogen en ging er-hedn
ook zonder omwegen op af. Hans Driesch, — zelf leerling van Haeckel, de groote propagandist van het Darwinisme, — geloofde aanvankelijk ook in de machinale
structuur van de levende organismen en het was zijn doel
te trachten die bloot te leggen. Daar elk hooger georganiseerd organisme uit de ontwikkeling eener eicel
voortkomt, deed hij een poging daarin de machinale
structuur, die er blijkbaar als een onzichtbaar mysterie
in besloten lag, op indirecte wijze aan te toonen. Daarbij
ging hij van de eenvoudige onderstelling uit, dat, als men
van een machine willekeurige deelen wegneemt of ver
zij haar werk niet meer kan doen. Hier echter-nietg,
bleek het tegendeel het geval te zijn. Hij kon de levende
substantie van de cel door elkaar roeren, aldus de deelen
ten opzichte van elkaar verplaatsende, of wel een deel
van het cel-protoplasma geheel vernietigen, steeds bleef
het resultaat hetzelfde: De eicel ontwikkelde zich tot
een volwassen en normaal individu, niettegenstaande
al de kwetsuren die haar waren toegebracht.
Geen geheime structuur dus van de eicel, — geen machinale bouw. Een volgend experiment echter zou nog
veel merkwaardiger en wonderlijker gevolgen opleveren. Driesch nam van een bepaald zeedier (de zee-egel),
een embryonale ontwikkelingsphase op het oogenblik
dat de eene eicel zich reeds in eenige deelings-cellen
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verdeeld had, die tot een uiterst klein, rond kogeltje
aan elkaar gekleefd, vast zaten. Indien hij nu dit kogeltje
aan zijn lot had overgelaten dan zouden de cellen, zich
al deelende, geleidelijk gedifferentiëerd zijn tot verschillende groepen. Uit elke bepaalde groep zouden op den
duur ook bepaalde specifieke organen voortgekomen
zijn. Elke groep zelf kwam ten slotte tot stand uit be~
paalde deelingscellen en op een bepaalde plaats in het
kogeltje. Dat leek dus een uiterst subtiel en nauw
mechanisme, waarop elke ingreep in de hoogste.-sluitend
mate storend moest werken. Door een handige manoeuvre gelukte het Driesch de verschillende deelingscellen en daarmee dus de geheele kiem uit elkaar te
halen. En wat hij toen, als eerste aanschouwde was een,
naar ik meen, even groot wonder als de wonderlijkste
mirakelgenezing ter wereld ook. Elke deelingscel namelijk, ging zich weer gedragen gelijk de enkelvoudige
eicel, waaruit zij zelf was te voorschijn gekomen en ging
rustig zich weer opnieuw deelen tot een kogeltje, zich
in groepen differentiëeren en ten slotte uitgroeien tot
een geheel normaal organisme, dat behalve door een
geringe vermindering in omvang in geen enkel opzicht
van haar soortgenooten afweek. Het herinnerde zich
blijkbaar niets meer van de vreemde verminking, die het
had moeten ondergaan.
Het beginsel van dit experiment legde Driesch nu in den
volgenden vorm neer: Alle deelingscellen van een zich
ontwikkelend, levend systeem, künnen blijkbaar hetzelfde doen; zij zijn dus a e q u i-potentiaal. Onder
normale omstandigheden doen zij echter niet allen hetzelfde, maar werken harm o n is c h samen tot den opbouw van een volwassen en normaal organisme. Een
dergelijk systeem van cellen (waaruit dus alle meer-cellige organismen bestaan) is dus een h a r m on is c h
aequi-potentiaal systeem. En hoewel het nu al
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a priori onaannemelijk schijnt dat een dergelijk voortbrengsel in een machinalen vorm te denken kan zijn en
door zuiver mechanische eigenschappen te verklaren is,

ondernam Driesch het, dit nog eens, langs zuiver ab
logica te bewijzen, ~ met een tot op haar uiter--strace
ste spits gedreven en steeds weer verbluffende scherpzinnigheid. 1 ) Maar indien dus het leven niet bepaald
kan worden door mechanische, dat zijn aan de materie
inherente eigenschappen, dan moet er een andere, nietmechanische, immateriëele factor zijn, die de levende
substantie langs haar vaste banen leidt. Om dit alles
nader uit te werken blies Driesch een oude, Aristotelische gedachte nieuw leven in en gaf die kracht den
naam van Ente l e c h i e: „datgene wat zijn doel in
zich zelf draagt ". Hoe hij verder naging wat blijkbaar
de macht van deze entelechie is, wat zij in staat is te
verrichten en wat niet, -- hoe hij op dezen bodem een
wijsgeerig geheel opbouwde, bekend als het n e 0-vitaii sm e, — het zou de grenzen van het met dit artikel
beoogde doel verre overschrijden. Voldoende zij het
er hier aan te herinneren, dat zijn veelomvattende
geest aan de biologie een zoo goed als nieuwe tak van
wetenschap heeft gegeven, die zich in het bijzonder
bezighoudt met een onderzoek naar de wijze van orde
harmonie in de levende natuur; naar de plaats-nige
die de verschillende- organismen temidden van de hen
omgevende wereld innemen, naar het gedeelte daarvan
dat op hun zintuigen vermag in te werken en naar de
mogelijkheden waarmee zij daarop weten te reageeren.
Enkele namen moeten hierbij genoemd worden: in
Amerika Jennings met zijn medewerkers, Von Uexküll
in Duitschland 2 ) en ook hier in Nederland vooral Buy.
r

1) Mans Driesch: Logische Studien über Entwickelung, 2 dln.
2) Over zijn werk een samenvattend artikel van Prof. Buytendijk in het
Vakblad voor Biologen. 2e jaargang, No. 1.
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tendijk, — o. a. door een fijnzinnig uitgewerkt onderzoek naar de dierlijke psychologie 1 ).
Toch is er met de overdaad van al deze hoogst merk
treffende waarnemingen die de natuur weer-wardigen
als een machtige kunstuiting doen aanvoelen, nog een
andere beschouwingswijze , uitgaande van een ander
gezichtspunt, mogelijk. Men kan zich namelijk voor
de vraag plaatsen of al die orde en die planmatigheid in
het leven eigenlijk wel als zoodanig bestaan, dan wel
of het misschien niet anders dan vormsels zijn, schijn
denken, dat nu een--warnemigvhtsceljk
maal, vastgeklonken als het is aan haar eigen wezen,
ook niet buiten deze beschouwingswijze treden kan.
Om te beginnen is het niet onaannemelijk. Dat wij in
een bepaalden vorm en in een bepaald gebeuren een
bouwplan meenen te ontdekken, houdt nog niet in dat
ook dit bouwplan er van te voren als zoodanig in is
gelegd. Het zou ook een enkelvoudige en ondeelbare
daad geweest kunnen zijn, die onze zintuigen in dien
vorm echter niet in zich op konden nemen en die ons
denken, krachtens haar eigen functie, direct analyseert
in een reeks los naast elkaar staande breukdeelen, waar
dan zelf weer een verband ,hineininter--tuschen

pretiert".
Het is Henri Bergson die een dergelijke opvatting hula
digt en op buitengewoon elegante wijze verdedigt. In
een schitterend werk, — schitterend zoowel door de
wijze waarop het geschreven is als door de stoutmoedige originaliteit van de ideeën die er in verkondigd
worden, — schitterend ook door de merkwaardig persoonlijke maar toch scherpe wijze waarin hij die ver
neemt hij één enkelvoudig en ondeelbaar-deigt,—
levensprincipe aan, het „élan vital", dat zich eeuwig 1) Prof. Dr. F. J. J. Buytendijk: Psychologie der Dieren.
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durend door de materie voortstuwt en haar op zijn weg
het leven inblaast 1 ). Volgens hem is een van de hoofd
levende, dat het zich afspeelt in-kenmrvalht
den„continue tijd” en anderzijds is het voor ons intellect
ten eenenmale onmogelijk dien continue tijd te denken.
Want zoodra wij dat probeeren, vermoorden wij haar.
Onbewust verdeelen wij haar steeds in ondeelbaar
kleine oogenblikken naast elkaar gerijd, die wij vervolgens, zoo goed en zoo kwaad als dat gaat, weer tot
een geheel summeeren. Wat er dan ontstaat is echter
geheel iets anders; Bergson noemt het een s p a tja 1 it e i t, — in ieder geval heeft het met het gevoel van tijd
dat ieder toch in zich weet, als een positief en continu
iets, niets meer te maken. Van alles wat zich in den waren,
continue tijd afspeelt zouden wij dus een averechts
beeld krijgen, dus ook van het gebeuren in de levende
natuur 2).
Stel, zegt hij, dat iemand zijn arm in een massa ijzer
duwt, zoo, dat hij daarin na het weer terugtrekken-vijlse
een afgietsel achter laat, — dan kan men zeer wel na
een wijdloopig onderzoek tot de conclusie komen dat
de ijzerdeeltjes volgens een bepaald bouwplan geordend zijn, maar in wezen doet men daar de kern van
de zaak geweld mee aan; het was slechts een enkele
ondeelbare armbeweging, die de ijzerdeeltjes in die
onderlinge verhouding bracht.
Natuurlijk gaat dit beeld hieraan mank dat er reeds een
bepaald bouwplan aan den arm zelf ten grondslag kan
liggen en niet aan het „élan vital" waar Bergson dien
arm mee wil vergelijken. Maar hij gebruikt het slechts
om zijn bedoeling nader toe te lichten; het bewijs ervan
zoekt hij geheel ergens anders.
1) Henri Bergson: L'évolution créatrice.
2) Bergson toont aan dat dit niet het geval is met de doode materie, waarop
wij dus ongedwongen onze „spatialiteit- kunnen toepatsen.
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De bodem van ons wezen, zegt hij, is het gevoel (niet
het begrip) van duur; als wij alle andere sensaties eens
een oogenblik van ons af konden zetten, dan zou het
laatst overblijven een flauw en vaag besef van continu
tijdsverloop. En elke leer waarvan de konsekwenties
dit gevoel van tijd tot een leeg woord zouden maken,
zou dus in strijd zijn met wat wij als de essentie van ons
wezen beschouwen en het eenvoudig terugbrengen tot
een onvermogen van onze geesteswerkdadigheid. En
dat kunnen wij niet accepteeren. Een levensleer die
alle verschijnselen ziet als de deelen van een vast omlijnd bouwplan volgens hetwelk de levende natuur
zou zijn opgetrokken, doet niet anders dan de „totaliteit van de werkelijkheid en bloc in de eeuwigheid
plaatsen, waarbij de schijnbare duur van het gebeuren
eenvoudig het onvermogen uitdrukt van een geest die
niet op één oogenblik alles tegelijk kan omvatten ".
Vandaar ook dat bij Bergson het leven in het geheel
geen „wezen" heeft, omdat „wezen" iets uitdrukt dat
eeuwig vaststaat en niet aan tijd gebonden is. Alles wat
wij van het leven waarnemen is slechts één ondeelbaar
wordingsproces dat haar armen tot in de oneindigheid
uitstrekt en nooit ophoudt te „worden". Niets i s, alles
wo rd t. Het eenige wat nog een „wezen" heeft, zij het
dan onontleedbaar, is het „élan vital" en Bergson vergelijkt het met het scheppend genie van den kunstenaar.
Daarmede bedoelt hij meer dan een beeld alleen. Zooals uit één onontleedbare, geniale conceptie de „Staal
ook moetdearbeid van het-mestr'vokwan,z
„élan vital" gedacht worden en evenmin als het eerste
benaderd wordt door een ontwerp te zoeken in de wijze
waarop in eiken vierkanten centimeter van het schilderij
de kleuren tegenover elkaar gezet zijn, evenmin leeren wij
het andere verstaan als wij een bouwplan en eendoelmatigheid in de uitingen van het leven trachten op te sporen.
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Ik meen dat het heel zwaar, zoo niet onmogelijk zal zijn,
waarlijk objectief te beslissen tusschen deze opvattingen
omtrent het beginsel dat er aan het leven ten grondslag
zou liggen. Bij dergelijke laatste en diepste problemen
gaat het trouwens meer om de bevrediging van ieders
persoonlijk causaliteitsgevoel en sympathie, dan om
het vast verankeren van objectieve waarheden. Maar
het zou al heel veel beteekenen, als een ieder beseffen
kon dat dus het leven niet als een bijzondere, zij het
dan ook uiterst ingewikkelde eigenschap van de doode
materie te verklaren is en dat de biologie in haar uiteindelijke problemen niet over de middelen beschikt om
tot een eindoplossing te geraken. Voor vele hartstochtelijke natuuronderzoekers zal dit misschien een zwaar
vallende bekentenis zijn, maar wellicht voor nog meer
een verlossing, dat eindelijk weer eens de band hersteld
is tusschen biologie en wijsbegeerte en dat hun onder
strijd weer tot een eendrachtige samenwerking-linge
leiden moet. En ten slotte ook dit nog:
Er was een tijd en die tijd ligt nog niet zoo heel ver ach
ons, dat het bestudeeren van de levende natuur en-ter
haar liefhebben, -- er twee waren. De wetenschap had
zich tè ver van het leven zelf verwijderd. Ook dit hoeft
nu niet meer zoo te zijn. Wij mogen haar nu weer aanvoelen als een kunstuiting, — grooter, mooier en machtiger dan welk kunstwerk ook door menschen-geest gedacht of door menschenhand geschapen. En hoe verder
wij in haar doordringen, des te beter kunnen wij haar
weer verstaan, .— tot in haar nederigste en ootmoedigste uitingen, -- als een alles doordringend en alles be
zielend wonder.
,

Juni -Augustus '22.
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De bezingers van de late zon in Vlaanderen aanschouwen in dit land nooit dageraad. Zij laten de venster
geloken op wat zich in openlucht-blindezoschuw
voltrekt.
Polities gesproken beoefent het geslacht dat tans in
Zuid Nederland op de helling staat, de geheelonthouding. Hiermee is reeds zijn rol als geestelik wachter voor
een volksgemeenschap aan de hervormingsdrang die
deze doorstuwt ondeelachtig, en kan het binnen de zuivere belletrie worden teruggebracht en ontleed.
Het stokpaardje van Vermeylen, ni. ons volk uit zijn
bekrompen en wereldvreemd provincialism op te voeren naar een alzijdig wereldburgerschap, is een afgereden knol, aan de triumphatorswagen der jongeren niet
meer in te spannen. Immers waar een volk algehele
medezeggingschap op eigen lotsbestemming wil erlangen, is het verwerven van politieke waarborgen daar
noodzaak. Met kulturele herrijzenis is een volk niet-toe
gebaat indien de sociale noden bestendigd blijven door
de daadloosheid van het intellektuele keurkorps.
Het hermetiese individualism der 90 doet hen ver
als waardeloos in het gemeenschapsstreven,-valen
waaronder de Vlaamse Beweging zich als een landelike
geleding binnen een universeel verschijnsel heeft geordend.
1) Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Bovenstaand essay is te be
als een uiting der jongste, meest moderne richting in de Vlaamsche-schouwen
litteratuur, wier orgaan het Antwerpsche tijdschrift „Ruimte" was en thans,
gedeeltelijk, de ..Vlaamsche Arbeid". RED.
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De maatschappelike geesteshouding der Van Nu en
Straksers is binnen de anarchie gevangen gebleven,
anarchie die, was zij woest en hartstochtelik, toch geen

bevrijdingsgebaar kon stellen, omdat haar ontbrak een
politiese richtlijn, een volgehouden en doordachte vor
regeneratie slechts ziet in haar sociale-mingswl,de
realisering en niet in haar ideologiese afgetrokkenheid.
Het geslacht rond '90 met zijn bent epigonen heeft tot
verweking van het emotieve geweten geleid in estheterij die ondergaat aan eros.
Dat gemelike pyjamapoëten hun seks tentoonstellen en
de poetisering van hun huiselike tragiek als schabloon
voor kunstproduktie voorop stellen, is voor onze tijd
gans waardeloos en seniel.
In het licht van de gemeenschapstendensen, die in een
gebeuren naar het voor--klanmethscplik
plan dringen, is de navelkijkerij van voorheen een over
wonnen standpunt.
Door de intensivering van zijn leven ziet de enkeling
zijn ikheid verveelvuldigd tot massamens. Voorheen
gold de zending van de kunstenaar enkel voor het uit
-oefnvaidulsterfkophmascelik gebeuren. Tans heeft deze zending haar oorspronkelik kenmerk herkregen: zich midden het kollektieve
geweten planten om dit in politiese wending naar een
toekomststaat uit te drijven. Deze toekomststaat is
vooralsnog een onbestemde ideologie. Het ligt binnen
het gebied der sociaalhervorming, de geschilpunten die
terugslaan op de stoffelike bestaansvoorwaarden ervan
te beslechten. Maar alvast weren wij ons tegen de histories materialistiese drogstelling die heel de voedings.
bodem van het kommunism heeft aangetast en verdord
in een dode eenheidsleer, waarbij de Geest geprimeerd
dus beinvloed wordt door het stoffelike, sociale midden
dat hem omsluit. Het kommunism heeft de machtkultus
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van het vorige onttroonde maatschappelike stelsel
overgeërfd. Het zal erdoor vergaan. Maatschappelike
experimenten, die luk raak op de veelal inerte volkslagen worden ingeënt, derven de levensvatbaarheid om
er organies mee te vergroeien. Alle realisering groeit
door geloof, nooit door wetenschappelike methodiek
of politieke berekening. Aan de bazis van alle menswording ligt ethos. Het is de levende kern van alle
daadkracht, die midden het zieke licht der bespiegeling
voos worden zou.
Gemeenlik wordt het streven naar sanering van het sociale lichaam voorgesteld onder twee grondverscheiden strekkingen. De m a a t s c h a p p e 1 ij k e, die geestelike factoren zo niet terugdringt, dan toch in de minderwaarde stelt met betrek op een hervorming, die meer
een uitgedacht plan is van een trits beoefenaars der
ekonomie, dan de metaphysieze drift van een opstandige
gemeenschap die zich heft naar God. De e t hi es e
waaronder begrepen al de heilboden met zindelike ziel,
de preekgrage evangelisten, de praatvaars over essen
leven (Verboden te storten). Deze gods--tieënvah
gezanten staan voor zover in 't gelijk, dat inderdaad
iedere hervorming het buitenwaarts openbloeien van
een ethies moment is dat van de wereld een hemelvoor-•
hof maakt, maardat zondigt hierdoor, dat het maatschap
noch staatkundig op de zijnswaarden terugslaat. -pelik
De ideaaldrang van deze tijd is geroepen drievoudig
een kentering te verwekken, op het gebied van godsdienst, politiek en ekonomie.
Tot dusver betwistten elk dezer drie geestesuitingen
elkaar de voorrang op de twee overige. De reaalpolitiek die doelvast haar richtsnoer stelt en najaagt zonder
de ethiese zuiverheid van haar beginsel te toetsen is
even verwerpelik als het grootsprakerig messianism dat
zich vergaapt aan de blauwe lucht en de daad ontwijkt.
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De weergeboorte van tans als het moment van Paulus
kenmerken is haar meteen verijlen tot een spel van begochelingen. Evenzo kan de socioloog die de morele
waarden bij de uitbouw van zijn stelsel uitschakelt, het
maatschappelik evenwicht slechts begrijpen als de

streving naar materiele lotsverbetering midden een
bestendigde defekte zijnsorde. Deze standpunten voeren respektievelik naar de sociaaldemokratie in haar
verworden hedendaags aspekt of naar de kanselrethor.
De sociaaldemokratie verlegt, door haar beperking van
het maatschappelik vraagstuk tot loongeschillen de
oplossing ervan in een hopeloze kringloop, omdat de
struktuur zelf van het kapitalism onafwendbaar de stijging van de levensstandaard meesleept na iedere loonsverhoging, zodat deze haar rezultaat zelf ten dode opschrijft en terug vervalt in de oorzaak van het kwaad
erdoor aangevochten.
De kanselrethor mag gerust de welsprekendheid inzake
mensheidsdichting afdammen. Hij gaat als dilletant van
huis en komt terug met de processie van het heilig bloed,
geslagen met het teken des kruises. Allegories ware dit
typus raak voor te stellen met een olijftak in de linker.
en een doosje wonderzalf in de rechterhand.
In Vlaanderen is de voorwacht veelvormig werkzaam.
Het martyrologium in dit land heeft natuurlik zijn
bezingers. jongelui die de politieke neerlaag van het
aktivism hebben uitgeboet tussen selwanden terwijl de
vaandelvluchtigen in het buitenland heimweevol voor
balling spelen, verwoorden hun lijden en hun zielengod.
Tussendoor krijgen zij kroniese deemoedbevliegingen,
wentelen zich in as maar blijven diep overtuigd van hun
martelaarschap. Zij koketteren er mee. Als de gevangenisdeur achter hen toevalt en ze weer in het volle
leven staan, dan heeft hun meewaren geen zin meer en
zij betreuren diep de tijd toen het lijden nog zo'n wellust
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was, waarin ze zich dweepzuchtig konden verheerWies Moens stippelt in Vlaanderen de lijn verder, door
Gezelle, Rodenbach, kortom de hele partikularistiese
groep van het moerenland aangezet. De snaren staan
op het zelfde tuig gespannen. Alleen is er wisseling in
de speelwijze van de betokkelaar. Bucoliese poëzie.
Landelik. Stil. Aardappelvelden. Karnemelk. Knieval
voor de koe. De kritiek in Vlaanderen heeft Wies
Moens over het paard getild. Bij zijn geval kwam alles
te pas: Ruusbroeck niet het minst. Luister even naar de
mystieke zin van een omschrijving als: „de vrouwelike
geur van paardebonen" en wat een extaze vol diepzin
waar het klinkt: „Wenk me dat ik zitten kom in Uwe
mondhoeken ".
De kritiek in Vlaanderen en ook buiten dit land, is zowat de Vereniging der beéedigde meters en wegers in
de literatuur. Haar instrumenten worden geijkt in de
afspanning „Goede Smaak ".
Als zij rotsvast meent het rechte eind beet te hebben is
zij er met brio naast. Bewijs: het geval Moens. Deze
literaat heeft in het expressionisties kamp niets te maken.
Zijn vrijvers is geen geldig paspoort om hem daar toegang te verlenen. Want dan ware het expressionism
laat geboren vermits het embryo ten tijde der symboliek
zou te vinden zijn.
Stijlmatig betracht, is het niet door al te stelselmatig om
God te roepen, dat diens Aanwezigheid doorheen de
verzen huivert. Mystiek is Moens niet. Zijn Godsroep
lijkt een ordewoord, dat hij zich oplegt.
Geen onthulling van het overaardse. Moens laboreert
aan handige mirakelmanie. Hij neemt God overal mee:
op zijn wandelingen door de korenvelden in volle
bloei, of op de veerboot. Toch is hij niet opgenomen in
de gemeenschap der engelen. In de kern is dit de kos~
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terlike vroomheid van een kathekiseermeester met poe
aanleg.
-ties
Laat ons vooreerst trachten God te vinden. En een
penetrant spoor dat wij volgen kunnen is bijv. dit van
Rainer Maria Rilke in „Marienleben".
Urbain van de Voorde brengt raaktreffers in zijn beschouwingen pro domo.
De kritiek van Mussche is aanstonds te bezijdigen, om
zij werd uitgebracht in het teken der kerkelike dog -dat
matiek.
Elke wassing moet met wijwater gebeuren. De rest is
onrein. Sektair.
Godsdienstbeoefenaars doorleven niet het Godsmysterie. Dit wordt vaardig over de verworpeling, die
door schande en schuld het hemelspoor zoekt, niet over
de schijnvrome, omdat hij een chromobeeldeken in zijn
brevier heeft liggen en uit het hoofd schietgebekens
reciteert.
Waarom vlucht een kwezelaar het bedrijf van den
kwade? Niet om Gods welgevallen of uit inhaerente
voorbestemdheid naar het goede, maar om hiernamaals.
gelukzalig te zijn. Levensverzekering Het Eeuwig Heil.
V. d. Voorde zegt: Een prosodies vers kan evenzo
modern wezen als „fortgeschrittene Lyrik ". Hij aan
daartoe Werfel, Zech, Däubler. Ook zonder dit-roept
patronaat is de aanmerking juist. Maar, als we deze lou
zaak toch uitvorsen, dan zou ik hierop de-terchnis
nadruk leggen: prosodie is in zover aanneembaar, dat ze
de golfslag in de bewogenheid van het vers niet stremt.
Bij v. d. Voorde zelf is het formale echter tot een essenskwestie opgevoerd. Techniese vaardigheid in de
sonnetvorm. Ja het sonnet. Ik vraag het in gemoede,
welke vrouw die op haar fatsoen staat draagt nou nog
een keurs? Waarom dan de muze zo omgorden? Niet.
per se is metriek verwerpelik.
,
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Inzover zij gelijklijnig deinen kan met het flux der gewaarwordingen door de dichter verwoord is zij wel
Maar veelal (ook bij U, v. d. Voorde) wordt het-kom.
een gelijkmatig en monotoon gestamp, waarbij de tere
resonansbodem van het vers gekrenkt wordt als een
madeliefjesland onder feldgraulaarzen.
Met Dada maakt v. d. Voorde korte metten. Wat
jammer dat hij daar enkel mystagogen ziet. Van de
kritiek ter voorlichting, die overal oordjeskaarsen opsteekt als het reeds hoge middag is, ware zulks begrijpelik. De maatstaf voor het onderzoek ligt hier steeds
bij de common sense. Men verwijt Dada dwaasdoenerij.
Ik geloof de bal is raker terug te kaatsen door de bewering : de kritiek doet liever aan gewichtigdoenerij. Er
mogen zich bij Dada uitwassen hebben gemanifesteerd,
die iedere kentering kenmerken, in kern echter is Dada,
door zijn uitschakeling van de rede en zijn inkeer naar
het oermenselik instinkt, het zuiverste kriterium midden
de veelvuldige en vaak antipodiese strekkingen die van
de moderne esthetiek een baaierd maken. Na het literair gezwam en de overladen stijlkultus weer een mijl
naar primitiviteit en eenvoud.
-pal
stroom
maar
oproeien
tot
bij
het
mythies
Men moet de
sylphenslot waar Maeterlinck zijn verbeelding tot
stille stemmingspelen vol schijndiepzin omtovert, om
te horen dat de rede maar een wankele kleikluis is
midden driftwinden die de mateloze ruimten der ver
daar omheen bestrijken.
-borgenhd
Het subconsciente is 'voor Logos een doolhof. Het is
de grofste misslag der psychoanalyse de verschijnselen
van het onderbewustzijn rationeel te verklaren. De
prikkels daar uitgezonden, zijn niet redematig te ordenen. De zuivere intuïtie wordt weer de motoriese
kracht van het vers.
Hij, die cerebraal zijn omwereld betracht en de ver-
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schijnselen binnen zijn voorstellingsfeer aanschakelt, tot
wat gemeenlik wereldbeschouwing wordt genoemd,
verhoudt zich tot het leven afzijdig, omdat hij alles binnenwaarts projekteert naar het ratio. De kunstenaar
leeft zich i n. Niet voorbedacht, wel instinktmatig.
Aksioom: de dichter van deze tijd moet zijn verstand
verliezen. Geen boutade. Dit impliseert echter niet dat
alle stervelingen zonder verstand dichters zijn. Anders
zou het bent der langharen in Vlaanderen vertienvoudigen.
De staat van schouwing waarin een ekstatieker verkeert is steeds een scherp delirium. De vizioenair heeft
met de koele waarnemer, die het leven stelselmatig naar
zich toehaalt en ontleedt, niet het geringste raakpunt.
De kunstenaar s t o o t zijn gevoelens uit. Hij heeft
niets van de ronde zegging der feestredenaars, hoezeer
hun gevleugeld woord ook opwieken mag. Stijlblommetjes vervalen waar zijn zaaisel plantsoen wordt.
„Prend l'éloquence et tord lui son cou" waarschuwde
reeds Verlaine.
In Vlaanderen maakten weinigen deze spreuk tot een
wachtwoord. Aan de orde van de dag staat er het altruïsm van would-be tolstoianen, die aanklacht op aan
tegen de maatschappij uitfrazelen en eindigen met-klacht
een voordracht over reinleven-beweging of een omhaling voor de St. Pieterspenning tot kultureel genot
van blauwvoeten en blauwkousen.
Uit de plattegrond-realistiek van Stijn Streuvels, die
onlangs weer een „Prutske" op de mart bracht, is de
Vlaamse literatuur na steeds b e s c h r ij v en aan het
o m s c h r ij v e n gegaan. Ze heeft zich ontzwachteld
uit epiese kleinkunst om onder te dompelen (het nieuwe
doopsel) in oeverloze metaforen met speculatieve inslag. Zij verhield zich tot het naturalism zoals een
krantbericht tot een tragedie en tans denkt zij het spiri18
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tualism te benaderen door bordpapieren allegorie en

klatergoud.
Iedere generatie moet haar voorgangers, die ongeldige
opvattingen, de tijdgeest ten spijt willen bestendigen,
koudmaken en met de lijkschouwing aanvangen. We
aanvaarden dus onze nekrologiese rol als goede scherp~
rechters.
Van Nu en Straks wil zich in Vlaanderen overleven.
Weren wij ons vooreerst tegen de wanvoorstelling, die
het konflikt oud-jong in Vlaanderen situeert in een
politiek tweespalt. Dit is een nevenzijde van het groot
geschil. Wat wij inderdaad de 90ers voorwerpen, is hun
politiek quietism ten overstaan van Vlaanderen's weergeboorte. Het kultuurflamingantism is tegenover een
reeds ingeburgerd beginsel als: „beschikking over eigen
lotsbestel voor de kleine volkeren" hopeloos in gebreke
gebleven. Wie voortaan met literaire walg voor het
„politieke ambacht" daadloos aan de noden van ons
volk voorbijgaat, om zich te wijden aan kultuur in
wereldburgelike zin, kan misschien talentvol ontwortelen maar nooit midden de volksgemeenschap opgroeien hart aan hart. Vermeylen'skultuurflamingantism
is de late nabloei van het uitgespannen algevoel der
XIX eeuwse kosmopolieten, dat uiteengespat is als een
chimaera voor de kracht der feiten. Het mangelt alle
90ers van pragma.
Zij hebben uit hun voortvarende sociale gezindheden niet de daadwerkelike richtlijn getrokken om
de ideologie, waardoor ze werden begeesterd, maat
te realiseren. Hun anarchisties individualism-schapelik
bleef in de chaos van de hedendaagse kollektieve
krachten de onschuld zelf, want zonder stellingname.
En het werd voor Vermeylen treurig voorbeschikt
dat hij, de kampioen der vernieuwing rond 90, tans
de politieke omzetting van .zijn beginselen aanvaardt
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met een mandaat in de IIe Belgiese statenkamer.
De 903, de Bom uitgezonderd, hebben zich van alle
politiek angstvallig onthouden, omdat ze dienstboden
zijn van het Belgies gezag. -Hoe wil Van de Woestyne
de mentor der jongeren worden, als hij onlangs nog
krenterig de staatspremie voor letterkunde afdong aan
Pallieter (N. R. C.) ?
Rond heel van Nu en Straks hangt nu een stofferige
ministerielucht.
De offisieelwording van die groep is ipso facto een
bewijs voor zijn verval. Van hogerhand erkend talent
met een Excellentie als schutsengel kan nooit een ver
volk ten goede komen, omdat de Excellentie--drukt
kunstbeschermer een der machthebbers is die het volk
knevelen.
Men is voor of tegen de verdrukkers van zijn land.
Geen kompromis.
De Vlaamse beweging die tans, ook zelfs door de z.g.
radikale frontpartij, slechts uit de gezichtshoek van het
taalkundige wordt betracht, omspant ook ekonomiese
en sociale zijgebieden. Deze liggen braak.
Een doelvast ekonoom en een beginselvast politieker,
die in de staatsmanschap een apostolaat ziet, vermogen
voor Vlaanderen meer dan de hele literatuurgeschiedenis van dit land, 1890 inbegrepen.
Vermeylen heeft een zwak voor de kultuur uit de 4
windstreken en voor open vensters. Zou hij niet oppassen voor de tocht?
Andere politiekers zijn leper. Zij steken de natte vinger
op, om te voelen vanwaar de wind aanzet. Ook hen
kunnen wij niet volgen. Van Cauwelaert en Huysmans
zijn de makelaars in flamingantism. Bemiddelaars tussen volk en staat met als kommissieloon een zetel in het
Antwerps magistraat.
Voor het Vlaams beginsel is er maar een weg: onver-
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minkte, algehele zelfbeschikking over al de vermogens
potentieel in het Vlaamse volk vervat en de politieke
waarborgen om deze vermogens te doen gedijen.
Dit betekent de herinrichting van het Belgies staatsbestel op federalistiese instee unitaire grondslag. Zolang
de van Nu en Straksers hun geesteshouding niet in deze
zin wijzigen, staan de jongeren van hen vervreemd.
De literaire najaarshemel over de 90ers konstelleert
zich bleek.
Uit zijn alkoof gerezen, neemt Karel van de Woestyne
met zijn Modderen Man een slijkbad. Zolang hij daarin
blijft dabben is er geen gevaar. Slijkbaden werken heil
om kwade sappen te verdrijven. Maar als hij-zam
ingredienten rondraapt om anderen konfraterneel mee
naar het hoofd te werpen, zeggen wij: halt. Het is een
veeg teeken voor van de Woestyne, dat hij zich beijvert om de barriere neer te halen, die 90uá en 20et$
binnen de esthetiek scheidt. Zijn houding is ongeveer
deze: geef me onderdak in Uw asyl, of ik heet alles wat
jullie voortbrengt prullaria.
We hebben zulks vastgesteld toen zijn stem om saamwerking zonder echo bleef. Hij gaat nou sikkeneurig
aan 't kapittelen als een oude peetoom die zijn nakomelingen onterft.
Wij kunnen niet eens de testamentuitvoerders van de
grote Florentijn wezen. Kunsttheoreties staat hij reeds
als glansrijk vertegenwoordiger van het symbolies tijdp k gerangschikt. In de rotonde der dekadenten werd
zijn beeltenis op de eerste rij bijgezet.
Met hem gaat een generatie ten grond, die het koortsig
najagen van schoonheid deed afdwalen in de bouwval
ener wormstekige moraal.
Kan zij deze bouwval weer weids tot een kathedraal
uitwelven, dan wordt haar het mysterie openbaar.
De hoekpijlers der jongere kunst steunen op ethiek.
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Deze nu is niet de stelregel van een zedelikheidsapostel
en blijft vreemd aan alle didaktiek. Klemmen wij de

kenmerken saam.
De neerslagkunst van alle tijden vond haar oorsprong
in het prijsgeven van de drang naar het mysterie van
alle dingen. Haar ontbreekt de geloofsdrift om doorheen alle menselike passies vredig heen te komen naar
schouwing in het overaardse. De dekadentdichtkunst
is in haar ondertoon gallig, levensmoe. En de klanken
die het overprikkeld stemmingsleven daar omheenrankt,
slaan vals akkoord.
Een avendlander mint zonsondergang over de meersen.
Hij groeit nooit astraal uit boven zijn aandriften in
zuiver godsverlangen.
Als de passiebrand is uitgelaaid, blijft dan geen as voor
deemoed? En leidt niet boetgang naar een heiligdom
waarvan het sleutelwoord nooit gevonden wordt door
schriftgeleerden?
Het sensitivism van de 905 en hun nalopers is kunstkweek van zwammen. Het verbruik van al de vitale
krachten in verdorde zelf bespiegeling. De zaligmaking
van verderf. Psychologies gezien: leedvermaak over
eigen ondergang. Seksuele pathologie.
Het aanspitsen van de zieke zenuw, het afstompen van
alle drang naar het godsbeeld. Religiositeit is hen nooit
aanhankelik geweest. Deze eigenschappen nu vormen
het panacea der jongere kunst. Laat de voortbrengst
voorlopig weinig omvangrijk zijn. Werd zelfs geen
gebenedijd woord belletrie geleverd, dan nog ware
het verworven inzicht reeds een reuzestap vooruit.
De kunst van v. d. Woestyne is een uitgevierd symposion, met overladen weeldetafelen. De drank verschaalt
in de romers en droesem breekt zuur op bij wie daar
lafenis zoekt. Er is een barst in 't kristal.
De feesteling kan verrekken in zijn roes, of in wilde
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walg ontwaken met een greep naar de fluwelen voor
Valt die weg, dan ziet hij de zompen omschapen-hang.
in tovertuinen waarover nog de straling van een stille
ster, wijl dageraad irisering legt op de ronde horizon.
V. d. Woestyne's kunst is een norse giftbloem in dodelike gracie.
Haar geur slaat bedwelming uit, maar intoxikeert.
Daarom hebben de jongeren haar teelbodem omgedolven.
December 1922
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DIRK COSTER
OVER RUDOLF JEREMIAS KREUTZ
R. J. Kreutz is een diergenen in Europa, die, middenuit het be.drijf van den oorlog, een dier kreten van vertwijfeling en ver
hebben uitgestooten, die keer op keer, gedurende de-lochenig
laatste zwaarste jaren, de politieke opinie in de oorlogslanden
verschrikten, — een bevrijdende schrik voor talloozen, een beklemming voor enkelen, die dan ook dikwijls alles deden, om
deze kreten zoo mogelijk nog snel te versmoren. Hij stelt zich,
hoewel minder algemeen bekend geworden, daardoor naast Barbusse, Duhamel, naast Leonhard Frank, en in zijn eigen land
naast Latzko. — Zonder twijfel is in hem de verloochening van
den oorlog het moeilijkst doorgebroken, — moeilijker dan bij
een dier andere schrijvers, die uit hun vreedzaam leven van
denken, werken en dichten middenin een werkelijkheid geworpen werden, die vreemd was en hatelijk aan alle vezels van hun
wezen. Die soldateske werkelijkheid is Kreutz zeker niet vreemd
geweest. Zij was zijn bewust-aanvaarde, bewust -erkende leven.
Oberleutnant Kreutz was beroepsofficier, en zelfs in de geschrift, die alle den oorlog zoo hartstochtelijk aanklagen, schemert
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toch nog de oorspronkelijke liefde voor het beroep door. De
romantische begrippen en gevoelens der officierenkaste moeten
hem, toen het nog vrede was, voor een deel eigen zijn geweest,
al zal velerlei dwaze uiterlijkheid hem niet verborgen zijn gebleven. En nog aan het eind van zijn oorlogsboek toont hij een zekeren eerbied voor „den officier" in zijn essentieele innerlijke
gedaante, den door plicht gevormden en gestaalden mensch, al
gaat deze innerlijke gedaante schuil in den ruwen bolster van het
Junkertum 1). Hij mag bekrompen en dwaas zijn, maar onmiskenbaar is zijn doodsverachting, en in zijn vaandelgetrouwheid
en zijn eerbegrippen is een mystisch en ascetisch element, dat
eerbied afdwingt, omdat de lagere mensch erdoor wordt overwonnen door iets dat grooter is, grooter dan hijzelve. En
hierin kan men Kreutz bijvallen, zelfs na den oorlog en al de
noodlottigheid, die het mystisch koesteren van het feodale oor
heeft gebracht in alle landen. Wie absoluten moed heeft-logsidea
en onwrikbaarheid, heeft op één wijze tenminste gemeenschap
met een geestelijke en bovenpersoonlijke wezenlijkheid.
En toch: uit dezen beroepsofficier met zijn kennelijk feodale
sympathieën, is ten slotte het woedend verzet tegen den oorlog
losgebroken. Dát geeft zijn oorlogsboeken tusschen de andere
een eigen nuance. Die andere schrijvers waren verdwaalde burgers, hij daarentegen had eerst nog de prachtige illusie in zichzelven neer te slaan, dat deze oorlog de hoogste verwerklijking
van zijn leven was: de bijna religieuse offerdaad aan het vaderland. Het stijgend medelijden heeft dit in dezen officier gedaan.
In de grauwe gruwelijke werkelijkheid van het offensief, alleen
met zijn wegsmeltende troep, gedweeë offerdieren die hij telkens
weer den dood moest inzweepen, en die a l t ij d weer ging e n, -- is dit medelijden ten slotte onbedwingbaar geworden.
Als een klagelijk, eentonig, nooit-vermoeid refrein, als een snik
van den wind door telegraafdraden, huilt dit medelijden door de
beide deelen van zijn eerste werk: „arme kleinen en onmondigen", „arme zwijgenden en lijdenden ", „arme getrapten en ver
alleen bij getallen geteld, alleen middel en werktuig,-nedr",
en een werktuig in de stuntelige handen van enkel meedoogenlooze en verwaande dwazen. Want nog iets anders werd in dezen
commandeerenden officier onbedwingbaar: haat tegen de zinne1) De messias-officier die daar de wereld intrekt om de boodschap van vrede te
brengen, heeft twee discipelen gevonden, de vrouw van wulpschheid tot liefde
herboren, en de Junker-overste die duister voelt, dat deze „reine dwaas"
een hooger ideaal dient dan het zijne was.
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loosheid en de verwaandheid van hen die met al dit lijden hun
dom spel spelen, --- een haat die alweder typisch beroepsmatig
zich met bittere hevigheid concentreert op een bepaalde alles
flaschengrünen", de elegante-behrscndofikate:„
en geblaseerde officieren der staven en der verbindingslinies, die
den oorlog niet doorstreden, maar die den oorlog doordineerden
in hun veilige kwartieren, en die, tusschen twee neergeworpen
kaarten van hun avond-Bridge, in de telephoon snauwen „tot
den laatsten man", als uit een verbloedende loopgraaf een laatste
kreet om hulp of aflossing komt (en de opmerkzaamheid verzinkt
opnieuw in Bridge). En ten slotte is er nog een ander soort „onnoozelen", die Rudolf Kreutz met zijn medelijdende teederheid
omringt: het zijn de Don Quichotes van het officiersideaal, de
oude en onbekende kleine aanvoerders. Zij zijn niet flesschengroen en zonder getailleerde élégance; zij zijn grauw, uitgemergeld en aardkleurig als hun eigen mannen, zij ontvangen de zin
bevelen en geven ze ootmoedig-gedachteloos door, en-neloz
ze loopen, strompelen voorop naar den dood, reeds belemmerd
door ouderdomskwalen, oneindig aandoenlijk en oneindig heldhaftig. Het is deze soort, die, als zij in den breeden bloedstroom
van hun einde liggen (en ze eindigen bijna allen), nog brabbelen
over de voeding van morgen, de kas en de beste dekking voor
het regiment. Zoo valt voor den satyricus Kreutz het vechtend
leger bijna zichtbaar uiteen in twee helften: zij die door toeval of
heldhaftigheid alles lijden moeten wat te lijden is en die dit hul
ondergaan en soms groot worden door hun geduldige-pelos
aanvaarding, en zij die door toeval of handigheid niet lijden.
en die daarom onmiddellijk beginnen, dat verschrikkelijk lijden
der anderen te exploiteeren, in wie geen mededoogen is en zelfs
geen gedachte aan de anderen. Duizendwerf vervloekte Helden
met woorden en Andermans bloed! Maar lijdenden en niet lij-.
denden: onvolwassenen allen! En uit dit alles: uit dit visioen
van gelaten heldhaftigheid, die door de domheid wordt gehanteerd en zinneloos versmeten, daaruit rijst ten slotte de kreet:
geen oorlog meer, niet meer deze waanzin, van wier werkelijk
wij niets vermoedden, toen wij er zelf mee speelden en-heid
ons door de verguldsel-aesthetiek van uniformen en sportieve
manoeuvres lieten verblinden. De mensch moet leven, werken
en werkend volwassen worden. 1) Wie zal nu nog durven zeg1) Een Multatuliaansche wending! Eigenaardig is dat Kreutz' eerste boek
onder een uitvoerig motto van Multatuli uitgegeven werd.
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gen, dat deze verstompende afslachting de hoogere levens.
school is?
Kreutz is betrekkelijk vroeg door de Russen gevangen genomen
en heeft jaren lang de doffe ellende der Siberische gevangenkam
gekend. Daar schreef hij in 't geheim zijn aanklagende erva--pen
ringen neer. Op pakpapier geschreven, werd deze roman naar
Kopenhagen gesmokkeld, kwam daar in handen van den grooten
uitgever Gyldendal, werd vertaald en heeft in Denemarken, blij
drukken in weinig tijd, in het laatste oorlogsjaar een-kensd10
sterke werking uitgeoefend. — Na zijn terugkeer uit Siberië
stelde hij ook de ervaringen van het Siberische gevangenkamp
te boek : de andere strijd, de in seconden afgedeelde strijd tegen
waanzinnig-makende verveling, grauwheid en heimwee, terwijl
de onbestemde bedreiging van de Revolutie steeds wurgender
rond de weerlooze gevangen officieren zich samentrekt. Beide
oorlogsboeken zijn kennelijk innerlijke biographiën. Daardoor
hebben ze. wat de zuivere kunstwaarde betreft, niet gewonnen.
Men voelt steeds, dat hier nog een onbedreven schrijver aan het
werk is, tot verstikkens toe overvuld van wat hij wil zeggen, en
door twee drangen verdeeld, die niet tot harmonie samensmelten: te beelden wat hij heeft g e z i e n, maar meer nog: te overtuigen met de conclusies waartoe hij zich zelf heeft doorgeworsteld. Maar in dezen brandenden overtuigingsdrang grijpt Kreutz
in zijn onbedrevenheid soms naar verdachte kunstmiddelen, romantische rhetoriek van zeer ouderwetsch-Duitsche soort, een
vaderlandsche-vlag soort die nu t e g en dat vaderland aangewend wordt, een opgedreven mystiek, een soms jongensboek
achtige sentimentaliteit. Maar daar tusschendoor uit zich de ge
schrijver, voortdurend met bijna argelooze natuurlijkheid -boren :
de man die menschen ziet en ze met enkele trekken voor altijd in
de herinnering kerft, en een lange rij van soldaten- en officierentypen komt tot leven. Kortom, beide boeken scheiden zich onharmonisch af in twee gedeelten: de ruwe en heftige werkelijk
waarin de scherpe schuine lichtstraal der satyre-heidrmlus,
bijna nooit ontbreekt, en de moeilijke, door lange meditaties onderbroken evolutie van de hoofdfiguren, die in beide boeken Oostenrijksche officieren zijn uit feodale omgeving (Zillner in „die
Grosze Phrase" 1), Baron Von Riedammer in „die Einsame
Flamme" 2) ). Moeizaam wikkelen zij zich los uit de gulden illusies van hun vroeger leven. Zeer moeizaam zelfs. Er zijn telkens
1) Rascher, Zürich 2 din. 2) Egon Fleischel, Berlin.
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wederkeeren. Nog middenin „die Gropze Phrase", wanneer de
eerste onwerkelijke geestdrift reeds lang is uitgedoofd, erkent
Zillner „dat op het altaar des vaderlands stroomen bloeds ten
offer moeten vloeien, en dat dit goed is". ~ Maar, waarom al die
dwazen en al die exploitanten erom heen, die op deze somber heilige offerplaats enkel zich zelf zoeken? Wat doen zij daar? — Tot
ook dit geloof aan het vaderland zelf in den mateloozen moord
der Karpathen-offensieven ten onder gaat. -- En het boek eindigt
met het weemoedig teeder visioen van spelende kinderen in een
stadspark in Weenen, in de gouden middagschemering (Zillner
is invalide geworden). „Heilanden der toekomst" zijn zij ! 1) Zij alleen zijnde zuivere akkers waarin het zaad van nieuwe gedachten
gedijen kan tot nieuwe en betere menschelijkheid. De anderen zijn
reeds zoo hopeloos bedorven, Hoewel in „die Einsame Flamme"
een andere figuur optreedt, is de innerlijke geschiedenis van deze
figuur niets dan de voortzetting van Zillners geestelijke evolutie.
Zillners eindconclusie is het uitgangspunt van Von Riedammer.
„De eenzame vlam" brandt in hem temidden van den stilstaanden
poel van kleine verschrikking, die een Siberisch gevangenkamp is.
Menschen worden er tot kleine duivelen, die elkaar kwellen van
minuut tot minuut. Die vlam heeft de idealen van zijn jeugd ver
maar ze brandt verder nog en verteert ook zijn kleine men--terd,
schelijkheid. Ten slotte brandt zij rein en strak. De symbolische bedoeling is duidelijk: dit is de vlam der charitas die het lijden in één
enkele ziel heeft gewekt (terwijl dit lijden in andere zielen de duisternis slechts doffer maakt). De charitas die vriend en vijand om
een ontwikkeling, of lievereen bedoeling tot ontwik--vat.—Hiers
keling, die typisch is voor de mentaliteit der oorlogsschrijvers. Zij
bewijst dat in alle rassen en landen de geestelijke reacties eender
zijn geweest, — en er is eigenlijk geen eenvoudiger bewijs voor
het recht van alle internationalisme. -- Na de ervaring en na de
gebiechte ervaring, — de drang tot de bezinning over deze ervaring, de drang tot het samenvattend symbool, dat tevens een af
symbool moet zijn. De drang tot iets, een grooté ge-wernd
een machtige gestalte, die als een bezwering moet werken-dachte,
en versperrend aan de poort der toekomst oprijzen kan, een
overweldigend „dat niet meer ". ~ Zoo Barbusse met zijn Clartébeweging, Duhamel met zijn meditatieboeken. Maar typeerend
is ook, dat in dezen drang bij allen meer ongeduld is, een hijgende
1) Wij hebben reeds meer gewezen op het verband dat er bestaat tusschen de
sterk herlevende kinderlitteratuur, en de stemming en ervaring van de laatste
jaren. Hier ziet men, typisch, dit verband direct en openlijk aangegeven.
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angst voor herhaling, dan wezenlijk-diepste menschelijkheid. -- Duhamels „Martyrs", beeld van het direct geziene leven,
staat ten slotte ver boven zijn latere meditaties, de zwakke geestelijke grondslag van Barbussé s Clarté-beweging is ternauwernood verborgen gebleven, en ook dit Messianisme, dat het laatste woord wil zijn van Kreutz' groote ervaringen, doet als gefor.
ceerd en onrijp aan, en ontwricht door enorme sentimentaliteiten.
Men voelt den opgejaagden drang er toe, doch de heilige werke
zulk een Messianisme blijft ontbreken. En dit is-lijkhedvan
natuurlijk. Menschelijke haat tegen den oorlog, menschelijke
ernst en menschelijke liefde, scheppen den mensch nog niet tot
heiligheid om, -- en wanneer de mensch als kunstenaar zulk een
heilige tot leven zal willen brengen, dan moet hij noodzakelijk
falen. Om dit te volbrengen, schijnt iets anders noodig, iets
dat men wellicht de aangeboren zielsrijpheid noemen kan. Er is
nog een andere innerlijke breuk in het laatste oorlogsboek van
Rudolf Kreutz. Terwijl hij eenerzijds het geloof in de menschheid
vooruitstoot en forceert tot in de verte van een onwerkelijk
Messianisme, blijft de satyricus in hem den scherpen blik op de
hopelooze bitterheid der werkelijkheid behouden. Hij die optimistisch overtuigen wil, blijft onveranderlijk pessimistisch schil
zou men kunnen zeggen. — Deze revolutie in Siberie!-dern,zo
Gruwel van losgelaten en onbetrouwbare roofdieren, die in
steeds nauwer kringen het weerlooze kamp omsluipen. En dezelfde „Kleinen en onmondigen", door wier lijden in het veld zijn
hart van medelijden bijna brak, toonen zich even dwaas en even
wreed, wanneer het toeval hun de macht toewerpt. De wellus
machtspreuk: „zal worden doodgeschoten" nemen zij gretig-tige
en zielsvroolijk over.
Na „die Einsame Flamme" schreef Kreutz nog een bundel kostelijke satyrische novellen — „die Vereitelte Weltuntergang ".
— Nu de groote menschlievende bedoeling hem niet boven zijn
kracht opjaagt, komt zijn kunstenaarsschap tot een harmonische
ontwikkeling. En het toont zich in volkomen rijpheid, in het
kleine meesterstuk dat hij -- gelukkig toeval — aan dit tijdschrift
aangeboden heeft, en dat de lezer in deze aflevering zelf kan
lezen: „der Verbrecher Siebenhirt". — Al wat den litterairen
aanvang van dezen officier-schrijver bemoeilijkte, is hier ver
wat hij reeds van nature bezat, komt hier tot-dwen,—al
kracht, en wat hij aandoenlijk bedoelde maar slechts onbeholpen
verwerklijkte, komt hier spontaan en als spelend tot uiting.
Men kan niet aarzelen, deze novelle een der beste voorbeelden
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te noemen der moderne Europeesche schriftuur, — modern
vooral door de gespannen intensiteit der beschrijving, waardoor
alle levenlooze dingen een organisch leven aannemen, waarin
menschen krachten worden en krachten bijna menschelijk bewust. -- Een flesch houdt redevoeringen, een hongeroproer
wordt een bewegende wolk, „aan welks randen krachteloos de
politieagenten kleefden ", etalage-cijfers zijn als getrokken
zwaarden, een oude halfverhongerde professor wordt een golf in
een schuimend element..– Hier is een geïntensifieerde beschrijvingskunst, een transpositie-kunst beter gezegd, — die inderdaad
meer mogelijkheden voor de toekomst biedt, dan de gansche
beschrijvingsverfijning van het vroegere realisme, en het is
merkwaardig, dat een der eenvoudigste schrijvers der DuitschOostenrijksche litteratuur hier onbewust tot een expressionisme
komt, dat sterker is dan één der pretentieuse avant-garde paladijnen der Duitsche litteratuur vermocht te bereiken. Enkel om
hij van nature enkel schrijver is, en het talent in deze dingen-dat
steeds beslist..-- En wij zwijgen nu van wat kostbaarder is dan
dit alles en onvergankelijker: heel de wereld van weemoed en
lijden, die in dit vroolijk verhaal van een plunderenden professor
verborgen ligt, de zware snik waarom „d i e Welt s o i r r s inn i g t rau r i g ist", die door een prachtigen en heldhaftigen
lach voortdurend overstegen wordt.
Doch de lezers zullen dit kleine ontroerende meesterwerk, dat
als 't ware aan den nood van de schoone stad Weenen ontwrongen is, zelf lezen. Het doel van deze weinige regels was vóór
alles, de geheele schrijversfiguur van R. J. Kreutz bij den lezer
even in te leiden.
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DOP BLES
Théátre des Champs Elysees. Les Ratés door H. R. Lenormand.
Prof. Freud heeft onlangs verklaard, dat de wetenschap feitelijk
niet ontdekt maar slechts de wetenschappelijke waarde bepaalt
van het intuïtieve weten der kunstenaars, terwijl Prof. Ferri
zegt: Het is de roeping noch de plicht van den kunstenaar, om
de wetenschap te dienen; zijn arbeid dient de wetenschap als
hypothese voor te gaan. Doch naast deze roeping van den kun.
stenaar staat nog als taak voor de kunstgevoelige, het zwakke
talent, de bescheiden kunstenaar, die weet uit zich zelf slechts
middelmatige scheppingen te kunnen voortbrengen, de niet ab
opdracht, om bekendheid te geven aan actueel-solutnez
wetenschappelijke ontdekkingen, hiervoor — zoo 't kan -- geest
te wekken, en aldus zijn werk te doen zijn: hetzij de ge--drift
wetensvolle bewerking van een erkende idee, de gevoelige artistieke uiteenzetting van een wetenschappelijke waarheid, of de
aanschouwelijke commentaar op een theorie. De waarde van het
dus verkregene kan hierdoor geheel buiten de litteratuur gelegen
zijn. Het hangt hier geheel en al af van de dichterlijke bewogen
welke het wetenschappelijke geval bij den auteur verwek--heid,
ken kon, in hoeverre hier litterair werd bereikt.
De heer Lenormand is geen kunstenaar, wiens lichtend profetisch
vermoeden eens voor de schuchter volgende wetenschap het
voorvoelde weten zal blijken; de heer Lenormand is eer de zeer
begaafde gevoelige mensch, die dank zijn bestudeeren meer
schenken kan dan een enkelen gevoeligen zin of verrassende
vondst, die dan wel 't verrassende van plots oplichtende schoonheid kan dragen, maar toch nimmer openbarend zal zijn. Want
zijn woord zal steeds de heilige huivering der herinnering aan
angstig doorleden zielsgebeuren missen. Bij hem toch groeit het
gebeuren niet uit het donkere leven op, maar voornamelijk uit de,
't zij met het hart, opgenomen litteratuur.
De gewetensvolle wijze waarop hij zijn methode toepast, doet
ons zijn werk boven alle uitingen van zwakke persoonlijkheid
stellen, en hoewel ons zijn Terres Chaudes en Le Simoun liever
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zijn, gunnen wij hem gaarne blijvend het succes met Le Temps
est un songe, zoolang althans Einstein's theorie in de mode is, en
ook de erkenning van Le Mangeur de Rèves, als verdienstelijke
theatrale vulgariseering van Freud's theorie.
Alleen moest een ernstig mensch, een beschaafd kunstgevoelige
als de heer Lenormand beseffen, dat het 1 e e d van het leven
te heilig is, om verwerkt te worden als een wetenschappelijke
theorie.
Zijn Les Ratés toont, dat hij Larousse en Dostoievski serieus bestudeerde als „1'homme actif", maar hij heeft niet begrepen, dat
Larousse niet alles zegt, wanneer hij aldus définiëert: ,,raté:

artiste, qui faute de talent ou de chance n'a pas réussi".
Dat men nog geen raté is, wanneer men zijn spelen niet opgevoerd ziet, wanneer men geen engagement bij een theater vindt,
het leven van den heer en mevrouw Lenormand zelf had hem dit
kunnen bewijzen. Het is wonderlijk-naïef, het toont zoozeer den
theoreticus, den studie-man in dezen dramaturg, dat hij het eigen
leven als uitgangspnnt dorst te nemen voor zijn „Les Ratés",
zonder te beseffen dat Nietzsche's opdracht „aux hommes actifs",
die hem „Terres Chaudes" als „très humble jalon dans une
brousse encore mal défrichée" deed schrijven, hier niet geheel en
al vergeten mocht worden: En wel dit: dat honger en ellende, niet
minder dan de verschillende klimaten, op de instincten, den geest
en het hart van de menschen inwerken, en dat gedurende het
gebrek lijden een psychische en geestelijke verwording plaats
heeft, „des deformations psychiques, qui donneraient déjà trop a
faire au plus actif".
Wij veroordeelen „Les Ratés" in zijn noodwendige mislukking.
De ironie ontbreekt, de waarachtige ironie, en wel omdat deze
een zekere belijdenis is van het ideaal, juist in de schijnbaar
meedoogenlooze aanvaarding der realiteit. Ironie is de uitgesproken miskenning van 't ideaal, miskenning ter verheimelijking,
het is het treffen met eigen hand, al wat te dierbaar is, om door
vreemde vingers beroerd te worden. Om ironie te schenken, de
smartelijke en troostende ironie, moet men de wonde der werke
diep in 't hart voelen branden, als 't schroeiend ver -lijkhedvn
naar 't ideaal. In „Les Ratés" ontbreekt deze ironie geheel-lange
en al, omdat hier als werkelijkheid het koel geobserveerde en
bedachte gegeven werd, omdat hier, te veel, zoo niet alles, van
litteratuur, tot — 't zij vaak poëtische — litteratuur keerde. Hier
ratés, die aldus werden, door een foutieve berekening van kosten, door een al te berekend middel van den auteur.
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Hier geen fatale noodwendigheid, hier geen machtelooze strijd
om zich uit het drijfzand van eigen noodlot te heffen, hier eer het
tegendeel, een moedwillige miskenning van natuurlijken levensloop om den ondergang te forceeren. Hij wilde een Fransch
ver-talen van 't Russisch wezenlijke bereiken.
Lenormand heeft gemeend de uiterste mogelijkheden van de
Russische ziel, in voorzichtige dosis zijn objecten te kunnen injecteeren, en door de bedrijven in 14 tafreelen te verbrokkelen, de
psychologische sprongen of bokkesprongen, de diepe kloven
van het ongemotiveerde, voor goed aai 't oog te onttrekken.
Er worden gedachten uitgesproken van onpeilbare schoonheid,
maar te Russisch om door den auteur zelf begrepen te worden.
Indien hij de uitgesproken gedachte van de „Hij": „Ik zou mijn
ziel willen bezoedelen om jou, nu je zondigde, meer nader te
komen ", indien de heer Lenormand deze woorden in hun heiligende liefde, in hun vollen diepen openbarenden zin ver
hij zou ze niet als woorden onder woorden, die bij-moedha,
het uitspreken vergaan, hebben neergeschreven. Zij zouden
hier onuitgesproken zijn gebleven of schier tegengestelde richting aan den tragischen neergang hebben gegeven.
Dagelijks leest men van nieuwe uitvindingen; de heer Lenormand
kan bezwaarlijk over gebrek aan stof klagen. Maar gelijk het
wetenschappelijke onderwerp gewetensvolle bestudeering ver
-langt,zo
verlangt het Leven, dat men tot haar komt.
Ook al zou men uit Dostoievski een Ratés- brevier van sublieme
schoonheid kunnen saamlezen, toch, door zijn werken te lezen, en
Larousse na te slaan, wordt niet de schepping geboren, die onverbiddelijk eerbied voor het levende, waarachtige leed eischt, die
meer vraagt van den auteur dan zijn kennis, zijn papier en inkt.
Nu Marie Kalif Georges Pitoëff in haar geboorteland introduceerde, kan ons de keuze van 't stuk niet verbazen, die r afgescheiden van de zeer betrekkelijke waarde -- reeds om de bezetting der hoofdpersonen onverdedigbaar was.
De „Hij" werd als „de altijd denkende ", de „Zij" als de intuitieve
gedacht. In deze bezetting echter werd de Zij „een Hollandsch
lief hebbende, overdenkende vrouw ", en de Hij een Russisch
gevoelsmensch ! Dus speelden zij feitelijk elkaars rol, immers hier
was de vrouw de Noordsch cerebrale, en de man het Slavische hart.
Wat de tooneelbouw en regie betreffen, het te groote Holland-
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sche tooneel verstoorde al te zeer. Toch hebben wijde stemming,
het van Gogh-tragische bewonderd dat Pitoëff in enkele tafreelen wist te bereiken, en zeer treffend in 't persoonlijke der opvatting was de wijze waarop hij in de provinciale foyer-scène tot
aan het groteske, maar ook niet verder gaand dan tot-aan, wist
te realiseeren.
Marie kalif, die wij met tusschenpoozen van enkele jaren in werk
van Claudel en Lenormand zagen, heeft onze overtuiging slechts
versterkt, dat zij, met haar beperkt en vlak talent, dat ten volle in
Maeterlinckvoordrachten zich ontplooien kon, niet ten tooneele
moest verschijnen.
Hoe gaarne ook wij, als Hollander, de Parijsche tooneeltoestanden zouden willen beschuldigen, gelooven wij werkelijk gebrek
aan talent — alleen in 't passieve vermag zij een zekere aan
te beelden -- de eenige reden, waarom zij nimmer-doenlijkh
een plaats op 't Fransche tooneel kon veroveren. Haar optreden betreuren wij te meer, zoo hierdoor mevr. Pitoëff niet tot
ons kwam, het ongemeene talent dat wij zoo gaarne bewonderd
hadden voor en aleer zij officieel tot ster promoveert. Want dan
gaat onvermijdelijk veel subtiele schoonheid van het onbewuste
voor goed te loor.

FJEDOR DOSTOJEWSKIS BEDEUTUNG ENZ.
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FJEDOR DOSTOJEWSKIS BEDEUTUNG FLIER
DIE GEGENWAERTIGE KULTURKRISIS
VON

PAUL NATORP,
Prof. an der Universität Marburg

Wenn ich zu Ihnen reden will von F j e d o r Dost ojewskis Bedeutung für die gegenwärtige
Krisis der abendländischen Kultur, so ist
damit schon gesagt, dass es mir jetzt nicht zu tun ist um
Dostojewski als S c hr if t stell e r. Ich bin nicht Literat, und Dostojewski ist weit mehr als nur das. Ich ver
nicht Russisch: schon das wäre verhängnisvoll,-steh
wenn es gälte ihn als Schriftsteller zu kennzeichnen und
zu würdigen. Aber Dostojewski wollte nicht bloss für
Russland geschrieben haben, sondern für die Mensch
wollte, in allem, worauf es ihm wesentlich an--heit.Er
kam, schlicht als Mensch zum Menschen gesprochen
haben, in keiner Sprache, die nicht, wenn es sein könnte,
jedem verständlich wäre.
Meine Haltung zu ihm wird auch nicht die des Ps yc-h o 1 o g en sein. Ich bin es nicht, oder nur sehr nebenher, aber auch Dostojewski ist es nicht, seiner wesentlichen Absicht nach; er hat sich mehr als einmal nach
diesem Sinne ausgesprochen. Wohl ist er-drücklihn
ein Seelenkundiger und ein Seelenkünder hohen Ranges;
er ist wie kaum ein zweiter hinabgetaucht in Tiefen der
Menschenseele, die keiner vor ihm ermessen hatte. Aber
seine eigene Haltung ist nicht die des psychologischen
19
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Beobachters und Ergründers. Nicht das lebendige Leben der Lebensunmittelbarkeit zu entreissen, es unter
ursachliche oder sonstige Kategorieen und Gesetze zu
zwingen, nach solchen in Klassen zu ordnen, berechenbar und bestimmbar, beherrschbar zu machen, ist seine
Absicht. Nicht irgend welche Logisierung des Psychischen ist bezweckt (und nur das wäre im eigentlichen
Sinne Psycho-logie), sondern viel eher umgekehrt
möchte er, was sonst unter logischen, ethischen, ästhetischen, religiösen Kategorieen aufgefasst wird, zurück
Unmittelbarkeit, in die volle Indivi--verstznid
duität, das heisst wörtlich Ungeteiltheit, Unteilhaftigkeit des lebendigsten Lebens der Psyche. So aber zielt
sein Ergründen und Darstellen des Menschen — und
nur mit dem Menschen hat er es zu tun — stets auf ein
und dasselbe Letzte: das unzerstückte Ganze
de s M en s c h s eins. In allen seinen Einzelphasen,
durch sie hindurch, sucht und sieht er nichts andres als
dies, erkennt es darin zugrundeliegend und durch alles
durchscheinend. Er sieht es im Schlichtesten, scheinbar
Aeusserlichen, Alltäglichen, Gemeinen, Niedrigen nicht
minder, sondern fast mehr als im Seltenen, Eigengearteten, Hochhervorragenden, im kaum zur Oberfläche
Dringenden, Innerlichsten, Eigensten. Einem Goethe
ist es bewusst, dass alles Vergängliche, Sichtbare oder
sonst von aussen her Erfassliche nur Gleichnis ist eines
Unvergänglichen, Unsicht-und Ungreifbaren, wie er
sagt „Unzulänglichen", darum Unbeschreiblichen; bei
Dostojewski scheint es im Gegenteil, als ob in allem
noch so Flüchtigen, Oberflächlichen, daher jedem Geläufigen, alltäglich Gewordenen das Ewige nicht etwa
tief verborgen, sondern dem einmal dafür hellsichtig
gewordenen Auge offen zu Tage liege und nur beachtet und herausgehoben sein wolle. Seine Menschen
daher streng unterschieden sein von-zeichnugwl

FLIER DIE GEGENWAERTIGE KULTURKRISIS

291

allem im gewöhnlichen Sinne Realistischen und etwa
Impressionistischen, das man bei ihm hat finden wollen.
Sie hat damit nur eine oberflächliche Aehnlichkeit. Man
bestaunt die psychologische Treffsicherheit Dostojewski'scherZeichnung des Menschen in jedem Stadium etwa
der Trunkenheit, der Liebesraserei, der epileptischen
Ekstase, desTraumsund des unbewachtenWachlebens,
der Halluzination, der geistigen Umnachtung und Ver
jeder Art, der Sünde in jeder Gestalt bis zur-krampfung
losgelassenen Wut des Verbrechens, und dann wieder
der reinen Ursprünglichkeit der unberührten Kindesseele, der Knaben- und Mädchenstimmung in den Jahren
der Reifung — aber auch der politischen und sonstigen
Massensuggestion, im Feinsten des unmittelbaren Hin und Herüberwirkens im Gespräch und allem wechselbezüglichen Handeln. Gewiss spricht er dabei oft genug
Selbsterfahrenes aus; doch empfindet man, es brauchte
von dem allen so gut wie nichts ihm draussen im Leben
oder bei sich selbst begegnet zu sein, sondern alles fliesst
ihm aus den Tiefen einer Innenschau; es ist, gerade
in allem Letzten und Wesentlichen, „expressionistisch"
vielleicht mehr als das meiste von dem, was sich als aus
letzten Innengründen hervorbrechend gibt. Es ist, am
fühlbarsten auf den Höhepunkten seiner Darstellung,
etwas wie prophetische Vision, was sich da
ausspricht. Es ist nicht bloss er, D o s t o j e w s k i, der
das alles wie im Wachtraum erlebt und nun heraussprudelt, sondern es ist der M e n s c h, der e w i g e
Mensch, der das alles, durchaus nicht traumhaft sondern
in wachster Wirklichkeit, lebt, tut, leidet und darum
aussprechen muss, nur für diesmal gerade ihn sich zum
Sprachrohr gewählt hat. Es ist das eine, ewige Ga n z e
des Menschseins, das sich darin, hellsichtiger als sonst,
selbst erfasst und sich selbst davon Rechenschaft gibt.
Darum ist Dostojewskis Darstellungsart ob j e k t iv
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in einem äusserst selten sonst erreichten Grade; sie hat
nichts von dem Subjektivismus der Romantik. Karl
N ö t z e 1 kennzeichnet in andrer Hinsicht (davon wird
noch zu reden sein) Dostojewskis Haltung durch das
Merkmal der „Voraussetzungslosigkeit" ; es trifft ganz
auch im eben umschriebenen Sinne zu, im Sinne der
unbedingten Nichtvoreingenommenheit durch eigene
Stimmungen und Erregungen oder durch irgend eine
ihm voraus feste Stellungnahme sei es theoretischer
Ergründung oder ethischer oder künstlerischer Forderung oder religiöser Ausdeutung und Wertung. Es ist
eine so reine Selbstdarstellung des Menschen, des ewigen Menschen, wie sie nichtleicht
sonstwo zu finden ist.
Es war dies deshalb so stark und in einer für manchen
vielleicht nicht nötigen Ausführlichkeit auszusprechen,
weil es nicht allgemein erkannt zu sein scheint, dass
genau in dieser Eigenheit Dostojewski'scher Darstellung die Bedeutung wurzelt, die dieser Romanschreiber
für uns hat. „Für uns ", das will sagen: für die gegen
für die tiefgreifende Kr is i s-wärtigeW1nd,
der sich so nennenden ‚Ku 1 t u r", die, in der Menschheit des Abendlands schon seit einigen Jahrhunderten
vorbereitet, jetzt nahe vor dem Punkte steht, wo der
Umschlag erfolgen muss. Hat davon Dostojewski ein
Bewusstsein gehabt? Ich glaube ja. Er hat den schon
nicht mehr aufzuhaltenden Einsturz des babylonischen
Turmes bestimmt vorhergesagt. Er sieht schon im Geiste
die Ströme Blutes, durch die die europäische Menschheit zu waten haben, in denen sie, wie bisher im Alkohol, ihre Angst und Qual zu ersticken suchen werde.
Den allzu getrosten Glauben an den sicheren Aufstieg
der Menschheit dank dem unaufhaltsamen Siegeszuge
der Wissenschaft und Technik der Naturbeherrschung
und der damit notwendig zugleich wachsenden Weis-
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heit wirtschaftlich-politischer wie volkserzieherischer
Organisation — diesen stolzen Glauben hat Dostojewski nicht gehegt. Den Traum eines, sei es in aller
Stille gleich dem Sonnenlicht vor Tag unmerklich aber
sicher heraufrückenden, oder allenfalls in einem kurzen
Gewittersturm sich durchkämpfenden leuchtenden Tages der Menschheit im brüderlichen Verein der Völker
und Volksklassen, einer daraus erfolgenden gänzlichen
Abstellung oder doch beträchtlichen Linderung der
namenlosen physischen, geistigen und sittlichen Nöte
nicht bloss einzelner Schichten sondern aller, in selbstverständlicher gegenseitiger Hilfe und sittlich- rechtlicher Gleichachtung aller, die Menschenantlitz tragen;
der nahen Erfüllung der evangelischen Verheissung:
Ehre Gottes in der Höhe, Frieden der Menschheit auf
Erden dank dem guten Willen aller gegen alle — diesen
schmeichlerischen Traum hat Dostojeswki entweder
nie geträumt, oder er ist aus ihm sehr bald wieder jäh
erwacht. Die Zustände gerade der russischen Mensch
schwersten eigenen Schicksalen ihm in nur-heit,dn
zu greller Deutlichkeit vor Augen traten, die Unbestechlichkeit seines nichts fraglos hinnehmenden und
an nichts bloss von aussen her seine Fragen richtenden
Wahrheitsgewissens machte es ihm unmöglich, sich in
solch schöne Träume zu wiegen. Aber auch die fröhliche Tatbereitschaft eines Maxim Gorki ist ihm fremd.
Wohl teilt er ganz mit diesem die innige Ueberzeugung
von dem unzerstörlichen Kern des Guten in dem auch
von ihm heiss geliebten russischen Menschen, in all sei
Verkommenheit und schier unglaublichen Chaotik.-ner
Nicht zu ertöten ist in ihm der Glaube an die hohe Berufung, an die unverwüstliche Jugendkraft dieses von
den verhängnisvollen Irrungen des Westens nur an der
Oberfläche berührten, immer doch natur- und gottnah
verbliebenen Volks. Aber seine Hoffnung stützt sich
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auf ganz und gar nichts Aeusseres. Alle noch so fein
erklügelten äusserlich gesetzlichen, organisatorischen
Massnahmen würden den Menschen eben nur von aussen umschliessen; an seine Seele reicht nichts heran, als
was, aus der Seele des Mitmenschen geboren, sie zu
ergreifen und von innen her zu wandeln vermag. Nicht
die edelsten Kräfte des begreifenden Verstandes, des
entschlossenen Tatwillens, nicht die erhabensten bloss
menschlichen Schöpferkräfte sind dem bis tief in sein
Innerstes gedrungenen, schliesslich sittlichen Verderb
des Menschen gewachsen. Nur aus der gemeinsamen
letzten, innersten Wurzel des Seelenlebens, aus dem
tief in es versenkten Saatkorn des Göttlichen
in ihm kann das Heil ihm erwachsen; einzig dann würde
der Mensch auch seinem äusseren Leben die Form zu
finden wissen, die seinem innern Wesen gemäss ist und
dem zarten doch unzerstörlichen Saatkorn den nötigen
Schutz auch nach aussen zu bieten imstande ist. Nicht
die Kultur Altindiens, Chinas, Griechenlands, des abendländischen Mittelalters hat den altindischen, chinesischen, griechischen, mittelalterlichen Menschen, sondern nur dieser Mensch hat diese Kultur schaffen können. Und nicht ursprünglich aus den Kräften des
Intellekts und des Willens, selbst nicht aus der beiden
überlegenen und schliesslich gebietenden Schöpferkraft
der freien Gestaltung, jener von Goethe hochgepriesenen „stolzen Gewalt Her Formung" (vis superba formae), sondern allein aus dem letzten, tief verborgenen
göttlichen Grunde der Menschenseele heraus ist
je der Mensch, ist der Go t t im Menschen erwacht,
hat dann erst jene in sich reichen und wertvollen aufbauenden Kräfte des Menschentums in seinen Dienst
genommen und ihnen die menschliche, die got tmenschliche Seele eingehaucht.
Doch wenn man nun diese Antwort ernster durchdenkt,
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so findet man sich bald in noch tiefere Gründe zurückgewiesen. Welches denn ist die innerste seelische
Kraft, von der wir sprachen, im Unterschied von jenen,
für sich gewiss auch hohen und heiligen Kräften des
Menschtums? Der Unterschied ist kein geringerer als
der des Unendlichen und des Endlichen. Endliche Kräfte sind endlichen Aufgaben gewachsen; es
gibt aber noch einen letzten Grund des Seelischen im
Menschen, der allem Endlichen entrückt, vom Hauche
des Ueberendlichen, Göttlichen unmittelbar berührt,
ihm wesenhaft zugekehrt ist. Darum will die Seele des
Menschen zuletzt in keine Schranken der Endlichkeit
gebannt bleiben; für sie bedeutet Knechtung schon
jede Begrenzung auf bloss endliche Ziele und Aufgaben. Alles Endliche endet eben; Endlichkeit besagt:
einmal und irgendwie Nicht-mehr-sein, jedes solche
„Nicht" aber empfindet die ihres unzerstörlichen J as i n n s bewusst gewordene Seele des zum vollen Leben
erwachten Lebendigen selbst als nichtig; das echte,
alles Ja ausstossende Nein kann sie gar nicht gelten
lassen, ausser für das Nein selbst; die Verneinung alles
Nein aber bedeutet schon Verneinung der Endlichkeit, Anerkennung, zuletzt alleinige Anerkennung des
Ueberendlichen nicht bloss als überhaupt und an
sich, sondern für sie daseiend, in ihrem eigenen, ihr
selbst unwidersprechlich bewussten Sein sich bezeugend und somit ihr kund und offenbar. S ein bedeutet für alles, was im besonderen ist, Teilhabe an dem,
seinem ganzen Sinn nach schliesslich einzigen, mithin
allbefassenden, selbst des Nichtseins in jedem Sinne unfähigen Ur-Sein. L e b en aber ist eben dieses Sein,
sofern es sich selber weiss als diesem einzigen, allbefassenden Sein zugehörig, in seiner Ewigkeit ewig gegründet, darum seinem letzten Wesen nach unverletzlich, keines Abbruchs, keiner Zerstückung fähig. Alles
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besondere Einzelne an ihm kommt und vergeht, aber
das ist nur Gelebtes, nicht das Leben selbst. Jenes alles
liegt vor und unter ihm gleichsam ausgebreitet in der
Zeitlinie und in räumlicher oder raumartiger Erstrekkung, es selbst aber, sein sehender Blick, ist etwas
durchaus anderes, es ist in der Zeitlinie, in der räumlichen Erstreckung überhaupt nicht zu suchen. Versucht
man doch, es sich unter räumlichem Bilde zu versinnlichen, so darf man es nur ganz ausserhalb, gleichsam
vertikal zur ganzen Ebene des Erlebbaren suchen, einer
ganz andern Dimension angehörig, der Dimension eben
des Ueber-Zeit-Räumlichen. Darum aber ist a 11 e s
Leben sich heilig, es weiss sich selbst, wofern
es sich überhaupt weiss, in seiner letzten Wurzel überendlich und damit allein voll lebendig. In dieser Ueberlegenheit über Zeit und Raum bleibt es in sich ganz
unberührt vom Vergang des bloss endlich Erlebten und
Erlebbaren. Darum darf es sich unerschrocken darbieten allem bittersten Leiden, aller drückendsten Mühsal,
allem heissesten Kampf, es darf, es muss, je fester es
sich seines ewig unangreifbaren ja-sinn bewusst ist,
um so mutiger entschlossen allen Widerspruch, alle
härteste Dissonanz des zeit-räumlichen Daseins und
Geschehens, alle Sünde sogar und allen Fluch der Sünde
auf sich nehmen, es weiss, es m u s s in das alles getrost
hineingehen, um durch es alles hindurch seinen Sieg
zu erstreiten, gerade an ihm sein ewiges Selbst zu bewähren und darüber zu triumphieren. Erkennt es sich
aber so, wird es dieser reinen Gegenstellung gegen alle
Endlichkeit sich erst ganz bewusst, dann wird es ruhig
verzichten auf jede endliche Lösung der Dissonanz in
reinen Einklang, auf den endlichen Ausgang alles Leids
in Freude, aller Mühsal in die Befriedigung bleibender
Gestaltung, alles Kampfes in Frieden und Aussöhnung,
aller Sünde in innere Lossprechung und Entschuldung.
,
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Es wird die endliche Lösung, eben als endliche,
verschmähen und dem Fortgang ohne Ende, selbst um
den teuren Preis des nie erreichten oder auch nur näher
rückenden Zieles, den Vorzug geben, weil in der gänzlichen Erhabenheit über all solche Scheinlösung erst
die Ewigkeit, die Ueberendlichkeit des letzten, tiefsten
Lebens der Seele sich beweist.
Habe ich Dostojewski recht gelesen, so ist mit dem
Tiefsten in ihm keine andere als diese Haltung vereinbar. Nicht ein Zusammenlaufen aller Strahlen in einem
Punkt (K o n v e r g e n z), sondern Auswickelung des
Strahlenkreises um einen bloss gedachten, nicht gegebenen Mittelpunkt, wie in eine unendliche Spirale, und
zwar nicht in nur einfacher, ein- oder zweidimensionaler,
sondern unendlichfacher, ja ich wage zu sagen unendlich-dimensionaler Unendlichkeit: das etwa möchte, in
einem mathematischen, vielmehr schon hochübermathematischen, vom Mathematischen nur den Ausgang
nehmenden Symbol ausgedrückt, die letzte Lebensansicht Dostojewskis bezeichnen. Unmittelbar formuliert findet man das bei ihm allerdings nicht; er spricht
niemals die Sprache der Philosophie. Aber recht vieles,
nein alles in ihm weist in diese Richtung und ist mit keiner anderen letzten Voraussetzung verträglich. Nötzels
Kennzeichnung der Eigenheit Dostojewskis durch das
Merkmal der „Voraussetzungslosigkeit" lässt diese
weitestgehende Deutung nicht bloss zu, sondern fordert sie, wie mir scheint. Denn jeder endliche Abschluss
würde sofort unüberschreitbare Voraussetzungen
schaffen. Völlig voraussetzungsfrei ist allein die gänz-

liche Erhebung über jede endliche Abgrenzung.
Als für das Gesagte beweisend möchte ich an erster
Stelle die eigen ergreifende, tief angelegte kleine Dichtung Dostojewskis in ' Anspruch nehmen, die den
Titel trägt: „Traum eines lächerlichen Men-
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hen". Jener Mensch, der sich selbst und den alle
Welt lächerlich findet, ist es, weil aller Welt und ihm
selbst als Kind der Welt allerdings höchst befremdend
sein muss, was einzig ein Traum ihm offenbart hat, und
was er einzig diesem Traume glaubt. Einem Traume
allerdings von ganz besonderer Art. Am Ende war es
gar kein Traum; jedenfalls ihm ist er von so unwiderstehlicher Wahrheitsgeltung, dass vor ihm viel eher das
wache Leben des Menschen hier auf unserer Erde zum
Traum verblasst. Was ist denn Traum? Warum wäre
nicht weit eher dies vermeinte Wachleben nur geträumt? Jedenfalls er hat in diesem Traum die W a h rh ei t g es c h au t. Nicht sein Verstand hat sie erklügelt, er hat sie geschaut, wirklich geschaut; ihre
1 e b e n de G e s t alt hat seine Seele ergriffen und auf
ewig ausgefüllt. Und er hat sie in v o 11 end e t e r
Ganz h ei t geschaut, so dass er nicht länger glauben
kann, das, was er geschaut hat, sei für den Menschen
ein Ding der Unmöglichkeit. — Und was ist diese
Wahrheit? — In einem Anfall nicht sowohl von Ver
als einer entsetzlichen Gleichgültigkeit gegen-zweiflung
alles hatte er seinem Leben ein Ende machen wollen.
Aber spät in der Nacht, eben im Begriff seinen Entschluss auszuführen, war er, erschöpft vom langen
Grübeln, unversehens in einen tiefen Schlaf gefallen,
in dem nun eben der wundersame Traum ihm kam: Ihm
träumt, er hat sich das Leben genommen, aber ein hoher
Geist hat ihn durch unermessliche finstre Weltenräume
auf eine sonst der unsern ganz gleiche andere Erde, in
eine Gegend entsprechend dem griechischen Inselmeer,
entführt, bewohnt von sonst menschgleichen Wesen,
aber in einem Zustand gleich dem, den die Völker
als den des Paradieses schildern; mit dem Un--mythen
terschied, dass ihr Paradies nicht eine Oase auf einer
sonst wüsten Erde, sondern ihre ganze Erde, übrigens
Sc
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nicht bloss diese, sondern das Ganze der ihnen sichtbaren Welt ist. Denn die Menschen dort leben in unmittelbarem vertrautem Verkehr, ja innigem Liebesverein
mit der ganzen Natur, auch der Gestirnwelt. Das alles
lebt er nun in seinem Traume mit in so wacher Wirklichkeit, dass er unmöglich daran zweifeln kann, es s ei
ganz so, wie er es geschaut hat. Und so weiss er und kann

keinen Augenblick mehr nicht glauben: der Mensch vermag auch hier auf unserer Erde in Paradiesesunschuld
und -seligkeit zu leben, er braucht nur zu wollen. In
e in e m Tage, in einer einzigen Stunde sogar würde
alles völlig zurechtkommen unter einer einzigen Bedingung: Es 1 i e b e jeder den andern so wie sich
selbst. Nichts weiter ist nötig, dann würde jeder auch
sogleich wissen, was er zu tun hat. Nur eine verhäng
verführerische Irrung seines Verstandes hat-nisvole,
es ihn vergessen lassen und ihn von seinem reinen
Wesen himmelweit entfernt. Am ergreifendsten aber
wird das vorgeführt (denn auch dies hat er im Traum

mit heissem Schmerz ganz wie wach Erlebtes durchgemacht): wie er selbst, der Sohn unsrer Erde, auf jenes
Traumparadies vergiftend wie eine garstige Trichine,
wie ein Pestbazillus wirkt, bloss dadurch, dass die

Menschen dort nach und nach von dem Leben der
Menschen hier auf unsrer Erde durch ihn erfahren, in
ihr mühseliges, gequältes,verderbtes Leben sich anfangs
aus reinem Mitleid und Neugier hineindenken, damit
aber von seinem Fluch, vom Fluch des W is sen s, un-

vermerkt mehr und mehr mitergriffen werden und so
zuletzt diesen Fluch mit all seinen grauenhaften Folgen
auf sich laden. Sie lernen kennen den Reiz der Lüge,

die Grausamkeit der Wollust und Eifersucht, und Hass,
Vorwurf, Scham, Ehre, alle wilden Leidenschaften.
Daraus folgt gegenseitige Absonderung und Entfremdung, der falsche Stolz der Persönlichkeit, Abgrenzung
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und gegenseitige Anfechtung des Mein und Dein. So
lernt man das Leid kennen, gewinnt es sogar lieb.; man
dürstet nach Qual, denn Wahrheit lerne man nur durch
sie. Damals erschien bei ihnen auch — die Wissenschaft! „Als sie schlecht geworden waren, fingen sie an
von Brüderlichkeit und Humanität zu schwätzen und
diese Ideen zu verstehen. Als sie Verbrecher geworden
waren, erfanden sie die Gerechtigkeit, schrieben ganze
Gesetzbücher zusammen, um sie aufrecht zu erhalten,
richteten das Schaffot auf, um die Gesetzbücher zu
sichern." Zwar der Glaube an die dereinstige Seligkeit
war schon ganz dahin; fast war schon jede Erinnerung
daran erloschen. Dennoch sehnte man sich, wissend
oder nicht, nach ihr zurück, vergötterte den Gegenstand seiner Sehnsucht, baute ihm Tempel, betete zu
ihm als seinem Gott. Indessen, sollte man nun dahin
zurück, so würde man sich dessen weigern. „Mögen
wir Lügner, Bösewichter, Ungerechte sein" (würden sie
sprechen), „wir wissen es, wir weinen darum, wir
quälen uns deshalb, wir martern und strafen uns, mehr
als der barmherzige Richter, der uns richten wird, dessen Namen wir nicht kennen. Aber wir haben das
W i s s e n, und Wissen steht höher als Gefühl, E rk e n n t n i s des Lebens höher als Leben, Kenntnis der
Gesetz e des Glücks höher als Glück." Die so zum
Wissen um Gut und Böse erwachte Mensch
nicht die ewige Ruhe, sie w i 11 die Qual-heitwl
des Leidens. Leiden ist ihr Schön h ei t, nur im Leiden ist Sinn !
Dies der Inhalt des merkwürdigen Traums. Wie will er
gedeutet sein? Ist es einfach die Forderung der R ü c kkehr zur Kindesunschuld durch die Erlösung
vom Fluche des Wissens? Konnte Dostojewski über sehen, dass Kindheit nicht bestimmt ist Kindheit zu bleiben, dass der Durchgang durch die Reifung eben des
,

FUER DIE GEGENWAERTIGE KULTURKRISIS

301

Wissens, des Wahrheitsgewissens, damit aber durch
die Sünde mit aller ihrer Qual, unabwendlich ist? Mir
scheint im Gegenteil eben dies der Traum zu besagen,

indem er zeigt: Wäre dem Menschen ein paradiesisches
Kindesdasein, wie er es, mit oder ohne Grund, im Urbeginn seines Erdenwallens sich denkt, ein zweites Mal
beschieden, so würde es dabei doch nicht bleiben, er
würde die Frucht vom Baume der Erkenntnis ein zweites
Mal brechen, sich dadurch die Pforte des Paradieses
nochmals selber verschliessen und die ganze absteigende
Stufenfolge der Schuld und des Elends nochmals zu
durchmessen haben, so wie die einst seligen, nun doch
wieder in die gleiche Unseligkeit wie wir gefallenen
Bewohner jener fernen andern Erde. Stets doch hat
Dostojewski das Leben geliebt, er hat es heilig gesprochen ganz in seiner Leidenschaft, seiner Sünde, seiner
Qual. Noch in der Hölle würde er es preisen. So in sei
zwei Monaten-nemDitrKasof.Inde
seiner Untersuchungshaft hat der des Vatermords unschuldig Verklagte in sich den neuen Menschen erfühlt.
In seinem wie unterirdischen Sträflingsleben ist seine
Seele durch Leiden wissend geworden. Nicht
wegen der angeblichen Mordtat wird er nach Sibirien
gehen, aber für die leidenden Kinderchen ; überhaupt
für alle, denn alle sind an allen schuldig. In seinen Ketten wird er wieder auferstehen zur F r e u d e, ohne die
der Mensch, ohne die Gott selbst nicht sein kann, denn
das ist sein erhabenes Vorrecht. Es lebe Gott und die
Freude! Was bedeutet denn Leiden? Ich fürchte es
nicht, und wenn es unermesslich wäre! Es lebt jetzt in
mir diese Kraft, dass ich alles ertrage, bloss um mir
jeden Augenblick zu sagen und zu künden: I c h b in!
In tausend Qualen b i n ich, in Foltern quäle ich mich,
allein ich bin! In Finsternis sitze ich, aber ich lebe, ich
sehe die Sonne, und sähe ich sie nicht, ich weiss doch,
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sie i St, und das, das ist schon das ganze Leben! —
Nicht minder gewiss aber ist das andre, was, scheint
mir, der „Traum" uns künden will: die durch keine
Sünde, keinen Tod, keine Höllenqual je aufhebbare
Gotteskindschaft des Menschen. Kindschaft
kann nicht verloren gehen. Der „verlorene Sohn" der
evangelischen Erzählung war damit, dass er das Vaterhaus verliess, nicht der Kindschaft verlustig gegangen,
er hatte nur seinerseits sie verachtet und vergessen; er
brauchte nur zum Vater zurückzukehren, so war er schon
bei ihm als Kind wieder angenommen : weil die Kindschaft zwar seinem Sinn, aber nicht seinem Wesen ver
noch je verloren gehen konnte. Eben deshalb-lorenwa
bleibt die Sehnsucht nach der Seligkeit der Unschuld
und der Glaube an sie im Menschen unvertilgbar, und
so wird er das Vaterhaus wieder aufsuchen, sollte er
selbst vergeblich anklopfen. Aber die Heimkehr zum
Vater bedeutet dann nicht die Rückkehr zum Kindes
wie er zuvor gewesen war, sondern er muss be--stand,
deuten den Eintritt in ein neues Verhältnis zum
Vater, und zwar nicht ein ferneres, sondern unvergleichlich von seiner Seite, für den Menschen selbst
näheres. Nur so kann die evangelische Legende, nur
so kann auch Dostojewskis Traum gemeint sein.
Der „Traum" weist rückwärts auf den Roman „W e rd e j a hr e' (oder „Der Jüngling"), vorwärts auf die
„Brüder Ka ram asoff'. Diese drei, den letzten
Lebensjahren Dostojewskis angehörigen Werke bezeichnen die Höhe seines Schaffens. Im ersteren Werk
erzählt Wersileff seinem natürlichen Sohne Dolgoruki,
der in dem Roman der Fiktion nach von seinem eignen
Werdegang sich Rechenschaft gibt, von einem Traum,
der mit dem des „lächerlichen Mannes" viel Aehnliches hat. Auf seinen Reisen nach dem Westen hatte
der Berichtende in Dresden (hier spielt eine persön-
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liche Erinnerung Dostojewskis herein) in der Gemäldegalerie ein Bild des C 1 au d e Lo r r a in gesehen; im
Katalog war es als „Acis und Galathea" bezeichnet;
er möchte es lieber „Das goldene Zeitalter" betiteln.
In seinem Traume nun sah er nicht dieses Bild, sondern das, was es darstellt, als lebendige Wirklichkeit.
Eine abgelegene Gegend des griechischen Archipels —
wundervolles Gestade, zauberische Fernsicht, im glühenden Licht eines südlichen Sonnenuntergangs, etwa
3000 Jahre zurück .-- ergriff es seine Seele mit einer Art
Heimatgefühl als die Wiege der europäischen Menschheit, als das irdische Paradies, wo noch die Götter
vom Himmel herabstiegen und mit den Menschen sich
gatteten. Schöne Menschen lebten da in Glück und
Unschuld, in Liebe und harmloser Fröhlichkeit, überflutet von Wärme und Licht der Sonne, die sich ihrer
schönen Kinder freute. Ein höchst unwahrscheinlicher
Traum, dem doch die Menschen ihr Leben und alle
Kräfte geweiht, um den Propheten sich gemüht und den
Tod erlitten haben; ohne ihn könnten die Völker nicht
leben, nicht einmal sterben! Ihm aber war dieser Traum
L e b e n. Noch nach dem Erwachen lebte er in ihm
weiter und erfüllte ihn mit einer nie gekannten, geradezu schmerzenden Seligkeit und einem Gefühl heisser
Liebe zur ganzen Menschheit. Allein die untergehende
Sonne des ersten Tages der Menschheit --- dem selbst
im scheidenden Abendlicht Erwachten wandelte sie
sich in die untergehende Sonne ihres 1 e t z t en Tages:
über Westeuropa erklangen grade damals die Klänge
des Grabgeläutes! Es war die Zeit des Tuilerieenbrandes im Aufstand der Kommune 1871. Gewiss ein
durchaus logischer Vorgang; er habe volles Verständnis, sagt der Berichtende, für die Unwiderstehlichkeit
der im Fluss befindlichen I de e. Aber als Träger des
höchsten russischen Kulturgedankens ver-
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mochte er nicht sich darein zu finden; denn dieser ist
der Gedanke der allgemeinen Versöhnung
der Ideen. Hier aber wollte der Franzose nichts als
Franzose, der Deutsche nichts als Deutscher sein,
beide in der bis dahin höchsten Anspannung ihrer
Kräfte. Nie aber hat der Franzose seinem Frankreich,
der Deutsche seinem Deutschland so schweren Schaden zugefügt wie damals. In ganz Westeuropa gab es
damals keinen Westeuropäer als ihn, den Russen, da er
allein empfand: diese Handlung, und ebenso die Rache
des durch sie beleidigten Bürgertums, war durchaus
logisch, aber darum nicht weniger ein Verbrechen an
der M ens c h h ei t. Zwar auf ihn kam es dabei nicht
an; um den russischen Gedanken handelt es
sich. Für diesen aber gab es in Westeuropa damals
kein Verständnis. Es hat die herrlichen Typen des
Franzosen, des Engländers, des Deutschen geschaffen,
aber wie s e in, Westeuropas künftiger Bürger aussehen solle, davon wusste es so gut wie nichts, davon
schien es gar nichts wissen zu wollen. Begreiflich, denn
sie sind nicht frei, wir aber sind frei! Sie
meinen bloss als Franzosen, als Engländer, als Deutsche zugleich der Menschheit zu dienen; einzig der
Russe weiss, dass er im höchsten Masze Russe gerade
dann sein wird, wenn er im höchsten Masze Westeuropäer ist. Das ist der wesentliche nationale Unterschied
zwischen den Russen und den andern Völkern. Nicht
das viele vergossene Blut, nicht die abgebrannten Tui
schmerzen ihn so, aber alles, was nun f o 1 g en-lerin
muss. jenen ist beschieden, noch lange mit einander zu
ringen, weil sie noch zu sehr Deutsche und zu sehr
Franzosen sind und ihre Rolle in diesem Spiel noch
nicht ausgespielt haben. So leben sie immer noch jeder
für sich. Russland allein lebt für die Idee , es hat
bereits ein Jahrhundert lang bloss für sie gelebt. Aber
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wie steht es mit jenen? Oh, ihnen sind noch schreck
beschieden, ehe sie das R e i c h Go t t e s-licheLdn
erlangen werden. -- Welches Reich Gottes? Und wie
würde es kommen ? — Dostojewski unterlässt nicht darauf zu antworten. Denken wir uns, der Kampf sei
schliesslich geendet; nach allen Flüchen, allem gegen-

seitigen Begeifern und Auspfeifen sei Ruhe eingetreten,
sie sähen ihren Wunsch erfüllt: jeder sei für sich,
die einstige grosse Idee der M e n s c h h ei t sei unter
wie die majestätische Sonne auf dem Gemälde-gean
des Claude Lorrain — da endlich würden die Menschen
erkennen, wie ganz sie vereinsamt und verwaist
sind. Dann würden sie sich auf einmal eng aneinanderschliessen, sich bei den Händen fassen und sich bewusst
werden, dass nur sie allein jeder des andern Ein - und
-Alles sind. Das wäre Ersatz für die grosse Idee der
Unsterblichkeit, der Unsterblichkeit, welche die Liebe
bedeutet. Die ganze Fülle der Liebe müsste sich dann
der Natur, der Welt, dem Menschen, jedem Grashalm
zuwenden. Je mehr sie ihrer Endlichkeit sich bewusst
würden, um so unwiderstehlicher müssten sie einander
lieben, mit einer Liebe ganz unähnlich der früheren.
Geheimnisse würden sich ihnen erschliessen, von denen
sie bis dahin nichts geahnt hatten. Die Natur würden
sie mit neuen Augen ansehen, mit dem Auge, mit dem
der Liebhaber die Geliebte ansieht. Wie aus einem
Rausch erwacht, würden sie es eilig haben einander zu
lieben, für einander zu arbeiten, einander zu beglücken,
in dem Bewusstsein, dass ihre Tage kurz und dies alles
ist, was ihnen blieb. Jedes Kind würde wissen und fühlen, dass jeder Mensch es so gut mit ihm meint wie ein
Vater und eine Mutter. Die Sorge für das heraufwachsende Geschlecht würde ein ausreichender Ersatz sein
für den Gedanken an ein Wiedersehen nach dem Tode.
-- Wahrlich eine ganz unwahrscheinliche Phantasie!
20
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Aber stets endete sie mit einer Vision wie Heine's
Christus auf der Nordsee: der Heiland inmitten der ver
Menschen, zu ihnen tretend, ihnen die Hände-waisten
entgegenstreckend: Wie konntet ihr S ein er vergessen! Dann würde ihnen allen gleichsam die Binde von
den Augen fallen und es würde der grosse begeisterte
Hymnus der neuen, der letzten Wiedergeburt erschallen!
So in dieser Schrift. Voll aufgenommen und in vollem
Ausklang entwickelt findet, man dieselben Kerngedanken im letzten grossen Werk: „Die Br ü der Kar amasoff", besonders im Vermächtnis des Soss im a (6. Buch). Unser Bericht darf hier kürzer sein,
eben weil die Motive der beiden andern Werke zum
Teil wiederkehren. Herausgehoben seien nur die ergreifenden Aeusserungen des sterbenden Jünglings Markell,
des älteren Bruders des Sossima: „Mutter, weine nicht!
Das Leben ist ein Paradies! Alle sind wir im Paradies,
wir wollen es bloss nicht wissen. Würden wir es wissen
wollen, dann wäre schon morgen auf der ganzen Erde
das Paradies zur Wahrheit geworden. Was zählen wir
die Tage, wo e i n Tag genug ist für den Menschen, das
ganze Glück zu erfahren? Ihr Lieben, was zanken wir
uns, was prahlen wir gegen einander, weshalb können
wir erfahrene Beleidigungen nicht vergessen? Lasst uns
doch sogleich in den Garten gehen, lasst uns lustwandeln, Mutwillen treiben, einander lieben und loben und
küssen und unser Leben segnen!... Vöglein Gottes,
frohe Vöglein, verzeiht auch ihr mir, denn ich habe vor
euch gesündigt. Welcher Gottesruhm war rings um
mich her: die Vögel, die Bäume, die Wiesen, der Himmel — und ich allein lebte in Schmach, ich allein entehrte alles und spürte gar nicht die Schönheit und den
Ruhm !" Und er weint vor Freuden, indem er dies erkennt; es verlangt ihn selbst vor ihnen schuldig zu sein,
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denn ihm wird ja Vergebung dafür, und das i s: t ja das
Paradies. I St er nicht also im Paradies?... Wird der
Mensch erst diesen einzigen Gedanken fassen, dass
jeder Mensch für alle und alles schuldig
ist, dann wird damit das Himmelreich nicht mehr in der
Phantasie sondern in der Wirklichkeit angebrochen
sein.Dazumussfreilicherst der Mensch selbst ein
andrer werden, er muss „einen neuen Seelenpfad
einschlagen ". Und dazu kommt er freilich solange nicht,
als, wie jetzt, jeder nur danach trachtet sich in seiner
Persönlichkeit abzusondern und auf sich zu stellen, in
sich die ganze Fülle des Lebens zu erfahren: Gerade
das führt nicht zur Fülle des Lebens, sondern zuletzt
zum Selbstmord, weil zu gänzlicher Vereinsamung.
Auf die Predigt der L i e b e kommt alles zurück. V erzeih doch jeder dem andern und fürchte sich nicht
vor der Sünde der Menschen, liebe den Menschen auch
in seiner Sünde, denn solches ist schon der Liebe Go tt e s ähnlich und steht über der irdischen Liebe. Liebet
die g a n z e Schöpfung Gottes, die ganze Welt, jedes
Sandkörnchen unsrer Erde, jedes Blättchen habt lieb,
jeden Lichtstrahl Gottes! Liebet die Tiere, die Pflanzen, liebt jedes Ding, dann werdet ihr das G eh ei m n i s
Go t t e s in den Dingen erfassen und Tag und Nacht
mehr erkennen, zuletzt die ganze Welt lieb gewinnen
in ihrer Einheit, mit einer Liebe, die die Welt umfasst.
Denn alles ist ja nur ein Weltmeer, alles fliesst, alles
berührt sich; du rührst an eine Stelle, und an einer
andern Stelle der Welt hallt es wieder. Ein heimliches
Ahnen ist uns verliehen von einem lebendigen Bande
zwischen uns und einer andern, erhabenen,
höchsten Welt. Die Wurzeln unserer Gedanken
und Gefühle sind nicht hier, sondern in andern Welten.
Gott hat Samenkörner aus andern Welten genommen
und sie auf diese Erde ausgestreut, so erwuchs sein
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Garten; es ging auf, was aufgehen konnte, das Aufgegangene aber lebt und bleibt lebendig nur dadurch,
dass es der Berührung, in der es mit den anderen geheimnisvollen Welten steht, sich bewusst wird. Wird
aber dies Gefühl schwach oder stirbt es ab, dann stirbt
auch, was aufgegangen war. — So glaube du und zweifle
nicht! Und wenn alle andern daran zweifeln und auf
dich nicht hören wollen, und wärst du der einzige, der
daran festhielte, es würde nicht vergeblich sein. Wenn
aber auch nur Einer sich mit dir vereint, so ist da schon
di e g an z e W e 1 t, das ganze Weltall der lebendigen
Liebe. Dagegen das Leid, nicht mehr lieben zu können,
das und nichts andres ist die Hölle. „Einmal ward in
dem endlosen Sein, das weder an Zeit n o c h
Raum gemessen werden kann, einembestimmten. geistigen Wesen mit seinem Erscheinen auf dieser
Erde die Fähigkeit verliehen sich zu sagen: Ich b i n
und Ich liebe. Nur dafür war das Leben auf Erden
geschaffen, und mit ihm Zeit und Raum. Er aber ver
unschätzbare Geschenk, erlebte keine-schmätedi
Liebe, blickte Hohn und blieb teilnahmlos. Scheidet ein
solcher dann hin, so mag ihm wohl hinterher die Ein
kommen, aber der Durst nach Liebe, der ihn dann-sicht
überfällt, wird nicht mehr zu stillen sein, denn es wird
nicht mehr Leben und Zeit sein! Auch alle Qual des
Leibes wird dann die seelische Qual ihm nicht weg
können, alle äusseren Flammen den innern-nehm
Brand nur schüren, den Brand des Durstes nach antwortender, tätiger, dankbarer Liebe! Doch ist am Ende
selbst in dieser sengenden Qual eine gewisse Vorstellung jener tätigen Liebe und vermag selbst dieser
schwächste Abglanz von ihr dem unter solcher Qual
Leidenden noch'eine gewisse Linderung zu verschaffen.
Würde er aber in frevelndem Hochmut auch diese letzte
Spur des Göttlichen in sich selbst zurückweisen und

FUER DIE GEGENWAERTIGE KULTURKRISIS

309

damit ebenso sich selbst fluchen wie dem Leben und
Gott, dann müsste er brennen im Feuer seines Zorns
ewiglich und würde vergebens dürsten nach Tod und
Nichtsein.
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MARTIEN BEVERSLUIS

Het was geen leed toen wij je nedervlijden
in 't kleine graf als aan geruste ree,
want onze herinnering is, als toen wij scheidden
met jou te samen aan de breede zee.
Wij waren hier niet, toen het stil geleide
ging in bevreemding als met vreemden mee.
Maar ons betraand gelaat zag van terzijde
het leege land af naar de lichte zee.
Het was geen leed je lichaam te zien zinken
voor onze oogen tot afwezigheid,
maar langs den muur de wá tren te zien blinken
waarlangs je zwierf tot in vergetelheid,
en in ons hart als nevel voelen zinken
de droeve wijdheid onzer eenzaamheid.
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II
Je breede boot, die wij den visschers gaven,
omdat die hün behoorde bovenal,
ligt tusschen d'andren in de bekende haven,
nog eiken nacht aan den verlaten wal.

En dat deez vrèemden nu het zeil los gaven
(wat jij zoo minde) aan der winden val
en dat in 't zicht, van waar jij ligt begraven,
z'een ander voor den avond binden zal.
Men zegt, t'is wijs t'aanvaarden en te zwijgen,
maar o, nog jong zijn ! en dit niet verstaan!
Soms wild' ik wild de zee met jou bestijgen
en jou gedachte was mijn zeil, mijn baan,
en in jou durf èn zee èn boot, je eigen,
in laatste vreugd voor altijd ondergaan.
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III
Waarom wordt al wat is geleden
tot vreugde in mijn gedachtenis?
Zijn wij niet welbewust gegleden
zoowel door licht als duisternis?
Heeft onze mond niet ook beleden
dat wat misschien verachtlijk is?
Waarom wordt al wat is verleden
tot schoonheid in gedachtenis?
Herinnering laat op alle dingen
het stofgoud vallen van haar wiek,
en het voorbijgaan van haar zwingen
maakt stil ons en melancoliek,
maar jou jong leven wil ik zingen
als vreugde, nevel en muziek.
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IV
Eens op een Kleinacht deed een zwaar verlangen
mij naderzwerven tot dit diep gehucht.
De bloesem geurde en een waas gezangen
sponnen d'insecten in de zoele lucht.
Maar op den heuvel waar de bosschen omvangen
de lage weiden ... heeft een vreemde zucht
om niet te dalen n}'als een dwang bevangen
en ik ben angstig in het hout gevlucht.
Daar lag ik droomrig uren achterover,
vlak aan de aarde als een deel van haar,
en speelde doelloos met het duister loover
en onze oogen zagen in elkaar .. .
tot in de schemering van den eersten toover
een vogel ons weer scheidde, hoog en kláar ..
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u
Je kent die baai... waarheen je 't roer vaak wendde
door kalmen wind gestuwd in d'avondschijn.
Aan d'eenen berk en 't kreupelhout herkende
je z'altijd weer en landde... en wierp den lijn.

„Van hier uit ", zei je eens, „zou alle ellende"
„zou zelfs het sterven mij niet vreemd meer zijn ".
En zei niets meer... je zag de zee ten ende
Zacht in het loover viel de wind als pijn.
Ik was er laatst weer.. . zag de zee... die rilde
ik dacht „je wilde zooals alles wil"
toen plotseling een meeuw, omhoog, met wilde
vlucht, nèerschoot in de zee, met korten gil!
Ik greep de randen van de boot, die trilde,
de zeilen waaiden, maar de wind was stil.
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VI
We kwamen eens in vaart de haven uitgevaren,
Het zeil ontplooid, de schoten ver gevierd.
't Was in September en de eerste dorre blaren
kwamen in vluchten over 't land gezwierd.
De kiel gaf bonzen en de grauwe baren
werden de boorden langs in twee geslierd;
en of er duizend witte vlugge vooglen waren
was 't spatt'als onze boeg kwam door het schuim
gestierd.
Wij helden over en we rezen weder,
we zongen lied'ren tusschen 't luid geplas.
Ons zeil stond sterk, gelijk een groote veder
hoog boven 't water, dat ans ad'men was.
We stegen hoog op, en we zonken neder
als heel ons leven rijzen en dalen was.
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VII
En nu deez stilte en dit staande teeken,
de grauwe steen slechts tusschen velen in,
je naam, die velen zullen zien en spreken
gedachtenloos, voorbijgaand als de wind.
En hoe we zelf eens met de vingers streken
als in verveling, langs een naam, als kind,
waarvoor bij 't zien in tranen uit zal breken
een enkle, die dien klank zóó heeft bemind.
Ik kwam deze avond aan het hek en staarde
de koude leegte in dezer eenzaamheid.
En wierp de bloemen die 'k voor jou bewaarde
verloren, in een snik van bitterheid.
Wat geven kleuren hier, op deze aarde?
Nog wanhoop meèr en meer verlatenheid.
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VIII
Dien regennacht! hoe klaar weer voor mijn oogen
zie ik ons drijven tusschen d'oevers heen.
Wij beiden donker, aan de plecht gebogen
en de lantaarn die over 't water scheen.
Een rustig windwaas hield het zeil bevlogen
wij vlotten kabblend door de duisterheèn,
toen een paniek plots in een looverhooge
rivierwilg opstond, bruischende als een
wegvlucht van vogels door opeens verstoren !
Je sprong óp, schreeuwd' iets, wat ik niet verstond.
En als verlamde vleugels op den grond
vielen de zeilen, bonzend, van hun toren!
het licht vloog uit... en door het angstig rond

klonk de gerekte uitroep van den horen.
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IX
Aan één der bochten, waar de losse gronden
zijn afgebrokt door 't water van den vloed,
staat nog de wilg, half aan het land verbonden,
half in den stroom met zijn gekromden voet.
En ieder jaar wordt hij opnieuw verslonden
en 't wast en daalt en spoelt om hem verwoed.
En riet en wier wordt in zijn kruin gevonden
als d'eerste stilt' het water dalen doet.
En ik herdenk, hoe vaak we samen lagen
onder haar loover den namiddag lang,
en langs den wrong der oude stam opzagen
tot in 't getakt der bevende overhang,
en rond de boot heen vloeide 't eeuwig vragen,
maar wat het leven scheèn... was ondergang.
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x
Wanneer ik dwaal... in herinneringen
Hoe keert dan alles, o alles weer!
'k Hoor in de verte de bengel zingen,
de oude belschommel nabij het veer!

En zie den veerman en alle dingen
rondom hem heen als oneindig teer,
de donkre aak en het vogelzingen,
de lichte stroom in het zomerweer.

..

.

En voel ons drijven naar d'overzijde
half met den stroom mee die langs ons liep
en zie den bogert ons naderglijden,
die wit van ,bloem was en wakker sliep.
Van d'andren oever, was't als wij scheidden,
was 't of een merel ons wederriep.
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XI
O stroom van dagen, die maar eender waren!
0 troosteloosheid! o weemoedigheid !
ik zwierf langs dijsbaan tusschen lange scharen
eens een namiddag van dien eersten tijd.
En langs en met mij met gelijk gebaren
ruischte t'gerij op de bevrorenheid
alsof het niets dan mijn gedachten waren
in eendre rondgang en verlorenheid.
En rondom roerloos lagen wit de landen,
eindloos besneeuwden in doorroosden schijn.
En dicht bij d'aarde stond de zon te branden
straalloos maar helder als doorglansde wijn,
en o! de naglans op gelaat-en handen!
en o! het vreemde van alleen te zijn!
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XII
Soms speelt een vriend nu, die je nooit kende,
als van jou leven mij het teer refrein,
't is de nocturne met dat vragend ende,
die j'eens mij zeide je zoo lief te zijn.
Eens zat ik luisterende naar het wenden
der melodiën — in den hoogen schijn
-van wat ik dacht als dat onbekende
de een'ge wereld waarin jij zou zijn.
En toen het laatste was weggestegen,
werd onze stilte tot enkel pijn .. .
ik zag door 't venster waarlangs de regen
kwam neergedruppeld, glinstrend en fijn .. .
n hoorde 't waaien ... bij 't leunen tegen
de donkre plooien van het gordijn.

21
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XIII
Mij lijkt het leven nu vaak leeg en vlakker
en liefdeloozer en zoo grauw en kil,
dan toen we gleden nog langs haag en akker,
waar het zoo zuiver was en altijd stil.
De klare fluitslag van de merel brak er
hoog uit een bloesemtak en zong April,
wij lagen open en voor alles wakker
in 't zoet verloren gaan van onzen wil.
Soms viel de meidoorn bij 't raaklings glijden
voorbij haar zoetheid in onze boot,
of viel op 't water en dreef terzijde
wit met den stroom mee die haar omsloot,
als nog een glimlach bij het verglijden .. .
... uit jonge weelde... tot in den dood.
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XIV
En om de bocht heen bij 't verder stroomen
door nazons lichtschijn van roomig-geel,
zagen wij ver al uit zware boomen
het grijze brokstuk van het kasteel.
En niets bewoog meer bij 't nader komen
dan slechts de zeilen in windsgestreel,
als vlindervleugels ... boven het stroomen
en groot voor muren en kapiteel.
Dan kwam een schaduw ons overzinken
die van den muur lag, gerekt en groot.
Dan viel de ketting met luid gerinkel
wanneer je neersprong van uit je boot...
.........................
... ik hoor je stem nog in d'echo klinken,
als van het leven ... tegen den dood.
Laren,
2 en 3 Dec. 1922.
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J. WELDERS

Niet altijd en niet voor ieder is het bestaan van een probleem Europa zoo duidelijk geweest als in dezen tijd
van politieke ontbinding en zedelijk verval. Wie nu nog
zou willen betoogen, dat er een probleem Europa be~
staat en dat de volken van Europa den plicht hebben op
straffe van ondergang dit probleem op te lossen, zou
een waarheid verkondigen, die aan het Nietzscheaansche verwijt van „beleidigende Klarheit" moeilijk zou
kunnen ontkomen. Immers, wat zich thans voor onze
oogen voltrekt is niet anders dan een felle openbaring
van een tegenstelling in de ontwikkeling der Europeesche verhoudingen, die reeds lang vóór den oorlog bestond, maar toenmaals door weinigen werd gezien en
nog minder begrepen. De tragiek van die tegenstelling,
welke het eigenlijke probleem Europa vormt, ligt daarin,
dat de Europeesche menschheid tot nog toe buiten
machte is gebleken haar in een hoogere eenheid op te
heffen, zoodat ons werelddeel thans aan zijn innerlijke
verscheurdheid dreigt te gronde te gaan. Het probleem
was weliswaarreeds lang wetenschappelijk doorvorscht,
maar de staatslieden, die het lot der volken bestierden,
hebben er zich weinig om bekommerd. Het werd nooit
in den stroom van het politieke leven opgenomen, nooit
tot onderwerp gemaakt van politieke discussie, en nog
minder werd het de stimulans voor een scheppende politieke daad. Het probleem stond dus buiten het leven
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der gemeenschap en daarom schijnt voor velen thans
nieuw, wat in werkelijkheid op nieuwheid geenszins
aanspraak mag maken. Het nieuwe is slechts, dat nu ook
de massa der Europeesche menschheid het bestaan van
een tegenstelling in de ontwikkeling der Europeesche
verhoudingen heeft ontwaard; smartelijk dringt het tot
haar besef door, dat die tegenstelling, onopgelost als ze
is, onze cultuur ondermijnt en tot ontbinding brengt.
Welke is die tegenstelling en waarin bestaat het probleem ? Het probleem bestaat daarin: twee factoren met
elkaar te vereenigen, die beide uit de levensbeweging
der Europeesche menschheid voortvloeien, beide ook
door die levensbeweging worden gevoed, maar waarvan elk wordt voortgestuwd in een richting, die tegen
aan die van den ander, namelijk in de-overgstldi
richting van het individualisme en in die van den gemeenschapszin.
De eerste factor bepaalt de geboorte der nationale idee
en de vorming van naties uit a-nationale volken of
volksdeelen, naties met een eigen taal, een eigen karakter, een eigen verhouding tot God en Mensch. Het is
het proces, dat wij in het kort den opbloei en de ver
nationale idee zouden kunnen noemen-werklijngd
en dat zijn bekroning en tegelijkertijd zijn bodem van
historischen groei vindt in de stichting van een onaf~
hankelijken nationalen staat. Voor West-Europa, in
het algemeen gesproken, ligt dit proces reeds eenige
eeuwen terug in de geschiedenis; voor midden Europa:
Italië en Duitschland, is de politieke verwerkelijking der
nationale gedachte, die de heugenis oproept aan mannen als Cavour en Garibaldi, Bismarck en Moltke, nog
nauwelijks een halve eeuw oud; voor Oost-Europa valt
het proces samen met de Balkan- oorlogen en, wat betreft Rusland en de Donau- monarchie, vooral met den
wereldoorlog van 1914. Deze laatste heeft geheel het
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Oosten van ons werelddeel in den smeltkroes der historie geworpen, en de nieuwe of tot nieuw leven ontwaakte naties zoeken en tasten naar de grenzen van
hun nationale,zijn en naar de vormen, waarin zij hun
staatkundig leven zullen opbouwen. Zij staan nog pas
aan den aanvang van hun taak en voor hem, die de lessen der geschiedenis heeft bestudeerd, is het niet twijfelachtig, dat hier belangrijke kraters liggen, waarin een
smeulende vuurgloed van nieuwe oorlogen en revoluties zich ophoopt.
Tegenover dezen factor, die, zij het dan ook met de
tendens den chaos der volken tot kosmos te vervormen,
door splitsing en ver-individualiseering, door ,,kernvorming" zooals dr. G. H. van Senden het heeft genoemd,
de ontwikkeling bepaalt, staat een andere richting van
evolutie: de economische vervlechting van Europa tot
één geheel. Ook deze ontwikkeling heeft hare wortels
in het leven der Europeesche menschheid. Ons wereld~
deel is klein en in talrijke min of meer van elkaar losstaande nationale staten verdeeld. Doch de bevolking
is eenige honderden millioenen groot en moet trachten
op het beperkte en verdeelde gebied zoo goed mogelijk
zijn materieele leven op te bouwen. Het is zonder meer
duidelijk, dat zulks slechts mogelijk is in onderlinge samenwerking, die in zeker opzicht de grenzen tusschen
de naties doet verdwijnen en een internationale idee
verheft tot richtsnoer voor denken en handelen. Zonder een dergelijke samenwerking is Europa in zijn tegenwoordige economische en geestelijke structuur gedoemd te gronde te gaan. De inzinking van die internationale idee en haar vervanging door een grof, bruut
nationaal machtsbewustzijn drukt zwaar op de internationaal-denkende geesten en vervult hen met zorg en
droefenis.In de smart om een verloren internationalisme,
in een machtelooze hunkering om de Europeesche idee
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te doen leven in de harten der volken, komt de vrees
voor den ondergang en voor de vernietiging van hooge
cultuurwaarden tot zijne wellicht ontroerendste uiting.
Toch zou dit gevoel, dat bij de besten van ons tot een
geloof zich kan heiligen, waarschijnlijk alleen niet voldoende zijn om Europa van den weg des doods te doen
keeren. Een andere factor, blind- werkend en laag bij
de grondsch maar bijna elementair in zijn stuwkracht,
zou hier niet kunnen worden gemist: het is de factor
van de materieele levensnoodzakelijkheid. Deze is het,
die steeds weer de massa van het volk in de kritieke tijden van zijn bestaan opvoert tot een besef van internationale saamhorigheid en haar de macht geeft de beletzelen voor de verwerkelijking der internationale idee te
verbrijzelen. Maar deze factor heeft het tot nog toe
dat is vóór den oorlog —, juist omdat hij vooral zijn
kracht vond in den primairen levensdrang -- niet veel
verder gebracht dan tot een samenwerking op economisch gebied.
Hiermee zijn de twee groote ontwikkelingslijnen van
het moderne Europa aangegeven, die de jongste geschiedenis, ook de geestelijke geschiedenis, van ons
werelddeel hebben bepaald. Het is niet onze bedoeling
verder bij dit punt te verwijlen, omdat het feit van de
onderscheiding dezer ontwikkelingslijnen reeds voldoende is om vast te stellen, dat het noodlottig gevolg
van den oorlog en vooral van de vredespolitiek bestaat
in het verder uit elkaar gaan van de ontwikkelingslijnen,
in de noodlottige verscherping van de tegenstelling tusschen de twee Europeesche levens-verschijnselen. Deze
verscheuring in de borst der Europeesche menschheid
zelve en haar onmacht om die tragische gespletenheid
te boven te komen, geven aan het Europa van onze
dagen het beeld van een cultuur in ontbinding. De nationale ontwaking der volken van Oost-Europa is geko-
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men op een moment, dat de nationale vrijheid slechts
ten koste van de sociale welvaart kon worden veroverd
en het gebouw der staatkundige onafhankelijkheid
slechts op de ruinen van het Europeesche volksbestaan
kon worden opgericht. Dit wil volstrekt niet zeggen,
dat die nationale ontwaking als een ramp moet worden
beschouwd; het wil slechts zeggen, dat een verachte~
lijke mediocriteit van de leiders der volken vóór den
wereldoorlog die leiders heeft belet de vormen te
scheppen, waarbinnen het nieuwe nationale leven zich
kon kristalliseeren en harmonieus zich kon invoegen in
de Europeesche .staten-gemeenschap. En het wil ook
zeggen, dat na den oorlog de politici van Versailles
hopeloos zijn gebleven beneden de ontzaglijke taak,
welke hun was gesteld en te klein of te minderwaardig
van geestelijke allure zijn gebleken om te reiken tot de
grootschheid der problemen in het Europa van onze
dagen.
Hier nu raken wij aan de politiek van Franrijk. Het
noodlottig gevolg van den oorlog is geweest, dat in
den Europeeschen chaos Frankrijk de machtigste con
tinentale mogendheid is geworden. Een Fransche hegemonie is voor ons werelddeel steeds rampspoedig
geweest, doch de ramp is duizendvoudig verergerd, nu
we in subtiel-georganiseerde Europeesche verhoudingen moeten leven. De Fransche historicus Sorel noemt
Frankrijk het dynamische element in de geschiedenis
van Europa. Dat Frankrijk deze glorieuze dispositie tot
een fatum voor Europa heeft kunnen vervormen, vindt
zijn oorzaak in de sterke nationale traditie, waaruit het
Fransche volk leeft, een traditie zoo schitterend en zoo
suggestief, dat zelfs de internationale en revolutionaire
ideeën aan die traditie zijn opgeofferd. Meer dan eens
in zijn roemrijke geschiedenis heeft Frankrijk een internationale, revolutionaire, humanitaire idee gediend en
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een Europeesche of zelfs wereld-politiek gedreven.
Maar nooit heeft het daarbij gekend de onbaatzuchtige overgave aan het ideaal, de veredelende macht
van het dienen eener groote idee, zelfs niet in de
beperking, die door de levensnoodzakelijkheid van de
eigen natie wordt voorgeschreven: de schittering van
zijn Staat, de macht van zijn wereld-bewegende Revolutie, de grootschheid van zijn militaire overwinning zijn
voor Frankrijk steeds de stuwende kracht geweest voor
een pantersprong naar het hart van Europa. Onder het
mom van een Europeesche politiek heeft het steeds voor
eigen grootheid en macht en voor de hegenomie over
Europa gestreden, en dezelfde idealen van het verleden
zien wij ook thans, in ons verscheurde en ontredderde
Europa, opkomen. Op het oogenblik is Frankrijk de
eenige mogendheid, die de militaire macht, den wil en
de intelligentie bezit om een continentale Europeesche
politiek te drijven, en het doet dit- op zijn wijze, dat wil
zeggen op de wijze van het oude ideaal: de onderwerping van Europa aan een Fransche soldateska. Uit het
verleden doemt de bijna legendarische figuur weer op
van den grooten Keizer der Franschen en van zijn continentale politiek: de vereeniging van Europa onder
den hiel van het Fransche militarisme, in tegenstelling
tot de Engelsche wereldpolitiek, die gebaseerd is op
een evenwicht der mogendheden. Doch veel meer dan
in het Europa van een eeuw geleden, is deze Fransche
politiek thans tot ondergang gedoemd. Alle groote gebeurtenissen in de politieke geschiedenis der volken,
zegt ergens Hegel, komen twee maal voor. Marx, die
deze uitspraak van zijn grooten leermeester aanhaalt
in zijn studie: Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, merkt daarbij op, dat bij de herhaling de groote
gebeurtenis een karikatuur blijkt van de eerste verschijning. Hierin ligt haar innerlijke tragiek en de oorzaak
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van haar falen; maar in haar werking kan haar nood
kracht ongetwijfeld even sterk zoo niet sterker-lotige
blijken dan in die van haar voorganger. Frankrijk's
tweede Napoleontische periode kan, en terecht, een
karikatuur worden genoemd: anders dan 100 jaar geleden, staat Frankrijk thans, niet aan de spits der geestelijke beschaving; het heeft geen bevolking, die in aantal alle andere naties van Europa overtreft, het staat
niet tegenover een doffe, a-nationale of ontnationaliseerde wereld, het heeft geen nieuwe en machtige idee,
die de volken van Europa tot vervoering kan brengen
en het enthousiasme kan doen ontvlammen. Het is
slechts de mogendheid, met een verbijsterende militaire
macht en met den wil die macht in dienst te stellen van
een reactionaire overheerschings -idee.
En die macht is grooter dan menigeen denkt. Het geroep
om beveiliging van Frankrijk tegen een Duitschenrevanche- oorlog is volkomen misleidend. „Men heeft niet te
doen ", zoo schrijft in het Maart-nummer van Foreign
Affairs de nobele Engelschman E. D. Morel, de man, die
vóór, gedurende en na den oorlog door zijn publicaties
op het gebied der buitenlandsche politiek een stukvanhet
zedelijk geweten van Europa representeert en aan deze
hooge positie zijn persoonlijke offers heeft gebracht,
„men heeft niet te doen met een Frankrijk, dat voor
militaire doeleinden over slechts 40 millioen menschen
beschikt, tegenover de 60 millioen Duitschers. Het
heeft in Afrika 439- en in Azië 231 millioen menschen
onder zijn gezag. En het heeft al die menschen thans
onderworpen aan zijn militaire conscriptie. Het roept
geweldige legers van inboorlingen onder de wapenen
en oefent ze om ze in Europa te gebruiken. Het rekent
erop binnen vijf jaren een blijvend leger van 800.000
Afrikanen voor oorlogvoering in Europa ter beschik
te hebben en het zoo noodig blijvend in Europa-king
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te huisvesten. De invoering van den militairen dienstplicht door Frankrijk in zijn Afrikaansche bezittingen
is een van de groote gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis, die de toekomst der volken geheel wijzigen.
En degenen die roepen: eerbied voor Frankrijk, nu het
Fransche militairisme Duitschland poogt te vernietigen,
schijnen geen flauw idee te hebben van de geweldige
beteekenis van den genoemden maatregel en van zijn
gevolgen in de meest nabije toekomst. Bovendien heeft
het Fransche militairisme in Europa het Belgische leger
bij wijze van spreken geannexeerd en dit Belgische
leger werkt met het zijne samen krachtens een geheime
militaire overeenkomst. Men vertelt ons, dat wij gestreden hebben voor de onafhankelijkheid van België.
In werkelijkheid is echter België thans een Fransche
provincie en het heeft, onder Franschen druk, zijn leger
van vrijwilligers vervangen door een leger van dienst~
plichtigen. Het Fransche militairisme, verder, steunt
Polen met groote bedragen ten einde het in staat te
stellen een leger van 500.000 man onder de wapenen
te houden, onder een staf, die talrijke Fransche officieren telt. De kleine entente, een politieke vazal van
Frankrijk, houdt gezamenlijk een leger van 21 millioen
man onder de wapenen. Onder deze omstandigheden
lijkt het roepen om „beveiliging voor Frankrijk" een
weinig overbodig ! En de heer Ramsay Macdonald had
geen ongelijk, toen hij onlangs in het Lagerhuis de vraag
stelde: „waar blijft de beveiliging van Engeland ?"
Het behoeft geen betoog, gezien de geschiedenis van
Frankrijk, dat het land deze formidabele macht niet ongebruikt wil laten, nu het in de gelegenheid is zijn
eeuwenoud ideaal: de bereiking van de Rijngrens en
de verwerving daardoor van de hegemonie over Europa, in vervulling te brengen. Een tweede Napoleont ische periode is aangebroken -- wij merkten het reeds
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op: in karikatuur -- die met de telkens herhaalde ver
dat elke interventie als een onvriendschappe--klaring
lijke daad zal worden beschouwd, zich reeds onmiddellijk stelt tegenover Engeland, dat ook 100 jaar geleden
de machtige tegenstander was van de Napoleontische
expansie-politiek. Opnieuw schrijven de Fransche generaals met het zwaard Europa de wetten voor en men
kan niet ver van de waarheid zijn als men voorspelt,
dat deze nieuwe poging om Europa onder het juk van
Frankrijk en de naties en volken onder de macht van het
Fransche militarisme te brengen de wegen opent, waarover Europa eens zijn jonge geslachten zal doen marcheeren. Het kan dan ook niet genoeg gezegd worden,
dat de Roer-expeditie, waarvan wij thans de beschaamde getuigen zijn, slechts een onderdeel is van de groote
politieke combinatie, die Frankrijk met evenveel talent
als vasthoudendheid tot uitvoering tracht te brengen.
Trouwens van de Roer-expeditie kan nauwelijks meer
worden gesproken. De bezetting heeft zich zoozeer uit~
gebreid, dat de Engelsche troepen in hun enclave feitelijk zijn belegerd en dat geheel West-Duitschland, van
Bazel tot Wezel, afgescheiden is van het Duitsche Rijk
en politiek onder de bevelen staat van de Parijsche
machthebbers en de Fransche soldateska. Volkomen
terecht heeft een onzer eerste Nederlandsche journalisten onlangs tegenover de bekende actie van prof.
Kohnstamm de opmerking gemaakt, dat men verkeerd.
doet de Roer-actie als iets afzonderlijks te beschouwen,
aangezien zij deel uitmaakt van de geheele zoogenaamde vergoedingspolitiek. Nog juister ware het geweest ook die vergoedingspolitiek slechts te zien als
een der factoren in Frankrijk's continentale politiek.
Die continentale politiek is, als program, een gevolg van
den oorlog en meer speciaal het gevolg van Rusland's
ineenstorting. Vóór den val van het tsarisme had Frank-.

IDEALEN VAN HET VERLEDEN

333

rijk de macht over Europa met Rusland willen deelen.
Door de onthullingen van de geheime papieren van
Iswolski, den toenmaligen Russischen minister van bui
zaken, door Th. Wolff in het Berl. Tage--tenladsch
blatt zijn wij van Frankrijk's plannen ten aanzien van
een eventueel verslagen Duitschland volkomen op de
hoogte: de vernietiging van denDuitscheneenheidsstaat
is natuurlijk steeds de noodzakelijke voorwaarde voor
een overheerschende positie van Frankrijk in West- en
midden -Europa. Ook de geheime tractaten, door Frankrijk met Rusland gesloten, zijn door onthullingen te onzer beschikking gekomen; Ray Baker heeft de voornaamste ervan in extenso gepubliceerd in zijn onlangs
uitgekomen groot werk „Woodrow Wilson and World
Settlement". Het bedoelde geheime tractaat dateert van
begin Maart 1917, iets vóór de Russische Revolutie en
twee maanden na de plechtige verklaringen der geallieerde mogendheden aan den Amerikaanschen president, waarin zij de bevrijding der naties en de eerbiediging der nationale rechten als eerste punt op hun oor
plaatsten. Het verdrag, dat door Frankrijk-logspram
was voorgesteld en namens de Fransche regeering in
Petersburg werd verdedigd door Doumergue, den te
Senaat, liet-genwordipstvaneFrch
Rusland de vrije hand voor de bepaling van zijn grenzen
tegenover Duitschland en de Donaumonarchie (de afscheuring vanGalicië, dat wil zeggen deknechting van de
geheele Oekraïnsche natie, en de verovering van den
Weichsel -mond stond op het Russische westelijke oor
leverde Polen aan de genade van den Rus--logspram),
sischen tsaar over en waarborgde Frankrijk's welwillende houding ten aanzien van Rusland's aspiraties op Konstantinopel en de Dardanellen. Hiertegenover eischte
Frankrijk voor zich op de herovering van Elzas- Lotharingenbinnen zijn oorspronkelijke grenzen, de annexatie
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van het geheeleSaar-kolenbekken en het recht om allegebieden bewesten van den Rijn van Duitschland af te
scheuren, ze bezet te doen houden met Fransche troepen
totdat „de vijandelijke staten gezamenlijk de in het vredesverdrag vastgestelde voorwaarden en waarborgen
zonder mankeeren zouden hebben vervuld" en ze, vervolgens, aan de Duitsche wetgeving en het Duitsche
economische leven te ontrukken door ze als een autonome en neutrale staat te constitueeren.
Het Verdrag van Versailles heeft die Fransche aspiraties niet geheel bevredigd. De Roer-expeditie is het
middel om de leemten aan te vullen. Op welke wijze dit
zal geschieden is natuurlijk op het oogenblik niet precies aan te geven. Toch zijn er door gezaghebbende
Fransche publicisten reeds genoeg mededeelingen ge
welke de richting aangeven, waarin Frankrijk de-dan,
consolideering van zijn continentale machtspolitiek zal
zoeken. Philippe Millet, die zeer bekend is met de ook
aan het Elysée nastaande kringen van Seydoux, heeft
in l'Europe Nouvelle de punten voor een FranschDuitschen vrede opgesteld, welke een verdere verminking van Duitschland inhouden: afstand van het eigendomsrecht der Saarmijnen ten gunste van Frankrijk, het
plaatsen van het Rijnland onder internationale controle,
het brengen van de spoorwegen in het Roergebied
onder de administratieve bevoegdheden van het ontnationaliseerde en onder voornamelijk Fransche controle gestelde Rijnland; en een verdere vernedering van
het verslagen Duitsche volk: de erkenning van de rechtmatigheid der Roer~expeditie, de aanvaarding van alle
door Frankrijk noodig of wenschelijk geachte sancties
en de verlenging der militaire bezetting voor onbepaalden tijd.
Tegelijkertijd versterkt Frankrijk zijn vazallen in OostEuropa, de Fransche wachtposten, die op bevel van
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Parijs alarm zullen slaan en de legers zullen leiden naar
het hart van Europa: Duitschland, en naar het hart van
de Europeesche Revolutie: Rusland. In Oost- Europa
heeft Frankrijk de banier der reactie voluit ontplooid.
Het brengt telkens nieuw - gevormde naties of deelen
van naties onder de vreemde overweldiging van zijn
vazallen en maakt te zelfder tijd die vazallen militair
sterk genoeg om die naties onder het juk eener vreemde
heerschappij te houden. Memel, een stad, die voor 98
pct. Duitsch is, is aan Littauen afgestaan, waartegen~
over Frankrijk's beschermeling Polen Wilna heeft verkregen en daarmee de sanctie voor de strooptocht van
Zeligowski. Bovendien is Polen Oost-Galicië als prooi
toegeworpen. Galicië maakte vroeger deel uit van de
Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie en de bevolking, vooral in het Oostelijk deel, grenzende aan de
Russische Oekraïne, bestond uit Oekraïensche boeren
(Roethenen), waarboven de Poolsche „szlachta" (adel)
als grondbezitter troonde. Gedurende de Habsburgsche
keizerheerschappij in de laatste jaren van de 19e en de
eerste jaren van de 20e eeuw was Galicië een object
voor de veroveringspolitiek van den Russische tsaar.
In Galicië hadden de Roethenen (d. z. Oekrainers) vrij
uitgebreide nationale rechten, een eigen universiteit,
het recht op het gebruik van eigen taal, een eigen bloeiende litteratuur. De nationale vrijheidsbeweging der
Oekraïne — Klein- Rusland, zooals het land officieel in
het vóór- revolutionaire Rusland heette —, bloedig onderdrukt door het met Frankrijk verbonden tsarisme,
had dan ook in Oostenrijksch Galicië haar geestelijk
middenpunt, de eeuwig wellende bron van nationaal
enthousiasme en nationaal gedachteleven. Dit gebied
— het is rijk aan hout en petroleum en het Fransche
bank- en industrieele kapitaal heeft er groote financieele
belangen! -- is als inlijvingsgebied aan Polen toegewe-
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zen. Een nieuwe hoeveelheid recruten is daarmee voor
hetPoolsche leger ter beschikking gesteld en reeds heeft
de Fransche regeering den maarschalk Foch naar Warschau gezonden om daar de noodige militaire besprengen te houden. Dat het berooide Frankrijk tegelijkertijd een crediet van eenige honderden millioenen franken
aan Polen heeft toegestaan, doet misschien uit financieel oogpunt wat vreemd aan, maar moet beschouwd
worden als een offer op het altaar der continentale
machtspolitiek. Roemenië, de andere groote vazal van
Frankrijk in Oost-Europa, een nationaliteitenstaat als
Polen en evenals Polen het land van bojaren (adelijke
grondbezitters), mooie vrouwen en uitgemergelde boeren, heeft nu met Polen een gemeenschappelijke grens
gekregen. Twee staten, één gedachte. Als Frankrijk's
vriend heeft ook Roemenië de verlokkingen ondergaan
van het Fransche goud, het Fransche oorlogsmateriaal,
dat in ontzaglijke hoeveelheden naar Roemenië is ge
militaire intellect.
-zonde,htFrasc
Met de Kleine Entente houdt Frankrijk goede betrek~
kingen, al is hier de positie wat moeilijk in verband met
Frankrijk's verhouding tot de grensstaten: Italië in het
Westen, de vijand van Tsecho-Slowakije en vooral van
Jougo-Slavië, en Turkije, de gevreesde macht op den
Balkan, in het Oosten. Maar de Kleine Entente is voor
Frankrijk, dat liever op de macht van bajonetten dan
op die van papieren bepalingen steunt, een onmisbare
schakel in het geheel van zijn vazallen-politiek. Zij
vormt de politieke verbinding van staten, die als waak
honden zijn gelegerd om het erf der Duitsche Oosten~
rijkers, en zij heeft de taak Duitsch-Oostenrijk naar de
keel te vliegen als dit zijn nationaal zwerversbestaan
wil opgeven en „des Treibens müde", den zoeten vrede,
waarvan Goethe zoo ontroerend heeft gezongen, wil
zoeken in de gemeenschap met de groote Duitsche
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broedernatie. Oostenrijk is door honger, ontbering en
ellende murw gemaakt en zijne minister-president Seipel
heeft den tocht naar Parijs en Genève — die het middeleeuwsch Canossa in den schaduw stellen — moeten
verrichten om zijn zes millioen landgenooten voor ver
verhongering te behoeden. Het is hem-twijfelng
gelukt, maar ten koste van het eerste recht eener natie:
het recht op zelfbeschikking. Oostenrijk heeft het protocol onderteekend, het eerste van de drie, waarin het
verklaart zijn „onafhankelijkheid" in den zin van art. 88
van het Verdrag van St. Germain te zullen handhaven.
Leefden wij niet in een tijd, waarin de hoogste ideeën
der menschheid worden misbruikt om de verachtelijkste
handelingen te rechtvaardigen, dan zou de hier genoemde onafhankelijkheids-bepaling onbegrijpelijk zijn.
Doch men weet, dat onder Oostenrijksche onafhankelijkheid moet worden verstaan het afstand doen van het
recht op nationale vereeniging met de broeder-natie,
het recht op nationale zelfbeschikking tout court. Tot
verwondering der Fransche machthebbers is er in Oostenrijk verzet opgekomen tegen een dergelijke verr
nedering : de hongerige bedelaar scheen zich nog te
hoog te achten voor het slavenjuk. Doch het verzet is
gefnuikt en de deerne van Genève heeft de vernederende orde der knechting in ons arme Europa hersteld.
Zoo spannen zich de lijnen eener groote Fransche continentale politiek, mèt den Volkenbond waar het kan,
tegen den Volkenbond waar het moet. De Oost-Europeesche naties, geboren in jong enthousiasme, begroet
door allen, wier internationalisme is gebaseerd op de
waardeering van een rijk-gedifferentieerde, breed en
humanitair denkende nationale cultuur, vol jonge hoop
,en verwachting om de gemeenschap der naties, door
Jaurès eens de schatkamers der beschaving genoemd,
door hun werken en hun denken, hun inspanning en
22
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hun toewijding te verrijken, — die Oost-Europeesche
naties zijn gedegradeerd tot vazallen in den dienst
eener Fransche machtspolitiek, gedeeltelijk zelfs vernederd tot heloten van vreemde overweldigers. In WestEuropa wordt de Duitsche natie vernederd en verminkt.
en neergedrukt tot een staat van rechteloosheid, die
men vóór de 20e eeuw in de geschiedenis der cultuurvolken tevergeefs zal zoeken. België staat onder de
vermomde dictatuur van Frankrijk's buitenlandschepolitiek en zwaarder dan ooit is de strijd en het lijdenvan de Vlaamsche volksgemeenschap voor een zelfstandige cultuur tegen de door Frankrijk gesteunde
Waalsche minderheid. In Europa stijgt de ellende, de
vrees, de onzekerheid. De kleine naties, met name natuurlijk ons eigen land, voelen zich bedreigd door een.
politiek, waarvan zij in de geschiedenis den noodlottigen
invloed maar al te dikwijls hebben ondervonden, en
niet het minst door Frankrijk's continentale politiek
graviteert de buitenlandsche politiek van Nederland
weer naar Engeland, in welks handen onze onafhankelijkheid en ons koloniaal rijk -- want ook daarover zal
op de slagvelden van Europa worden beslist — zich
bevinden.
Er zijn, onder den onmiddellijken indruk van den
grooten, verscheurenden oorlog velen geweest, wien
de vrede boven alles ging. De overwinnaars hebben
van die stemming gebruik gemaakt om een rooftocht
zonder weerga in de geschiedenis op de verslagenen te
organiseeren en met een huichelachtige aanbidding van
den vrede de nieuwe slavernij te sanctioneeren. Reeds
toen kon men voorspellen, dat deze mentaliteit niet zou
voortduren. Want er is iets hoogers in de wereld dan
vrede en rust: de strijd voor vrijheid en menschenwaarde. Reeds nu — en hoe zeer lijden wij allen nog
onder de wonden en de smarten van dezen gruwelijken
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oorlog -- worden andere klanken vernomen. Groote
volken en jonge volken hebben steeds begrepen, dat
de leuze „geen vrede alvorens de vrijheid is veroverd ",
volgens sommige schrijvers aangeheven door de Engelsche revolutionairen in de dagen van den Krimoorlog, eeuwig zal blijven leven daar, waar volken of
groepen worden onderdrukt en het hooge ideaal naar
vrijheid en zelf beschikking de ziel in enthousiasme doet
ontvlammen. In Europa staan wij aan den drempel van
den tijd, waarin de lokkende roep van de godin der
vrijheid door millioenen zal worden gehoord en begrepen als een belofte van geluk en opheffing uit vernedering en smaad. Nog heeft Frankrijk, nog heeft de Vol.
kenbond de macht om met geweld van wapenen den
opstand der onderdrukten te voorkomen of neer te
slaan. Maar het is de macht, die de veiligheidsklep sluit,
teneinde het uitstroomen van den stoom te beletten.
Het zijn gevaarlijke middelen, die worden toegepast.
Immers eens zal de spanning van den stoom zoo groot
zijn, dat ze de wanden van den ketel zal doen scheuren,
eens zullen de volken van Europa uit hun bukkende
slavenhouding zich verheffen en het schandegebouw
van dezen vrede, die op hun ruggen is opgetrokken, in
elkaar doen storten. En dan: wee Europa! Want het
rood van den dageraad der volksbevrijding zal, op dat
ontzaglijke moment in Europa's geschiedenis, wellicht
niet meer te onderscheiden zijn van het rood van bloed
en vlammen, waarin de Europeesche cultuur zal verzinken en vergaan.
:
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DOP BLES

Er is geen hartstocht schooner dan de haat
de liefde in een brand van vlammen te vernielen
zoodat in goude gloor ten onder gaat
de drang en dorst der zielen.
0 vrouw, die ik beminde, zonder zoet gevlei,
die 'k minde om de nacht, en bij het dagen,
met handen die aanbaden, heb geslagen ...
'k ben ver van U en daarom: medelij !
En gij zijt zonder mij, en door de straten
doolt gij alleen, die nu de honger weet
en zoo Uw oogen en Uw hart vergaten
zult gij me kennen in Uw duidloos leed.
De zon de domme dooder van de droom
liet tusschen ons te vaak zijn waarheid lichten,
't vermoeide hart moest machteloos dan zwichten,
verzoening zochten wij in streeling stil en loom.
Te vele nachten altijd saamgeklonken
in wanhoop die ons drukte als metaal.
Te vaak als bann'ling aan de weg gezonken
en denkend aan het niet verkregen maal;
Ach hoeveel dagen lagen onze hoofden

waarin geen denking zuiver rijpen kon,
verzaligd op het kussen dat wij geloofden
bleek aureool, die om ons hoofd zich spon.
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En thans te ver van U en van Uw veile panden
de kus van wulpsche mond, de gloed van kranke geest
de smaadlach van Uw oog en streeling van Uw
[handen,
o 't schaamtelooze schoon, dat huiv'rend is geweest.
Geweest! maar neen, maar neen, zoolang 't begeeren
ons hart niet loslaat als zijn laffe prooi
zoolang zult gij tot mij of ik tot u wel keeren,
zoolang ons spel slechts schendend is en mooi!

Er is geen hartstocht schooner dan de haat,
die onze liefde schroeiend zal vernielen.
Wij moeten verder tot marmerkil TE LAAT,
waar niets blijft, dan gebroken nog te knielen.
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DEZE TIJD
DOOR

ALBERT PLASSCHAERT

Wie in een golvend water zwemt (en deze tijd is vol

deining) ziet misschien niet altoos (soms toch is hij van
de golven bevangen) naar welke kim hij zwemt, maar
hij weet meer zuiver en beter dan ieder, die aan den
kant bleef en toeziet uit de verte, welken smaak het
water heeft, dat langs zijn lippen glijdt (of 't bitter en
zee-zilt is, of week en rivier-zoet). Hij weet als geen ander hoe dat water aanvoelt ; van welke warmte het is;
wanneer het plotseling koel wordt van een onverwachte
kilte, en hoe onvermoed een trek erin kan zijn, zoodat
hij moet gaan laveeren tot eigen behoud. Hij is van de
werkelijkheid van zijn tijd bevangen, en toch bleef zijn
hoofd vrank en vrij. Hij is de gewezen beoordeelaar
van 't eigen tijdperk, hij kan toch kritisch daaruit zijn
hoofd opheffen, en is 't nacht, uitzien naar de sterren.
Het is voor mij geen nacht;ikzieEuroopniet
zinken; ik zie te veel lenigen hartstocht rond mij, te veel
vastberaden moed; te veel erkenning en te veel verlangen; om mistroostig te zijn, te veel bezinning en te veel
verlangen. Het is mogelijk en waarschijnlijk, dat een
oekonomisch stelsel aan 't kenteren is; het is zeker, dat
het Oosten zich aangordt tot weerstand van wat niet
meer baat — maar ik zie geen eind; alleen een andersgeschikt mozaiek, waarin onze kleur niet meer de enkele
hoofdkleur is. Maar wat geeft dat? We zijn gaan denken van 't gehucht tot de stad, van de stad tot de provincie, van die tot den staat, vandaar tot een gemeen~
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schap, die we de grootste waanden. Er blijkt grooter
gemeenschap, mozaiek, te kunnen bestaan. Is dat reden
tot opgeven? Of is de geest, wiens toestand 't oekonomisch stelsel dwingt te ontstaan, niet groot genoeg om
dit nieuwe te bestaan? Is dit de eerste keer, dat wij zóó
groots bestaan in den geest, door den geest? Het is dat
niet; het is geen totale volksverhuizing — de geest moet
alleen meer omspannen, en dat kan hij; dat kan hij, die
van het gevoel kwam, en daar waarden uit kristalliseert,
die overreikbaar zijn. En is daarenboven de periode der
onzekerheid reeds zoo langdurig, dat we geen eind meer
kunnen verwachten aan het ongewisse? Schuilt achter
al deze onrust niet d'overschatting van een oekonomisch stelsel, dat toch maar een der vruchten is van de
bezige menschheid, en dat afgestooten wordt zoodra
het rijpte, dan valt, en wordt geraapt, genoten en verteerd -- en dan mest is voor een nieuwe rangschikking
van voortbrenging en verbruik?
Ik zie geen nacht, maar een dag... anders dan den voor
natuurlijke verscheidenheid dien voorgaan-gande-,i
den aanvullend en vervullend .. .
2
De vraag is te stellen, hoe is feitelijk de tijd al, waarin
we leven, en wat beleven we in onzen zijnden en nog
groeienden dag?

Ik heb in een ander verband gesproken over de sinusoïde der geschiedenis; over de golvende lijn, die regelmatig weerkeert, al is 't op een andren afstand, tot de
hoogte die ze verliet, en die regelmatig neerduikt tot
een ander punt, waarheen ze weer zal duiken, zonder
dat ik met dat duiken een verzwakking bedoel, maar een
noodzakelijke tegenstelling, ik zou zeggen: d'andere
noodzakelijkheid. En moet ik herhalen, dat deze sinusoïde grooter, eeuwiger dingen aanduidt dan oekonomi-
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sche stelsels, en dat zij d'erkenning bevat van noodza
lijkheden (het bleek uit de geschiedenis) van hoogren,-ke
meer innerlijken wezenstrek: dat wij, hoe 't oekonomisch stelsel, of de stelsels ook zijn, ons daartusschen,
van 't eene heen naar 't andre toe, steeds bewegen ?
En waaraan zullen we bepalen in welken van die twee
staten w'ons bevinden, en welke zijn die staten; wat zijn
hun définities, hun kenmerkende benamingen ? Wie zijn
de zuiverste getuigen van die staten of toestanden —
waar wordt, onmiskenbaar, wezen en schakeering klaar?
3
Het klinkt sommigen misschien vreemd, maar aan h e t
kunstwerk wordt het eenvoudigst en het
zuiverst erkend, wat op weg is, of waar we
on s b e v i n d e n. Ik moet dadelijk hiér bij voegen, dat
er evenmin in het geestelijke als bij de sterren ooit een
stroom bestaat zonder tegenstroom. Wat het kenmerk
van een tijd is, is niet een volstrekte heerschappij. Ondergrondsch wordt altijd de tijd, die na het tegenwoordige zal komen, voorbereid, en het is van een ongeschoolden geest, (zooals ook Coenen blijkt te zijn) zich daarover te verbazen. Allicht is deze tegenwerkende onder
kracht noodzakelijk voor het evenwicht der-grondsche
waereld (geestelijk en lichamelijk). Wanneer ik dus zeg,
dat deze tij d romantisch is, dan beteekent dat niet
dat er geen realistische tegenstroom werkzaam is. Integendeel. In de erkenning, dat wij in een romantische
periode leven, is de realistische tegenstroom, onder
werkzaam, inbegrepen. Maar wat wordt-grondsch
hier bedoeld met „romantisch" ? Het romantische
beteekent voor mij: de overheersching van het gevoel
over den vorm; het romantische beteekent voor mij (en
dat kan eenvoudig uit het voorgaande volgen) het gevoel der gemeenzaamheid (een tijd met strak gevoel
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voor den vorm is toch die der individuen); het romantische is die staat van den geest, waar het „worden "voortdurend hoofdzaak is, niet het zijn; het romantische is
een droom van zich steeds schakeerende eenheid; hetbevat een onwilligheid zich te beperken in vaste vormen.
Dat romantische kan verschillend worden belicht. Het
kan gulden-goud zijn als een afscheid; het is gemakkelijk weemoedig, omdat het te groote doelen najaagt;
het kan teeder zijn, als de bekentenis van ziel tot ziel en
zonder scheidsmuur; het is nu t rag is c h, dat is: het
erkent een moeilijken, telkens bijna opgegeven, maar
telkens hervatten strijd. Onze romantische periode is
de periode van het moeielijk, overgroot gevecht. Er is
gisten, verlangen, afkeer — alles uit lust, dit moet herhaald, tot de grootste eenheid en gemeenzaamheid.
Het dogmatische, altijd remmend, is nu vervloekt. Wij
willen niet gescheiden zijn; wij willen elkaar stuttend,
steunend, reiken tot een ongekenden bloey van innerlijken, en daaruit volgenden uiterlijken vrede.

4
Wij weten, dat wij met te veel leugens
hebben g ei e e f d. Onze mond is daar nog bitter
van; de realistische vormen waren tot leugens geworden, ongevoelde bepalingen. Wij willen dien leugen
doorbreken, en wij breken door dien leugen — tot wij
vermoeid (zóó gaat de cirkelgang) weer neérzinken
zullen in andre vormen, maar grootere, die tot grootere
leugens worden. Maar nu zijn we nog niet moe. Wij
tasten aan. Wij vervangen den leugen van
de plicht (dien stut der ongevoeligen) door de waarheid
der liefde; wij vervangen het medelijden (dat een neerzien is van den eenen op den anderen) door de genegenheid, de liefde opnieuw, die geen neerzien is maar
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aanzien. Wat ook de tijd aan te-korten vertoont (en
waarom zouden we nu 't toppunt reeds bereiken) —
we zijn vol van den besten wil: er is gisten, verlangen,
afkeer, beweging, ontkenning van het verstarde; er is
de wil tot liefde, er is erkenning; we zoeken werkelijk~
heid en geen surrogaat; we zijn, op zeldzame wijs, uit
op het echte.
5
Het is een dáár-om tijd van verzitten; van
't nemen van zitplaatsen. Wat zat, verdedigt
zich. Dat is menschelijk; iedereen neigt naar de rust
(zóó is elk kunstwerk, voltooid, een rustpunt voor den
kunstenaar) en iedereen, die een zitplaats ten slotte
verwierf, is moeilijk geneigd die over te geven aan een
ander (elke politieke partij bewijst dat). Maar 't neerzitten heeft zijn bezwaren (elke politieke partij bewijst
dat weer!) Die zaten beschouwden zich, vroeger, daar
gezet bij God's genade; we weten nu, dat ze daar plaats
kregen bij 's menschen genade, en dat die voorkeur niet
duurt, maar automatisch vervalt. En noodzakelijker~
wijze moet vervallen. Wie den Staat aanvaardt, of
de gemeenschap, of welke naam door 't oekonomisch
systeem mag verzonnen worden voor een geheel (functies en afgeleide functies) aanvaardt iets, dat op een
machine gelijkt. Het rendement (de opbrengst) moet
dan zoo groot mogelijk zijn, liefst het rendement in
geluk. Ieder deel moet zijn werk doen; iedereen moet
zijn werk doen (niet alleen handewerk !) Een versleten of
belemmerend deel moet door een nieuw, voor zijn doel
berekend, worden vervangen; dat nieuwe deel moet
ook, waarvandaan het komt, ingeschakeld worden in het
verband. Dat is het realisme in onzen romantischen tijd.
Dat, en dat niet alleen is een erfenis van het vooraf~
gaande, en die dingen maken het tegenwoordige roman-
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tische zoo zeer krachtig. Het romantische vloog op van
den grond der werkelijkheid. Wij aanvaarden wat is,
en wij weten wat niet is. We zoeken geen heiligen,
maar menschen. De heilige is een ontstellende eenzijdigheid; hij snijdt af van het levende deelen, die leven;
wij willen geen verminkten, maar heelen — wij willen
geen kasbloem, maar groei aan de open lucht. Wij
erkennen, omdat wij daar -in den beetren weg zien ter
zuivering. Wij verwerpen dus neergezette hindernis.
Het romantische is altijd toomeloos;hetwil
altoos den eeuwigen Adem der dingen vlak tegen 't
bloote lijf voelen — er wordt in onzen tijd dus verworpen. Dwang, die vroeger krom-maakte, schijnt een
schande. We zijn revolutionnair; we verwerpen misschien te veel (elke revolutie gaat eerst te ver — maar
het doel is nu geluk door gemeenzaamheid). We weten'
misschien niet hoe zich zal formeeren (want formeeren
zal het zich, vorm is rust, en rust is altijd opnieuw na
daden noodzaak) en misschien propheteeren we verkeerd. Maar dat is het minste; verlangen, wenschen,
hopen, den dood ontkennen is 't noodzakelijke, en
... verder geven.
6
Nu kon dit alles geschieden plaatselijk, klein van omvang zijn, hoewel diep van gang. Het is anders.. Het
,geschiedt van natie tot natie. Zóó het te kenschetsen
schijnt mij het zuiverst in overeenstemming met de feiten.
Het gaat van intellectueelen kring tot intellectueelen
kring; het gaat van bewusten tot bewusten — en zóó
gaat het over alle landen. Deze bewusten zijn zij, wien
het gevoel het eerst klaar werd, dat de overigen, nog
sluimerend, houdt bevangen. Deze intellectueelen, verspreid over de wereld, zijn een gemeenschap, en zij
erkennen geen grens, die land scheidt van land, in hun

348

DEZE TIJD

verstandelijke overwegingen. Zij zijn de gemeenzaam
geestes; het gemakkelijk verkeer, 't gemaklijk-heids
te verkrijgen boek heeft deze gemeenschap in staat
gesteld, steeds te zijn op de hoogte, steeds het werk
van hen, die 't zelfde zoeken, snel te kennen. Zij zijn
de leiders, klein in getal; internationaal. Deze kostbre
medewerking van den een met den ander heeft één
verwarring veroorzaakt. Het kleine getal is vergroot
in de phantaisie; er in werd gedacht, dat de groepen
achter die intellectueelen even ver waren als die leiders.
Zij zijn dat niet. Ze komen moeilijk achteraan --- hoewel zij sneller volgen, of bewust worden dan ooit te
voren (de waereld gaat créscendo). Maar zelfs wanneer
wij die natuurlijke (en noodzakelijke) traagheid der
massaas verrekenen in onze berekeningen, en dus den
tijd niet overschatten, blijft altijd nog de waarheid bestaan: dat geen tijd als de onze groot was
in verschuiving, opschuiving, eens van
zin zijn, hopen op iets beters, zij 't dan ook
niet overal eender gedacht of geformuleerd; dat
geen tijd als de onze stond voor zóó'n fel
kritisch-bezien verlangen.
Onze tijd is een geestelijke volksverhui zing.
B
De vraag is te stellen (en wie wil haar niet verwachten ?) : „Zijn er bewijzen voor al deze stellingen, of
drijft alleen een iel aanvoelen tot deze uitingen ?"
Het schijnt mij toe, dat er bewijzen te over zijn; zelfs
zijn er bewijzen, die niet aangenaam zijn om te doen
getuigen. De bioskoop is een bewijs voor het romantische in onzen tijd ; in den meest groven vorm. Ge vindt
daar een verdacht misbruik van dat romantische. Op-
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gezweepte wreedheid; opgezweepte waaghalzerij, persoonlijke moed als een buitensporigheid gegeven; de
ellendeling als type; 't zij koel, 't zij beestachtig, altijd
overdreven, teisteren het gevoel der massa; de vrouw
is of slang of weerlooze engel; zij is exces. Het gevoel
wordt opgejaagd met een fellen peper van passies —
het gevoel zoekt die prikkeling, die meer dan realiteit
is. De automatische verwondering, schrik, hevigheid,
woede, lust, waaghalzerijen der filmartisten bevangen, avond na avond, stad en dorp. Maar er is edeler
bewijs, dat wij tragisch -romantisch zijn. De schilder~
kunst bewijst het; het nieuwe, donkre, zware gamma
dier schilderkunst is overtuigend; de figuren, waarin zij
zich openbaart, bewijzen het. Ge vindt den moeiterijken
mensch, niet alleen den vermoeiden arbeider. Ge vindt
het in 't stilleven; ge vindt het reeds in de symbolische
voorstellingen. Ge vindt het tragisch-romantische, gul
verfijnd, in den Sokrates van Erik Satie; in een lied-den
van Leopold door Zagwyn tot nieuwe muziek geworden.

Ge ziet het opdoemen over ons allen uit Dostojewsky.
Zelden is het meer kenmerkend. Het is ook dáárom, dat
deze nu Tolstoy verdringt — bij sommigen. Dostojewsky's waardeering is geen minachting van Tolstoy in ons;
het romantisch-tragische, met zijn natuurlijken gang naar
de grootste diepten is nu noodig; het realisme wacht
weer op d'anderen tijd — om weer te wijken voor het
romantische. Deze waardeering van Dostojewsky is
van vóór den oorlog, maar zij is nu een dwang over de
geheele linie. Zij is dat, met recht. De kunst van dezen
Rus, van dezen schrijver (die sommigen, hem verkleinend, tot een apostel f^tsoeneeren) heeft te veel aangeraakt, heeft te veel tot in het warrig struikgewas der ziel
nagegaan, om niet altijd van belang te blijven voor wie
kunnen lezen, omdat zij zelven zij n. Dostojewsky's

350

DEZE TIJD

kunst heeft de woeling van een zee aan zich; haar ka
gaan van binnen -uit; het uiterlijk der-rakteisng
personen is sécundair tegenover het gevoelsgebaar; ge
zoudt kunnen zeggen: het gevoelsgebaar schept den
uiterlijken mensch. En deze mensch is altijd hevig: in
het goede, in het schuchtere, in de lust, in den glimlach,
in de wreedheid, in jammer, en in de vreugd. Zelden is
hij heel; een lamentabele scheur loopt dikwijls van den
kern naar den omtrek.
Er is nog een diepe reden, dat Dostojewsky Tolstoy
thans verwint. Er is in Dostojewsky een vergiffenis, en
een ongestremde liefde. In Tolstoy wringt altijd de
hoogmoed zich tot de liefde; daardoor vergeeft hij
moeielijk; in Dostojewsky is de liefde een natuur; zij is
niet gedwongen; zij welt van zelve over den rand der
bron. Wij voelen haar nooit als leugen — en zóó we
iets niet willen, we willen geen leugen. We voelen de
leugen als een onvrijheid, en het romantische, van zelve
tot grootheid bereid, schuwt de grenzen, die bepaling,
beperking, die onvrijheid zijn; het wil evenmin vergiffenis (ook deze berust op 't aannemen van grenzen)
het is immers de erkenning van den geest, die alles doordringt; en zal dan 't eene deel, bezeten van gelijken
daimoon, oordeelen over een ander deel van 't geheel?
Het romantische is, omdat het een geheel aanvoelt, ge
synthetisch. Het leeft niet van feit na feit; het-makelij
vindt de vergaande dingen tijdelijke stollingen in den
algemeenen stroom --- het wijst altijd, en ten eerste op
die algemeenheid. Het schept, soms te gemakkelijk, typen, dáárdoor.
Het realisme is het tijdperk der orde; der rangschikking,
van den vorm; het romantische is het steeds-wordende;
het romantische is revolutionnair; veel meer revolutionnair dan de wikkende, constateerende geest. Het erkent niet ten eerste de vastheid; het is phantasierijk,
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omdat het een verren einder heeft; het is daardoor onzeker, soms, omtrent nabijen hinderpaal; ongewis in
den daagschen daad (een gevaar!)
Het romantische is pantheïstisch, niet dogmatisch. Het
moet altijd komen na een' tijd, die gegevens verzamelt
als enkeling na enkeling. Het is de tijd van het overzicht; de menschelijke geest moet van tijd tot tijd organiseeren — als is die organisatie vliedend als een droom.
We verdragen toch niet steeds boom na boom; we
willen het bosch zien, zijn, en voelen. We gelooven
niet steeds in ster na ster; wij willen sterrenstelsels,
matelooze grootheden zich bewegend naar een onbekende kim. De wetenschap doet, dáárom, nu haar romantischen mantel om; zij is kleurig na kil geweest te
zijn; zij erkent het onbekende en den dieperen drift
der dingen; den harts-tocht in het geschapene, dat zij
eerst zag, zonder warmte als een wezen heeft; als een
systeem van materie. Zij wordt minder dogmatisch; zij
is niet leerstellig meer, maar heeft het roerende van de
bekentenis.
Dat roerende van de bekentenis, wankel; als een
schemer; als een muziek uit zielsravijnen vindt ge
overal. Daarom zijn zij die d'omvattende liefde van den
romantisch-tragischen Dostojewsky dogmatiseeren,
nakomers van een verganen tijd, en inderdaad liefdeloos, meer dan ooit verwerpelijk.
En de bouwkunst?
Vindt ge daar niet het behagen in het picturale, en is
dat, in deze verbintenis, niet romantisch?
En het tooneel?
Niets heeft meer de schakeering van het oogenblik, van
het tegenwoordige. De tooneelspeelkunst is ten eenen
male tragisch-romantisch aan 't worden. Het tooneelstuk is dat; de stem, het gebaar van den tooneelspeler
is dat. De tooneelspeler wil niet meer de scherpe, zilte,
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daaglijksche realiteit; het décor is daarop niet meer ge
geeft toppunten van innerlijk; het-baserd.Htonl
zielsdécor is waarop wordt gespeeld. Wat achter de
zoogeheeten werklijkheid vroeger schuil ging, komt
naar voren, en toont een wild, droefgeestig gezicht,
want het romantische, jagend op een te ver doel, is menigmaal weemoedig.
Het tooneelspel zoekt dat zielsdécor, en wat lang schuil
ging op alle wegen — het spel met de maskers is daarvan één der symptomen .. .
SAAMVATTING

Ik hoop zóó, en niet zonder bewijs, dezen tijd te hebben
gekenschetst. Hij is natuurlijk niet het eind van den
geestelijken tocht—ik erken de mogelijkheid van verder
dolen, en van verdere omdoling. Ik heb evenmin in de
bedoeling in en door dit karakteriseeren een tegengestelden tijd te verwerpen. Dat zou gebrek aan inzicht
beteekenen in het wezen van den menschelijken geest.
Deze gaat van verzadiging van het een naar verzadiging door het ander.
Ik heb alleen gewenscht te wijzen hoe groot deze tijd is,
en wat de typeerende schakeering blijkt te zijn. Ik heb
gewezen op den onderstroom, die, als altijd, aanvoert
wat het heerschende ontkent. Ik heb willen zeggen, dat
ik geen ondergang gevoel, maar anders gerichte wer
te erkennen, door hem, die dit mee doet-king,hetbs
en mee ondergaat, en dat wij, al zien we 't zeker eind
van al dit woelen nog niet, trotsch moeten zijn te midden dezer woeling drijvend te blijven, en zóó fellen
stroom, om 't leven laveerend, te kunnen weerstaan en
bestaan.
Maart 1923.
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AAN DE REDAKSIE VAN DE STEM
GEACHTE REDAKSIE,
Om biezondere redenen, lijkt mij de briefvorm geschikter voor
dit proza. Het is er mij niet om te doen een „Defence of modern
Poetry" te schrijven, een theoreties artièkel waarin de grond.
slagen van het moderne vers voor goed en onomstootbaar zouden worden vastgelegd. Vrees: dat men aan deze konfessionele
schriftuur, in de gedachte van de schrijver zelf, toch de betekenis
van een dictatoriese „Art Poétique" — in literaire zin — zou
gaan toevoegen, heeft mij zelfs doen aarzelen of ik wel dit paar
bladzijden in het licht zou zenden. De beslissing: of zij al dan niet
in de serie bijdragen over moderne Poëzie op hun plaats staan,
ligt, in laatste instantie, bij U.
Van het recht op zelfverweer wou ik gebruik maken, nu ik in
uw tijdschrift van twee zijden op een even vijandige manier werd
aangepakt. Het ligt niet in mijn bedoeling het dubbel geval tra
te nemen. Dit wordt dan ook geen pathetiese pleitrede-giesop
voor mij-zelf. Alleen een t e r e c h t z e t t i n g —zo zie ik het.
Neemt u mij niet kwalik indien ik daarbij te werk ga als de
chirurg die een gebroken arm met een forse ruk weer in zijn voegen brengt.
Het is wonderbaar. U. van de Voorde, die gekant staat tegen
„Moderne Poëzie", vernoemt terloops de namen van enkele
jongeren, en richt dan zijn zwaarste stukken op één mikpunt:
Wies Moens. Victor J. Brunclair, die in uw tijdschrift als een
beeldstormer wordt voorgesteld, lijkt het er vooral om te doen
om over van de Voorde's hoofd weg hetzelfde mikpunt te raken:
Wies Moens. Ik zou bijna moeten zeggen: „Zeer vereerd, Heren 1
Dat ik in de weg sta, vleit mij natuurlik !" Maar ik kan niet met
twee dingen tegelijk koketteren: met mijn dichterschap en met
mijn martelaarschap. Daartoe ben ik Goddank nog niet in staat ! ~
Beiden: de volgeling van Karel van de Woestijne, en de ikonoklast, zijn het roerend eens om te roepen: Wies Moens is een
vals profeet ! Laten wij hem de baard afrukken !
Mijne Heren, u vergist zich. Ik ben helemaal g e en profeet. Hoe
zou ik dan een val s profeet kunnen zijn? Er zijn mensen die mij
23
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voor een s o o r t profeet hebben aanzien. Zij dichtten hymnen
aan mij, ontleenden het ganse liturgiese vocabularium voor hun
laudatio, en riepen tot zelfs „de kindertjes geteeld uit anoniem
zaad" er bij te pas! Die mensen hebben mij destijds m é é r ver
gedaan dan al de kwalen van mijn „m a r t e 1 a a r schap"-driet
bij mekaar. Intussen wordt de poëzie van uw dienaar nog steeds
als „Messianisme" voorgesteld, en men voert de aanval tegen
deze poëzie op een terrein dat achter, dat b ó v e n de Poëzie
zelf ligt.
Voor van de Voorde is mijn religiositeit een ijl gedroom in het
blauw, zonder wortel in het Leven. Voor V. J. Brunclair is er
zelfs heelemaal geen spraak van religiositeit: het is alles grof
kostersbedrog. Het is het oordeel van twee niet-katholieken over
een gelovend en praktizerend katholiek. Beiden zijn in deze even
jammerlik eenzijdig. Van de Voorde heeft niets dan vage spotternij voormijn kristen-zijn, dat hem helemaal zonder tragiek lijkt,
een en al zoeterigheid. Voor V. J. Brunclair kan alleen de verworpen zondaar in God zijn. Hij, die zo graag de draak steekt
met Tolstoïanen, verkeert hier aan de rand van westerse ideologieën : uitvloeisels van een ver-humanitarizeerde verdraagzaamheid die met de Rooms-katholieke gedachte niets heeft te
maken. Het gebeurt inderdaad lichter: dat iemand uit schuld
en boete de blinkende weg ter goddelike ekstaze opgaat, dan dat
iemand in de brave monotone gang der niets-brengende dagen
voortdurend vervuld zou blijven van het geweldige werken
Gods. Het dor-zijn, en ledig van de Goddelijke genade is daarom
wel de scherpste pijn, en die door de zo gesmaalde „Godsdienst•
beoefenaars" wél wordt geleden.
Hoe weinig de heer V. J. Brunclair in het godsdienstig leven
schijnt thuis te zijn, nemen wij hem ten andere niet kwalik. Wij
betreuren het alleen. Er klinkt allerwegen een roep naar Mystiek.
In bars en huizen van plezier wordt God de Vader ten tonele
gevoerd. De verworpeling is hij die onder de tafel zijn roes ligt
uit te snikken in de armen van een publieke vrouw: hij is de
mysticus, hij ziet het Aanschijn Gods. -- Met deze ironie heeft
wis en zeker de mystiek van Wies Moens, die geen mystiek is,
geen uitstaans. Ik houd mij aan het woord van Paulus tot de
Ephesiërs, in het Epistel der H. Mis van verleden Zondag
(4. Maart, 1923) : „Ontucht en enigerlei onkuisheid of hebzucht
worde onder u zelfs niet genoemd; noch zotte praat of boerterij,
wat niet past, maar veeleer dankzegging."
Ixet is niet omdat God mij n i e t doorbliksemt met de eksta-
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tiese visioenen Zijner heiligen, dat ik zal ophouden Zijn naam te
aanroepen, ook in deze gedichten die ter. zware reis van dag aan
dag, op grote afstanden van mekaar, worden neergezet als een
ruiker van veel wild gewas en misschien ook een paar zuivere
botten, opdat zij zouden aanduiden het spoor van een m e n s.
Ik weet: ook dat stamelen zal God lief zijn. Is niet het voortdurend terugkeren van Zijn naam in onze mond een teken voor
Hem: hoezeer wij Hem nodig hebben, hoezeer wij verlangen
Hem bij ons te hebben, en hoe weinig wij zijn zonder Hem?
Het is waar: in de gemeenschap der engelen is Wies Moens niet
opgenomen. De heer Brunclair heeft gelijk. Honderden, duizenden jaren kan het duren eer hij wél in deze gemeenschap wordt
opgenomen, als hij het ten minste ooit waardig wordt. Man, laten
wij toch niet sollen met de dingen des Geloofs 1 Iemand die de
kerkelike dogmatiek in een handomdraai van de baan schuift
(wat zal de n i e t-orthodoxe Mussche opkijken 1) heeft allerminst
het recht de waarheden van het Geloof puur-literair te gaan interpreteren. Niemand zal het mij overigens ten kwade duiden dat
ik groteliks ontsticht ben door de wijze waarop hier de waarheid
van het Eeuwig Leven, de bezieling van de ganse religieuze kunst
der middeleeuwen, tot een vulgaire levensverzekering als deze
waarover dagen lang in het vulgairste proces dat ooit in België
voor het gerecht kwam werd over en weer gepraat, wordt verlaagd.
Ik zou mij allicht nog kunnen warm maken over het feit dat de
heer Brunclair zich herhaaldelik reeds heeft plichtig gemaakt aan
tekstverminking. Onder de grove handen van iemand die dage
tussen de natiepaarden loopt op de leien te Antwerpen, wordt-liks
makkelik de „1 an deli k e" poëzie van de geurende paardeboon
verkreupeld.
Als ekspressionist doodgeverfd door de ene, als vermomd ekspressionist weer over de grenzen gezet door de andere, versleten
voor martelaar en profeet door allebei — ziehier wat er van het
lichaam en de ziel van uw mikpunt, mijne Heren, is overgebleven:
10. een out-cast, met een debiele gezondheid en een boekje op
zak dat voortdurend de aandacht van politie en rechterlike macht
op hem gevestigd houdt (koketterie 9;
20. een gelovig katholiek (wie het als conditio sine qua non stel
staat-van-verworpeling tot het „p o ë t i e s" beleven-lenvad
van het Godsmysterie een al te verraderlik symptoon schijnt van
een wèl spekulatief kristendom 1), lid van de strijdende kerk, eenvoudig lid zonder veel kracht en zonder veel glans;
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30 iemand die gelooft: dat innerlike vastheid het breed levens~
aanvaarden van de moderne dichter regelen moet, en boven het
literair e k s per im en t, hoe aventureus-schoon het ook mag
zijn als uiting van een jeugd, ten slotte gaat stellen: de kunst die
is, uit de aard van haar bezieling zelf, tot heiliging van ons zelf
en de anderen.
.

Het kwam mij voor, Geachte Redaksie, dat dit zelfverweer,
waardoor een ergerlik misverstand uit de weg moest worden
geruimd, tans niet langer mocht uitblijven. Misverstand wegruimen betekent hier: het terrein klaar maken voor de bouw
waartoe wij allen het zuiverste materiaal en de schoonste werkkracht willen bijeenbrengen.
In mijn opstel over „Het nieuwe Dichten" heb ik gepoogd de
moderne verstechniek door geestelike waarden te belichten.
Waar ik het aksent lei op het Le ven, waaruit alleen de grote
dichtkunst kan opvlammen, verdedigde ik in zover een nieuw
inzicht als ik een liefdevol aanvaarden van het leven (met betrekking op de innerlike, de ziels-gesteltenis van de dichter) stelde tegenover het pessimisties nihilisme van de de fin-de-siécle poëten.
Stijl-poëzie naar de wijze der plastiese kunst, en Dadaïsme lijken
mij reeds overwonnen standpunten. Het een betekent verval
tot de anarchie van het impressionisme, het ander is het ophouden zelf van alle kunst, en zou, als dusdanig aanvaard, alleen
als zuiveringsproces niet als eindresultaat te verrechtvaardigen zijn.
De dichter die een nieuw levensritme aanvoelt kan niet anders
dan de ban verbreken der geijkte ritmeschema's. Nieuwe orde.
wetten beheersen hem. De ars poetica uit onze schoolboeken
~ versmaat en topieken — voldoet ons al even weinig als het
hasard-spel van onderbewuste motoriese krachten, dat ten
slotte dan nog kamoeflage is van zeer doordachte stijlfiguren :.
men kan onmogelik met voorbedachten rade intuïtief
instinktief ,-- te werk gaan. Noch aan een poëzie van geestelike en vleselike ondergangen, noch aan een wijselik gekamoefleerde kunst-om-de-kunst, hoe estheties- volmaakt ook beide
mogen zijn, hebben wij meer een houvast. Zolang ons hart en
onze geest niet tot rust gekomen zijn in God, wat alleen langs de
weg van het gebed en de boetvaardigheid te bereiken is, zal het
wonder ener nieuwe, vlekkeloze mystiek onder ons uitblijven,
en moeten de poëtiese belijdenissen van hen die God willen
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brengen in de wereld in het teken staan van de Augustinus -literatuur : een zich verloren schreien om God en de blinkende stilten
Zijner Vrede uit de onrust en verscheurdheid dezer jaren. Al wat
daarnevens de doem der erfzonde hardnekkig blijft verheerliken,
al wat zichzelf aan hypersensuele nuances en finesses blijft kapot
peuteren, zal geestelik-krachteloos blijven in deze wereld van
ongeduld en verloren zijn van de ziel.
Idealiteit: de geestelike meerwaarde der Poëzie van het nieuw
geslacht op de poëzie van een vorige generatie. Het nieuwe
Dichten is allereerst: uiting van een nieuwe zielsgesteltenis.
Een nomenklatuur van moderne dichters is verkeerd wanneer
men hun namen onder mekaar zet, zoals wij dat hebben leren
doen in de les van geschiedenis met de namen van koningen
en 'hun troonopvolgers. Historiese en vergelijkende kritiek
moeten hier veeleer horizontaal gericht zijn omdat zij staan
voor een gemeenschaps -pogen dat in een algemene geestesommekeer zijn oorsprong vindt. Waar op de puinen van een materialistiese kultuur allerwegen idealistiese drang naar schoonheid en goedheid ontluikt, staat de katholiek met de toetsteen in
de hand: de kristelike Caritas. Met deze verklaring wenste ik te
besluiten. Nisi Dominus aedificaverit domurn, in vanum laboraverunt qui aedificant earn: onder dit vers uit de psalmen, als
onder een gothiese boog, ga ik de verdere ontwikkeling van
mijn poëzie tegemoet, een metselaar uitgerust tot de Arbeid.
Met de meeste hoogachting, Geachte Redaksie, verblijve
Uw dw.
WIES MOENS

358

MODERNE DUITSCHE DICHTKUNST

MODERNE DUITSCHE DICHTKUNST
DOOR

URBAIN VAN DE VOORDE
Menschheitsdämmerung. —
Symphonie jüngster Dichtung. -- Her-

ausgegeben von Kurt Pinthus. -- Berlin,
Ernst Rowohlt Verlag. 1920.

Terwijl in de Fransche lyriek, behoudens bij enkelen
als Vildrac en Martinet, de geestdrift voor humanitarisme en de afschuw voor den oorlog al weinig sporen
hebben nagelaten, heeft in Duitschland een zeer talrijke
groep oudere en jongere dichters het voor de alge
ver buiten alle politieke grenzen reikende, her--men,
nieuwde menschenliefde opgenomen. Machtiger dan
het zelfs ooit de Fransche dichtkunst gedaan had in den
tijd der groote Revolutie (midden in het terreur schreef
een A. Chénier nuchtere stukjes naar antiek model) ver
jonge democratische Duitsche generatie-kondige
die in het veld had gestaan haar vlammend geloof in de
grootsche sociale idealen der moderne menschheid. Dat
ze daartoe niet had gewacht tot de legers van het
Duitsche keizerrijk op alle fronten hun somberen aftocht hadden aangevangen (o chutes d'Annibal ! Lendemains d'Attilla !) is een bewijs te meer van de oprechtheid van hun woord. Het raadplegen van de
onmiddellijk na den oorlog in zeer groot aantal verschenen geschriften van allen aard in verband met de
nieuwe orde van zaken bewijst dat er in den loop der
vier oorlogsjaren in Duitschland nog heel wat anders
geschreven werd dan hier en daar een „Haszgesang
gegen England ". Reeds in 1914 bekende Hasenclever
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in zijn gedicht „Gottes Hand über Löwen": Wir alle
haben Schuld! Bij de edelst denkenden van het Duit
volk heeft dit schuldbesef — cosmisch schuld--sche
besef ! — voortgeleefd doorheen den ganschen duur
van de krijgsverrichtingen. Reeds gedurende den oorlog slaagden velen erin hunne nieuwe idealen te ver
hun dichtbundels, waar de censuur uit den-kondige
aard der zaak weinig vat op had. Toch was het slechts
na het uitbreken van de militaire revolutie dat een onbewimpelde manifestatie der denkbeelden en een ge
optreden mogelijk schenen. En nog dan-groepd
voorzichtig. In 1919 werd b.v. een tijdschrift uitgegeven „Das Werkschiff ", heraut van het humanitarisme, dat echter van de pers kwam, bij het Delphin
Verlag te Munchen, zonder naam van medewerkers of
zelfs van redactie. Een vers als „Der Ruf" in het eerste
nummer bewijst nochtans dat krachten van groote beteekenis rond het tijdschrift waren geschaard. Later
kwam het toch tot een openlijke samenwerking, die
vorm kreeg door het uitgeven van jaarboeken als „Die
Erhebung" onder de leiding van Alfred Wolfenstein,
die een groot aantal medewerkers rond zich schaarde.
Deze jaarboeken leverden letterkundige bijdragen en
ook sociale, meestal reeds elders verschenen en waarvan enkelen onder den oorlog waren verboden geworden, en die alle, al waren ze van zeer uiteenloopenden
aard, één gemeenschappelijk kenmerk droegen: Kamp
van het nieuwe tegen het oude, alles natuurlijk in het
teeken der Duitsche toestanden: daar werd storm ge
tegen de inrichting van het keizerrijk, tegen het-lopen
absolutisme, het militarisme, het kapitaal, de officieele
religie, de gevestigde moraal; daar werden de groote
leuzen verkondigd van Menschelijkheid en Liefde, van
Broederlijkheid en eeuwigen Vrede... Aan het einde
van den eersten jaargang geeft Kurt Pinthus zijn voor
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het jaarboek verkorte „Rede für die Zukunft" waarin
hij, steunend op iets analoog met de Hegeliaansche,
zich -zelf-verwerkelijkende Ideeën, tracht aan te toonen,
dat de Menschelijke Geest, hoofdzakelijk door de
Kunst, in den loop der toekomende tijden, deze groote
Ideeën van Liefde, Gemeenschap, Gerechtigheid zal
verwezenlijken.
Aan dezen Kurt Pinthus danken we nu ,,Menschheits-

dämmerung".

Uit het voorgaande blijkt alreeds in welken geest deze
verzameling gedichten zal samengesteld zijn. Het is overigens suggestief, dat Pinthus in zijn hooger vermelde
rede, waar hij het had over de Kunst het woord „Schönheit" niet gebruikt... Moest er nog twijfel bestaan omtrent de hoofdstrekking van deze verzenverzameling,
dan wordt die door de voorrede grondig uit den weg
geruimd; het heet er o.m. ironisch: „Dies Buch... flicht

nicht, nach der Mode biederer Groszväterzeit Blüten
der Lyrik, noch Perlen der Dichtung zum Kranz."
Het is niet de eerste maal, dat de Duitsche lyriek in
dienst heeft gestaan van politieke ideeën. Sinds den
aanvang der moderne democratische bewustwording
hebben tal van overigens talentvolle dichters op het
altaar der facties geofferd. Men denke daarbij aan Freiligrath, Herweg, Dingelstedt, ofschoon op hetzelfde
oogenblik een Hebbel zich volstrekt afzijdig hield. De
meesten schoten er echter hun beteekenis als kunstenaar bij in. Niet allen hadden het genie van een Schiller
die, hoe ook bezield door de vrijheids-idealen van zijn
tijd, ze in grootsche symbolen wist om te beelden. Een
toestand analoog met dien van de veertiger jaren, blijkt
thans, --- afgezien natuurlijk van de strekking der geldende ideeën --• de Duitsche poëzie, sterker nog dan
toenmaals, te beheerschen. Maar toch is die invloed
niet alles overweldigend. Zijn er enkelen heelemaal op-
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genomen in de huidige strooming, bij vele anderen is de
persoonlijkheid sterk genoeg opdat de tendens ze niet
volkomen vermag te bemeesteren.
Het pleit bovendien trots alles voor het kunstinzicht
van den heer Pinthus, dat zijn Menschheitsdämmerung
een nagenoeg volledig denkbeeld geeft van wat in het
laatste decennium de Duitsche lyriek heeft geleverd.
Wel ontbreken de namen van een aantal dichters, die
staan of schijnen te staan buiten de kunstsfeer waaraan
de auteur zijn aandacht wijdt, zulks overeenkomstig
trouwens met het doel dat hij zich heeft gesteld; Zweig,
Schröder, Kraft, Blass e.a. ontbreken. Maar zelfs zijn
m.i. niet al de dichters van wie hier verzen voorliggen
zoo innig met elkaar verwant dat ze noodzakelijk, met
uitsluiting van deze anderen, in één cyclus dienden ver
Enkelen hebben de catastrophe, die over de-enigd.
wereld is los gebroken, alleen min of meer intens kunnen
vóorvoelen en dit voorgevoel is dan ook in hen hoogstens aanwezig onder den vorm van die algemeene
malaise, die reeds sinds de dagen der romantiek nage
lyriek kenschetst, in-noegaschdEurpe
Duitschland inzonderheid met Hofmannsthal en Rilke.
Dat deze laatste in M. D. niet vertegenwoordigd is
schijnt mij zelfs tamelijk betreurenswaardig, met het oog
op zijn niet te ontkennen invloed op heel deze generatie.
Anderdeels schijnt het mij gewaagd bij Georg Heym
en Georg Trakl, respectievelijk even vóor en even na
het uitbreken van den oorlog overleden, welke tendens
ook te gaan zoeken. Van beide dichters zijn in M. D.
merkwaardige stukken opgenomen. Hun kunst kan
echter niet als expressionistisch doorgaan, is veeleer
verwant met het Fransche symbolisme. Heym doet
denken aan Baudelaire en Rimbaud, met zijn griezeligmooie vizies van dood en verrotting en zijn machtige
hallucinaties. Trakl, weemoedig en innig als Mallarmé
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(in zijn goede periode!) en Albert Samain, is m.i. een
dichter van groote beteekenis. Zijn poëzie is als een
wonderbare herfst van droom en melancholie, een diepe
en lang natrillende hoboklank vol ontzaglijke droefheid
over afscheid, verleden en vergaan. Doch ik herhaal:
in deze beide dichters tendens willen zien is mijns erachtens tendentieus. Want dan ware er tendens in alles
wat in de tweede helft der verleden eeuw, om niet verder terug te gaan, de lyriek aan wezenlijks en eeuwigs
in zich heeft. Ook in Stadler zoekt men te vergeefs
rechtstreeks door sociale omstandigheden bepaalde invloeden ; op een specifiek oorlogsgedicht na, „Der
Aufbruch," dat overigens een aangrijpende kreet is van
het vóor den gewelddadigen dood een laatsten zweem
van geluk eischende leven, vind ik in hem niets dat niet
eeuwig menschelijk zou zijn: in doffe geslachtelijkheid
de machtige zucht naar reine, zielige liefde; in het leege,
doellooze bestaan het opstandige zoeken naar God; en
vóor hij het wel had gedacht, werd het door hem ge
noodlot tragisch in hem-zelf voltrokken:-formuled
hij viel reeds in de eerste dagen van den oorlog ergens
aan het Westfront...
„Und Glut und Drang
Zum Letzten, Segnenden. Zum Zeugungsfest. Zur
Wollust. Zum Gebet. Zum Meer. Zum Untergang."
Aangaande twee andere dichters geeft Kurt Pinthus

zelf toe dat ze aan den overkant dezer generatie staan.
Wel zijn ze ten eerste ouder — maar ook Paul Zech is
dat --- maar vooral hunne kunst, al is die wel expressionistisch getint, staat buiten alle politieke agitaties en
humanitaire leuzen. De oorlog is over hen heengegaan
zonder sporen na te laten. Het zijn Theodor Däubler
en Else Lasker- Schüler. De eerste is vooral een woord
Kasimir Edschmid der lyriek. Door zijn-kunstear,d
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poëzie blaakt iets van den gloed der zuidersche hemelen waaronder hij werd geboren : een juichkreet van
glorievol en triomfantelijk leven, gedragen op het machtige rythme van een weelderige, heidensche ziel. (Millionen Nachtigallen schlagen -- Der Atem der Natur).
Soms wordt het rythme kalmer, is er zelfinkeer en zelfbeschouwing en voelt hij zijn diepere gemeenschap met
alles wat bestaat, zoo in de bezielde als in de levenlooze
natuur. Zijn beeldspraak is visionair en machtig, maar
soms m. i. te vreemd en gekunsteld, zoodat de onmiddellijke aanvoeling vaak wegblijft en, als gevolg van
den overvloed der snel op elkaar volgende beelden,
menig gedicht wat chaotisch wordt. Van de kunst van
Else Lasker-Schüler, althans van wat M. D. van haar
brengt, houd ik niet. Er is weinig rythme in deze ver
dood-bedaard, min of meer precieus-zen.Nuchtrjs
zelfs, zegt zij heel eigenaardige dingen. Door hun zon
onlogische beeldspraak doen deze gedichten-derling,
bij een eerste lectuur vreemd opkijken en bekoren ze
wel wat door het persoonlijke dat er zeker aan is. Maar
men heeft niets van den inhoud ervan verstaan en derhalve herleest men eens. Doch dan is de bekoring van
het nieuwe verdwenen en vindt men deze verzen tamelijk leeg. Haar gedichten uit een vroegere periode,
toen zij nog niet heelemaal door het expressionisme, dat
al te nieuwdoenerig is, werd beet genomen, zijn heel
wat frisscher en onmiddellijker en vol heerlijk-stroomend gevoel. Thans is zij zeer verdienstelijk waar het
geldt ons de clown-toeren van haar beeldspraak te laten
bewonderen. Maar 't is nagenoeg alles. En dit is m. i.
niet het wezen der kunst. Ik kan mij ten andere niet ver
Kurt Pinthus daar waar hij zegt dat zij de-enigmt
eerste is die den mensch geheel hart laat zijn. Reeds in
den engeren kring der Duitsche dichteressen, laat varen
de eerste „überhaupt" is zulks m. i. sterk overdreven:
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Ricarda Huch heeft vóor dertig jaar met zulken gloed
het hart laten spreken, dat Else Lasker- Schüler erbij als

't ware verdwijnt.
De meesten der andere nog levende dichters van wie
Menschheitsdämmerung ons verzen brengt, (buiten
Stadler sneuvelden nog een drietal onder hen in den
oorlog), hebben medegewerkt aan „Die Erhebung" en
zijn dan ook meer uitgesproken geestverwanten. Voor
dezen geldt nu inzonderheid wat K. Pinthus schrijft: ze
zagen zich gedwongen „zum Kampf gegen die Mensch
zu Ende gehenden Epoche und zur sehnsüch--heitdr
tigen Vorbereitung und Forderung neuër, besserer
Menschheit ".
Dat edel voelende menschen zich de weeën van den
tijd ter harte nemen is het gevolg zelf van hun hoogere
natuur. Het was dus onvermijdelijk dat heel wat Duit
dichters in deze nieuwe periode van Sturm und-sche
Drang en wat eraan voorafging, diep in hun ziel de
schrijnende smart dezer jaren zouden gevoelen, gebukt
zouden gaan onder de miskenning der persoonlijkheid
van den individueelen mensch, miskenning die haar
oorsprong had gevonden in de kapitalistische maatschappij en haar tegenhanger het socialisme, waarin de
stof zegevierde over den geest en die hoogtij had gevierd gedurende den wereldoorlog, waar het anoniem
geworden individu werd opgelost in de wezenlooze
massa. Het lag voor de hand dat scherpe kreten van
opstand zich gingen verheffen en dat de rechten van
den mensch opnieuw gingen worden geproclameerd.
De mensch ging weer trachten zijn persoonlijkheid te
heroveren, zich los te rukken uit dien doffen chaos van
allen in alles, die herinnerde aan de morgenschemering
der menschheid en nu dreigde haar avondschemering
te zullen worden. De zegepraal te bevechten van de
menschelijke eigenwaarde op de nivelleerende macht
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van de materialistische massa is wat deze dichters zich
hoofdzakelijk tot levenstaak schijnen te hebben gesteld.
Daargelaten dat alle lyrische poëzie op zich zelf reeds
een manifestatie is van de persoonlijkheid en dus krach
haar diepste wezen de waarde van de individueele-tens
ziel hoog houdt boven de slopende macht van den materialistischen chaos, zoodat in de poëzie het meest radikale positivisme nog een vorm van spiritualisme is,
komt het er van kunststandpunt in de eerste plaats, zoo
niet uitsluitend, op aan in hoever de artistieke veiiwezenlijking van deze idealen is bereikt; met andere woorden: voor de kunst heeft alleen belang in hoever deze
poëten hun gedachten en hun levensgevoel tot schoonheid hebben vertolkt. Zoo niet kwam de kunst op het peil
te staan van goede journalistiek. En dan moet ik al gauw
gaan bekennen, dat ik heel weinig schoonheid kan vinden
in de verzen van dichters als daar zijn: Johannes R.
Becher, Karl Otten, Rudolf Leonhard, Iwan Goll en
dergelijke. Hoe eerbiedwaardig het streven van deze
schrijvers ook zij, tegenover hun werk, als kunst, kan
ik alleen een negatieve houding aannemen. Deze woordenrijke, vaak opgeschroefde tendenslyriek doet bombastisch aan en is mij volstrekt ongenietbaar. In de diepte
gaat hier niets. Hoe ze zich ook inspannen, hun werk
blijft over het algemeen een oppervlakkig, manifest-inverzen. Zelfs een Ludwig Rubiner kan mij niet ontroeren :
in zijn meestal lange, eentonig-rythmischeproza-gedichten, — al spreekt er een groote liefde voor de lijdende
menschheid uit en een edel verlangen naar bevrijding
en verzoening — kan ik dit niet vinden, wat onmiddellijk
aangrijpt en ontroert en dus overtuigt: dien geheimzinzigen, raadselachtigen klank van het woord, die wondere
wending van het rythme, die schoonheid zijn al weet
men niet waarom! — Even koud laat mij de kunst van
een August Stramm. Die zeer willekeurige vorm, waar-

366

MODERNE DUITSCHE DICHTKUNST

mee hij effecten wil bereiken, maar te kort schiet, komt
in den grond neer op bijna kinderlijk gestamel. Gelukkig
zijn hier nog een aantal andere dichters als Schickelé,

Wilhelm Klemm, Kurt Heynicke, Wolfenstein, P. Zech,
Ehrenstein e.a., die heel wat sterker persoonlijkheden
zijn en den echt lyrischen toon telkens weer diep weten
te treffen. Vooral Kurt Heynicke is een sereen dichter,
die in pure harmonieën van het woord zijn innig religieuse visie van de wereld en zijn diepe, warme liefde
voor de menschheid weet te vertolken. Een merkwaardige persoonlijkheid is ook Walter Hasenclever. In de
gedichten, die genomen werden uit zijn in 1913 verschenen bundel „Der Jüngling", onderscheidt hij zich door de
sterk rythmische beweging zijner nerveuze verzen, evocatie van de tooverachtige aantrekkingskracht der moderne grootstad op het jeugdige, genot- en vreugde
oorlog dien hij meemaakte, zettezijn-eischndlv.D
kunst in het teeken van de humanitaire idealen; grootsch
weet hij meestal ook hier te blijven, alhoewel soms het
tendentieuse afbreuk doet aan zijn frischheid en spontaneïteit en hem in den laatsten tijd als kunstenaar hee
dreigt ten gronde te zullen richten.
-lema
Het zou mij te ver brengen al deze overigens merkwaardige dichters, die allen min of meer ,,expressionnisten" zijn, maar zich tegen de parodie van het expres~
sionisme: „dada" hebben kunnen vrijwaren, afzonderlijk
te kenschetsen. De lezer oordeele zelf. Toch hoeft er
nog een woord gezegd over het ver boven deze allen
uitreikende, groote figuur van Franz Werfel. Al konden
ook dichters als Heynicke, Wolfenstein enz. een te
sterken invloed van de tendens uit hun kunst weren en
konden ze veelzijdig en algemeen menschelijk blijven,
Franz Werfel weet alles ongescheiden en in één machtigen drang opgenomen in zijn groote persoonlijkheid
te vereenigen. Hij is zeker de merkwaardigste lyrieker
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van het hedendaagsche Duitschland en een der grootsten die het heeft gekend. Hij staat onmiddellijk in de
lijn die gaat van Goethe over Hebbel en Liliencron
naar Hofmannsthal en Dehmel. Dichter bij de gratie
Gods, verkondigt hij in zijn koninklijke rythmen alles
wat de menschheid, de eeuwen door, tragisch heeft
doen zijn en grootsth. Hij kent alle gestalten en extazen
van de liefde en heeft groot begrijpen en meedoogen
voor al de ontsporingen van den wellust. Hij weet de
verdierlijking der ellende en den doem van den onmenschlijken arbeid, die het lichaam verwoest en den
geest omnacht. Hij beseft de belangloosheid van het
leed van het afzonderlijk individu met het oog op het
grenzenlooze leed van de gansche menschheid. Hij is
een diep en edel geweten: hij voelt zich verantwoordelijk tegenover de Eeuwigheid voor een weinig geluk
als zooveel om hem heen lijdt en vergaat. En hij gelooft
aan de trots alles onverwoestbare souvereiniteit van
den mensch, aan de persoonlijke waarde van een ieder
ende broederlijke samenhoorigheid van allen tegenover
het wereldgebeuren: Wir sind! Hij voelt den adem van
God -- van den geduchten God van het Oude Testament r het universum doorwaaien en is zich diep bewust van de eeuwige en mysterieuse bestemming van
de ziel. Dit alles wordt vertolkt in wonderbare gedichten. In prachtige en eenvoudige taal stroomen zijn
zware rythmen door de breede bedding zijner warme
menschelijkheid en torsen een rijkdom van schitterende
en onmiddellijk inslaande beelden. En is er soms tendens, dan is ze nauwelijks waarneembaar. In zijn beste
gedichten is het gevoel zoo levenswarm, is de klank
van het woord zoo overtuigend, en is de gedachte zoa
diep en edel, dat alles wordt gecondenseerd tot één
verblindende vizie. Franz Werfel, te midden der tijd-.
stroomingen om hem heen, stroomingen die hém niet
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beheerschen, maar die hij zelf in zijn machtige persoonlijkheid opneemt en verwerkt, is de rasechte kunstenaar,
die trots alles trouw blijft aan zijn bestemming: vorstelijk schenker te zijn van schoonheid en harmonie. Want
zoo de kunstenaar een zedelijke roeping heeft te vervullen in de wereld — en ik geloof wel dat hij er een
heeft — dan zal die roeping nooit anders zijn dan
schoonheid te geven. Ibsen heeft het reeds gezegd: de
menschen zijn niet van buitenaf te adelen. Maar de
schoonheid kan en zal hen adelen, want alle schoonheid moet door hen-zelf worden doorvoeld. Hoe onmiskenbaar der Schoonheid tegenwoordigheid ook is,
blijft zij voor ieder mensch een persoonlijk moment,
dat een ieder voor zichzelf beleven moet. En, zooals de
Grieken der Oudheid zwangere vrouwen plachten te
brengen vóór hun marmeren godenbeelden, opdat de
urenlange, physische beschouwing dier harmonische
lichamen zuivere vormen zou vermogen te verleenen
aan de vrucht in haar schoot, zóó adelt het genieten
van de Schoonheid den thans zijner ziel bewustgeworden mensch tot Liefde en Gerechtigheid. Hij die voor
schoonheid ontvankelijk is gemaakt kan geen slecht
mensch meer zijn. De kunstenaar, die zijn wezenloos
materiaal weet te bezielen met dien afglans der Absolute Schoonheid, dien hij zelf heeft opgevangen in de
onbewuste diepten van zijn wezen, en aldus een tijdelijk
beleven weet te plaatsen in het licht der Eeuwigheid,
heeft daarmee zijn maatschappelijke roeping vervuld.
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RUÏNE

Maandoorbeten
klimt de puinval,
in haar steig'ren
geknakt.
Voor de reten
van de toren
lijkt de wereld
verzakt.
Naar beneden
vreemd vergleden,
in de leegte
gekronkeld,
zinken treden.
En verdwijnen
waar een watervlak fonkelt.
In de maannacht
wijkt het zwarte
naar een vluchtig
violet.
En de aandacht
van de ruimte
is als stilt' in
een gebed.
24
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Maar het maanlicht
overheerscht reeds
al de toppen
in 't rond.
En het aanzicht
van de wereld
wordt weer see der en blond.
II
ONTMOETING

Bij dagbleekt' hadden nimmer wij elkaar gevonden;
dan zouden wij gevoelloos zijn voorbij gegaan.
Maar nu, 'wijl stilt' aan alle dingen lag gebonden
in avondstraat, nu zagen wij elkander aan,
één oogenblik.
En 't was ons beid' of stond' aan stonden
wij voor elkanders aanzicht hadden stilgestaan.
Ik had Uw uitgestoken hand gegrepen. We gingen
tezamen verder door de avond-late straat.
Als ik verstolen even naar U blikte, vingen
m'n moede oogen Uwe lach. En vrees noch haat
zag ik meer aan Uw voorhoofd toeven. Alle dingen
vermooiden teeder om Uw wonderstil gelaat.
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III
DIEVEN IN EEN LEEG HUIS

Langs het geheim van de eind'looze gangen,
gaat hun bewegen gebroken en schuw.
Over de trappen, in angsten gevangen,
licht-overregend en schaduw-behangen
voert hun de stilt' met onmeetbare duw.
Achter de deuren, groot, achtloos geopend,
loeren hun oogen in 't schaduwen zwart.
Stilte, verlatenheid, wreed aan hun sloopend,
heeft hunne stemmen gebroken, en nopend
tot een gesprek zijn hun tongen verstard.
Achter de ruiten bespieden hun oogen
't trieste aspect van de ord'looze hoi.
Telkens weer luist'ren ze. Waanzin of logen
meenen ze al dit gebeuren. Bedrogen
voelen ze zich tusschen stilte en stof.
't Scheefzinkend licht door gordijnlooze ramen.
Angstigt hun oogen met vreemheid en vrees.
Stilte. Dan lacht er een luid. En hunne namen
stooten verward in de stilte tezamen.
Oogen staan hard, en hun stemmen zijn heesch.
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TORENS BIJ AVOND

Rank rijzen aan de porceleinen lucht
de slanke torensilhouetten,
en wetten op de horens van de maan
hun flanken en helmetten. —
Dan hebben z'haar geheel verloren;
de daken kruipen scheef omhoog.
En uit de driften van de boog
der boomen wordt de nacht geboren.
Gebroken dropt een halve wijs
dan: het kwartier. En ginder
beantwoordt traag een ander
z'n stem. De stad wordt grijs
en stil verlaten.
En telkens minder
beweeg.
De straten
leeg.
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KUBINKE, door Georg Hermann, vertaald door Alice v.
Nahuijs, Em. Quérido, Amsterdam 1921.
Een Hollandsche schrijfster heeft dit boek in „den Gulden
Winkel' w. m. n. „behandeld", met verontwaardiging en nationale fierheid ! Nationale trots op onze romankunst, tegenover die
der andere volkeren, is wel het laatste wat men van een Hollander zou verwachten. Trots op onze wetenschap, op onze schil
onze dichtkunst zelfs, die zeker dank zij enkele dich--derkunst,op
ters in het Europa van nu veelbeteekenend zou zijn, zoo slechts
onze taal meer werd gesproken, ~ dit alles is begrijpelijk. Maar
trots op onze romankunst, de altijd schrale twijg aan den boom
van ons geestesleven ! En toch blijkt ook die mogelijk. Deze recensie werd geschreven in den toon van „Heere, Heere, dank
dat wij niet zijn als zij !" De Duitsche grofheid, de Duitsche smakeloosheid waren de zwarte achtergrond, waartegen de Hollandsche délicatesse blank en rank moesten uitkomen. En dit naar
aanleiding van Kubinke 1 Arme Kubinke! Zelfs na zijn jammerlijken dood is hij nog een ongeluksvogel en zet zijn lot zich voort,
namelijk door grove dameshanden gemaltraiteerd te worden en
voor sukkel gescholden te worden door de levensgladde parmantigheid, die over zijn bedeesde en hunkerende menschelijkheid
heenziet.
Men vraagt zich ondertusschen af, hoe ter wereld de menschen
dan toch lezen, menschen zelfs die de pretentie hebben hun oordeel af te laten drukken. En toch stelt Kubinke geen problemen
die een uiterst middelmatige intelligentie te boven zouden gaan.
Kubinke is eenvoudig één der aandoenlijkste boeken die de
nieuwe Duitsche litteratuur bezit. Het is een verkwikking temidden van het ontzenuwende geraas der Duitsche moderniteit. Het
is zelfs nog schaamteloos ouderwetsch. Het is menschelijk en teeder, het is eigenlijk onstilbaar droevig; maar deze droefenis, gein
hulpeloos komisch in zijn verschijnen,-carnediKubk,szo
dat alle bladzijden van dit boek van lachen zijn doorbroken. Dat
dit lachen soms nerveus klinkt, geforceerd en stokkend, het is
begrijpelijk. Het eert den schrijver, dat hij zich niet overgeven
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wil. Het bewijst in zekeren zin zijn geestelijke dapperheid, dat hij
zich zelf het parti-pris der levenslust heeft opgedwongen, de wil
tot bewondering van het leven omdat het leven is, al is het dan
meestal wreed en innerlijk zoo troosteloos. Maar onder dit vroolijk zelf bedwang golft de droefenis. Hij wil niet klagen met
woorden, hij wil aanvaarden en lachen, maar de zielsklank van
dit boek, dat wat in een werkelijk levend werk nooit kan verborgen worden, is een klacht en eigenlijk een angstwekkend diepe
weemoed. Maar zelden vindt men een weemoed zoo vol en warm
en donker van liefde.
Wij zijn den lezer ten slotte schuldig, hier nog aan toe te voegen,
dat Kubinke een jonge, verlegen kappersbediende is, alleen in het
ontzaglijke Berlijn. Dat hij de gewoonste der gewone menschen is,
maar in zijn gewoonheid goed en zacht van aard. Maar ook de
gewoonste der gewone menschen kent den dwang der zinnen en
de hunkering van een hart dat eenzaam is in de ongure menschenwoestijn, waarin hij als een naamloos stofje verloren is..— En
deze dwang der zinnen werpt hem in de quasi- maagdelijke sponden van twee jonge en frissche hellevegen, die hem tot dezen
vluchtigen dienst verkiezen bij tijdelijk gebrek aan beter. — Dat
Kubinke ten slotte het groote en zeldzame geluk beleeft, temidden van deze blind en bruutlevende menschen, één enkele te
vinden die is als hij. Maar tot een hartelijke echtvriendschap en
een teeder vaderschap, met een ijverig gedreven en zorgvuldig
behartigde kapperswinkel daarachter, komt het niet..— Want
plotseling herleven de erotische avonturen uit de vergetelheid,
plotseling staat Kubinke voor de beschuldiging van een dubbel
vaderschap, waartoe de sluwe deernen, beiden zwanger van denzelfden theetuin -don Juan, bij instinctieve overeenstemming zijn
bedeesde weerloosheid hebben uitgekozen. De ontzetting over
deze overstelping van vaderschappen jaagt hem in den zelfmoord. Voor het zijn plaats vindt, doet een kleine bries het nietig
menschenstofje zonder weerstand overwaaien in den dood.
Een schijn van grof heid is misschien ontstaan door de vertaling.
De vertaalster heeft het ongelukkige bedenksel gehad, de tallooze
dialogen in Berlijnsch dialect, die in het boek voorkomen, te ver
een soort van gefingeerd plat-Nederlandsch, dat nergens-taleni
thuis te brengen is. Men bereikt op deze wijze toch geenszins
de locale atmosfeer, die het oorspronkelijke werk omhult en vergrooft de Hollandsche tekst ermede op noodelooze wijze.
DIRK COSTER
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PAUWKE'S LOUTERING, door A. Thiry, Luxe- Editie,
Em. Quérido. Amsterdam, 1922.

De verkleinwoordjes, die voortdurend Franz de Backer
bedreigen, zijn ook in dit boekje in abnormaal groot
aantal aanwezig. Hoeveel kan men er tellen reeds op
het eerste miniatuur -bladzijdje van Quérido's Luxeeditie. r Maar gelukkig kan ook hier dezelfde verklaring op den voet volgen: wezenlijke teederheid en kin~
derlijkheid uit zich in deze verkleinwoordjes t e direct,
en het ware beter geweest, wanneer deze kinderlijkheid
enkel als atmosfeer den versoberden stijl zou omgeven
hebben.
Wonderlijk land Vlaanderen, waarin nog zulke verhalen geschreven kunnen worden, en met dien toegewijden ernst en met die overtuigende kracht en dit geloof
dat dit een werkelijkheid is. Men moet het met schaamte
erkennen: aan de Hollandsche mentaliteit lijkt dit een
verhaal van een kind aan kinderen. Een beeldsnijder
die vrome houten beelden snijdt voor de kerken, een
beeldsnijder met witten baard die een argeloos en
devoot kind nog is naast zijn grijs kindvrouwtje, —
zijn zulke wonderen nog mogelijk? En de drie oude
mannetjes die met een brandend kaarsje hun bedevaart
doen, drie oude mannetjes in den wind vol wanhoop
en angst voor hun heilig lichtje: in welke omgeving
kunnen zich drie zulke figuurtjes nog bewegen? En heel
het ongeluk en de zielestrijd van Pauwke, die jubelend
en dankbaar eindigt, enkel omdat de verloren zoon nog
berouwvol is gestorven, ver van hem en zijn huisje, —
zijn er nog kinderzielen in dit verwarde en verkilde
Europa, die dit zoo kunnen ondergaan? Wij vragen hier
naar de werkelijkheid van een kunstwerk, of het waar
is of waar zou kunnen worden, en dit is feitelijk niet
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behoorlijk.—Maar deze vraag dringt zich onwillekeurig
naar voren, nu de schrijver met het accent eener dage
werkelijkheid vertelt, wat den Hollandschen-lijksche
lezer een bijna Middeleeuwsche fantasie lijkt. -- Hoe
dit ook zij: Thiry heeft aan deze kleine sprook de werke
doorleefde en doordroomde schoonheid-lijkhedr
gegeven. En het werkje doet aan, in analogie met het
onderwerp, als een dier gesneden houten beeldjes die
men soms nog vinden kan, door een onbekenden dilettant gesneden, ergens in de 19de eeuw, maar die kennelijk nog uit een Middeleeuwsch gebleven bezieling
zijn voortgekomen.
P.S. In dezelfde Luxe-editie verschenen dit jaar nog
de sobere en fijne novelle van Gerard van Eckeren,
„De late Dorst", en „Jerusalem" van J. I. de Haan, benevens „Phils Laatste Wil" door Emmy van Lokhorst,
een aanvulling van Phils drama's die de meeste lezers
bekend zijn.
HENRI BARBUSSE. Het mes tusschen de tanden, Em.
Quérido, Amsterdam 1921.
Een felle oproep aan de intellectueelen, in naam van het geleden
leed in den oorlog, zich te ontslaan van hun intellectualisme.
Slechts te spreken over dingen die zij kennen, lijden dat zij gele
-den
hebben, idealen waarvoor zij zich geven willen.

JACK LONDON. Tusschen de Wielen, vertaald door W. L.
Leclercq, Wereld-Bibliotheek, Amsterdam.
In dit boek verhaalt Jack London, hoe men als vagebond in
Amerika als gratis passagier met de groote sneltreinen reist, welke
techniek daarbij zich ontwikkeld heeft, welke gevaren daarbij
dreigen, welke moed daarbij vereischt wordt, ~ een Homerische moed werkelijk in het geval van den jongen woesten Jack
London zelf, die de Held der Treinen was. Levend is dit boek,,
schrikkelijk soms (als het verblijf in de gevangenis en bij de Zigeuners), paradoxaal, maar toch, het beste boek ter introductie
van Jack London heeft de W. B. zeker niet uitgezocht. C.
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EVERARD GEWIN, In den Réveilkring. Hollandia-drukkerij. Baarn 1920.
De vraag, hoe een geschrift als dit, en tegelijk de andere, hoe
den Réveilkring te waardeeren, is in laatste instantie daarvan
afhankelijk, hoe wij staan tegenover onderscheiden tusschen menschen en geestelijke stroomingen.
Indien wij deze gering achten, althans van minder beteekenis in
vergelijking tot wat voor algemeen -menschelijk moet worden
gehouden, zullen wij het Réveil hoog aanslaan. Want zeker zijn
in dien kring algemeen-menschelijke motieven grootsch en hevig
met elementairen hartstocht beleefd. Om maar iets te noemen:
wil naar persoonlijke heiliging, zoo goed als een roepingsgevoel
staat en maatschappij naar eigen ideaal te transformeeren. En
dit voor het voornaamste houdende, zullen wij het in den heer
Gewin goedkeuren, dat hij hierop vollen nadruk legde, in en
achter alle uiteenzetting ook van wat ons zonderlingheid dunkt,
het nobel-menschelijke voelbaar maakte.
Het is echter mogelijk in dit alles met den schrijver in te stemmen
en dit toch te zien als eenzijdigheid. Het geestesleven der menschheid wordt opgebouwd uit menschen en stroomingen, in wie ten
laatste soortgelijke motieven werken, in hen neemt dit alles naar
eigen aard verschillenden vorm aan. Dit maakt het conflict der
onderscheiden stroomingen onafwendbaar, hetwelk historischen
voortgang mogelijk maakt; dit maakt ook, dat de later komende,
die van dit conflict niet meer deel uitmaakt, het te zien heeft in
wijder verband, hetwelk ook inhoudt, dat hij heeft te prijzen en
te laken of, vindt men deze woorden te sterk, momenten van bijzondere beteekenis èn tekortkomingen aan te wijzen.
Het geschrift van den heer Gewin doet dit niet: ik leg het daarom
met eenige teleurstelling uit handen.
Misschien zal de schrijver antwoorden: zoo ver reikte mijn doel
niet. Maar dan komt het mij toch voor, dat dit beperkt doel, althans bij een, die zich uitdrukkelijk voorstelt als de godsdienstige
overtuiging van den Réveilkring niet deelende, openbaart een
minder-achten van de onderscheiden, die er tusschen menschen
en stroomingen zijn. In het bijzonder dunkt dit mij tekortkoming,
waar de beschreven kring nog volstrekt niet van enkel histo-
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rische beteekenis is, integendeel in het heden nog geweldig voelbaar is.
Ik zou misschien niet zoo schrijven, als ik in deze wijze van
teboekstelling niet een meer algemeen verschijnsel zag, waarin
een element van scepsis valt te speuren. Men denke zich hetzelfde
geschrift, geschreven door een geestverwant.. Hoe verandert het
volkomen van karakter. Wat echter dan ten volle te aanvaarden
is, het doet bij den niet -geestverwant als tekort aan.
G. H. VAN SENDEN

EUG. DE BOCK. De Historie van Grisostomos en Marcela.
Uit het Spaansch van Cervantes. Houtsneden van Jozef Cantré.
„De Sikkel" te Antwerpen.
Hetzelfde bezwaar als bij Ogier's „Gulsigheijdt". Ook bij deze
luxueuse en overzorgvuldig gedrukte uitgave kan men het mis
gevoel niet bedwingen, dat te veel zorg besteed werd-trosig
aan te kleinen inhoud. — Wij vreezen dat „de Sikkel" met deze
uitgaven een verkeerde tendenz volgt. ~ Wil de uitgever zich
toeleggen op schoone, bijna op antieke wijze verzorgde boeken:
maar dan liggen toch de meesterlijke fragmenten of bladzijden in
onze litteratuur en overal elders voor 't grijpen! Waarom juist
een weinig bemerkte en ondanks alles toch vlakverhaalde novelle
te knippen uit de Don Quichot? en deze te drukken met die statige
letter? -- Naast de verzorging ontstaat hier de indruk van een
vluchtige, ter nauwernood bezonnen keuze. r Een aantal verzen
van Hadewych, of de pseudo- Hadewych, of Zuster Bertken, ~
Sonnetten van Dullaert of Levius, onbekende meesterwerken der
buitenlandsche litteratuur, dit zouden texten zijn, welke te lezen
in zulk een verzorging een onuitputlijk genot zou zijn. ~ Van
deze verzorging op zich zelve — het blijkt uit het voorgaande
niets dan goeds. De strakke vertaling van Eug. de Bock is uit
Zij doet verlangen naar een volledige nieuwe vertaling-munted.
van zijn hand van het geheele werk.
Tondelius' Visioen, Uit alle tijden, Bibliotheek onder Redactie
van Dr. J. C. Tinbergen.
Een werk vol van Middeleeuwsch realisme, Middeleeuwsche beschrijvingskunst, ~ ondanks de abstracte verhevenheid van het
onderwerp: hemel en helbeschrijving. ~ Aantreklijk, koddig en
krachtig van zinnelijk leven, hoewel volslagen van iedere ver
vrij.
-diepng
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Eerste Nederlandsche Tooneelmaand.
De eerste — in telwoordelijke beteekenis — Nederlandsche —
in specifiek Haagschen zin ~ Tooneelmaand is doelloos door
dertig dagen heengegaan. Bovenaan ~ op 't program ~ stond
een nationale tooneeltentoonstelling, en deze schonk veel decorontwerp voor Duitsch expressionistisch werk, hoewel Richard
Weichert reeds verklaarde: „Unsere Schauspieler- generation
ist durch Neuromantiek und Expressionismus hindurchgegangen.
Der Suchen ist nach einem neuen Pathos." Dit aldus te laat komen, is evenwel gemakkelijk als iets specifiek nationaals te zien.
De Voorzitter heeft in een korte inleiding getracht een zeker bedoelen bij te brengen, dat de toeschouwer mogelijk nimmer zelf,
in al wat ter aanschouwing geboden werd, ontdekt zou hebben.
„Er is een strijd om los te komen van het naturalisme, de natuur~
nabootsingen door styleering den weg te banen van de idee. En
dan wordt er nog gestreden voor behoud van het oude ideaal.
En uit al dien strijd .... ontstaat een dubbele strijd, waarvan de
symptomen in de tentoonstelling gevonden worden."
Ook de heer Verkade sprak over zulk een strijd, om van het
naturalisme te verlossen. Toch, al te doorzichtig is dit uitspelen
van naturalistische machten, om eigen machteloosheid te ver
Nimmer zal een tijd bestaan hebben, meer „open", meer-bergn.
„vatbaar", voor al wat vernieuwen wil; ja, de algemeene apathie
is zoo groot, dat reeds met belangstelling gevolgd wordt, niet
alleen wat tracht te ontroeren, maar al wat verbazen wil, of
louter verstoren. Elke prikkel, die uit een zekere lethargie wekken kan, is thans welkom. En zooals een kind, dat zelf geen heil
voor zijn pijn kan weten, terug loopt naar het voorwerp dat hem
zeer deed, om het te slaan, en aldus te straffen, zoo zien wij de
verkondigers van nieuwe kunst
de geestlijk en psychisch
machteloozen — de aandacht afleiden van hun anemisch ontoereikend bereiken, door terug te loopen naar het naturalisme, om
daarop de machtelooze woede te koelen, die eigen stumperigheid
slechts verwekte.
f
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Van alle strijd om ideaal, oud of niet, was hier, in deze meer rustige voorzichtige navolgingen van 't elders bevochtene, nagenoeg
niets te bespeuren. Zoo werkelijk strijd bestond, voorwaar deze
tooneelmaand was niet gegroeid als gras tusschen de steenen van
verlaten straat. Want het is deze immense verlatenheid van strijd,
van ideaal op 't gebied van nationaal tooneel, juist deze verlaten~
heid die de tooneelmaand in zijn bloedloosheid, in heel zijn geestloosheid een volle maand het beleven mogelijk maakte. Indien
Stendhal's uitspraak. dat afwezigheid van princiepen in gezelschap als bewijs van beleefdheid zal gelden, juist is, dan kan deze
Binnenhofsche onderneming als toonbeeld van hoffelijkheid
gelden.
Geen idee of opvatting, begrip, of bedoelen, geen meening of
inzicht, zelfs niet in meest embryonalen toestand was hier te bespeuren. Vandaar een afdrijven in 't vaarwater van artistiek
snobisme, vandaar opvoeringen van masker- en mirakelspel
tegen entrées, dit snobisme beloerend, terwijl -- afgescheiden
van deze tooneelmaand — hetzelfde met besparing van driekwart der entree, benevens een geheele avond, later elders en
tevergeefs geschonken werd. Een enkele opvoering bewees, dat
het gebodene niet levend in dezen tijd staat, en 't brengen volkomen nutteloos was.
Trouwens zoo één bedoelen onbewust ontstond, dan was het
wel dit, namelijk om de gasten zooveel als doenlijk bezig te hou
opzet een familiefeest. Vandaar dat het-den,golh
vervallen van lezingen niet in de dagbladen bekend werd
gemaakt; immers de Commissie meende, dat „men" au fond
slechts kwam om bezig te worden gehouden, om 't even hoe.
**
*

Drie gedachten hebben zich geuit.
Als stem der jongeren klonken van Dalsem's woorden: Latende
schouwburgen desnoods een tiental jaren gesloten zijn! Deze
roep is eerlijker en sympathieker dan het schijngevecht met het
naturalisme; in deze roep ligt in ieder geval de erkenning van
hun eigen onmacht uitgesproken, namelijk om vorm en stijl te
geven aan wat eigen tijd verlangt.
Bescheiden, na dezen uitroep, was het maskerspel, dat onder van
Dalsem's leiding werd uitgevoerd, waardoor naast een zekere
schoonheid, ook alle bezwaren aan 't maskerspel verbonden, ons
leerzaam gedemonstreerd werden. Bezwaren en voorshands onopgeloste moeilijkheden. Wij zagen dat door het opzetten van
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maskers, de mensch zich uiterlijk tot Idee kan heffen, maar dat
de stem in wisselende intonaties en het gebaar in vaak onbewust
persoonlijk beweeg al te vaak storend en verstorend en zelden
aanpassend kunnen zijn tot zuivere styleering. Doch wat bovenal
dient bedacht te worden is wel dit, dat men theoretisch wel het
beelden van 't levensprobleem als roeping voor het tooneel kan
bepalen, maar dat het praktisch onmogelijk is om een publiek te
vinden van menschen, ten alle tijden gestemd om zich buiten het
reëel verband met 't eigen leven, in de machtige teekenen van 't
eeuwige te verdiepen.
Zoo heeft men ook in Duitschland door de praktijk moeten leeren, dat alles aan de fantasie overlaten, eerst dan een opgaaf kan
zijn, zoo in een volk voldoende verbeelding leeft om tot schoone
droom gewekt te worden.
* **
De tweede stem was de apologetische beschouwing van den heer
Verkade, wiens gedachten zich moeilijk formuleeren, niet het
minst door zijn grijpen naar voorbeelden op hem vreemd gebied,
en bovenal door de afwezigheid van logischen bouw. Meer han
dan eerlijk was vaak zijn verdedigen — onkiesch de onthul-dig
een absoluut onbekend pseudo, dom zijn bewering, dat-lingva
een slappe tooneelbewerking van Fransch werk, oorspronkelijk
genoemd mag worden, gevaarlijk het noemen van-Nerlandsch
absoluut minderwaardig werk, dat hij geenszins bracht om de
litteratuur te verplichten, en dit al om tot een zeker getal door
hem opgevoerde oorspronkelijke werken te geraken. Hier meer
handig dan eerlijk, was hij elders meer eerlijk dan handig, namelijk in dit zoo openlijk bekennen, dat heel zijn streven niets anders
bedoelde, dan bevrediging voor de acteur-regisseur in hem. Zoolang ik geen subsidie krijg, zelf de vreugde smaak en de zorgen
draag van elk ondernemen, zoolang heeft niemand het recht mij
eischen te stellen.
Hier dus een tooneelleider in 't jaar 1923, die meent door het
betalen van zaalhuur en stedelijke belasting van alle hoogere
plichten en verplichtingen ontslagen te zijn, of om met een ver
heer Verkade te verduidelijken, de betaalde-gelijknvad
zaal is, wat voor de schilder zijn betaald linnen is.
En voor deze opvatting, werd tot heil der dramatiek, bij monde
van de voorzitter de spreker nog dank gezegd.
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Idealisme klonk slechts in de woorden van de oude -- 't zij
eeuwig jonge ~ Chrispijn Sr., die rechten opeischte voor de
Neerlandsche auteurs. 't Scheen, dat hij althans begreep, wat
buiten onze grenzen aan het gebeuren was, zooniet reeds werd
bereikt.
Gedurende heel de maand was slechts Fransch, Engelsch en.
Duitsch tooneelwerk in voordracht of opvoering gebracht, waarschijnlijk, omdat de Tooneelmaand-Commissie meende, dat met
ophangen van eigen decoratief werk voldoende aan 't nationale
geofferd werd.
De herleving van het tooneel ziet men in alle landen gebeuren.
en in alle landen zijn het de dichters die dit wonder volbrengen,
dat hierin bestaat, om ver van het commercieele tooneel, geestdrift te verwekken voor hun bezielde woorden, voor hun heilige
overtuiging, vol nieuw geloof en jonge hoop. Zoo bereikten in
Frankrijk: Le Vieux Colombier, La Chimère, L'Atelier etc., in
België: Le Theatre du Marais, in Spanje: La Escuela Nueva en
in Amerika: The Provincetown Players. Zoo bleek ook in
Duitschland al wat een Reinhardt gebracht had, geen bodem
waarop het tooneel zich vernieuwen kon, en waren jonge auteurs
schier verplicht om het woord uit te stooten, de smart van het
vertwijfelde en verscheurde Duitsche hart uit te schreeuwen, te
brengen als confessie, wat niet in bezonnenheid tot kunst mocht
kristalliseeren; want de tijd hiertoe ontbrak.
Alleen in Holland wordt niets begrepen wordt niets verstaan, en
krijgt de onderneming subsidie, die elk doorbreken van inzicht
wenscht te voorkomen.
Waarom geen Hollandsch repertoire?
De heer Verkade heeft ~ mogelijk niet aldus bedoeld --- in
zekere zin die vraag al te juist beantwoordt.
Buitenlandsche spelen hebben dit voor -- aldus de heer Verkade — dat zij hun speelbaarheid reeds bewezen! Reeds gerealiseerd op het tooneel, worden zij als 't ware confectiepakjes, die
de Hollandsche regisseurs maar hebben aan te trekken.
Het verwijt, dat de Hollandsche auteurs, geen technisch goede
stukken schrijven kunnen, zou dus juister aldus gesteld kunnen
worden: De machteloosheid van onze Hollandsche
t h e at e r-d ire c t e u r s om het werk te verrichten dat hun buiten
collega's wel kunnen! Zij allen toch, zij weten alleen te-landsche
zeggen, of het werk speelbaar is in de aangeboden vorm, maar
zij verstaan hun metier zoo rampzalig slecht, dat zij niet weten
de hand op de wonde plek te leggen.
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Wanneer een Royaards voor een Droomspel of Danton, een
Sven Gade of Prof. Strnad laat komen, om te verwezelijken
wat zijn eigen be-legioende eer moest wezen, dan wil dit zeggen,
dat indien morgen een Droomspel of Danton, door een Hollander geschreven wordt, dit spel door Dr. W. Royaards onvoorwaardelijk geweigerd moet worden, omdat hij de opvoering niet eerst in Berlijn kan gaan zien, omdat een Sven
Gade of Prof. Strnad geen Hollandsch kent.
Ik hoop ditmaal duidelijk te hebben uitgesproken, wat meer dan
meening is: een weten!
Wanneer zooveel Hollandsch werk ongelezen heimelijk verdwijnt, wanneer zooveel te zwak werk wordt opgevoerd, dan is
dit louter en alleen, wijl onze theater-directeurs de kijk, het
begrip, de kennis van hun vak missen, eigenschappen die ze
daar o m als eisch de auteurs willen stellen.
Een buitenlandsch regisseur verklaarde mij, dat jonge Hollandsche dramaturgen tot hem gekomen waren om raad, o m d a t de
Hollandsche theater- directeurs niet bij machte
waren hun bezwaren te formuleeren.
„Niet mijn goesting ", „niet aanvoelen ", het uur moet eindelijk
slaan, waarop meer motiveering verlangd wordt !
Veel misbaar weet men te maken, zoo een Burgermeester niet
alte zuiver zijn meening formuleert, maar geen verontwaardiging
bestaat wanneer het tooneel aan eerzucht, en intimideerende
domheid, aan imitatie-zucht of achterlijkheid smadelijk blijft.
prijsgegeven !

Schouwtooneel. H. Ghéon. De Opgeknoopte die werd afgeknoopt.
Ghéon's „De Opgeknoopte, die werd afgeknoopt ", is een spel.
waarop waarschijnlijk trimmer de keus gevallen zou zijn, indien
tijdig begrepen was, dat het Hollandsche publiek volkomen
vreemd moet staan tegenover dit werk, hoe representatief ook,
der modern-katholieke richting onder de Fransche jongeren.
Dat ondanks de sublieme vertolking van de Opgeknoopte, Musch
als regisseur eenigszins vreemd tegenover dit werk stond, bewijst
de marionnetten- opvoering die hij er van maakte. Of vreesde
hij, dat het publiek, bij gemis aan 't ceremoniëele, het katholieke
ontgaan moest, en 't daardoor de tegenstelling van wereldsch en
Goddelijk recht niet in zinrijk verband zou aanvoelen, en het publiek hierdoor te weinig zou blijken? Heeft hij daarom getracht
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de aandacht op de handelingen te concentreeren, waardoor juist
het tegendeel van Ghéon's bedoelen wel bereikt moest worden,
immers Ghéon gaf de handeling om de innerlijke beweging, maar
niet om de uiterlijke bewegelijkheid. Hier had de regie toch meer
de handeling moeten afleiden, naar wie van alle aardsche band
verlost, Gods wijsheid geschonken zou worden.
Het moet wel deze vrees zijn geweest die tot de marionnettenopvatting voerde, die wel publiek's aandacht meer bezighield
doch volkomen afleidde van de idee.
Doch ziet. Hier een verdienstelijk decor, de Haagsche Tooneeltentoonstelling waardig, maar geenszins op deze opvatting bedacht en dus geheel en al detoneerend.
En het nuttelooze van `t masker gedoe.— waarmede wij geenszins
de miskenning van 't masker in exclusieve gevallen bedoelen
werd ook hier als 't ware gedemonstreerd. Wat een prachtig
masker had Musch met grime bereikt. Van wat een ontroerende,
verheven verdwazing was dit starende kindergelaat wezenloos
in 't hooger-wezenlijke ! Hoeveel mystiek lag hier uitgedrukt.
En welke waarde hebben bij zoo een grime, maskers als een
zekere heer Agterberg in grooten getale bijeenbracht op de tentoonstelling? Maskers, die niet meer zijn dan gemodelleerde opwellingen, waaraan pretentievolle abstracties als titels gegeven
werden. En deze carnaval maskers namen meer plaats in, dan de
enkele, die twijfelloos tot het allerschoonste behooren, dat deze
tentoonstelling schenkt, en door Hildo Krop werden afgestaan.
Hier ligt achter elk masker het mysterie van een leven.
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URBAIN VAN DE VOORDE

Eén liefde voor den Mensch is uw gemoed
en naar de Waarheid is uw geest één streven —
Zóó was uw jeugd, zoo is uw rijper leven
hakend naar Iets dat gij wist groot en goed.
Van 't Ongeboren Licht een verre gloed
in u, als ge ook in Jesus' oog zaagt beven,
heeft u op zoek naar d' Oorsprong voortgedreven,
met de' angst des geestes en den drang van 't bloed.
O Wandelende Jood langs donkere aarde
stom wanklend tusschen Hel en Paradijs,
eindlijk wist gij waar 't eeuwig Licht steeds klaarde

Toen staakte uw geest zijn koorts -doorgloeide reis
wijl hij als Waarheid 't leven-zelf aanvaardde
,en Menschenliefde als godlijk groot en wijs.
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In dem Mitgeteilten fasst wohl das Wesentliche dessen
sich zusammen, was Dostojewski in den drei Werken,
vielmehr im Ganzen seines Lebenswerks niedergelegt
und, weit ergreifender als in solchen allgemeinen Formulierungen, wie sie hier nur herausgehoben werden
konnten, in dem Reichtum und der Unmittelbarkeit seiner Zeichnung des Menschenlebens in allen seinen Phasen gepredigt hat. Was i s t das nun? Was isst es u n s?
Ist es W a hr h ei t? Ist es etwa nur die bittere Wahrheit der V er n ei n u n g, die Wahrheit, die gleich dem
entschleierten Bild von Sais den, der sie enthüllt, zum
Erstarren bringt; die dem L e b en das Urteil spricht,
ihm den Tod kündet? Oder ist es Wahrheit, die zum
Leben hilft, die dem Tode den Stachel, der Hölle den
Sieg nimmt? Ist es die Wahrheit, die zugleich der Weg
ist, der Weg zum Leben, und selber Leben?
Eine solche wollte die alte Wahrheit des C h r i St e nt u m s sein; und oft scheint es, als wolle Dostojewski
eigentlich nur diese wieder zu Ehren bringen; sogar in
einer ganz bestimmten Form, in der Form des o r t h od o x en russischen Christentums. Er hat in dem
leidenschaftlichen Redeerguss seines „Idioten" nicht
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lange vor dem Zusammenbruch, und nochmals in der
hochberühmten Dichtung seines Iwan Karamasoff „Der
Grossinquisitor ", das römische Christentum in härtester
Form des Antichristentums geziehen; er hat dem Protestantismus, den er nur oberflächlich kannte, beinahe
jeden Rest von Christentum, ja von Gottgläubigkeit
abgesprochen. Darüber wäre vieles zu sagen; ich sehe
aber von allen solchen, im Hinblick auf das, warum es
uns hier zu tun ist, schlieszlich nebensächlichen Fragen
ganz ab und frage nur: Was ist an der vorgeführten
Grundüberzeugung über Gott, Welt und Menschheit
Wahr h e it; sofern aber Wahrheit, gewisz dem Christentum entstammte, aus ihm geschöpfte Wahrheit?
Da ist nun die erste Frage, die wir zu stellen haben:
Was bedeutet überhaupt der Name „Gott"? Darf der
Glaube an Gott so schlechthin vorausgesetzt werden?
Ist nicht „Gott" vielmehr von allem Fraglichen das
Fraglichste ? -- Wieder und wieder tritt bei Dostojewski die Frage nach Gott in der bestimmten, uns seit
Nietzsche sehr geläufig gewordenen Gestalt auf: Ist es
eigentlich Gott, der den Menschen, oder der Mensch,
der Gott geschaffen hat? Gilt der „Menschgott", d. h.
den sich der Mensch, oder zu dem er sich selbst macht,
oder gilt der „Gottmensch", d. h. der Gott, der, selbst
hoch über dem Menschen, doch in ihm sich bezeugt, zu
ihm herabsteigen, in ihm Wohnung nehmen, ihn zu sich
hat hinauf heben wollen? So aber wie so, was besagt
dies am Ende doch von Menschen geprägte, Menschen
verständlich sein wollende Wort „Gott" ? Irgend einen
bestimmten Sinn musz man mit diesem Namen doch
verbinden, wenn er nicht bloss „Schall und Rauch"
sein, wenn damit überhaupt etwas gesagt sein soll.
„Wer darf ihn nennen und wer bekennen, ich glaub ihn?
Und wer befinden und sich unterwinden, ich glaub ihn
nicht?" fragt Faust. Aber doch eben — Ihn! Wen denn
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oder was bekennen — oder leugnen wir, wenn wir
„Gott" bekennen oder leugnen? Darüber wird man am
Ende doch Rede stehen müssen.
Nun, Dostojewskis Antwort auf diese erste Frage ist
nicht zweifelhaft. Go t t lieben, lobpreisen, glauben und
anbeten, ist für ihn völlig eins damit, d en N ä c h s te n
lieben und ehren, an ihn glauben, ja vor ihm niederfallen, wie Sossima buchstäblich tut; wahrlich nicht, um
ihn, den Menschen, aber in ihm Gott (denn in ihm i s t
Gott) anzubeten. Nicht aber den Mitmenschen allein.
sondern ebenso alles Lebendige, die Erde, das Sonnenlicht, die fernen Welten, das Ganze dieser sündlosen
Gotteswelt mit gleich inbrünstiger Liebe, mit Ehr und
Preis, Glauben und Anbetung umfassen und sich davor
beugen. Das also bedeutet ihm „Gott": die nicht hin
sondern schlechthin ursprüngliche-terdinhk,
Einheit a 11 e s Lebens im Urgrunde d e s, seinem ganzen Sinn nach ein i g en Lebens. Nicht also noch ein
andres S on d e r l e b en ausser und über dem allein gegebenen, erfahrbaren Sonderleben der ungezählten Einzellebendigen. Dann könnte mit Grund gefragt und ge
werden: Gibt es das überhaupt? Es ist doch-zweiflt
uns nicht gegeben, es könnte gar nicht uns gegeben sein,.
da jeder nur s e in Sonderleben leben und neben ihm nur
wieder ebensolch abgesondertes Einzelleben anerkennen kann, ein Leben, sei es nun gleicher oder niederer
oder höherer Ordnung, aber doch wieder nur ein Leben, gleichen Begriffs wie das unsre, wenn auch andrer
Stufenhöhe. So ergäbe sich aber stets nur irgend ein
,,Menschgott", ein Gott von Gnaden und nach den Begriffen — vielleicht nach dem erhabensten Begriff — des
Menschen. Ganz anders, wenn „Gott" nicht ein Leben, sondern das Leben, alles Lebens Leben, den
einigen Ü r- und Q ue 11 g r u n d des Lebens besagt.
Dann gibt es überhaupt kein Sonderleben als von s e i-
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ne n Gnaden, kein ursprüngliches Eigen r e c h t eines
Lebens gegen andres und gar gegen das Leben; so
wenig wie e in Sein ist, das etwas für sich wäre, gegen
andres und gar gegen das seinem ganzen Sinn nach
nur einige Sein. Macht man sich zumal klar (wie wir es
schon taten), dass sich unter „Sein" letzten Endes gar
nichts andres denken lässt als Leben und was zum Leben
gehört, was als Bedingung oder Teil seines Wesensbestandes in es eingeht und ohne es gar nicht wäre, so
kann man um so weniger zweifeln, dass jene Grundbeziehung alles Sonderlebens zu dem in sich einigen Leben alles Lebens nicht etwas ist, was man nach Belieben hinzu oder wegdenken kann, sondern etwas, und
zwar das Einzige und Letzte, das schlechthin i St und
nichtseiend gar nicht gedacht werden kann. Gott ist
„der da ist ", nichts andres, nichts mehr und nichts
weniger, denn was darunter oder darüber oder ganz
ein andres wäre, das wäre gar nicht. Und so kann gar
nicht die Frage sein, ob Gott i s t oder auch etwa nichtsein könnte.
Damit aber erhebt sich das Sein Gottes über alles, was
nicht da s Sein selbst, sondern bloss e in Sein ist, so
dass jeder fernste Gedanke eines Neben-und Gegeneinanderstehens und gar Miteinanderrechtens auf gleich
und gleich sinnlos wird; dass von einer Vertraulichkeit
zwischen Mensch und Gott, wie so manche Religiöse
sie pflegen möchten, nicht die Rede sein kann. Das Ver
ist nicht bloss das von Töpfer und Topf, es ist-hältnis
das von All gegen Eins, Letztunendlichem, ja schlecht
gegen Endliches, Unterendliches-hinUebrdlcm
ja Unendlichkleines. Gälte überhaupt hier sondernde
Gegenstellung, dann hätte die Voraussetzung unendlicher Gottferne des Menschen viel eher Recht als die der
erträumten nächsten Nähe ja des völligen Einswerdens
mit Gott, der völligen „Vergottung". Aber eben in der
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Sonder-und Gegenstellung liegt der Grundfehler, der
alle andern nach sich zieht. Von ihr muss man sich ein
für allemal losgemacht haben, dann erst versteht man die
ungeheure Frage nach Gott, versteht aber auch, dass mit
der Frage, sobald erst ihr Sinn ganz klar geworden, die
Antwort schon gegeben ist. In keinem Sinne ist dann
mehr das eigene Ich das erst und unabhängig Gewisse,
sondern das erst und ewig Fragliche.
Hier allein liegt die Gefahr der Selbstvergötterung; des
Gottes, den der Mensch sich macht nach seinem Bilde,
des ,,Menschgottes", wie Dostojewski sagt. Aber die
Gefahr ist nun bestanden. Die Frage kann jetzt nur
noch die umgekehrte sein: ob und wie in Gottes ewig
in sich selbst sicherm Sein das Sein dieses armseligen
Dings, des „Ich ", gesichert sei? Um es ganz zu sichern,
ist es ratsam es erst einmal ganz in Frage zu stellen, es
ganz ernst zu nehmen mit der „Krisis" nicht bloss der
menschlichen „Kultur" - sei es des Abend -oder Mor
oder aller --- sondern überhaupt des M e n --genlads
s c h e n. Nicht Gott steht in Frage, aber der Mensch
sieht sich heute, ernster als in irgendeiner früheren
Wende seines Geschicks, vor die Frage gestellt, ob er
überhaupt etwas ist oder nichts; ob er verharren soll,
verharren kann in dem Mittelstand des Menschen, oder
für immer aus ihm herausfällt, um entweder unrettbar
zum Tier, tief unter das Tier zu sinken, oder über sich
-- also zum Gott? zum Menschgott? Nein, aber zum
Gottmenschen, zum Menschen Gottes sich zu erheben.
Oder ergeht die Frage vielleicht nicht an den Menschen
allein, sondern an das Ganze der uns bekannten, von
uns vorgestellten oder gedachten W e 1 t in Zeit und
Raum? Mereschkowski besonders hat darauf hingewiesen, dass bei Dostojewski auch diese letzte, eigentlich
metaphysische Wendung der Frage sich anmeldet; er
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weiss doch und spricht von dem schlechthin überendlichen, weder an Zeit noch Raum zumessenden Ur-Sein,
aus dem und zu dem Zeit und Raum nur sind, um in der
Rückkehr zu ihm sich völlig selbst wieder aufzuheben.
In der Tat sind Zeit und Raum, gleich der Zahl, nichts
alsGrundformendesAuseinandertretens in die
Sonderheit. Mit dem Wegfall aller Sonderung wären
sofort auch sie versunken und aufgehoben. Und dies
Versinken und Sichaufheben von Zeit und Raum wird
nicht bloss gedacht, es ereignet sich tatsächlich in jedem
vollen Bewusstwerden des Einsseins mit dem unteilhaften, allerfüllten, alldurchdrungenen Ursein, mit Gott.
Vielmehr es, das zeit- und raumbehaftete Sein, braucht
gar nicht erst zu versinken und sich selbst aufzuheben,
es is t sofort in seiner Ganzheit nichtig, sobald es eigene
Wirklichkeit für sich in Anspruch nimmt. Es, und alles,
was unter der Form der Zeit und des Raumes gedacht
wird, ist nichts als Z e u g n is, gesprochenes und vernehmliches Wort, Aussprache, „Erscheinung ",
das heisst Zutagetreten, Heraustreten ; heraus aus der
selbst über-zeiträumlichen Wirklichkeit; nicht aber
selbsteigene Wirklichkeit. Schon war die Rede von der
Konvergenz, dem Zusammenstreben zur Einheit, der
gegenübersteht die Divergenz, das Auseinandergehen
in die grenzenlose Mannigfaltigkeit. Die Einheit aber
ist das Erste, Zugrundeliegende; sie strahlt erst gleich
aus und bricht sich wie das ewig eine Licht in die-sam
Milliarden Strahlen; nicht als würden diese damit etwas
für sich, selbsteignen Seins, und das ewig eineLicht dann
erst deren Summe, sondern sie in ihrer Allheit, das und
nichts andres ist das eine Licht; jeder von ihnen ist also
im Licht, es, das eine, ergiesst sich in sie, doch ohne
damit aus sich selbst herauszutreten. Ein Heraustreten
ist es nur für das Aufnehmende; ihm nur tritt es aus seiner ewig unteilbaren Ganzheit heraus in dem gerade ihm
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sichtbar werdenden „Schein", als ihm gerade jetzt Aufleuchtendes, ihm „Erscheinendes", das doch immer wieder zurückbezogen sein will in den unaufheblich einen
Urgrund. Wiederum aber ist diese Heraushebung selbst
nicht nichts, dies Erscheinen nicht trügender Schein,
sondern, wie gesagt, Wort, Ausspruch, Bezeugung,
Selbstbezeugung. Sogar „im Anfang ", uranfänglich „war" dies Wort, dieser Selbstausspruch; es war
„bei" Gott, das heisst, indem Gott war, war auch es;
ja Gott selber war e s, d.h. in ihm sprach, äusserte, ent
sich kein andrer als er. Er selbst war und ist-äusert
ewig — allerdings nicht ein Wort, g es pr o c h en es
Wort, aber das Wort, das sprechende, das wort en de Wort, wie das Licht das Scheinende, nicht der
Schein. Und so sind durch es alle „Dinge" geschaffen;
die ganze in Zeit und Raum sich breitende Mannigfaltigkeit der Dinge nichts als eine einzige, ewige Selbst
im ewigen Sichaussprechen doch nie-ausprched
sich aus sprechenden Wortes, und ist also - nicht
Gott, aber Gottes, ganz und gar i n Gott; also wahrlich
nichts überhaupt Nichtiges; zwar nicht Letztwirkliches,
aber doch zeugend von ihm, an ihm teilhabend, uns, den
Vernehmenden es offenbarend, wahr h aft von ihm
zeugend. So aber ist das Ueberendliche, ist Gott doch
uns voll g e g en w ä r t i g; es gegenwärtigt (präsentiert)
sich auch im flüchtigsten, unwirklichsten, augenblicklichsten, in seiner Augenblicklichkeit nichtig scheinenden, im Ertönen gleich wieder verhallenden Wort, im
Aufleuchten gleich wieder dunkelnden Lichtschimmer
über den brandenden Wogen. Und indem so das Ewige
im Augenblick — recht eigentlich im zeitlosen Blick des
inneren Auges --sich offenbart, verewigt sich dem Blickenden selbst der Augenblick, und in ihm es selbst das
Blickende. In dieser Augenblicklichkeit des Ewigen,
Ewigkeit des Augenblicklichen is t Go t t, und ist der
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gelebte Augenblick, aller gelebte Augenblick, u n m i tt e 1 b a r zu Go t t. Und das gilt nicht bloss für das
menschliche, sondern gilt für alles Erleben. Wirklich
aber lebt alles, folglich ist in allem Gott, ist alles Gottes und zu Gott, unmittelbar zu ihm; wie es sich
so stark und in schrankenloser Algemeinheit, wie kaum
irgendwo sonst, bei Dostojewski ausspricht. Am direktesten formuliert finde ich es in Wo 1 y n ski s tiefem
Buche „Das Reich der Karamasoff" als „G e g en wart
des Unendlichen im Unendlichkleinen".
Hinzuzusetzen wäre nur, dass dies ganz auch in der Umkehrung gilt: die Darstellung im Unendlichkleinen ist
der Weg, der alleinige Weg der Realisierung, der V e rwirklichung des ewig überendlich Wirklichen, V e rwesentlichung des ewigen Wesens für endliches Ver
-nehm.
Und noch einen Zusatz möchte ich nicht unterdrücken,
denn er scheint mir wesentlich. Dostojewski scheint sich
unter dem Sterben ein völliges Heraustreten aus Zeit
und Raum gedacht zu haben. Das bedarf wohl einer
Einschränkung. Zwar halte ich es für sehr gewagt auch
nur vermutungsweise darüber etwas auszusprechen.
Aber was die Konsequenz aus den Voraussetzungen
wäre, lässt sich sagen. Die Konsequenz wäre, dass, was
uns Sterben heisst, zwar Ueberschritt wäre über die uns
jetzt allein zugängliche, bestimmt abgegrenzte Zeit
Ordnung, aber in eine höhere, doch auch wieder-Raum
zeit-rauen-artige Ordnung nur höherer Stufe; etwa wie
Goethe in den „Wanderjahren" in Bezug auf Makarie
von den sich weitenden, sich zur Spirale dehnenden
Kreisen spricht. In jeder höheren Seinsordnung möchten dann die ungelösten Rätsel der nächstniederen ihre
volle Auflösung finden, so brauchte diese darum nicht
die letzte zu sein, sondern es würde wohl jede dieser
Seinsordnungen, und wäre es in unendlicher Stufenfolge,
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ihre eigenen Rätsel stellen, die nur in einer wiederum
höheren ihre Lösung fänden. Und so liesse sich denken,
dass auch jedes Sonder-Ich in einer nie abreissenden
Folge von Seinsstufen sich durch Problem und Lösung
so fortentwickelte, dass für kein Einzelwesen der Prozess der Schöpfung und Offenbarung je in einer toten
Harmonie, wie die Symphonie in der Schlussfermate,
zu Ende käme und abrisse. Die letzte, die absolute Harmonie bliebe einzig dem letzten, ureinigen Sein Gottes
vorbehalten, die in überschwänglicher, über jeden Ausdruck erhabener innerer Verständigung und Liebe allen
Widerstreit der unterschiedlichen Seinsordnungen nicht
erst hinterher zur Versöhnung bringen, sondern schon
voraus im ewigen Einklang beschlossen halten würde.
So wäre alle Sünde, schon ehe getan, vor Gott getilgt,
der Hölle der Sieg, dem Tode der Stachel genommen,
alles lebend ewig todunfähiges Leben, tot nichts als er
selbst der Tod.
Aber Dostojewski spricht, wie schon gesagt, nicht die
Sprache der Metaphysik. Wohl unterscheidet sein Iwan
unseren „euklidischen Verstand" von einem höheren;
aber der damit sich nahelegende Gedanke einer sich
fortsetzenden Stufenreihe von Seinsordnungen taucht
nicht auf; es scheint vielmehr durchweg, als stände, wie
in der allgemeinen christlichen Ueberlieferung, nur der
einzige, ab- und ausschliessende Gegensatz d i e s es irdisch-menschlichen und d es einzigen überirdischen
Daseins vor Augen, und bedeutete Sterben ohne weiteres den Abbruch der irdischen und Anbruch der (einzigen und endgültigen) überirdischen Daseinsform, und
zwar für uns Erdenmenschen, ganz wie wir uns jetzt als
Einzelwesen denken. „Zweifellos werden wir auferstehen, zweifellos werden wir uns wiedersehen, und heiter
freudig werden wir uns alles erzählen, was gewesen ist.
Ach wie wird das schön sein !" So predigt der schei-
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dende Aljoscha Karamasoff seinen lieben Buben. Wie
sich das reimt mit dem völligen Abbruch von Zeit und
Raum, verrät er uns nicht. Dostojewski denkt, fühlt,

spricht durchaus mit dem Volke, nach dessen im ganzen
damals noch unerschüttertem Glauben an das kirchliche
Bekenntnis. Das hindert aber nicht und beirrt nicht die
Feststellung, dasz sein groszes, stets wieder siegreich
durchdringendes Bekenntnis zum ganzen, überendlichen
Leben die mit der kurzen Spanne dieses Erdenlebens
abschliessende Schlichtung alles Widerstreits in einer
leeren Endfermate ausschliesst und den Fortgang ins
Unendliche und zwar vieldimensional, unendlichdimensional Unendliche nicht nur offen lässt, sondern fordert,
ja voraussetzt. Die Ewigkeit wäre nicht die
ganze Ewigkeit ohne diese Voraussetzung.
Nehmen wir es aber einmal so an, wenn nicht als Dostojewskis eigene letzte Ueberzeugung, dann als das, was
aus seinen Voraussetzungen für uns notwendig folgt,
so stellt sich dann erst mit ganzer Wucht die Frage:
Ist das noch Christentum, oder geht es wenigstens über das geschichtliche Christentum schon
unmessbar weit hinaus? Karl Nötzel hat sich bestimmt
dahin ausgesprochen, dass Dostojewski sich selbst
täuscht, wenn er glaubt noch auf dem Boden des orthodox russischen Christentums zu stehen. Dass er es glauben konnte, hängt zusammen mit seinem Bedürfnis, gerade im Letzten mit seinem Volke einig zu gehen; es
hängt zusammen mit dem heissen Nationalgefühl, aus
dem sein Fürst Myschkin geradezu die Au f er s t ehung der Menschheit erwartetdurchden russischen Gedanken, durch den russischen Gott
und den russischen Christus; mit der tiefen Begründung : „Wer keinen Boden unter sich hat, der hat
auch keinen Gott. Wer sich von seiner Heimat losgesagt hat, der hat sich auch von seinem Gott losgesagt."
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Aber dem stehen gegenüber die zahlreichen Aeusserungen einer ganz freien, alle Menschheit, alles Leben, die
ganze Welt mit gleicher Liebesinbrunst umfassenden
Gottgläubigkeit, wie wir sie vernahmen, und wie wir sie
doch auch in unseren Eckehart, Nikolaus von Kues,
Luther und wiederum Goethe, wie wir sie auch anderwärts besonders im Osten, so in Gautama Buddha, so
jetzt vor zwei Jahren in Rabindranath Thakkur angetroffen haben, wie sie vor allem auch mit dem Sinn des
Jesus von Nazareth, wie ich glaube, einzig vereinbar ist.
Streifen wir also diese nationalistische Verengung als
eine Schwäche, die doch mit der grössten Stärke Dostojewskis wiederum eng zusammenhängt, einmal ganz
ab, halten wir uns ausschliesslich an die reine, universali stische Gottesidee, wie sie sich an den entscheidenden Stellen stets in eindeutiger Klarheit ausspricht; so
ist ja diese ohne jeden Zweifel aus christlicher und,
wenn man wie billig das Alte Testament ins Christentum mithineinrechnet, nur aus christlicher Üeberlieferung ihm erwachsen. Indessen fragt sich doch, ob man
darin noch das historische Christentum zu erkennen hat,
oder ein sehr anderes, zum wenigsten eine tiefgreifende
Weit er b i 1 du n g desselben, die wohl mancher als
kaum mehr recht christlich empfinden mag. Der Unterschied, auf den es entscheidend ankommt, scheint mir
dieser zu sein: Das geschichtliche Christentum ist mit
seiner Grundanschauung durchaus eingestellt und ein
auf eine in sich geschlossene Ge--geschränkt
schehensverkettung: den, als ganzer Lebens
Menschheit auf Erdengedachten, streng-laufder
abgegrenzten Z ei t r a u m zwischen dem verlorenen
Paradies als Anfangs- und dem wiedergewonnenen
als Endpunkt, mit der ebenso einmalig historischen
Wende der Erlösertat des unter Pontius Pilatus ge
nach drei Tagen wiederauferstandenen Hei--kreuzigtn,
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lands der W e 1 t, keiner andern als dieser zwischen
Weltanfang und Weltende zeitlich begrenzten Welt
des M e n s c h en auf E rd e n. Dieses geozentrische
(die Erde in die Mitte stellende) und infolgedessen
christozentrische (Christus in die Mitte stellende) Christentum aber hat heute keinen möglichen Bestand mehr
und kann ihn nie wiedergewinnen für den, dem diese
zeit-räumliche Einschränkung nicht mehr gilt; für den
schon „Menschheit" weit mehr umfasst als die paar
Jahrtausende Christentum und allenfalls noch Judentum
und Islam, dem a 11 e s Menschliche, aber auch alles
Unter-und Uebermenschliche unter dem Auge und
der Schaffensmacht der göttlichen Liebe steht; dem
Welten und Welten von Welten, dem alles Ünendlichgrosse und Unendlichkleine, mit der ewigen Vergangenheit und der ewigen Zukunft, nicht tote Kulisse,
einfarbiger Hintergrund bloss dieses enggedachten
Menschlichen ist, leer von Gott und Liebe, von Leben
und Tod, Widerstreit und Lösung; sondern auf gleicher Linie mit dem zeitlich und räumlich Nahen, uns
unmittelbar Bewegenden, an Gott teilhat und erst als
Ganzes, in vielfacher ja unendlichfacher Unendlichkeit den Gedanken Gottes wahr macht und erfüllt.
Die wichtige Folge aber dieser nicht bloss erweiterten
sondern schlechthin totalen, in nichts mehr bloss teil
Fassung der Gottesidee ist, was ich nannte-haften
die Unmittelbarkeit jedes gelebten Augenblicks
jedes Lebendigen — und alles ist ja lebendig .-- zu
Go t t. Kaum möchte aber zu bezweifeln sein, dass eben
diese „Unmittelbarkeit zu Gott" der letzte und ewige
Sinn der Go t t e skin d s c h aft ist, wie Jesus und wie
alle grossen religiösen Genien aller Zeiten und Völker
sie nicht bloss gelehrt sondern vorgelebt haben. Diese
Anschauung wahrt also durchaus den Zusammenhang
mit dem Christentum und mit den grossen geschichtli-
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chen Religionen allen, keine ausgenommen. Aber sie
überwindet nicht nur die Enge der Heraushebung einer
bestimmten historischen Ausprägung des Gottesgedankens auf kosten aller übrigen, sondern beseitigt überhaupt das beirrende, die Menschheit zerreissende Vielerlei der Religionsbekenntnisse, und macht damit die
stets doch behauptete Einzigkeit d es Gottes erst zu
etwas mehr als einem Wort, das die Tat so lange Lügen
straft, als noch jedes Bekenntnis, jede Nation, schliesslich jeder einzelne vorgeblich Gottgläubige s e i n e n
Gott für sich allein haben will.
Das ist die Krisis des Gottgedankens, in der die Mensch
gegenwärtig steht oder in die sie einzutreten eben-heit
im Begriff steht. Es ist derIetzte Sinn der Krisis nicht
bloss der abendländischen sondern überhaupt der
M en s c h h ei t, die bei allem Wahnsinn der Selbstzerfleischung, ja gerade in diesem Wahnsinn, doch nicht
ablassen kann, sich als ein nicht länger in Stücke, die
einander nichts angehen, auseinanderfallendes Eine und
Ganze traumhaft bewusst zu sein. Soll sie nicht Selbstmord begehen, so wird sie sich besinnen müssen, dass
ihr tötlicher Hass im letzten Grunde Hass des Liebe ist.
Noch können wir nicht miteinander einswerden, aber
wir können auch nicht voneinander lassen, jeder seines
Weges gehn und den andern seines Weges gehen heissen, wir m ü s s en mit ungeheuren, aufs Ganze gehen
Forderungen einander entgegentreten, heiss mitein--den
ander ringen, wütend aufeinanderprallen, als gälte es uns
gegenseitig in Stücke zu reissen. Es geht heute -- das
empfinden mehr oder weniger alle - um Alles ode r
N i c h t s. Nicht dieses oder jenes Volk allein oder eine
begrenzte Gruppe von Völkern, sondern die Menschheit steht bereits mitten in der grossen Wende des Dramas, oder naht sich ihr mit mächtigen Schritten. Sie
kann, sie darf vor den tausend Toden, vor den Meeren
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von Blut, die Dostojewski bereits vor Augen sah, nicht
zurückbeben, sie weiss, sie muss da hinein u n d h i nd u r c h. Denn es ist gesagt (Dostojewski hat dies Wort
als Motto vor sein reifstes Werk gesetzt): „Es sei denn,
dass das Weizenkorn in die Erde falle und s t er b e, so
b 1 e i b t es allein, wenn es aber stirbt, dann bringt es
viele Früchte." Von dieser tragischen Grundstimmung
ist die christliche Ueberlieferung ganz durchtränkt. In
der ungeheuren Wahrhaftigkeit der Dostojewski'schen
Lebenszeichnung aber hat sie eine Gewalt des Aus
erreicht wie vielleicht nie zuvor. Es ist längst-drucks
nicht mehr die Not des physischen Lebens und Sterbens
allein, sei es des Einzelnen oder einer gegebenen Gemeinschaft von Menschen, worum es sich da handelt;
es geht um Sein oder Nichtsein, Alles oder Nichts des
Menschtums überhaupt, alles höchsten wie niedersten an ihm; ja es geht um das ewige Ja oder Nein
überhaupt zum L e b e n. Dostojewski aber entscheidet

sich aus tiefster Lebenserkenntnis, nicht für sich allein
und sein russisches Volk, sondern für die Menschheit,
nicht anders als C a r 1 y 1 e, mit einer überwältigenden,
herzerschütternden Stärke des Ausdrucks, die aus den
letzten Tiefen der Menschenseele hervorkommt und
darum bis in ihre letzten Tiefen dringen muss, im Sinne
des e w i g e n J a: das ist seine wahrlich gewaltige Bedeutung für die gegenwärtige Krise der abendländischen und damit der Kultur überhaupt der Menschheit.
Doch darf ich damit noch nicht schliessen. Ihrer K u 1t u r : das bedarf nach allem Gesagten noch eines Wortes der Rechtfertigung. Denn was gemeinhin darunter
verstanden wird: Eroberung der Natur durch den Siegeszug der Naturwissenschaft und Technik; Sicherung
des äusseren Lebens durch wirtschaftlich-rechtliche,
darum staatliche und zwischenstaatliche Organisation
in von Geschlecht zu Geschlecht sich forsetzender ziel-
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gerichteter Weiterarbeit, in bewusst geschichtlicher
Kontinuität; planmässige Pflege der geistigen, sittlichen,
künstlerischen, religiösen Gemein- wie Individualbildung; absichtliche Höherbringung auch des literarischen, bildnerischen, musikalischen Schaffens und der
allgemeinen Aufnahmefähigkeit für es; mit einem Wort
Erziehung, wenn es sein kann, aller zu allem Menschlichen, im umfassendsten Sinne — alles das sind für Dostojewski Angelegenheiten durchaus zweiter Ordnung, bedeutsam als Hintergrund, als äusseres Gewand für seine

ganz nach innen und aufs letzte gerichtete Zeichnung
der Menschenwelt, in der Einzigkeit der Natur und des
Schicksals jedes Einzelnen; nie aber ist es ihm wichtig
bloss als solches und seiner selbst wegen, als allgemeine
Aufgabe einer sei es eigengearteten nationalen oder gemeinmenschlichen „Kultur". Gerade so entspricht es
der Eigenart der russischen Psyche, deren gesteigerten
Ausdruck wir in Dostojewski erkennen dürfen. Der
Russe, wie Dostojewski, aber nicht bloss er sondern die
grossen russischen Schriftsteller alle ihn kennzeichnen,
ist „breit ", das heisst er hat Raum in seiner Seele für alles Niederste wie Höchste; in heissem Lebensgefühl
wogt es in ihm auf und ab zwischen steilen Erhebungen
und jähen Stürzen, zwischen Abgründen der Verzweiflung und Verzückungen überschwänglicher Begeisterung. Er scheut nicht nur nicht, er sucht mit Leidenschaft dies gewaltsame Ab und Auf, er flieht und ver
Wogen zu beherrschter Ruhe-achtediGläungr
und sicherem Durchsteuern zwischen den starrenden
Klippen, Aufsuchen und Nützen der günstigeren Strömungen, zur Rettung in den sicheren Port. Darum bietet, wie fast die ganze russische Literatur, so Dostojewski nicht allzuviel dem, der nicht stets am Rande der

Abgründe taumeln oder von gefährlichster Gratwanderung, vielmehr wie nachtwandelnd, nur für Augenblicke
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der Verzückung sich zu höheren Bereichen emporgerissen fühlen, sondern stetig arbeiten, ausharrend kämpfen möchte um sichere Ziele, um haltbare Güter des
Menschentums, um irgendwie doch greifbare Wirklich-

keiten, nicht leere Schemen. Uns Deutschen besonders
liegt von unsrer ganzen Vergangenheit her, als den Erben der alten Kultur der Mittelmeervölker wie der ganzen mittelalterlichen Christenheit wie unsrer eignen der
letzten Jahrhunderte, schliesslich der ganzen bisherigen
Weltkultur — uns Deutschen, sage ich, liegt eben dies
im Blute: jener „Bau der Ewigkeiten ", von dem
Schiller spricht, zu dem das nie ermattende Mühen lang
schaffender doch nie zerstörender Arbeit „zwar-sam
Sandkorn nur um Sandkorn reicht, doch von der gros
Schuld der Zeiten Minuten, Tage, Jahre streicht."-sen
In solchem Sinne aufbauend schafft, wirkt, nach nächstem Anschein, von allen den vielen Menschen Dostojewskis keiner; während bei unserem Goethe, um von
den vielen nur diesen einzigen zu nennen, beinahe jede
Zeile dahin gerichtet ist und dazu irgendwie Wertvolles
beiträgt.
Indessen finde ich bei näherem Zusehen, dass es damit
bei Dostojewski doch günstiger steht, als es zunächst
erscheint. Ich lese bei Nötzel, es führe keine Brücke von
Dostojewski zu Goethe; und ähnlich haben Thurneysen, Gogarten, Hermann Hesse, und habe auch ich
selbst früher geurteilt. Ich kann nach erneuter Prüfung
das nicht mehr ganz unterschreiben; ich finde vielmehr
gerade im letzten die beiden Grossen sehr wohl vereinbar. Im späten Goethe fehlen nicht die Züge, die in
Dostojewski von Anfang an die vorwaltenden sind;
umgekehrt lassen gerade die letzten und reifsten Werke
Dostojewskis die entschiedene Richtung auf einen Wiederaufbau, in einem nach nicht wenigen Seiten gerade
Goethe verwandten Geiste, erkennen. Schon das beste
26
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Werk seiner ersten, vorsibirischen Schaffensperiode,
„Netoschka Njeswanowa", liegt ganz in dieser
Linie. Am bestimmtesten ausgesprochen finde ich es im
Nachwort der ,,Werdejahre": dass es statt des „ewigen Einreissens" aufs Aufbauen ankommt, auf die
Vollendung der Form und wie immer beschaffene, wenn nur eigene, selbsterworbene, nicht von aussen vorgezeichnete 0 r d n u n g. Geradezu einen heimlichen Durst nach Ordnung und e d 1 e r S c h On h e it
findet er auf dem letzten Grunde des seltsamen Verlangens nach Umsturz aller Ordnungen, das sich damals in
Russland aller zu bemächtigen schien. Es fehlte nur irgend etwas, woran das geheime Verlangen nach Ordnung sich hätte anschliessen können. Nur erst den Boden dafür frei zu machen, war der Sinn des leidenschaftlichen Niederreissens. Zuletzt glaubt doch Dostojewski
an eine Zukunft, wenn erst der „Zorn des Tages" vorbei sei. Aus denen, die ihre Werdejahre durchgemacht
haben (so schliesst der Roman), bilden sich die Generationen. Das sind Klänge, die sich sehr der Grundstimmung besonders des späten Goethe nähern. „Hier oder
nirgends ist Amerika", so könnte das letzte Wort auch.
der Karamasoff lauten. Fast lautet es so im Munde des
Dmitri.

Auch bleibt es nicht ganz bei der blossen allgemeinen
Forderung, es lassen sich sehr wohl auch einzelne Bau
und Richtlinien zum Plane des Aufbaus erken--stein
nen. Zwar mit der Wissenschaft scheint Dostojewski
manchmal geradezu seinen Spott zu treiben. Und doch
bezeugt er ihr anderwärts wieder seine gewiss aufrichtige Hochachtung. Lehrreich ist hierbei, dass für ihn
besonders anziehend die Ausblicke in den unergründlichen Reichtum der Schöpfung sind, welche die Mikround Makroskopie eröffnet hat; während die starr gedachte Gesetzlichkeit des Mechanismus zumal in ih-
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rer gefährlichen Rückwirkung auf die Mechanisierung
des Menschenlebens ihm innerlichst zuwider ist. Mit
Goethes unstarrem Gesetz hätte er sich sicher eher befreundet. Aber dessen „s c h ö n e r Begriff von Macht
und Schranken, von Willkür und Gesetz, von Freiheit und Mass, von beweglicher Ordnung" 1 ), zumal als
Grundbegriff einer Wis s en s c h a ft des Lebendi-

gen — „keinen höhern aber erringt auch der sittliche
Denker, keinen der tätige Mann, der dichtende Künstler, der Herrscher, der verdient es zu sein . , ." -- dieser
„schöne Begriff", sage ich, ist Dostojewski verschlossen geblieben; er hat überhaupt von Goethe gar zu wenig gekannt. In der unnachgiebigsten Strenge dagegen
behaupteterdiesittliche Verantwortlichkeit
des Menschenwillens; Pflicht, Ehre, Gewissen bleiben
ihm schlechthin unantastbare Begriffe. Hier könntevielleich auf dem Umweg über Schiller, den er kennt und
liebt, K an t auf ihn gewirkt haben; doch genügt es
anzunehmen, dass er das gleiche aus der gleichen Quelle,
dem reinen sittlichen Monotheismus namentlich des Alten Testaments geschöpft habe. So kümmern ihn auch
ernstlich genug die Aufgaben einer der Achtung sittlicher Menschenwürde genügenden Sozialordnung, namentlich Rechtspflege und Strafjustiz, unter deren abgründlichen Schäden er in eigner Person allerschwerstes
zu leiden gehabt hatte. Nicht selten begegnet man in der
Literatur über Dostojewski dem Vorwurf, dass er sich
um die Fragen der Erz i e h u n g zu wenig gekümmert
habe. Es ist sehr leicht darauf zu antworten, dass doch
unwidersprechlich sein ganzes schriftstellerisches Lebenswerk im denkbar höchsten Sinne erziehend sein
will und ist. Uebrigens beweist seine überall ganz geniale, bis in die letzten Tiefen dringende Erkenntnis und
Darstellung des Seelenlebens des Kindes und des Her1) „Metamorphose der Pflanzen."
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anwachsenden die stark erzieherische Richtung in ihm.
Schon „Netoschka Njeswanowa ",vollends die „Wer
aber auch die „Karamasof" dürfen im glei--dejahr",
chen Sinne wie Wilhelm Meister oder der Grüne Heinrich oder die Flegeljahre als Erziehungsromane in
Anspruch genommen werden. Der Kenner Pestalozzis
fühlt sich da immer wieder besonders an diesen gemahnt, aber auch an Goethes Wanderjahre wird, wer
darauf achtsam ist, sich oft erinnert finden.
Und das führt noch auf ein letztes. Es gibt keine Erziehung ohne etwas von jener L i e b e, die, über die reine
Achtung der Menschenwürde hinaus, die innerste, unmittelbarste Beziehung von Individualseele zu Individu
einschliesst und, bewusst oder nicht, auf ein letz--alse
tes, volles Einswerden mit dem andern nicht im irdischsinnlichen, sondern im ewig -übersinnlichen Grunde des
Selbst zielt. Bei P 1 a to steht die „Idee des Schönen"
und des auf sie zuletzt gerichteten Liebesdranges, des
„Eros", in genauer Beziehung zur Idee der Erziehung.
Der Eros ist ihm ein gewaltiger D am o n, auf der genauen Mitte des Göttlichen und des Menschlichen.
Kaum einer hat diese Mittelstellung des Erotischen in
gleich tragischer Tiefe erfasst wie Dostojewski. Er
spricht auf der einen Seite aus: „Schönheit ist ein furchtbares, ein schreckliches Ding, furchtbar, weil unbestimmbar, unbestimmbar, weil Gott sie uns als R ä t s e l
aufgegeben hat. Hier nähern sich die Ufer, hier stossen
alle Widersprüche zusammen. Hier ringen Gott und der
Teufel, und der Kampfplatz ist des Menschen Herz".
Das Dämonische des Eros steigert sich in seiner Nastasja, seiner Gruschenka geradezu zum Satanischen.
Aber auf der andern Seite wieder heisst es: Schönheit
wird die Welt e rlösen! Wie reimt sich das miteinander ? Nun, die Gefahr der Schönheit liegt nicht in ihr
selbst, nicht in ihrer Erkenntnis, sondern in der Bezau-
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berung des ihrer aus dem Ewigen stammenden Gewalt
nicht gewachsenen Erdgebornen; in dem Wahne, das
Göttliche in sich selbst, in der eigenen Vollendung und
in der Vollendung des Andern darstellen oder dargestellt finden zu können; in der Raserei gerade der gottflüchtigen Begier, die die Schönheit dann weckt, wenn
man nicht bis zu ihrem übersinnlichen Ursprung durchschaut. Aber es gibt eine ganz andere Schönheit als die
so verkannte und missdeutete; es gibt eine ganz andere
Haltung des Menschen zu ihr, welche jene Gefahr ganz
überwindet, ja überhaupt nicht aufkommen lässt. Es
gibt, wie gesagt, eine „edle Schönheit"; das wird besonders in den „Werdejahren" wieder und wieder aus
und in den verzückten Visionen des verlo--gesprochn,
renen und des wiederzugewinnenden Paradieses fliesst
diese edle Schönheit ganz in eins zusammen mit dem
Edelsten der Menschenliebe, der Weltliebe, der Gottliebe. Es gibt (mit Wolynski zu sprechen) ein „winziges
Fensterchen mit einem Ausblick in jene Welt, aus der
der ganze Zauber, die ganze, ewig frische Schönheit
des Guten stammt". Das ist die Schönheit, die die
Welt erlösen wird, erlösen durch die r e in e L i e b e,
die sie entzündet, die alle Sünde und allen Fluch der
Sünde austilgt. In der mit unsäglicher Zartheit von Dostojewski oft gezeichneten reinsten Gestalt der Ge
leuchtet das auf; und es braucht kaum-schletrib
erst gesagt zu werden, wie nahe er sich gerade darin
mit unserm Goethe berührt. Muss ich erst zitieren :,,Wir
heissen 's Frommsein. Solcher selgen Höhe fühl ich mich
teilhaft, wenn ich vor ihr stehe"? Und wem erschliesst
sich diese „edle Schönheit"? Keinem als dem unberührten, unbefangen und staunend dem, was ist, geöffneten Blick des K in d e s — ich meine des Kindes in
jedem Menschen. Und so dürfte ich weiter zitieren:
„Nur wo du bist, sei alles, immer kind 1 i c h, so bist du
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alles, bist unüberwindlich ". Das ist das „Fensterchen"
mit dem Ausblick in die Herrlichkeiten der jenseitigen,
der ewigen Schönheit, der Schönheit des ewigen Guten.
Das ist die Schönheit, die die Welt erlösen wird. In
ihrem Lichte „löst sich letzten Endes (ich folge noch
menschliche Tragödie und öffnet-malsWoynki)de
sich der Durchblick in das ewig neue, ewig freudige
echte Sein. Auch was es irgend in der Antike Schönes,
Grosses, Ganzes gab, ist darin wiedergeboren und zu
einer neuen, milden Schönheit geworden ".
Damit, denke ich, hat die Frage nach der letzten Stellung Dostojewskis zur Kultur der Menschheit ihre klare,
ihre voll bejahende Antwort gefunden.
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JOS. PANHUIJSEN Jr.
J'ai fait la magique étude
Du bonheur, que nul n élude.
ARTHUR RIMBAUD

EERSTE EPISODE

Ze stond aan de tuindeuren, waardoor het licht naar
binnenviel, dat glansde in de kamer, maar meest op het
blond van haar haren, dat golfde; ze stond stil, omdat
ze naar buiten keek in den tuin en omdat ze zelf heel
stil was, alleen ademde en keek, haast onbewust van
haar vreugde, tot ze nu en dan schrok van haar hart,
dat sneller klopte en juichend het bloed naar haar hoofd
sloeg, dan voelde ze zich geheel vergaan in den wind,
die, koel, de warmte van haar lichaam wegwaaide, alleen blij, blij, ademverstokkend blij.
Hij keek haar aan met dien rustigen blik, dien ze liefhad,
die zeker was van kalmte en toch overvloeiend van een
trillende teederheid.
Zijn vrouw, zag je, dat was al wat hij dacht en hij begreep het niet, hij begreep het niet.
Daar had hij nu jaren gewerkt om het leven stil voor
zich uit te leggen en nu was er dit gekomen, dit onverwachte, onmogelijke, dat alles dof maakte in zijn hoofd,
onmogelijk om na te denken en alles helder te bezien.
Hij liep als in een droom, alles ging werktuigelijk, gedachteloos en toch ging het goed, of hij de buitenwereld toch nog aanvoelde, zag, als door een doorzichtig
waas.
Dit geluk !
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Hij zag haar in het gezicht en de minste trekken, de
ernst om die stil lachende oogen, de teere neus, de stille,
wat pijnlijke mond, de meisjesachtige kin, heel dit mengsel van vreugde en smart, dat een menschengelaat zijn
kan, waarop in de gelukkigste oogenblikken het leed
nog te klaarder uitkomt, drongen in hem door, nam hij
op als een weldoordachte teekening, tot het geheim van
al de gedachten en gevoelens, die dit gelaat gemaakt
moesten hebben hem overstelpte en hij inzag, dat hij
nooit, nooit ditgeheim geh eel kennen, geheel voelenzou.
— Ik zal je nooit kennen, zei hij, ik zal je nooit genoeg
begrijpen, nooit geheel raden.
— Raden?
Haar gezicht vroeg nog meer als dat groot verwonderde woord; ze begreep er heelemaal niets van, zij
gevoelde zich zoo geheel in zijn bezit, of hij de minste
trilling van haar hart meeleefde, ze had heelemaal niets
voor hem te verbergen, niets, dat was juist haar vreugde en hij vreesde dat hij haar niet kennen zou, dat hij
dan vroeg. Dwaas, dat hij was. Een glimlach speelde
om haar lippen. Maar zoo duidelijk zag hij haar ver
dat hij niet meer wist wat hij eigenlijk ge--wonderig,
zegd had.
Ze begreep hem niet! Ze begreep hem niet! Dat was
zoo klaar, zoo zeker. Hij pakte haar om het middel en
danste met haar de kamer rond, toen bedekte hij haar
gezicht met kussen.
Ze begreep hem niet!
Hij lachte uitbundig. Het schalde in de gang, in de
keuken, het dienstmeisje voelde een lach- in haar opkirren, een onweerstaanbare, dwaze, vroolijke lach.
Zijn vrouw lachte mee.
Hij had een gevoel, dat het hem heelemaal niets schelen
kon; brooddronken, dat hij een kleine zwakheid in haar
ontdekt had, een aardig gebrek.
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Kind, dacht hij en hij streelde haar hand zoo innig, dat
ze hem blij aankeek, toen lachte hij weer, zij ook, het
licht in de kamer leek mee te lachen en de vogels, die
ze eerst niet gehoord hadden, kwinkeleerden mee in den
tuin, ook al, heel hun kleine wereld was vol geluid geloopen.
— En nu naar boven, naar je werk, ik moet de kamer
hier mee helpen uitdoen.
— Ja, ik ga; even nog mijn sigaret oprooken.
Hij was werkelijk bang, dat ze te vlug op zou zijn, hij
trok heel voorzichtig, maar ten slotte was het toch ge
werd hij naar boven gestuurd. In een oogwenk-dane
was hij de trap op, zat hij voor het lichtraam in zijn
studeervertreek.
Hij dacht.
Dat was nu de liefde.
Inspanning van uiterste krachten tot zelfvernietiging en
saamsmelting, die breekt in een snik, had hij vroeger
gemeend en nu... Hij voelde zijn hersens strak getrokken, of hij heel hard gewerkt had, hij moest er erg
nadenkend uitzien en hij was gansch gedachteloos.
O de zon!
'Zij viel op zijn gezicht, zijn handen, op den vloer, op
de tafel, hij kon er zich maar niet zat aan kijken, het
was te schoon.
Hij rookte de eene sigaret na de andere.
De tijd ging, langzaam, haasten hielp hem toch niet.
Vandaag zou het zoo zijn en morgen zoo en overmorgen en zoo onberekenbaar lang.
De grootste vijand van den mensch was verslaan.
Hij rekte zich uit en hij sliep.
Ze kwam de kamer binnen, ze was heel stil de trap
opgegaan, ze vermoedde het wel.
Luiaard, dacht ze en ze glimlachte of ze een buitenge-
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wone ontdekking deed en toch was het geen ontdek
ze glimlachte juist, omdat ze het vooruit reeds-king,
geweten had.
Ze pakte hem onhandig bij de schouders en schudde
hem door elkaar.
.-- Word toch wakker, zit toch heel den mooien dag
niet te verslapen, het eten staat al klaar.
-- Ik kan er heelemaal niets aan doen, zei hij geeuwend.
Ze lachte, hij ook, ze lachten zichzelf en elkaar uit.
Ach jij!

De liefkoozing, de wederzijdsche bedwelming, de gesloten oogen in de zon, de tijd, die verliep, gedachteloos verliep.
Toen ze naar beneden gingen voelde hij, als de beslotenheid van zijn studeervertrek in de levende stad, hun
droom in de wijde, wijde wereld.
Er was een gewarrel van veel gezichten om hem heen,
koude en gloeiende.
Nu had hij heel zijn leven gegeven om een beetje te begrijpen en nu was hij, heel blij wel, maar dof, dof, zonder
begin en zonder einde, zonder verleden en zonder
toekomst.

— Kijk eens.
Ze stonden samen voor de open tuindeuren.
— Wat ben ik een dwaas, dacht hij nog.
-- Kijk nu eens even!
De blauwe lucht, de witte wolken, het licht, zwaarder
en voller nu. Even zwaar en vol als deze rijpende
zomerdag, zoo waren zij ook. Toen zag hij in den tuin
de rozenstruiken, de middenste, de grootste, die boven
al de andere uitstak, droeg een bloem, bloedrood. Er
was een roos ontloken.
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Hij lag met hevige koorts.
't Gymnasium was weer begonnen, maar daar hij zijn
jonge vrouw thuis wist, had hij maling gehad aan zijn
latijnsche lessen, had hij les gegeven als in een bedwelming, als een machine, met zijn bewustzijn apart, ver
weg levend; toch was alles nog goed gegaan, heel
zeker en juist, buiten hem om leek het, kwamen zijn
woorden en, toen hij die tweeledigheid bemerkte, was
dat zelfs een zeer intens, intellectueel genot voor hem
geweest, maar op 't laatst hadden er de jongens de
lucht van gekregen.
Toen begon het, het werd heel erg, maar, eigenlijk onverschillig, had hij het juiste oogenblik om in te grijpen
voorbij laten gaan en ze hadden hem gekweld, een
heele week lang, zooals alleen een opeenhooping van
feitelijk onbelangrijke dingen een mensch kwellen kunnen, vreeselijk, daarbij nog de onrust, die hem toch al
de laatste dagen bezighield.
Nu lag hij ziek.
Het was avond, het gedempte licht liet de eenzaamheid
van het vertrek zien; zijn vrouw was even naar beneden.
Stil; daar begon het weer, dat was de hartslag, daar
sloeg het omhoog tot in zijn keel, dat hij kuchen moest;
hij wachtte, tellen duurde het eer het bloed weer werd
weggestooten.
Alweer, alweer, die stilstand, dat hart, dat even stil
stond.
Daar ging het weg. En wijl hij luisterde naar het bloed,
dat telkens oversloeg, werd hij bang, dat die stilstand
daarna aan zou houden, verbeeldde hij zich, dat die rust
al langer duurde, naar het hart harder sloeg.
God!
Een warme gloed sloeg hem rood naar het hoofd, daar
joeg het bloed omhoog, zoo heftig, dat hij luid kuchte
en zijn handen ineenkrampte, daarna dat wachten, tot
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het weer ging en dan angstig, ademloos de opjaging.
Telkens opnieuw.
Met zijn heete oogen zag hij vanuit zijn ineenkrimping
de stilte, voelde hij die.
Zoo zou de dood komen.
De dood; in zijn koortsigen geest zag hij het einde, de
plotselinge verblinding, middenin het licht van den dag.
Hij keek terug op het leven.
Maar hij had nog niets begrepen, er waren duizenden
dingen, die hij nog niet gezien had met zijn gretige
oogen, hij voelde zich zoo onverzadigbaar nieuwsgierig
naar zomerdagen, naar licht, blauwe lucht, naar zijn
vrouw, dit laatste, waar hij nog niets van begreep.
Daar zwoegde weer dat hart omhoog, tot in zijn keel,
daar leefde benauwend, fel luisterend die angst.
De dood, dat was de wand van den nacht, steil, ondoordringbaar, hoog, om de vuisten op kapot te slaan;
dat hielp niet, hij bleef, hoog, steil, onwankelbaar, rustig.
Hij wilde niet, hij wilde niet, hij klemde de tanden opeen, het hart joeg daaronder en hamerde en trilde en
zuchtte tot in zijn keel, hoe meer hij zich inspande.
Moe viel hij terug.
Daar was zijn vrouw binnengekomen en droogde hem
het zweet van het voorhoofd.
Hij werd rustiger; zij was bij hem, hij begreep het niet,
zij was zoo kalm, het was of ze de lucht om zich heen
trok en stilhield.
En uit die stilte om haar heen keek heel haar verleden
naar hem toe, al wat zij geweest was, toen hij haar nog
niet kende, machtig bedwongen tot kalmte, al wat had
gelachen en geschreid, maar zoo, dat je den snik en den
lach nog ried, als verwonderde oogen onder gesloten
leden.
Toen brak het voor zijn heet gezicht heen door de oppervlakte en hij hoorde den snik, die zweepte tot een
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gil en toen den lach, den lach, eerst als van een geplaagd
meisje, maar dan uitdagend, tartend, honend, hij sneed
door de kamer.
En zij zat rustig en ze keek naar hem, haar kalmte
maakte hem wild.
Opeens voelde hij dien slag weer omhoog en hij kromp
ineen.
Wat is er?
In haar schrik schoot haar hand, helpend, naar hem toe,
maar, geprikkeld stiet hij ze weg en keek haar hard aan.
Ze was daar zoo van geschrokken, dat ze het niet helpen kon, dat de tranen haar in de oogen schoten.
Hij zag het, hij richtte zich op.
Plotseling overstelpte hem het verwijt, ontnuchterde hij
van zijn koorts.
Wat had hij gedaan?
Hij zocht haar handen en de zorg, die ze heel dien dag
voor hem gehad had, brak ineens zoo in haar uit, dat
ze haar hoofd op het dek lei en schreide.
Zijn handen gingen over haar blonde haar, dat hem de
vingertoppen troostte met zijn zachtheid.
Hij was niets dan verwijt.
Hij had het zoo graag willen zeggen, maar hij kon het
niet, zijn handen alleen streelden door.
Toen, door haar tranen heen, keek ze op en glimlachte.
Die lach viel als een zoet woord in zijn ziel en verwijdde zijn leed, dat het wegstroomen kon.
— Arme menschen, zei hij.
Ze sloeg haar armen om zijn hals en ze kusten elkaar
en blijhèid en verdriet sloegen tegeneen tot een onzegbaar gevoel van verwarring en vreugde, te schoon,
om niet vermengd te zijn met vrees, dat het wel gauw
gaan zal.
Ze klemden zich vaster aaneen.
De tijd joeg omhoog tot het oogenblik.
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Arme, arme menschen!
4

Heelemaal hersteld was hij nog niet, maar juist omdat
hij zich nog wat zwak voelde, was het heerlijk om in
de namiddagzon te zitten, dien rustigen goudglans in
den stillen tuin, warm als een mooie lentedag, niet
meer, en daarom zoo vol verlangende matheid, als hij
zelf nu was. Weggedoken in den leuningstoel, sloot
hij zijn oogen en kreunde genietend, glimlachend om
zichzelf.
Alleen hoorde hij nu en dan het jongentje van de buren,
dat bij hem speelde en in het vuur van zijn spel, vriend
en vijand tegelijk, lange gesprekken, in zichzelf, tusschen die twee partijen deed plaats grijpen.
Hij heette Hans.
Zijn vrouw had het eerst opgemerkt, dat in den tuin
ernaast, vanuit het prieel, soms meer dan een uur lang
achter elkaar, gesproken werd.
Dat was Hans, die voorlas en de woorden neer liet
druppelen naar het einde van den zin, met een zwaar wichtigen, ernstigen toon in zijn jonge, hooge ,kinderstem, een grappig effect.

--- Boven op de rots werd een man zichtbaar, die spiedend rondkeek. De beweeglijke vleugels van zijn edele,
gebogen neus trilden als in spanning, zijn adelaarsblik
doordrong het verschiet en, hoewel hij zich geheel in
bedwang hield, overtoog een toornig rood zijn edel,
gebruind gelaat. Hij was gekleed als een prairiejager,
een breedgerande sombrero stond op zijn golvende,
ravenzwarte haren. Het was Don Rodrigo Fernandez
de Toledo".
En zoo ging het door, altijd dezelfde ernstige stem, on-
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verstoorbaar; of het verhaal sleepte, of de gebeurtenissen zich opeenhoopten tot een gevaar, dat elk oogenblik uitbreken moest, hij bleef de woorden achter elkaar
druppelen.
Hij was een veld van raadselen, tien jaar, geheel kind
nog, en ernstig, dat je soms geslagen stond van ver
niet lachen kon.
-wonderig
— 't Is heel mooi, zei Hans, of hij langzaam, na veel
overweging, zijn overtuiging neertelde.
Hij vond alles mooi, er was geen jongensboek, of het
was goed, geen kever, geen vlinder, geen postzegel, of
hij was heel goed.
Gaf je hem iets, een stuk gomelastiek, een peukje potlood, hij nam het tusschen zijn ernstige vingers en je kon
er verzekerd van zijn, dat hij er in enkele oogenblikken
iets aan ontdekte dat dit bepaalde van alle andere peukjes en alle andere stukken onderscheidde.
— Hans!
— Ja mijnheer.
— Kom eens hier, jongen.
Hans kwam dadelijk ; hoe verdiept in het spel ook, had
hij toch oor en oog genoeg voor andere dingen, wijl hij
zeer veel belangrijk wist en niet het minst dat mijnheer
hem riep.
Je hebt zeker wel eens ooit gedacht, wat je zou willen worden.
^- Ja mijnheer.
— Nu, wat was dat dan?
— Ontdekkingsreiziger mijnheer.
Het had geheel de uitdrukking van een vast besluit en
daar hij tot zijn verwondering zag, dat mijnheer verrast
scheen, begon hij uit tç leggen.
— Ja, zoo door die woestijnen, daar is het heel heet,
't is niet gemakkelijk, je lijdt heel veel dorst, gewoonlijk
is er geen water genoeg, dan zie je een oase, maar dat
-

r
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is geen echte, als je er dichtbij komt, is ze weg, dan moet
je den buik van je kameel opensnijden, die heeft water
in zijn maag. Dat zijn heel vreemde dieren, ze hebben
twee bulten op hun rug, maar ze kunnen het heel lang
uithouden.
-- Je gaat dus naar de warme landen?
— Ja; daar zijn allemaal kokospalmen met die waaiers,
daar zitten kokosnoten in, als je naar bovem klimt,
kun je ze er uithalen.
Als je nu midden in zoo'n woestijn bent en je ziet zoo'n
palm, dan pak je zoo'n kokosnoot, daar zit melk in, die
is heel zoet en dan heb je geen dorst meer.
Als je op zee schipbreuk lijdt en je zit op een stuk van
het wrak, dan moet je wachten tot het regent, want als
je het water van de zee drinkt, dan krijg je nog meer
dorst, dat is veel te zout, dat moet je goed onthouden,
want als je schipbreuk geleden hebt, duurt het gewoonlijk heel lang voor het gaat regenen.
Maar ook zou ik nog wel graag ergens anders naar toe
willen.

Daar mijnheer hem vragend aankeek, ging hij door.
— Heelemaal naar de ijszee, de noordpool ontdekken
net als Shackleton, daar heb je van die heel hooge ijs
witte beren, dat is expres zoo, dan kun je ze-bergn
niet zoo gauw zien. Toen het sneeuw was hebben we
dat gespeeld in de poort, die gaat naar omlaag en dan
ging de slee vanzelf en dan stieten we met stokken tegen
den grond en zoo gingen we weer omhoog.
's Avonds heb ik toen slaag gehad, want ik had mijn
broek opengescheurd.
Hij was uitverteld, nadenkend keek hij den tuin in en
toen mijnheer niets meer zei, droop hij weifelend af.
Vreemd; die jongen verlangde, uit alles wat hij zei
bleek, dat hij, die toch zoo tevreden van natuur scheen,
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al een beetje moe was van wat hij had en zocht naar
het nieuwe in die vreemde landen, omdat het nieuwe,
ongekende, dat voor hem, het kind, het avontuurlijke
was, hoop beteekent, hoop op nog iets meer, op iets
daarachter, iets, dat onze verwachting geheel vullen zou.
Dat deed het nieuwe nooit.
Want nu, hij betrapte er zich op met een zachten schrik,
hij verlangde ook.
Ook hij droomde vaak van een vreemd gewest, loom
van zon en hemelblauw en kleurig, donker en zoet van
avondschemer.
Het heetverlangde vervulde de ziel een oogenblik, of
de vingers het verwachte tasten, maar niet houden
konden, het verwachte was het verwachte nooit.
Zijn vrouw kwam lachend de tuindeuren uit.
Haar haar glansde.
De zon was weggegaan, de schemer begon donkerder
zich te verdiepen in den tuin.

Hans was weg.
Alleen zij en hij.
En in deze stilte van samen bij elkaar te zijn, alleen,
droomde hij om haar gestalte den avond, het duister in
het vreemde land, in kleuren donkerder en dieper, violet,
blauw, donkerrood, donzig en glanzend als late vruchten en over haar en om haar het oude park, de oude
boomen, zwaar en weelderig als het geruisch van den
wind in hun kruinen ; het eenigste licht een groen stuk
lucht, het eenigste geluid het water der fonteinen en
onmerkbaar haast den zwaren, loomen adem van den
naderenden, zwoelen zomernacht.
Zoo was het.
Zoo rees, lang geleden, een huiverende mond naar een
heimelijk vrouwengezicht, dat stil was van een ongekend gevoel.
27
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Een vogel floot het lied, tusschen vreugd en smart, van
het schemeruur.
Hij voelde zich met trillende vingertoppen en moede

oogen.
Als onbewust rees hij omhoog en kuste haar; zij was
donkerder en onbegrepener dan ooit.
Hij zuchtte.

Vol van verleden dingen en vaag van toekomstige.
En het klaagde in hem.
Ze wandelden in het bosch.
De hond van de buren holde, tot groot vermaak van
Hans, die mee was mogen gaan, dan hier, dan daar
heen, uitgelaten als hij was zooveel vrij veld te hebben

tusschen al die boomen.
Soms stond hij stil en snoof de lucht op.
Hans ook.
Die dacht dan aan zijn roodhuiden.
Het licht wemelde door de hooge, bruine pijnen op den
gladden naaldengrond; boven het donkere groen met
de plekken lichte lucht, die als blije oogen waren, als
je lang omhoog keek.
Het was stil van middagwarmte en toch weer niet,
want de zon overal en de lucht was als een levend,
vroolijk geruisch, nog heviger soms, als, ver weg, gelach en gepraat hoorbaar werd van andere menschen,
die ook ronddwaalden, alleen, als opeens vlakbij stemmen opgingen, merkte je, met een schrik de stilte en de
eenzaamheid.
Hij voelde het genot van de aarde, dat de menschen
verloren hebben, om het maar een enkelen keer, meest
nog onzuiver, terug te vinden, het genot van te leven
als een dier, instinctmatig, als een boom, als een plant.
Warmgestoofd van zon, onder de lucht, bleek van
blauwte, met den wind langs de heete wangen, voelde
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hij de volmaakte onverschilligheid van ieder gebaar en
iederen wensch en iedere daad, hoorde hij, als hij zijn
vrouw aankeek, eenzelfde woord weerkomen op een
lichte golving van gevoelens.
Lieve, lieve, lieve, lieve.
Zijn hand, die naar de verleidelijke vrucht, die haar
gelaat was, gaan wilde, viel weer terug, omdat het hem
niets schelen kon, niets, omdat het zoo, voortgaande
naast haar, goed was.
Alleen voelde hij een neiging om licht schertsende
woorden te zeggen, die over de dingen heengaan.
— In deze bosschen zul je wel dikwijls geweest zijn.
— Dat kun je begrijpen, de leukste dagen van mijn
meisjestijd zijn altijd hier geweest, 's zomers waren we
er het grootste gedeelte van de week, 's winters ook
wel een keer, maar veel minder, dan was alles zoo grijs
en donker, dan was het er te ernstig voor ons en ernstig
waren we maar een enkelen dag, maar 's zomers dan
liepen we door het gekronkel van het bosch, dan waren
we blij met de vrijheid en het licht.
Haar stem klonk als een heel koor van kwetterende
meisjes.
-- Eerst als de avond kwam werden we stiller, een luidruchtige lachte nog na en trachtte nog wat te stoeien,
maar op 't laatst waren we toch allemaal meer stil ver
dan uitgelaten.
-heugd
Ze vertelde zoo, dat hij werkelijk eventjes het gezicht
kreeg van die meisjes in den komenden avond, de gezichten vervaagd in den schemer, maar de oogen glanzend daarin, stille, lichte dingen.
-- Dan dachten we aan het geluk.
Ze lachte om dat gekke, groote woord, dat toch waar

was.
Ook hij was feitelijk niet in die stemming, schertsend
waagde hij een andere vraag.
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.— Dan kwamen de jongens je halen.
— Ja, zei ze lachend, er was er een bij, die was waarlijk,
tot over de ooren, op me verliefd; hij was een beetje
een vreemde kerel, stroef, maar als hij eenmaal op dreef
kwam, dan was hij geheel zenuwen, dan bewoog compleet alles aan hem, dan begonnen zijn oogen, die toch
altijd nogal hel waren, te fonkelen.
Hij las veel.
Hij las me altijd voor, gedichten, verhalen, eens een
heelen middag.
Ik weet er haast niets meer van, maar soms was het
heel mooi.
Ze zweeg, ze keek voor zich uit, zonder dat ze zag.
— Vertel verder.
— Dien middag; hij had heel lang voorgelezen en
toen het uit was, werd hij onbegrijpelijk stil. De zon
ging al onder, nog was het licht, maar toch begon het
al te schemeren. Ik werd een beetje bang, het was kil
en ik begon een verbazenden zin te krijgen om vlug
naar huis te gaan, maar ik durfde het niet zeggen.
Hij zat daar zoo stil, of hij nooit aan weggaan denken zou.
Ten laatste stond ik toch op, opeens was hij naast me
en trok mijn hoofd naar zich toe.
Ik schrok hevig, weerde hem af, ik voelde zijn mond
langs mijn haren strijken, maar reeds was ik weggevlucht tusschen de boomen, ik liep maar door, ik keek
niet om, maar toen ik, op den weg, ten slotte stilstond
en wat tot bezinning kwam en hem heelemaal niet meer
zien kon, zag ik hem toch in mijn verbeelding, daar bij
het ven, onder de boomen, zijn lange gestalte opgericht,
met zijn vreemde oogen, troosteloos.
Toen heb ik, hoe dikwijls ik in het geheim ook met hem
gelachen heb, een beetje verwijt gevoeld.
Ze lachte om over die herinnering heen te komen.
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— En toen; later?
— Ik heb hem nog wel gezien, maar hij was stroever
dan ooit, hij heeft nooit daarop gezinspeeld en hij heeft
nooit meer voorgelezen, of met mij alleen trachten
te zijn.
Het was uit.
En dat is nu mijn eenige avontuur geweest.
Natuurlijk hebben anderen wel eens hetzelfde geprobeerd, maar dat was iets anders, dat bleef bij scherts,
was tenminste niet ernstig.
Het licht was matter geworden, ze waren gekomen bij
het groote ven.
— We zullen maar eens gaan zitten, hier bij den kant.
— Ja; dat is goed, ik ben wat moe.
-- Hans 1 Hans!
Hans was onder hun gesprek een heel eind verder geloopen, lag nu ergens in het bosch met den hond te
ravotten, even later echter verscheen hij tusschen de
struiken.
— We gaan hier wat zitten; kom.
Hans, moe van den middag, kroop dicht tegen mevrouw.
De zon was aan 't ondergaan; over het vlakke water,
dat de lucht zuiver weergaf, begon, aan den eenen kant,
een roode gloed op te komen, terwijl het overige gedeelte, blauw nog, groener begon te worden. Tusschen de boomen, als een donkere massa tegen den
golvenden oever, ging de aschkleurige schemering
hangen.
Van heel den middag was niets in hem overgebleven
dan een leeg gevoel van onvoldaanheid en een jachterige onrust, of er nog iets komen moest.
— Gek; 't is net of de dag nog niet om is, of er nog iets
komen zal, of ik nog iets verwacht.
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Ze streelde de haren van Hans, die dat heel prettig vond
en zich buitengewoon stilhield.
.— Ik verwacht ook, zei ze.
Om haar woorden was de stilte van een lang verlangen.
Ze bukte zich voorover en kuste Hans op het voorhoofd.
—0! zuchtte Hans.
En terwijl hem leegte en onrust wee maakten, was zij
ernstig en stil als haar opgeheven, onbewust gelaat naar
de nachtlucht.
Hij verwachtte.
Hij hield zijn hoofd nog eens onder het kraantje om er
de laatste, duffe nach tresten uit weg te spoelen.
Toen werd hij zich eerst recht bewust van den morgen.
Hij zong; het was een melodie van lang geleden, die
onbewust in hem opjuichte, een opeenhooping en afdaling van klanken in enkele momenten.
Hij keek uit.
Hij leefde weer, zonder dat hij aan hoefde te knoopen
aan den vorigen dag, want in dezen gekken tijd lagen
de dagen, de uren zelfs uit elkander gegooid, ieder dingen op zich.
Het helderwitte licht waaide over de groene velden
achter het huis naar de blinkende kim.
Kom; niet aan het raam blijven staan, naar beneden, zijn
vrouw wachtte en de koffie zou ook al klaar zijn.
In enkele schreden schoot hij de trappen af, de huiskamer in.
Zijn vrouw zat al aan tafel, maar hij ging nog niet zitten, hij ging voor het raam staan, keek den tuin in.
De rozen stonden in bloei.
Zijn vrouw zat na te denken, met een glimlach om den
mond.
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Dat deed hem goed.
—0;; ik zie het aan je gezicht, je verwacht iets, ik ook
en we hebben niets te verwachten, we hebben alles.
— Ik verwacht toch; dat heb ik je gisteren al gezegd.
.— Ja; als het zoo staat, dan kan ik er ook niets aan
doen.
Dus welbeschouwd, ik verwacht iets, ergens uit het oneindige, met een gevoel, ook lichamelijk, of ik honger
heb, terwijl ik hier in de kamer alles heb, wat een mensch
met een gezond verstand en een onbegrijpelijk veine,
verwachten mag.
— je praat onzin.
Hij zei niets meer.
Hymen o Hymenaee, dacht hij, waarlijk hij praatte onzin, maar waaraan de schuld, dan aan dit alles, dit, wat
hem onmogelijk maakte er rustig bij te gaan zitten
en na te denken, om te kijken, wat hij wou en wat hij
bereiken kon, als vroeger, dien tijd, toen hij de dagen
vooruit wist, wel wat gelijkmatig, maar ieder met zijn
eigen genieting, rustig en prettig.
Geen gebeurtenis had hem uit zijn lood kunnen slaan,
omdat haast nooit iets onverwacht kwam.
En nu; je wist compleet niets vooruit, ieder uur was een
wonder, dat was heel aardig in het begin, maar hij hield
nu eenmaal niet van wonderen. Hij wou de dingen begrijpen.
Hymen o Hymenaee!
Hij ging zitten.
Het ijle licht in de kamer was van een morgenachtige,
beloftevolle leegte.
Het dienstmeisje bracht de koffie binnen, ze had roodbekreten oogen en toen ze zag, dat mijnheer haar verbaasd aankeek, schokte ze van een ingehouden snik;
onhandig snel was ze weg.
— Wat mankeert die?
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Begrijp je dat niet? Als een meisje huilt; ze maakte
haar zin niet af.
—0 ja!
Hij zette, tot haar groot vermaak, een arme zondaars gezicht, of hij het ongelijk van zijn heele soort op zich
voelde vallen.
— Nu moet je me niet laten lachen, ik heb, met horten
en stooten, het heele verhaal, tusschen veel huilbuien
door, gehoord en ik kan het werkelijk niet belachelijk
vinden, ik heb met haar te doen.
— Maar wie zegt nou, dat ik het zoo vind, integendeel
ik kan er me heel best indenken.
En waarachtig; hij dacht er zich in, dat meisje had iets
als een toekomst gehad, iets waar je heelemaal niets van
weet, dat je maar raadt, het moet er heel licht en vroolijk zijn daar en zoolang als je door de dagen gaat met
het gezicht daar naar toe, boven alle gesjouw en geploeter, ben je zelf al vroolijk en licht. Nu was er geen
uitzicht meer, nu was er niets als de wand van de keuken, als de bezigheden, die je doen moest, om er het
leven in te houden en waarvan je nu eerst den dreun, de
laffe, eentonige wijs in je hoofd hoorde.
Zonder uitzicht, waarlijk, dat was verschrikkelijk.
0; hij wist verbazend goed, dat dit niet zoo bleef, dat
een mensch zich telkens weer een toekomst schept, maar
zij wist dat niet op dit oogenblik, zij dacht daar niet aan,
voor haar was het nu zonder uitzicht, voor altijd, met
den witten wand van de keuken en de laffe eentonige
wijs der eeuwigzelfde bezigheid.
Uit de keuken hoorde je de gorgelende snikken van een
nieuwe huilbui.
Hij voelde heel goed de wanhopigheid van dat kind,
daar in dat snikken, dat dit niet kon, dat dit niet mocht,
dat dit niet mogelijk was; hij begreep heel goed de berusting daarna, die zoo triestig en leeg zijn zou, als ze
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tot de ontdekking kwam, uitgeput, zonder hoop, dat
we heelemaal niets weten van wat mag en mogelijk is,
als ze onverschillig zou worden, alleen met een doffe
pijn in haar hoofd en een roep naar rust.
Het leed van de menschen geleek zoo op elkaar; wat je
waart, dat deed er niet toe.
Maar waarachtig, daar had hij toch niets mee te maken,
het was werkelijk, of hij zelf zoo triest was en moe.
Hij was me toch een eigenaardig heer.
— Vrouw!
Ze was al bezig met afruimen, hij ging naast haar staan.
-- Wat wou je zeggen?
ja; dat wist hij niet meer, weer die dofheid in zijn hoofd,
dat verre verlangen, of er iets komen moest, die moeheid, waarachtig hij had een uitzicht, maar hij had er
danig zijn genoegen van.
Genoeg, genoeg; al wat hij hebben wou was hier.
Hij pakte haar ruw bij het hoofd en kuste haar op den
mond, dat haar lippen pijn deden, dat ze kreunde.
— Jou heb ik, dat is genoeg.
Toen ze hem in de oogen keek, schrok ze.
Die zochten.
(Slot volgt)
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DOP BLES

Ik zie
je ponnie
-- een leugen, fijn-wulpsch, maar zachter —
en daarachter
de nacht met maanlicht er tegen
en donkere hellende stegen.

Wij

door het vlammende zwaard heengezonden,
als twee schamele vagebonden
aan 't dolen — —
apachen waren verscholen,
een doode lantaarn als wachter.

Ik zie
je mond,
verdord papaverrood,
je tanden, die
in honger groot
het brood
in stukken braken
verbrokkeld op het laken — —
en 'k hoor je klagen
wijl 't verzwond,
eer nog de nacht zou naken !
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Ik zie je handen
rustloos zoeken en verstranden
in 't doelloos uur der leege dagen,
of heel je tenger wezen
half opgerezen,
gebogen naar de schemering
aan 't lezen,
waaraan gedachte geenszins hing;
de losse vellen, vogels lamgeslagen
vervlarden op de grond.
je oogen
in wimper kostbre kanten,
hel als brillanten,
en daarin
bewogen
zwoel de zin
naar giftig -schoone bogen.

En dan:
Een pad in 't bosch
en jij nerveus, je staat
de haren los
met bleek, te bleek gelaat,
wil zingen 't eigen lied — —
maar kan het niet!
je stem is heen — .alleen

een schor geluid schroeit door het vroege uur.

Nu zie 'k de muur
met je portret
als danseresse bloot van voet
in bessenrood gewaad,
verloren staat .. .
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De straat
die eerste nacht,
je lach

brutaal gebaar
als van een slet,
het gloeiend vuur
der cigaret — — —
De Boulevard
bij 't donker doodsch plantsoen,
je blauwe heliotropen volle hoed
en in een groene gloed
't felijnen lijf dat zwichte
en op je mond
als droeve klacht
die zacht verzwond,
Verlaine's edel-lichte

poezie:
„ oici — .—
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URBAIN VAN DE VOORDE
Hij die zou gedacht hebben. — op grond b. v. van Wies Moens'
lezing over het „Nieuwe Dichten", die als met een orgelpunt
werd besloten door een „jong, fris vers van Victor Brunclair" —
dat er een roerende eensgezindheid bestond onder de revolutionnairs in de Vlaamsche litteratuur, moet thans vaststellen dat hij
zich zeer heeft vergist... „La Montagne déchire ses enfants" en,
moderne ofschoon goddank onbloedige Fouquier-Tinville, is het
de heer Brunclair zelf die onmeedoogend al wie geen „certificat de civisme" overleggen kan, gewaarmerkt door.., ja door
wien?... naar de valbijl van het expressionisme verwijst. Wies
Moens is onder de slachtoffers van dit literaire schrikbewind.
Dit is der wereld gang. Un pur trouve toujours un plus pur qui
l'épure.
Dat ik er zelf met een veel lichtere veroordeeling van af kom,
daar hij mij alleen aangaande minder belangrijke vormkwesties
een veeg uit de pan geeft, doch zich voor het overige min of meer
met mijn beschouwingen schijnt te vereenigen of althans onbesproken laat, ligt eigenlijk ook in de lijn van de zich altijd herhalende geschiedenis... Ook „la Plaine" werd door de mannen met
de rooie muts veelal met voorkomende inschikkelijkheid bejegend, al was het ook uit de hoogte van hun revolutionnair pon
-tifca.
In zijn „Zelfverweer" heeft daarop Wies Moens een flinke gelegenheid laten voorbijgaan Brunclair op zijn plaats te zetten
daar waar deze laatste zeker te ver gaat in zijn afkeuring of liever
1) Hoewel dit artikel feitelijk een tweeledig karakter draagt: een persoon
verweer dat zich echter verderop (en gelukkig) uitbreidt tot een studie-lijk
over een zeer belangrijke kwestie: de houding der jongere Vlamingen tegen
plaatsen wij terwille van dezen per--overdz.gVanNuStkser,.—
soonlijken aanhef, dit stuk, gelijk het ,.Zelfverweer" van Wies Moens, eenigermate ter zijde van onze publicaties over de dichtkunst in Vlaanderen
en Holland. Wij verklaren tevens het persoonlijk debat hiermede voor geeindigd. DE REDACTIE
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in zijn bespotting van de poëzie van den dichter der „Boodschap ".
Op een hopelooze manier verwart hij kunst met confessie, komt
ten slotte vertellen dat hij katholiek is en oud -veroordeelde, al
dingen die we reeds wisten en die niet interessant zijn, van een
kunststandpunt bekeken. Maar vooral hoe onjuist stelt de heer
Moens de polemiek voor als zou i k hem tot mikpunt gekozen
hebben van mijn aanval en als zou hij mij in den weg staan ! Dit
is eenvoudig -weg ongehoord. Hij ver gee t dat h ij het i s
die den „Haard der Ziel" heeft getracht uit den
weg t e ruimen : „Kunst van het vorig geslacht" variatie op
„twintig jaar te laat" en daarmee amen en uit. Nu nog noemt hij
mij „de volgeling van Karel van de Woestijne"... Och kom !
waarom precies van den dichter van het „Vaderhuis" zóó veel
meer dan van tallooze anderen die vóor mij zijn gekomen? Ik
heb de pretentie niet geen voorgangers te hebben en zoo maar
als een bolied uit de lucht gedonderd te zijn. Elders heb ik aangetoond in hoever ik mij de resultante weet van alle leven, voelen en denken, en artistiek scheppen ook, in de vele eeuwen vóor
mij. En de nauw verholen, oneerlijke insinuatie als ware mijn
kunst alleen een afkooksel van die van Karel van de Woestijne
laat ik over aan diengene die zelf, al erkent hij zich geen voor
voor vorm, techniek, beeldspraak en geest van zijn-ganers,
kunst, heel wat meer verschuldigd is aan R. Tagore en E. LaskerSchüler, om van den Bijbel niet te gewagen, dan hij ooit zal kunnen bewijzen dat ik speciaal aan Van de Woestijne zou te dan
-ken
hebben !
Wies Moens noemt zijn verweer alleen een terechtzetting. Mijn
eerste artikel was ook een terechtzetting. Zoo kan men terecht
zetten tot in der eeuwigheid. In laatste instantie zal er geen van
ons toegeven dat hij ongelijk had, dat laat zich reeds voorzien.
Alleen diegenen die na ons komen, zullen nopens deze heele po
een definitief oordeel kunnen vellen en dan in de eerste-lemik
plaats op grond van wat elk van ons eventueel aan blijvende

schoonheid zal hebben geschapen. Dat zal toon aangeven, niet
onze verschillende levensbeschouwing. Overigens zijn wij het
omtrent dit laatste punt in den grond misschien wel eens. Alleen
onze „wegen tot God" verschillen. Wat doet dit ertoe, als we
ten slotte op het zelfde punt samentreffen? Hoe zou ik kwalijk
gaan nemen dat iemand katholiek is of israeliet of wat anders?
Daar waar ik mijn meening zei over Wies Moens beoogde ik
toch alleen zijn p o ë zie, d. w. z. in hoever hij zijn houding tegenover het leven tot s c ho on h e i d had weten te vertolken.
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Datgene waarin hij hier te kort schoot zijn wij, nevens verschuldigde waardeering voor het schoone dat hij heeft gegeven, niet
verplicht te overzien, alleen omdat dit te-kort-schieten het ge
zou zijn van een bepaalde, aan den dichter heilige overtui--volg
ging. Ik herhaal nog eens dat het er voor een kunstenaar alleen
op aan komt ons intens zijn levensgewaarwording te doen gevoelen. Daarbij treden dan onmiddellijk, als van ondergeschikt
belang voor de kunst, confessie en levenshouding van den artiest
op den achtergrond. Dat de heer W. Moens overigens niet
vreeze: niet één ernstig mensch heeft hem ooit voor een profeet
of een Messias genomen. Dat zulks in sommige onbenullige kringen misschien het geval is geweest heeft geen beteekenis. Het
heeft hem zelfs verdriet gedaan. Ik hoop het voor hem.
In ander opzicht wil ik hier nog aan toevoegen dat ik mij niet
kant tegen moderne poëzie, en dat ik niemand, omdat hij expressionist is of meent te zijn, wil doodverven. Wat is expressionisme feitelijk? Nog niemand heeft het duidelijk aangetoond.
Een vormkwestie is het niet. Zulks is uitgemaakt voor het besproken is. Het gaat hier om den geest der moderne kunst,
maar deze geest is geweldig komplex. Er is, chaotisch ondereen,
opstand van de ziel tegen de sloopende macht van materie en
massa; er is intuïtief beleven dat op te vlammen tracht tegen het
trotsche, kille rationalisme van de vorige eeuw; er is cosmisch
smartgevoel tegenover het vroeger individualisme, er is warmer
menschelijkheid en er is trachten naar een zuiverder liefde, los
van dof-zinnelijke, verlagende sexualiteit, er is boven dit alles
een vóór-gevoelen van een soort nieuwe Gods-incarnatie, een
nieuwe, natuurlijker religie, die alleen het essentieele van de bestaande zou huldigen. Kan men, in het vaderland van het expressionisme, zich grondiger tegenstelling indenken dan Kurt Heynicke en Lasker Schüler, dan R. M. Rilke en Hasenclever,
dan Frans Werfel en Klabund ? Ik geloof te mogen aannemen
dat in mijn werk óók enkele der bovenbedoelde naar hooger en
beter trachtende levensmanifestaties voorkomen. Waarom zou
ik dan minder „expressionist", minder „modern" zijn dan menige
anderen die meenen, alleen meestal op grond van hun losgerafelden vorm, zich expressionist te mogen noemen? Maar ik houd
niet van étiquettes in de kunst. Naam en vorm doen er niets aan
toe: het wezen, de geest is alles.
En wat den vorm in de kunst betreft, wijs ik alleen nog hierop
dat het in geen geval mijn bedoeling is dezen tot een essenskwestie op te drijven zooals Brunclair het mij verwijt. Ik heb toch
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immers uitvoerig trachten aan te toonen dat de vorm nimmer een
principieele beteekenis hebben kan. Het is bijna kwade trouw
dan nog met dergelijke goedkoope beweringen te komen aandraven. Indien ik zelf liever metrische verzen schrijf dan dynamische, dan is dit alleen persoonlijke voorkeur. Het vrijvers van
andere dichters kan ik onvermengd waardeeren, als hun kunst
maar nog iets meer biedt dan precies alleen het vrijvers, den
dikwijls gezochten vorm, die al te vaak in de plaats treedt van
de werkelijke lyrische emotie, van den rythmischen gevoels- en
gedachteninhoud. Ik geef overigens aan Brunclair ruimschoots
toe dat het metrisch vers veelal in eentonig gestamp ontaardt
ja ook wel bij mij. — Dit ligt echter niet aan de techniek van het
vers, maar alleen aan het feit dat op dit oogenblik de levens
niet sterk genoeg was, of ook dat eenvoudig-weg het-intes
scheppingsvermogen in gebreke bleef, de zielegolvingen tot een
zuiver vloeiende harmonie te versmelten met de elementen van
de taal.
Welk dichter kan zeggen dat elk vers hem gelukt? Wellicht is
nog nooit een gedichtenbundel verschenen, in welke taal ook,
waarin de zwakkere, tot verdwijning gedoemde stukken niet
meerderheid waren. Dit is nu eenmaal het noodlottige van de
lyriek, deze misschien wel hoogste, meest definitieve, maar tevens
ook ondankbaarste der kunsten. -- Alle menschelijke vermogens:
gevoel en gedachte, intuïtie en rede treden er scheppend in op.
Hoe zelden echter vereenigen zich alle deze factors tot een zuiver
geheel onder de mysterieuze inwerking van het rythme als lyrisch
levensprinciep! Hoe zelden worden de laatste diepten der menschelijke ziel onvergankelijk uitgedrukt in een wonderbaarlijk
monument van taal, gaaf en af naar inhoud en vorm, naar beeld
klankexpressie, naar gedachtendiepte en levensgevoel!-spraken
Nog onlangs werd door Maeterlinck erop gewezen hoe weinig
aan het nageslacht wordt overgeleverd van het werk der grootste
dichters zelfs; van Verlaine, die volgens hem het meest essentieel
lyricus was van de Fransche XIXde eeuw, blijven slechts een
karig aantal verzen .... Ik kan hem alleen daarin beamen; ook
bij ons zullen van Guido Gezelle, die bij even sterk lyrisch vermogen nog veel oorspronkelijker was en rijker aan rythmen, ofschoon misschien minder representatief voor zijn tijd dan deze
„pauvre Lélian", slechts enkele gedichten aan de volgende generaties overgemaakt worden. Maar ik geloof dat de weinige van
een dichter blijvende stukken, omdat ze het volledigst de vertolking zijn van het essentiëele in den mensch, de kostbaarste en

GODSVREDE

433

duurzaamste edelgesteenten uitmaken in het kultureele patrimonium van een volk.
Precies ook daarom is er reeds reden genoeg den vorm van het
lyrisch gedicht zoo onkwetsbaar mogelijk te maken. Immers:
L'art robuste
A seul éternité.
Le buste
Survit a la cité. 1)
De metriek met haar spel van heffingen en dalingen, haar rijmen
en haar strophen is geen waarde op zich zelf, heeft geen leven, is
geen doel. Zij is alleen een middel om op een mooier, welluidender, hechter, definitiever wijze, op een wijze die beter bestand zal
zijn tegen verzwakking, verwering en verval, de lyrische momenten van den poëet vast te houden en hun rythmisch communicatienvermogen te onderlijnen en te versterken. Zoo laat zich
ook de gewoonte der Ouden verklaren het lyrisch gedicht te
z i n g e n met begeleiding van de lier. Het gezongen woord
moest natuurlijk nog sterker inwerken en werd bovendien beter
van mond tot mond verspreid dan het gesproken woord, hoe
gekadanseerd het ook was. De meest lyrische gewrochten der
middeleeuwen, waaronder van de allerschoonste, zijn als liederen
bewaard gebleven en aldus tot ons gekomen. En anderzijds is
het niet voor niet dat de Grieken der Oudheid de poëzie de taal
der goden noemden. Onberedeneerd hebben alle volkeren in het
verleden door een gaandeweg volmaakter wordende metriek de
schoonheid en de duurzaamheid van het lyrische woord intenser
gemaakt. Ook op dit gebied zal wat altijd waar is geweest in het
verleden ook voor de toekomst een geldige waarheid blijven.
Het is wel speciaal het ontbreken van de laatste sporen van techniek dat het dynamisch vers vaak zoo onbeholpen en prozaisch
maakt. En niets is afschuwlijker dan het ten slotte in banaal proza
uitvallen van een rythmische zielegolf. Hooger toonde ik aan
waaraan het ligt dat een metrisch vers soms eentonig gestamp
kan worden. Maar hier vermag dan ook het vrijvers geen hulp
te brengen. Als de wezenlijke lyrische bezieling ontbreekt, zal
geen vorm of geen techniek een begoocheling van leven kunnen
schenken waar het echte leven afwezig is. En hier wil ik er den
heer Brunclair nog terloops op wijzen, dat de vormen in de poëzie
niet een „keurs" kunnen zijn waarmee de muze zich omgordt, ze
zijn veeleer haar stoffelijke belichaming die ik, wat mij betreft,
1) Théophile Gautier.
28
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met inachtneming natuurlijk van de noodzakelijke harmonie, liefst
zoo hecht en zoo stevig mogelijk, heb ... Ze is van marmer, geloof ik, de Venus van Milo ? Doch haar wezenlijk leven, haar
ziel, dit is het rythme en het rythme alleen. Daarom geloof ik,
dat waar het den dichter gegeven is een superieure lyrische gemoedsgolving zoo zuiver, zoo onvermengd mogelijk uit te drukken in een beeldschoonen, onaantastbaar forschen vorm, het
hoogst is bereikt wat de lyriek te scheppen vermag. En een dichter moet niet veel zulke verzen schrijven, — zooals het b.v. met
Kloos het geval is — on van wege zijn volk, van wege de menschheid zelfs, recht te hebben op de hoogste waardeering die een
kunstenaar te beurt kan vallen.
De grondtrek nu echter van het opstel van den heer Brunclair
is een verregaand gebrek aan waardeering, of zelfs maar aan
inschikkelijkheid voor het geslacht dat vóór het onze is gekomen. Eens te meer is hier de fatale drang van den Germaanschen
geest voorhanden, zich-zelf met verbeten wrok af te breken en te
vernietigen; misschien heeft dit noodlottig instinct schuld eraan
dat het Germaansche genie, steeds worstelend met chaotische
machten, deze harmonie van klaarheid en orde niet kent, die het
apanage zijn van den Latijnschen geest. Niettegenstaande het
spoedige opeenvolgen der literaire scholen in de laatste eeuw in
Frankrijk is daar niet het tiende deel besteed aan norsche liefdeloosheid en venijnig sarcasme waarmee ten onzent de aanhangers
van de verschillende kunstrichtingen of de vertegenwoordigers
der opeenvolgende generaties elkaar belasteren en verguizen.
John Keats werd door zijn belagers ten doode bespot en ge
und Drang-periode af-marteld.InDuisch,veStrm
tot de huidige woelingen van het expressionisme stond iedere
geestelijke en literaire evolutie in het teeken van een hardvochtigen strijd. Het opkomen der tachtigers in Holland en later hun
innerlijke geschillen waren rijk aan brutale, platte en vooral zeer
ongepaste, want ongegronde scheldpa rt ijen. Thans is in Vlaanderen de geest van kritiek op de spits gedreven. Een paar driftige jonge menschen halen alles neer, voorgangers en tijdgenooten.
Hun optreden motiveeren ze niet ofwel ze steunen zich op een
verwarde phraseologie waaruit ze, gelet op talrijke tegenstrijdig
-hedn,
blijkbaar zelf niet wijs kunnen worden.
Niemand kan beweren aan het voorgeslacht niets te danken te
hebben. Natuurlijk is men daarbij niet gedwongen alles over te
nemen waaraan de voorgangers waarde toekenden. Het ware
zelfs zeer noodlottig onwrikbaar op het zelfde standpunt te
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blijven staan in alle uitingen van leven, voelen en denken. De
allereerste voorwaarde voor den kunstenaar is zonder twijfel
zich zelf te zijn. en zijn eigen persoonlijkheid te ontwikkelen
in harmonie met nieuwere daarzijnsomstandigheden. Met epigonendom is inderdaad de kunst niet gediend. Hij zal trachten
zoo mogelijk zijn zielsleven op een steeds hooger vlak te voeren,
en hij zal daarbij van het voorgeslacht, bij uitschakeling van het
accidenteele, het tijdmatige, het bijkomstige, alleen datgene overnemen wat bij dezen zelf een trap hooger was naar het volmaakt
Schoone, Goede en Ware. Doch hij zal niet vergeten dat hij zelf
maar een mensch is, dus fataal aan het onvolkomene geklonken,
dat niettegenstaande zijn beste bedoelingen ook veel overbodigs,
modistisch en onwezenlijks in zijn streven zal gemengd zijn en dat
zijn gansche optreden door het nageslacht even vernietigend zal
mogen beoordeeld worden als hij zelf met zijn ouderen heeft ge
-dan.
Als ik het goed voor heb, laten zich de beschouwingen van den
heer Brunclair, van alle bijkomstigheden ontdaan, die overigens
niet de kunst weinig uit te staan hebben, tot de volgende punten
herleiden: De jongere Vlaamsche dichter zal in zijn werk rekening houden met de politieke en sociale nooden van zijn volk en
het geheel zal steunen op de ethiek. Dit programma werd, vooral
wat het eerste punt betreft, reeds behartigd door „Ruimte", een
in 1919 te Antwerpen uitgegeven tijdschrift, dat zeer krank een
paar jaar heeft kunnen leven. De ons door dit schrift gebrachte
belletristische bijdragen, o.a. verzen van Paul Verbruggen, Wies
Moens, Paul van Ostayen, Marnix Gijsen, hebben mij nooit
kunnen diets maken waarin ze meer verband zouden hebben ge
gemeenschap dan de gedichten van-houdenmtVlasc
Karel van de Woestijne of van Maurice Roelants. In zoover
werd dus het hoofdpunt van het programma niet nagekomen.
Ten andere, wat heeft het te beteekenen? Hebben eenerzijds de
Van-Nu-en-Straksers de Vlaamsche beweging, cultureel en politisch verruimd, het zal anderzijds een hunner grootste verdiensten blijven de literatuur, inzonderheid de lyriek, te hebben losgemaakt van het strijdend flamingantisme waarin van Willems
en Ledeganck tot Vuylsteke, Frans de Cort en Rodenbach het
hooger poëtisch wezen dier dichters onderging. De Vlaamsche
cultuur was ten slotte niet gebaat met al die vele zangen waar de
Gulden Sporen en de Van Artevelden overvloedig werden bij
negentigers, onder de superieure geestelijke leiding-gehald.D
van Vermeylen, hebben de Vlaamsche letteren met eenmaal op
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het hoogere algemeen -menschelijke plan geheven waarin de literatuur in het overige Europa reeds stond en hebben dan ook
onmiddellijk werken geproduceerd die gerust kunnen wedijveren
met het beste dat bij de naburige naties werd geschapen. Het
wezenlijkste dat de Duitschers na vierjarige bezetting van Vlaanderen over den Rijn hebben meegedragen zijn de verzen van
Gezelle en een vertaling van „De Wandelende Jood ".
Dat het bij verscheidene Van-Nu-en-Straksers bij één boek is
gebleven moet nu precies niet zoo kwalijk genomen worden.
Brunclair zelf verklaart dat het verworven inzicht reeds een reu
vooruit is, zelfs zonder „een gebenedijd woord belletrie '.-zenstap
Het hoogere inzicht in het wezen van de kunst dat de vorige
generatie heeft opgedaan is van zoo ver dragende beteekenis geweest, dat zelfs op dit oogenblik, waar de negentigers m i ss c h i e n als kunstenaars hun laatste woord hebben gesproken, zelfs diegenen onder de jongeren die volstrekt meenen de
Vlaamsche zaak beter te kunnen dienen dan hun onmiddellijke
voorgangers het gedaan hebben, zich wel wachten hun kunst
weder in het teeken der strijdende politiek te plaatsen, instinctief
overtuigd als zij thans zijn, dank zij de Van-Nu-en-Straksers,
van de artistieke en cultureele minderwaardigheid van dergelijk
werk. Ik zeg, dank zij de Van-Nu-en-Straksers, want zonder dezen schakel in de geschiedenis der Vlaamsche Letteren, zou thans
waarschijnlijk ook Brunclair nog versjes rijmen op zijn Prudens
van Duyses of hoogstens even zelf tot het inzicht komen van wat
de generatie van 1890 voor ons heeft gedaan.
Het is onrechtvaardig en kleingeestig de negentigers te verwijten
dat ze buiten hun volk zouden staan. Er zijn nog meer manieren
om aan Vlaanderens ontvoogding te arbeiden dan meetings te
geven of den mondheld uit te hangen. Het feit alleen dat een
Vlaming in het Nederlandsch zijn werken uitgeeft is reeds een
machtige manifestatie van Vlaamsche overtuiging, het is een bijdrage van Vlaamsche cultuur, een steen in het gebouw van
Vlaanderens eindelijke zelfstandigheid. Het is tevens een bewijs
van zelfopoffering, want het tegendeel van het behartigen van
eigenbelang. Ieder ontwikkeld Vlaming kent Fransch nagenoeg
even zoo goed als zijn moedertaal; het zou hem weinig moeite kosten zijn werk in het Fransch te publiceeren om aldus, benevens tot
financieele voordeelen, heel wat spoediger te komen tot die officieele erkenning met een Excellentie tot schutsengel, waar Brundair
van spreekt. Dat de van Nu en Straksers het niet gedaan hebben
is reeds een waarborg voor hun gaaf heid als Vlaming. De nuan-
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ceering van hun politisch flamingantisme is private zaak en heeft
vooral absoluut niets te zien met de kunst. Het is zelfs een beetje
onnoozel met Vlaamsch- politiek geharrewar te komen aanzetten
in een polemiek waar het de belangen geldt van de gansche zoowel Noord- en Zuidnederlandsche literatuur. De houding van
de Vlaamsche kunstenaars tegenover het aktivisme heeft niet de
minste beteekenis voor hun werk. Men kan, van het standpunt
van Vlaanderens absolute heil, deze houding goed- of af keuren.
Doch men moet in ieder geval verdraagzaam genoeg zijn om
toe te geven dat, zelfs indien alle Vlaamsche intellectueelen en
kunstenaars aan de aktivistische politiek hadden meegewerkt, de
Vlaamsche zaak misschien niet beter zou gediend geweest zijn
dan nu er een groot aantal zijn afzijdig gebleven. Niets bewijst
inderdaad dat de massa van het volk dan zou meegegaan zijn; er
valt zelfs zeer ernstig aan te twijfelen en gezien de wending die
de oorlog eindelijk genomen heeft, had het opgaan in het aktivisme van alle vooraanstaande Vlaamsche geesten misschien
voor langen tijd de volledige ontreddering der van haar intellectueele en politieke leiders ontbloote Vlaamsche beweging beteekend. Maar ik herhaal: met de kunst zelf heeft dit alles niets
uit te staan. De lyriek kan geen manifest worden van een politieke gezindheid van welken aard ook, want zulks is strijdig met
haar innigste wezen. Alleen onvermengd als uiting van de persoonlijke ziel in de Al-ziel kan de poëzie bestaan, en dan onsterfelijk van geslacht tot geslacht. Maar alle onzuiverheden, vreemd
aan haar wezen, die zij in zich opneemt, bewerken ten slotte,
vroeg of laat, haar val. En het is precies omdat er meestal zooveel bijkomstigs en onwezenlijks in de lyriek voorhanden is dat
zoo weinig ervan leef baar blijft in een volgende generatie.
Ga ik dus met Brunclair in geen geval akkoord aangaande het
eerste punt van zijn poëtisch programma, ik kan mij integendeel
heelemaal met hem vereenigen daar waar hij het heeft over de
e t hi e k als hoekpijler der nieuwe kunst. Wel omlijnt hij deze
ethiek tamelijk vaag als een „trachten God te vinden" als een
— buiten alle confessie staande -- „drang naar het mysterie van
alle dingen". Maar ik geef toe dat men bijna noodzakelijk vaag
moet blijven als men deze domeinen van het onderbewuste betreedt. Het diepste zieleleven met zijn fluïdaal, geheimzinnig tastvermogen in de cosmische duisternis, de intuïtieve zucht van het
wezen die fataal overheen alle schommelingen zich richt naar het
Ongeborene, het Eeuwige, het Absolute, als de magneet naar de
pool, dit alles is zeker niet zoomaar in een handomdraai in woor-
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den te vatten. Alle intuïtie is persoonlijk, en daarbij uiterst moei
te bepalen; haar intensiteit verschilt van individu tot indi--lijk
vidu; bij zeer velen zal ze misschien geheel uitgeschakeld worden
ten bate van de Rede, die misschien zelf niets anders is dan een tot
het uiterste logisch geworden intuïtie om zich eindelijk weer bij
haar te gaan aansluiten in den eeuwigen kringloop der menschelijke zielestroomingen. In zoover de intuïtie individueel is, alsook
het Godsbeleven, is een kunst die zich daarop steunt noodzakelijk individualistisch, dus heelemaal in strijd met de gemeenschapskunst — hier meer bepaaldelijk met de Vlaamsch-nationalistische ~ die de heer Brunclair nastreeft. De twee punten van
zijn programma druischen zoo volstrekt mogelijk tegen elkaar in.
Gemeenschapskunst moet gesteund zijn op een kerkelijk-godsdienstige of politisch- maatschappelijke samenleving, op een geordende, algemeen aangenomen positieve grondstelling die een
volk, een staat, de menschheid beheerscht. Gemeenschapskunst
is bijna anoniem en een ieder heeft er deel aan. Zoo was de kunst
van het oude Egypte, besloten in een voor ons onontcijferbare
godsdienstige en maatschappelijke formule, zoo was de gothiek
der christelijke middeleeuwen, bepaald door een wereldsynthese
als sindsdien niet meer werd bereikt. Zoo zou misschien de kunst
van Henriette Roland Holst en geestverwanten kunnen worden als het politiek kommunisme geroepen was de maatschappij
te gaan hervormen. Maar van het oogenblik dat men de kunst
herleidt tot een uiting van persoonlijk ethisch levensgevoel is

gemeenschapskunst uitgesloten. Ik meen te mogen aannemen dat
de door Brunclair voorgestane nieuwere richting in de Vlaamsche letteren veel meer belang hecht aan het ethisch moment dan
aan den geest van Vlaamsche politiek, die ze beweert te behartigen. Daaraan ligt het wel dat de sporadische belletrie van
deze groepeering al heel weinig kenmerken van uitgesproken
Vlaamsch nationalisme aanwijst, doch integendeel zóó individueel is, dat de lezer, niettegenstaande den besten wil, er onverhelpbaar vreemd tegenover komt te staan. Want met deze intuïtie, — zij weze metaphysisch, ethisch of anderszins ~ dient
men uiterst voorzichtig te zijn. Heeft het rationalisme een te overheerschende rol gespeeld in de verloopen eeuw, thans dient men
niet in het andere uiterste te vervallen en, onder voorwendsel
de stem van de intuïtie te gehoorzamen, in de regionen van
het nevelachtige te gaan verzeilen. Het symbolisme was gedeeltelijk ook intuïtieve kunst — dit is alle kunst overigens, want louter rede is tot scheppen machteloos ~ toch is het alleen leefbaar
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gebleken daar waar het logisch of ten minste eenigermate volgbaar was. Nu dient men niet uit het oog te verliezen dat wat de
voortreffelijkheid van een kunstwerk uitmaakt zijn gehalte aan
geestelijke of beter zielige waarden is; deze zijn de factors die
ertoe bijdragen kunnen het leven op een steeds hooger vlak te
brengen; doch om dit doel te bereiken moeten die zielige waarden op zulke wijze in het kunstwerk aanwezig zijn dat ze ook
door anderen dan door hun schepper zelf kunnen worden ingeleefd. Zoo niet is alle streven nutteloos en ijdel. Wel verklaart
Brunclair dat de moderne dichter zijn verstand moet verliezen
en dat zulks geen boutade is. Doch wij zijn zoo vrij deze meening
alleen in zoover te deelen als hier bedoeld wordt de heilige
waanzin der superieure zielen, diegene die de menschheid heeft
doorwaaid van Jesaïa en Diogenes tot Spinoza en Bach, deze
waanzin die niet de verwoesting der redelijke vermogens is,
maar dezer hoogste verscherping; de waanzin der profeten en
der mystici, der hervormers en der groote dweepers der gedachte; de waanzin der heiligen, deze kunstenaars der zielige
contemplatie en de waanzin der artiesten, deze heiligen der
scheppende ziel; deze waanzin m. e. w die het tegendeel is van
het nuchtere gezond verstand der burgerlijke doorslagluidjes,
van den geldgier der sjacheraars en bankiers, en ook wel van de
zieldorre spitsvondigheid van geleerde, droogstoppelige doctors,
die ten slotte aan laag water spijkers zoeken; deze waanzin,
waarbij de mensch, opgestegen uit de regionen der stof, het
mysterie van alle Zijn benadert en als de steeds hernieuwde incarnatie is van het primordiale wereldgeweten. Maar voor zoover alle deze „geesteskranken" hun waanzin in scheppende kunst
hebben vertolkt is het verbijsterend vast te stellen hoe hier alles
gehoorzaamt aan een hooger Logos, dat zonder veel moeite
door onze geestelijke vermogens kan worden gevolgd. Waar
echter in de moderne kunst deze soevereine logiciteit afwezig is,
zullen wij tot het einde toe weigeren als visionnaire intuïtie te
aanvaarden wat in den grond niet anders is dan bewuste of onbewuste mystificatie van menschen, die misschien wel degelijk,
in den banaalsten zin van het woord, hun verstand hebben
verloren.
Ethiek, niet tot een gevestigde, schoolsche moraal verstard, zal,
oplevend in de kunst, steeds een pregnant persoonlijk karakter
dragen. Den weg tot God heeft een-ieder voor zich-zelf te vinden,
gesteld dat hij het gepast oordeelt dien te zoeken. Het is hoogst
verkeerd van wege Brunclair in onkieskeurige, vlakaf brutale
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termen, kunstenaars, wier werk niet het kenmerk draagt van een
inleven in het Godsmysterie zooals hij het meent te moeten verstaan, af te breken en te smaden. Alles ten gronde toe neerhalen is niet zoo moeielijk, al doet hij het met geest en schitterende
figuren. Maar zijn half vaag, half tegenstrijdig criterium, gepaard
met een volstrekt gebrek aan argumentatie, is niet afdoende genoeg om ons te overtuigen. Sectair noemt hij Mussches kritiek,
daar volgens deze „elke wassching met wijwater moet gebeuren."
Maar Mussches meening schijnt ten minste gesteund te zijn op
christelijke levensleer, die, sinds eeuwen door de Kerk vastgelegd,
nauwkeurig omlijnd en met beweegredenen omkleed is, al blijft
ze beangstigend bekrompen. Doch voor akolieten is een aldus
gemotiveerde kritiek meestal afdoende. Brunclair echter, zelf
weergaloos fanatiek, heeft niet eenmaal de traditioneele overtui
moraal om zijn advies-ginskrachtvdomenil
te staven. Hij geeft ons „zijn" meening ten beste, zonder een bewijs aan te brengen van de voortreffelijkheid van deze meening
en daarmee moeten wij het voorloopig maar stellen. Doch wanneer zal men er nu eindelijk eens toe komen, overheen alle verschil van levensopvatting en kunsttheorie, en alleen gehoorzamend aan de voorschriften van een zekere geesteseerlijkheid, de
Schoonheid te aanvaarden en te begroeten overal waar zij zich
voordoet? De poëzie van een kunstenaar als Karel van de Woestijne verdedigt zich zelf. Indien zijn Modderen Man misschien
geen stijging beteekent van 's dichters wezen naar een hooger en
zuiverder menschelijkheid, dan dient hij daarom nog geen afbreuk te doen aan zijn voortreffelijkheid als artiest. M. i. zijn integendeel de meeste stukken uit zijn jongsten bundel van een
kernachtige, gave soberheid van taal en rythme, die voor hem een
vernieuwing is na de soms al te zwoele overladenheid die den
stijl zijner vorige bundels kenmerkt. Hij benadert er dichter den
wezenlijken toon der lyriek, die met enkele eenvoudige woorden
haar doel weet te bereiken. En anderzijds lijkt mij kritiek aangaande het wezen van deze kunst ten minste voorbarig. Volgens
den dichter zelf is „De Modderen Man" slechts het eerste deel
van een uitgebreider cyclus, die naderhand verschijnen zal. Al
lijkt deze stelselmatigheid, waar het lyriek betreft, wel wat ver
toch is wachten hier de boodschap. En dan nog, zelfs al-dacht,
moesten deze uiterst zinnelijke verzen (kan er dan voorgoed geen
spraak meer zijn van zinnelijkheid in het leven en de kunst ?) niet
gevolgd worden door een nieuwen bundel die loutering zou beteekenen, dan nog verdient Karel van de Woestijne, èn om de
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onmiskenbare schoonheid van een aantal stukken van zijn Modderen Man, èn om de onvergankelijke pracht van ettelijke zijner
vroegere verzen, de waardeering van ieder onvooringenomen
criticus, die nog niet gefanatiseerd is door kliekjesgeest en blinde
parti-pris. Dat men zijn kunst niet moet nabootsen spreekt van
zelf; gèèn kunst moet men nabootsen. En als zooveel jongeren
zijn gaan rijmen op de kadans zijner alexandrijnen, dan bewijst
zulks alleen hun zwakte en zijn kracht. Alleen sterke persoonlijk~
heden vermogen anderen te beïnvloeden. Dat er zeker ook te
reageeren valt tegeg den geest dier kunst daar waar zij zich misschien te veel in de richting der ongelouterde zinnelijkheid zou
bewegen, wil ik niet ontkennen. Doch een aanval op het diepste
wezen dezer poëzie zal in laatste instantie wel vruchteloos blijken,
in zoover het sinds de oertijden der kuituur het wezen is van alle
lyriek. Waar Van de Woestijnes houding tegenover de jongeren
dezen te rechte of ten onrechte minder bevallen mag, heeft zulks
niets te maken met de kunst zelf. Het beste dat wij jongeren daartegenover doen kunnen is werken en produceeren. Het verworven inzicht in het een of ander ding is m. i. Brunclair vergeve
't mij, — niet voldoende om, als wij eerlijk willen zijn, ons zèlf,
laat varen anderen te overtuigen. Wat zoo'n inzicht van religiositeit, zoo'n drang naar het godsbeeld, — stemmingen die als
gezegd noodzakelijk vaag blijven, en Brunclair bepaalt ze ook
niet nader -- zoo'n inzicht, niet betoond door degelijke praestaties, heeft geen grooter beteekenis voor de kunst dan het navelkijken van een Indischen fakir. Die heeft immers óók een inzicht
verworven!
De antagonie tusschen de verschillende kunstrichtingen en ook
tusschen de kunst en de kritiek is heden ten dage scherper ge
dan ooit. Het is niet voldoende kunstenaar te zijn en-worden
schoonheid te geven, het moeten nog een zeer bepaalde kunst en
een zeer bepaalde schoonheid zijn met het etiquette erop van dit
kappelleke of van gene secte. De kritikus vraagt zich eerst af of
het werk dat hij voor zich heeft soms niet van een andersdenkende stamt, want daarmee meent hij zeker rekening te moeten
houden in zijn beschouwingen. Als een katholiek dichter zich in
de somberste termen over den dood uitlaat en overal, overal akelige lijkkisten om zich heen ziet, die daar als bij tooverslag opdoemen, dan is zulks uitstekend , want hij, katholiek, denkt daarbij
immers, zooals voorgeschreven, aan één der vier uitersten. Maar
als een niet christelijk dichter -- of althans niet christelijk zooals
de kritikus ~ het ook eens over dood en leven heeft en ze nu
f
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ook precies in niet al te lachende kleuren schildert, dan is hij een
hoogmoedige pessimist, die alles ontkent, en wanhoopt aan
Gods genade. Ondertusschen worden beslist minderwaardige
talenten in de wolken geheven, alleen maar omdat ze geloofsgenooten of anderszins geestverwanten zijn, terwijl de anderen
op soms gemeene wijze worden verguisd, belasterd en bespot.
Dit ware niet zoo erg, .– ten slotte behalen werkelijke schoonheid en wijsheid toch altijd den zege -- indien daardoor niet
werd bijgedragen om de verwarring te vergrooten en gedeeltelijk het scheppingsvermogen te belemmeren. Het zal wel vaak
voorkomen dat ontluikende talenten, afgeschrikt, niet meer zichzelf durven zijn en zich, althans tijdelijk, op sleeptouw laten
nemen door een of ander „cènacle". De ontwikkeling onzer kul tuur naar hooger op kan onder dusdanige tyrannisatie enkel
lijden. Wel ben ik geen van dezen welke er volstrekt van overtuigd zijn dat kunst noodig is tot he welzijn van een volk.
Ik wil zelfs gaarne aannemen dat een zeer beschaafde natie
perfekt een paar eeuwen zou kunnen leven zonder dat er ook
maar het minst aan kunst gedaan wordt. Wie weet ten andere of wij in deze richting niet heenstevenen? Symptonen ervan,
en dan nog suggestieve, zijn onmiskenbaar voorhanden. In het
leven neemt het door den mensch gemaakte — de machine —
meer en meer de overhand op het geschapene door God: de
levende natuur. Leven en maatschappij gaan al meer op een
mathemische formule gelijken; verstarde, geometrische, ziellooze
vormen nemen de plaats in van het zuiver en natuurlijk groeiende. De drijfkracht der machine, deze droom van een vervallen
engel -- treedt in de plaats van de drijfkracht van het diepere
leven. Deze materialistische concipieering van het heelal is uitgesproken vijandig aan het leven -- en dus aan de kunst. Maar
de kunst heeft getracht zich te verdedigen. Zij heeft haar oor
levende natuur, Gods lichte schepping verraden, en-sprong,de
heeft een compromis willen sluiten met de machine. Overal om
ons heen doemen de manifestaties op van deze nieuw geordende
kunst. Versmaad worden de natuurlijke, aangeboren vormen, de
levende, sprekende lijnen. De oer-zuivere natuur wordt verdrongen, in haar plaats treden vreemdsoortige, cerebrale omscheppingen, bepaald door technische rechtlijnigheid, zoodat een wereld
ontstaat van kubussen, obelisken en pyramiden. Het frissche beeld
heeft geen waarde meer, dit beeld dat wordt ontleend aan de
ongeschonden natuur; alleen gangbaar is wat van de alles overweldigende techniek wordt afgezien. Deze kunst is zoo karakter-
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loos als een katoenspinnerij, zoo stug en zoo zieledoodend als een
machinehall. Zij heeft er niets bij gewonnen zich af te wenden
van wat haar sinds eeuwen had bezield. Haar poging het heelal
te synthetiseeren in den geest van het intellectualisme, moet m.i.
ten slotte haar vernietiging door de levenslooze wereld der machine bewerken. Ceci tuera cela. Indien zij nog verder voortgaat
op den ingeslagen weg, dan is zij niet langer meer de steeds vernieuwde incarnatie van den Al- Geest, maar de laatste belichaming
in koude, liefdelooze versteening van den demoon der cerebraliteit
die Iwan Karamazow tot waanzin folterde. Weldra is de schilderkunst dan alleen nog goed om ergens decoratief een fabriekswand
te bedekken en de poëzie, ja die kan aldra geheel verdwijnen
of dienst doen als specimen van ver gebrachte typographische
vaardigheid. Want die kunst is dood, welke door de levende
natuur niet meer wordt bepaald. Komt er geen reactie, ja ethische
en metaphysische reactie, die weer den mensch en speciaal den
kunstenaar terugbrengt naar natuur en leven en hun eeuwig mysterie, niet alleen in de strekking maar ook in de beelding der
kunst — dan is dezer vonnis voltrokken. Dan komt wellicht dit
interregnum waar alle zielige schepping zal ontbreken en waar
de mensch, geheel opgegaan in de wereld die hij zich heeft gemaakt, en verstoke;van hooger geestelijk genot, in zielslethargie
voortleven zal aan de oppervlakte der stoffelijk aarde. Ik laat in
het midden of hij het aldus goed of kwaad zal hebben. Maar
misschien zal deze overgang in zoover nuttig zijn dat intusschen
de verborgen wellen van het zielige leven, niet meer ondoelmatig
afgeleid en verspild. de noodige krachten kunnen verzamelen om
opnieuw, terwijl de oudere kultuur langzaam is vergaan, op
het een of andere punt der aardbol, wonderbaar en machtig op
te borrelen in een vernieuwde en gelouterde kunst, ettelijke
eeuwen na ons.
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PLASSCHAERT
AAN WALTER VAES

Ge vindt in ieder tijdperk, hoezeer het ook bewogen
wezen moge, een schuwen schilder, die door zijn werk
ons 't innig uur der bepeinzing doet genieten. jaren
geleden was dat tusschen de leerlingen van Allebé P i e t
M ein er s, die, in weinig stillevens, door wat vruchten, door den tegel met den vliedenden Amor, door
een doek met een kleur als die van verschaalden wijn,
door de warme stilte, die dat alles te zamen

b o n d, dat teeder genoegen ons schonk: ons te bezinnen, eenvoudigweg, maar niet zonder warmte, niet
zonder gloed, niet zonder kracht. Niet zonder kracht.
Deze, hoe betoomd, getemd, hoe ook geworden tot
den gloed van een laat uur, of herfstelijk, moet er zijn,
moet altijd er wezen; zij doet, en zij alleen, het bitse
bijten van den tijd weerstaan. Na Meiners kwam Mankes, ietwat anders geäard, maar uit op het innerlijk uur
als Meiners. Hij, Mankes, is de schuwe schilder, wien het koninkrijk der Aarde werd
g e g even. Hij is de eenzame, die eenzaam was, waar
hij ook verbleef. En deze schuwen hebben den wensch,
soms, de stof te ontkennen, en enkel te worden tot
geest. Dat is een onjuistheid; de stof moet overwonnen worden, niet ontkend --- want zij is altijd
noodig materiaal. Zij moet alleen bevrijd worden door
gloed en evenwicht van haar aardsche zwaarte. Een
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tijd lang heeft het geleken of Mankes het verkeerde
pad der ontkenning wou gaan, en ieler en ieler wordend
zijn wezen zou doen verdampen, tot het vormloos geworden verdween voor 't zoekend oog. De schilder,
immer verzot gebleven op de schakeeringen van het
wit, schilderde toen die ijle werken, waarin de factuur
wijst op dien wensch en op het gevaar van verkeerd~
geplande spiritualiteit; de fout, die een van Mankes'
schilderlijke voorgangers, Matthijs Maris, tot geen enkele bate, ons deed zien.
Thijs is een der invloeden, dien ge bij Mankes vindt,
en ge vindt er den invloed van zeer vroege Duit
Deze beide invloeden zijn geen tegenstanders.-scher.
Ook Thijs vond bij Duitschers uit den vroegen tijd wat
hij zocht — al bracht hij diepen zwier in iets, dat
eer trouwhartig -nauwkeurig was. Mankes, minder
zoel en zinnelijk dan Maris, heeft die nauwkeurige
trouwhartigheid ongeschonden gehandhaafd; zijne ka
koppen is, als bij die vroegeren, in-rakteisngv
alle soberheid zoo realistisch mogelijk als zijn temperament dat verdroeg. Hij heeft in de koppen, en in zijn
hoekige figuren de ielte, die een gevaar was, gemeden.
De kleur van Mankes is in menig werk
van b i z o n d e r e kracht. Hoe teeder de voor
ons moge aandoen, en hoe innig-lichtend het-steling
wit moge zijn -- er is staegheid van kunde, en sterkte
der verwen. Het spreekt vanzelf bij zulke schuwen en
eenzamen, en innigen, dat de „vorm" dan zijn diepste
geheim moet afstaan; dat zij ieder deel van dien vorm
met hun innerlijkst wezen willen doordringen. Te
voortdurend is hun beschouwing toch van alles wat zij
schilderen; groote langzaamheid, nauw-omcirklend en
bepalend geduld is hier een zeer eigen trek. Mankes
heeft in zijn werk, dat het meest geldt, stofuitdrukking
en vorm. Hij geeft geen herinnering aan beide, zooals
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Anna Abrahams dat in haar bloemen kan doen; hij
maakt uit beide geen bloemen van kleur zooals Isaac
Israëls deed in zijn van zon doorvloeide straatgezichten
uit Indië (er zijn geen luchtiger, vluchtiger rooden van
papavers dan sommige rooden uit Isaäc's Indisch
werk !) ; Mankes' minder tierige schilderkunst (innerlijken zijn steeds bedeesd) heeft, hoewel met bevende
lippen soms werkend, nooit een vlucht gezocht buiten
of boven wat zij zag. Integendeel; zij h e e ft z i c h
daarin ingegraven, totdat alles warm was
van 't diep doorwoelen.

B
Wat schilderde Mankes ? Wat teekende hij?
Zichzelven; twintig keer zeker. Niet uit ijdelheid; uit
nieuwsgierigheid, en omdat dit een model was, dat zijn
eenzaamheid kon vergrooten, niet haar minderde. Om
een oog te schilderen, een mond, een maagren kaak,
een hevigen rooden mond; om 't wit van een hemd, om
een hand op het wit van dat hemd, schilderde hij zich
om een breeklijk lijf, om een langaanziend, versto--zelf,
len, soms toch hevig kijken. Dadelijk begon hij daarmee,
en zette dat voort zoo goed als tot het eind. Uit teederheid schilderde hij de bezige moeder; om 't spel der
hoekige vormen den vader; Douwe; soms een kind,
soms een vrouw, in een kamer vol verdroomde witten,
soms buiten met haar beesten bezig; soms een man,
vóór zijn koebeesten, kleurig à la Segantini.
Dat is (dat was zéker vóór de volledige tentoonstelling) de minder bekende Mankes. De andere Mankes
is die van de stille bloemen, der stille dieren; van
spreeuwen, van geiten, eksters, hanen, uilen; van een
raaf, van een valk op een tak (en de kleur van 't geheel
is als die van welkend blad), van perkamenten boekjes,
van een fleschje met geel vocht tegen allerlei „witten ";
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van de van innerlijk licht lichtende Aäronskelken;
d'andre Mankes is de ietwat japansche van den zwierigen Haan; de houtsnijder van den kraai, het kuiken,
van de zilverwyandotte ; en hij, die in landschap (ge
zijn kopergravures, of in een ets de wer-teknd)i
een ander plan die het sprookje is, zuiver--kelijhdop
weg verstond.
Deze Mankes was met geen luidruchtigen roem omkleed. Maar hij had bewonderaars; en hij vond een
waardeering, die nimmer door hem verflauwde. Hij was
een van die schilders, die ge de g r o o t e p r o v i nc i a 1 e n zoudt kunnen noemen, zooals ik Fantin Latour
dat eens noemde tegenover zijn uitbundiger tijdgenooten. Deze „provincialen" zijn geen zwakken noch verzwakten; ze zijn sterk en zeker, maar hun sterkte en
hun zekerheid is voor de meesten niet openbaar — omdat zij bovenal getrouw zijn, en innig. Het zijn geen
vernieuwers, maar voortzetters, of hervatters. Ze doen
hun tijd niet kantelen naar den hun eigen kant; ze missen het opdringende, het haast onbeschaamde, dat een
groote roem bij tijden vertoont — zij zijn die zich
terugtrokken uit het rumoer, om het uur der bepeinzing
niet verloren te doen gaan. Ze zijn zeker niet de grootsten, maar ze zijn even onmisbaar als de grootsten, om
zij veiligheid zijn tegenover de overmaat. Zóó is-dat
Mankes; innig tot in zijn meest hartstochtelijk oogen
kiesche stilte en aandacht tegenover de stille-blik;vo
dingen; krachtig zonder dat ge dat als krachtsuiting
gevoelt; als hij op zijn best is, een schilder van een een
-zamen
rijk uur.
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DE IG-UITSLAG
Wij vragen het ons eigenlijk al jarenlang stilzwijgend af, al
brachten wij die verwondering tot nog toe niet naar buiten: hoe
lang nog? Hoelang nog zal die nuttelooze en noodelooze uitslag
aan de huid van onze taal blijven voortwoekeren : de ig-uitslag?
De lezer begrijpt niet wat dat voor een ziekte is? Ziehier dan een
ziektebeeld..- Het is genomen, en dat is van belang! ~ uit het
werk van een schrijfster, die ondanks alles, ondanks de cacographie die zij voor litterair schrijven aanziet, een ongewoon
talent toont 1) :
„Nou éentje," wroegeriG tegen 't schrijniG en schamiG opstuwend
verzet in zich, teugde ze aarzelend van de stroopiG-zoete likeur".
Hier heeft men, op één vierkanten centimeter taalhuid, vier boutons bijeen. 't Gewas kan natuurlijk overal zoo welig niet zijn.
ons taalorganisme biedt er eenvoudig geen plaats voor ! — Maar
toch, als we maar eenige bladzijden doorlezen bij dezelfde talentvolle schrijfster, hebben we alreeds aangetroffen: „kraaierig ",
„spottig ", „schreiërigheid", „zweeterig' , „kreunerig", „hijgerig", „schorrig , „schamilt , „saaiïgheid' , ,, peinig" „sme erig ,
„brakerig" ; . - we houden nu maar op, wij hebben natuurlijk de
officiëele „igs" die tot ons taaleigen behooren, niet vertheld, alleen de kunstmatig gekweekte. En dit in enkele bladzijden proza!
En hoeveel jaren duurt dit al? Hoeveel jaar al hebben we op de
troostelooze velden dier uitslag moeten staren, en moeten zien,
hoe het Nederlandsche beschrijvende woord onder dit en nog
vele andere bekleedsels een verfrommeld, onnoozel en ietwat
ordinair uitzicht aannam. Hoe dikwijls zag men stijlen die feitelijk
méér gezond waren, dan zich uiterlijk aan liet zien, op deze wijze
verleelijken en ook innerlijk verzieken, want de mogelijkheid tot
een natuurlijk- rhythmische ontplooiïng werd door allerhand Be
en gebroken. Bijna alle schrijvers, bij wie in Holland-dribelt
,

1) Alie Smeding, schrijfster van „Menschen uit een stil stadje' en Sterke
Webben ". (Brusse, Rotterdam).
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het plastisch zien sterker was dan het stylistisch vermogen, wier
stijlgevoel dus uitdenaard zwakker werkte en minder weerstand
bood, zijn door deze ziekte min of meer aangetast. En dit zonder
eenige noodzaak, eenvoudig bijwijze van besmetting, en gedachteloosheid en sleur hebben voor deze besmetting de baan geëffend.
Zulk een afwijking is van meer belang dan de z.g. grammaticale
afwijkingen, die men dikwijls zoo fel vervolgt. Want een grammaticale afwijking raakt zelden het diepste organische wezen van
een taal, de levenszenuwen dier taal, namelijk klank en rhythme.
Men zou een proza kunnen schrijven vol grammaticale afwijkingen en dat toch klaar en zuiver als vloeiend water zou kunnen
zijn, en als water zoo lenig in het volgen der beweging van de
dingen. — Maar zulk een proza kan men nimmer schrijven, wanneer het natuurlijk rhythme zich verstrikt en verdribbelt in dergelijke aanwendsels. — De dingen zelf dribbelen ook niet, zij bewegen en wenden, en het rhythme van de taal volgt hun wending en beweging. Een enkele maal misschien dribbelen ze, —
een kind dribbelt, een klein beekje of een plas water kabbelt. —
welnu, dan zal de kunstenaar ook wel het juiste plastische woord
voor deze ver k 1 e in d e beweging vinden. En als hij dan toevallig het daarvoor aanwezige woord niet mocht vinden, dan
kan hij een kunstmatig „igje" inschakelen. Onzentwege ! Het
blijft toch altijd uitzondering!
Maar zelfs het kleinste verschijnsel heeft zijn diepere oorzaak.
En dus is er aan dit „igje" nog wel wat meer verbonden. Zien
wij rond naar degenen, die het ontstaan dier taalziekte het meest
bevorderden, die er het duidelijkst door aangetast werden en de
besmetting het meest intensief doorgaven, dan zijn het vooral
scheppers van het kleine realisme, van den z.g. familieroman, die
naar voren treden.
En dit nu is een merkwaardige samenval. Het bewijst dat ook
achter dit minieme „igje" een zeker psychologisch proces verscholen ligt. Het realisme dat met dezen familie-roman is ontstaan, is vóor alles-een verkleining geworden van het leven. Men
meende vóór alles het leven objectief en naar waarheid te moeten
beschrijven, men concentreerde zich zoodanig op de preciese
levensnauwkeurigheid dier beschrijvingen, dat men, vóór men
het goed van elkaar wist, dit leven al beschrijvend angstig ver
verkleind had. In dit realisme is het leven geheel ver-engd
dus ook werden alle gevoelens getemperd en-huiseljkt,~n
krompen in tot huiselijke en burgerlijk-toelaatbare maten. —
Welnu : tusschen deze ig-ziekte aan de buitenhuid der beschrij29
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vende taal en de levens- en bewutszijnsvernauwing die na de
wijde expansie van de N. Gids ontstaan is, tusschen deze beide
verschijnselen is een verband! ~ Want deze verigging der
woorden wijst natuurlijk steeds in de richting der verkleining. —
Men kreunt niet, men is kreunerig, een beetjedus maar en kwaad
kan het niet. Men is niet vol van wrok, men heeft geen wrok,
maar men is „wrokkig ", -- bloedstorting uitgesloten en er komt
geen schandaal van! Men beeft niet, men is alleen maar beverig, ~ en zoo trippelt het leven ons glimlacherig voorbij. Zoetjes!
Zoetjes!
Een ding moet men volledig erkennen: vooral in de scheppers
zelf van onzen familie -roman is de igjesstijl de keerzijde van een
uitstekende kwaliteit : een soort van krampachtige nauwgezetheid
tegenover het leven. ~ Men wil het leven en zichzelf niet ver
zijn woorden. Wanneer men bij een ongeluk op-grotend
straat niet gesidderd"heeft, zeg dan niet dat men siddert, kom er
voor uit dat men alleen een beetje beverig is geweest! Dat is
goed en dat is eerlijk, al was het niet noodig geweest, die nauwgezetheid o. m. door opzichtige woordverkleiningen te manifesteeren. En ook zij die het leven nog kleiner zagen en kleiner beschreven, ~ de typische „schetsenschrijvers", hebben er niet zooveel bij verloren. Al zou hun kleine visie gaver en dus schooner
te voorschijn getreden zijn, wanneer zij bijtijds hun dribbelnotities
voor een geregelden volzin hadden weten te verwisselen.
Maar jongeren, zij die bij voorbeeld, ook in hun realisme, het
leven weer minder huiselijk zien, zij die meer elementair zijn, —
waarom doen die nu nog mee? Aan een oudere als Quérido hebben zij toch een genoeg waarschuwend voorbeeld ! Hoezeer
heeft deze Quérido zijn groot aangelegd rhythme verknoeid en
verkracht door dozijnen aanwensels die hij dreigend afficheerde
als plastisch schrijven en vernietigende originaliteit, en waarvan
de igjesstijl er één (van de vele) is. — En een jongere als Alie Smeding ! Een schrijfster van zoo diepe, zuivere bewogenheid, en die
toch letterlijk de igjes-passie heeft, en die dus deze groote golvende bewogenheid voortdurend kunstmatig aan de buitenzijde
verkleint door haar gedachteloos -geworden kromspraakje. Nemen we een voorbeeld uit haar laatste boek. 1) Wanneer men,
dwars door de naargeestige leelijkheid heen der beschrijving, als
door een onverklaarbare suggestie daar een jong meisje letterlijk
hoort k r e u ne n onder de wonden die de liefde haar toebrengt.
1) „Sterke Webberi'.
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dan komt direct daarnaast een andere Alie Smeding staan en
leutert erover hoe kreunerig, schreiërig en hijgerig zij wel is!
Aan zulke contrasten ziet men eerst hoe afschuwelijk de natuurlijke groei van een taal, de natuurlijke ontplooiing van het
bewogen rhythme, door ingevreten aanwensels kan bedorven
worden.
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AARDEBANDEN door Herman de Man, P. N. van Kampen
& Zoon, Amsterdam 1922..— OPEN ZEE door Jo de Wit,
A. W. Sijthoff, Leiden, 1922..— Elisabeth Zernike, KINDERSPEL, A. W. Sijthoff, Leiden.

Het eerste boekje dat wij hierboven schrijven, is onbetwijfelbaar het werk van een jong en nieuw talent.
Of dit talent harmonisch uit zal kunnen groeien, is daarbij een ietwat nijpende vraag. Wat er bijzonders in is,
is zeker het resultaat van een bijna onbewuste spon
maar naast deze spontaneïteit is er terzelfder--taneïi,
tijd iets krampachtigs in dit boek, iets geforceerds en
scheefgetrokkens, dat wellicht is voortgekomen uit een
hoogmoedig-grootschen opzet. Deze schrijver heeft
natuurlijke gaven, maar daarnaast de voortdurende
neiging, deze gaven boven hun kracht op te drijven en
ermee te verrassen, zelfs te verbluffen.
Het verhaaltje is zeer eenvoudig. Een dorpsherberg
ergends in een Hollandsch dorp aan de rivier, en de
dochter des huizes in haar verhouding tot de diverse
gasten die zij bedient. Een meisje op den rand van den
gevaarlijken leeftijd, in wie de onbevrediging grillige
droomen wekt die deze gasten omspelen. Tot de droom
plotseling op een nacht werkelijkheid wordt, dank zij
de tusschenkomst van een soort Don Juan, een geestige
handelsreiziger, die dadelijk daarna verdwijnt en haar
bevredigd en berustend achterlaat, heldhaftig wachtend
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op een moederschap dat de bekrompen dorpsomgeving
haar zeker zoo smaadvol mogelijk zal maken.
Wat de schrijver uitnemend heeft gezien, dat is het
Hollandsche landschap, van een groote rivier doorstroomd, en daarin dit vegetatieve vrouwelijke bestaan,
traag en toch bewogen door half bewuste begeerten, en
dat zich dringt naar een doel dat haarzelf nauwelijks bekend is. -- Deze vegetatieve vrouwelijkheid wordt zelfs
eerbiedwekkend en symbolisch, omdat al wat er aan
zielskracht in sluimert, reeds duidelijk voorvoelbaar
wordt gemaakt. — Met werkelijk buitengewone fijnheid
wordt dit successievelijk geopenbaard in haar verhouding tot de verschillende gasten, die elkaar opvolgen in
de herberg. — Zij heeft haar laatsten vroolijken minnaar
eigenlijk niet 't meest lief. Hij doet alleen de daad aan
haar waarnaar zij onbewust dringt als naar de vervulling
van haar wezen. Maar met de vroegere gasten heeft zij
dieper verhoudingen. Verhoudingen zoo onmerkbaar,
dat deze gasten dit zelf ternauwernood bemerken, niet
bemerken welke geheime zielskrachten zij openbreken
in de stijve herbergdochter, die hen stuursch en verlegen bedient. Eén ervan is een vader met een lief klein
meisje, — de ander is een man die juist zijn vrouw verloren heeft. — Die vader met het meisje neemt zij in
haar geheime teederheid op, en met den bedroefden
man lijdt zij zóo mede, als slechts een vrouw kan lijden, — zonder grens die Ik van Ik scheidt, eenvoudig
smartwordend met de smart die naast haar woedt. —
Door deze toevallige passanten voor-beleeft zij de
hoogste mogelijkheden van haar leven in twee wonder~
lijke momenten: met het kind, waarop zij eenige uren
passen moet, sluimerend tegen zich aan, in het wijde
geurende Hollandsche avondlandschap, komt het voorgevoel van haar toekomstig geluk als een heiligheid
over haar, een langzaam wegglijden in den stroom der
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universeele liefde, — en met de handen van den
schreienden gast in de hare, in blind medelijden gegrepen, voor-beleeft zij al het leed dat zij lijden wil en ten
slotte krijgt te lijden, smartelijk-moederlijk mede-lijden
met wat wankelend is en zwak. Daarnaast, naast
deze beide momenten waar dit onhandige verhaal
plotseling stijgt tot het sublieme, is het spel met haren
minnaar bijna klein en automatisch. En bemerkenswaardig en van fijne psychologische beteekenis is hier
nog, dat juffrouw Therèse de menschen tot wie zij in
verhouding treedt, ternauwernood als individuen ziet.
Zij ziet slechts „den vader", „het kind", „den bedroefden
man". Dit vegetatieve wezen is nauwelijks nog een
mensch, nauwelijks nog een Ik, — maar reeds is zij een
moeder.
De schrijver heeft zijn boek „Aardebanden" genoemd.-En telkens verder in dit verhaal wijst hij nadrukkelijk
naar de „aardekracht", die deze onbewuste vrouw heet
te doorvoeren, en hij gebruikt zelfs drastisch-nauwkeurige beelden, om de werking van deze aardekracht
toch vóor alles duidelijk te maken. In laatste instantie
echter is deze titel en deze tendenz misleidend. — Hij
zou met veel meer recht zijn boek „zielskracht" hebben
kunnen noemen. Want zoo deze schrijver eenkleinnieuw
psychologisch accent in onze litteratuur te geven weet,
dan is het juist dit. dat hij in deze aardekracht, in ditpraeludium van het moederschap, de ontwakendezielskracht
zoozeer voelbaar maakt. Wat is het anders dan de ontwakende ziel in dit doge sluimerleven: dezeletterlijkehemelvaart 1 ) met het kind in de armen, hoog boven haar
armelijke herbergbestaan en de dorpspraatjes vanover
de toonbank? En het blinde mede-weenendemedelijden.
bewusteloos als in een roes? Had de schrijver het doel
1) Letterlijk, omdat zij ten slotte inslaapt, en in den droom zich weg voelt
glijden over de landen, steeds met het kind in de armen.
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bereikt, dat hij blijkens dien titel beoogde, dan zou
hij waarschijnlijk niets bereikt hebben en niets ge
niets dat werkelijk oorspronkelijk was. De-gevn,
muziek van het zoogen, de eeuwige voortzetting van
het vleesch, de heerlijkheid der geboorten, is door het
naturalisme genoeg en tot verzadigens toe verheerlijkt.
Wij weten het nu: de moeder 'is er voor het kind, en
dat kind weer voor het volgende kind en zoo voort, en
het is verheugend dat dit niet eindigt. Maar hier is het
moederschap voor de moeder zelf. Hier is deze
drang tot moederschap voor alles een plotselinge innerlijke bloei in een dof en tot nog toe harteloos bestaan.
En dit is het bijzondere van dit boekje. — Men zou kunnen zeggen: zoo het zeker „aardekracht" is die in juf
werkt, het blijft niet bij deze aarde--frouwTheès
kracht ... En al zou dat kind dier droomen ten slotte
geen bijzon-dere vermeerdering der menschheid blijken,
al zou het zich met de jaren consolideeren tot een volslagen onverschilligen herbergier, ~ eenmaal is ergends
op aarde een ziel tot schoonheid aangegloeid.
r

En verder kan men van dit boekje niet veel goeds meer
zeggen. Reeds dadelijk heeft de schrijver de spontane
symboliek van zijn werk verstoord, door er een opzettelijke en geforceerde symboliek aan toe te voegen. Hij
verleent aan zijn heldin de manie, om alle gasten tot in
het onbescheidene uit te vragen naar hun respectieve
moeders. Zelfs de ruwste liefkoozingen laat zij zich wel
om iets over de moeder van haar aanrander-gevaln,
te hooren. Wij begrijpen waar de schrijver heen wil,
wij begrijpen de symbolische bedoeling, maar daar hij
vergeet, deze manie uit het karakter te verklaren, daar
hij het ingewikkelde proces waaruit zulke mania ontstaan, zelfs niet aanduidt, — blijft dit als een zonderling
en komisch bedenksel in de lucht hangen. Dit is jammer,

456

NEDERLANDSCHE LITTERATUUR

en het is wellicht een gevolg van technische onbedrevenheid. De schrijver had hiervan meer kunnen maken; — de eerste linksche uiting van een sterke en bijna
fatale voorbestemdheid.
Erger is ten slotte, dat de bijfiguren in dit verhaal vrijwel allen wezenloos zijn. Alleen de rustieke figuren hebben een schijn van leven. —De anderen spreken valsch,
bewegen valsch, en dit ondanks het aplomb waarmede
de schrijver ze op het tooneel der handeling voert.
Vooral de partner van Therèse, de vroolijke minnaar,
is een paskwil. De geestige conversaties van dezen reizenden don Juan zijn vrijwel onverdragelijk, en zij vullen
vele bladzijden. Dit zou geen bezwaar zijn, wanneer
ze. eenige groteske waarde hadden. Maar het is duidelijk helaas, dat niet alleen de logementsdochter deze
conversaties boeiend en geestrijk vindt. Ook de schrij^
ver brengt ze met voorliefde over. Ziehier echter een
sprankel van dit intellectueele vuur: „Is dat een wenk,
Godes van mijn liefdeshersenvak."
De stijl van dezen jongen schrijver is van een natuurlijke lenigheid. Doch ook deze stijl is van forceering
niet vrij gebleven. Een grof soort mooischrijverij en een
streven, om nog lichter en nog leniger te zijn, om spelend lenig te zijn, verleidt hem voortdurend tot een soort
van familiare smakeloosheid, die afstootend is. —Deze
familiare smakeloosheid is ons uit het Hollandsche realisme voldoende bekend, en kan dus niet verbazen. Alleen, het is tijd dat zij eindigt. De illusie dat frischdoen
en familiaardoen ons dichter bij het beschreven leven
brengen zou, begint thans reeds schromelijk ouder
te worden. Alleen het vloeiende zuivere woord-wetsch
kan dit volbrengen, het zuivere en eenvoudige woord.
En in de oogenblikken van ontroering weet deze schrijver het te hanteeren. Zijn realisme wordt er niet minder
overtuigend door. Maar zelfs in deze oogenblikken van
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ontroering gaat hij zich nog plotseling te buiten aan uit
als: „moest ze rillen, of haar gebeente ervan-drukinge
kraakte." Ondanks de realistische zwier en het Quéridiaansche geweld dezer plastische uitdrukking zijn
ons in de werkelijkheid geen rillingen bekend die tevens
beenderen zouden doen kraken.
Kortom: deze talentvolle schrijver toont naast de
natuurlijke gaven van zijn talent, de voortdurende pretentie zichzelf tot een surplus te forceeren, tot meer
litterair-zijn, meer geraffineerd-zijn dan hij werkelijk is.
De kracht dier natuurlijke gaven heeft hem echter gered,
de kracht dus van zijn onbewustzijn. Of dit onbewustzijn
meerdere reddingsdaden voor hem zal volbrengen,
het lijkt nog onzeker, omdat reeds dit verhaal, waarin
zulke plotselinge diepe accenten zijn, telkens de neiging
toont om weg te zakken in een pretentieuse en smakelooze onbeduidendheid. Veel zal reeds gewonnen zijn,
wanneer de schrijver deze litteraire pretentie van zich
af zal kunnen wentelen, waardoor een passiviteit zou
ontstaan, waarin ontroering, eenvoud en aandacht
vrijer zouden kunnen opbloeien.
(Wordt vervolgd)
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DOP BLES
Le Vieux Colombier. Vildrac: Le Paquebot Tenacity.
Hoe droef of ver van huis het hart ook doolt, immer moet de
waarheid simpel zijn, die het als werkelijk bezit zich eindelijk
verwerven zal. En de litteratuur zal immer in zijn meest zuivere
uiting en diepste belijdenis deze schijnbare tegengestelde uitersten
geven: het grenzenlooze van den dool, of de teere kontoer van
't verworvene, één lichtende waarheid in de simpele schrijn
van een enkel woord.
Het zal ten alle tijden de droomer zijn, die de geliefde omhangt met de glanzende gewaden van zijn zielsverlangen, en beschroomd ver van haar blijft, in vrome vrees de heiligheid van
dien glans te breken. En het zal wel ten alle tijden de pootige
kerel zijn, die met krachtige armen grijpt naar de vrouw, voor
hem jonge meid, die zijn brutale kussen wacht. Want het is niet
het smachten van de ziel, maar de magnetische kracht der zinnen,
die de hartkloppen bindt.
Dit eeuwig ware en eeuwig droeve heeft Vildrac gegeven, in het
simpele kleed der alledaagsche werkelijkheid.
Twee jonge kerels, Bastien en Ségard zullen naar Canada gaan,
om een nieuw leven in de nieuwe wereld te veroveren, want
Bastien heeft de energie, den zin voor realiteit, om ook den
droomer te doen slagen, hem, Ségard, die dit droomen evenzoogoed in Parijs zou kunnen doen.
Maar in de herberg van 't havenstadje, waar zij eenige weken
moeten doorbrengen is Thérèse, voor Bastien de jonge vrouw,
voor Ségard het wezen van zijn droomen. En tot haar droomt hij
een verklaren van zijn liefde uit, tot haar, die graag luistert naar
dien netten, aardigen jongen, die zoo prettig vertelt. Als zij eens,
onder deze bekoring, zich af voelt drijven naar't land van jeugdherinnering, dan springt zij snel op, bang werkelijkheids kostbren
tijd te verdoen! Werkelijk is haar de liefde van Bastien; zij zijn
onverbiddelijk aangewezen op elkaar, omdat hij de flinke kerel is
en zij de knappe meid.
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Beiden vluchten ! Droef, zielig, armoedig ontdaan van allen
droomglans, blijft Ségard achter, en gaat maar te vroeg naar de
boot, nu de herberg, waar hij zoo vertrouwd was, waarom het
heengaan uit Frankrijk hem plots gevoel van heimwee gaf, nu
die plek van Thérèse en zijn droom verlaten, een vreemde ruimte
werd, die hij voor 't eerst nu ziet. Dit al gaf de heer Jean Le Coff ;
een enkel onhandig gebaar, een vreemde verlegen blik, liet ons
heel zijn innerlijke onbeholpenheid voelen waarin hij stond, daar
in de zichtbare leegte om hem.
Trouwens, heel de vertooning was prachtig afgestemd, hoe volkomen was hier bereikt. Noemen wij alleen nog Hidoux, de
Fransche filosoof, zooals men ze in Parijs onder het volk steeds
treft, hun levenswijsheid tusschen twee glazen door oreerend.
Hoe gaaf en beschaafd gaf deze Hidoux het juiste accent, het
noodige relief aan dit gebeuren! „Pris sur le vif ", hing alles hier
toch van den juisten inzet af.
Het was een zeer schoone opvoering en wat het gretig applaudisseerende publiek waarschijnlijk niet begreep, dat was wel dit:
dat Vildrac's Paquebot tot die spelen behoort, die onze Hollandsche tooneeldirecteurs, indien 't oorspronkelijk was, als onspeelbaar zouden weigeren.
Na ging het voortreffelijk vertolkte La Pie borgne van René
Benjamin, waarin het jonge praatzieke vrouwtje Mme Jordaan
meer na lag dan de Thérèse in Le Paquebot.

Hofstad Tooneel. Vildrac: De vrachtboot „De Volharding"
De Hollandsche opvoering bewees, dat Vildrac's werk als
naturalistisch spel opgevat, een zekere waarde behoudt en een
werkelijke aandacht nog vinden kan. Het nut van zulk experimenteeren ontgaat ons echter geheel en al. Het bedoelen van
Vildrac ging nu volkomen verloren, wat wel het sterkst bleek
uit Chrispijn's opvatting van Ségard, die ons de sentimenteele
zwakkeling, de haast chronisch verliefde gaf, maar niet de gevoelige droomer, wiens droom haast alle zinnelijkheid sublimeert.
Hoewel Gérard Vrolik als Hidoux een kostelijk en beschaafd
type gaf van den gemoedelijken drinker-werkman, misten wij hier
wel het meest het Fransche, nu het filosofische verloren ging.
Sophie Carelsen. zoomin als Mme Jordaan gaf ons de ware
Thérèse. Ook zij schonk niet de jonge vrouw, die plots de coup
de foudre krijgt. Bron was verdienstelijk als Sebastien. Lydia
Lievens had weinig begrip hoe een herbergierster zich 's mor-
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Bens vroeg wel voelt, als zij zich onvoorbereid alleen voor al
het werk ziet staan.
Uit de Hollandsch-naturalistische opvatting vloeiden alle bezwaren voort, die men verwijtend zou kunnen noemen, doch die
men — eenmaal deze opvatting aanvaard -- slechts ten koste
der konsekwente doorvoering zou kunnen opheffen.
Het Rotterdamsch Tooneel. De Motor, door J. v. Randwijk.
Jubileum Jules Verstraete.
Nu Jules Verstraete zelf mocht bepalen in welk werk hij zijn
25-jarig tooneelloopbaan wilde herdenken, moet het wel de
vriend en niet de kunstenaar geweest zijn, die een keuze deed.
„De Motor" is een spel van naïeve oppervlakkigheid. en de
auteur J. van Randwijk bewees te beseffen hoe ver zijn vermogen
ging, door zich te bepalen tot eenige tooneelen in opvolging, en
het concipieeren van een tooneelwerk feitelijk niet eens te beproeven. „Geschikt voor dilettanten" is de welverdiende aanbeveling, alhoewel ook daar, gezien het commercieele van 't onderwerp, een mindere tooneelachtige behandeling van realiteit ver
mag worden. Meer dan een gevalletje werd niet gegeven,-langd
en veel meer dan typeering was ook niet te bereiken.
Al wist Jules Verstraete voor den hoofdpersoon belangstelling
te winnen, de enkele momenten waarop hij te ontroeren vermocht, waren de luttele oogenblikken, waarop hij — los van alle
taal — in stil spel meerdere verdieping kon geven.
Het gebeurt zoo zelden dat wij dezen voortreffelijken acteur in
een belangrijke creatie mogen aanschouwen, dat wij 't slechts betreuren kunnen dat de vriend den kunstenaar had doen zwijgen.
Een werkelijk schoone creatie werd niet bereikt, en dit pleit geheel en al tegen het werk, immers Verstraete is in staat een rol
ver boven het bedoelen der auteurs op te voeren. Noemen wij
slechts zijn creatie--jaren gelee—van den alcoholischen vader
in Van Waasdijk's „Trojaansche Paard".
Hier was niets hoogers bedoeld dan de gemeene burgerman, die
al te vaak naar de flesch grijpt, het al te bekende type uit naturalistisch spel. En wat vermocht Verstraete te geven! Heel die
scène van den zich bedrinkenden man wist hij te verheffen boven
alle realiteit, het gebeuren kreeg het onwezenlijke van tragische
fataliteit, er hing een wondere sfeer, verzadigd van 't on-tijdelijke, waarin toen ~ kreet van 't Heden ~ de onrustige hartstocht van een Chrispijn was als 't knetteren van een weerbar
-stige
vlam.
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En daar, waar de tekst niet meer was dan wat banale dialoog.
wist hij heel een bedrijf te vullen met dit wonder doorschijnen
van de smartelijke menschenziel, gaf hij iets van die geheimzin
zijn figuren laat-nigezlsdorta,Dievskdoral
doorbranden, waardoor alle werkelijkheid in 't transparante iets
onwerkelijks krijgt.
Dit wist hij te geven, schepping uit eigen ziels- mogelijkheden,
terwijl een Verkade bewees, dit wonderlijke zelfs niet aan te
voelen, toen hij 't zichtbaar in zijn Karamazows, slechts behoefde

te herkennen.
En dit vermogen, dat de begenadigende gave moet zijn van den
komenden acteur, dit is wel het meest eigene van Verstraeté s talent, dat het eigene van twee volken en twee tijden harmonisch
verbindt. Het schoone gebaar, de warmte van den Vlaming kreeg
in Hollandsche verdieping het innerlijke. Zoo is 't de veelzijdigheid, het technisch beheerschte intuïtieve van een vorig geslacht,
die hem in staat stelt bewust esthetischen vorm te geven aan
't geen, al te vaak nog, stijlloos de kunstuitingen van onzen tijd
slechts verontrust.
De Haghespelers. De Gebroeders Karamazow. Regie: A. W.
Steilwagen.
„Der Junge Mann (Dmitri) war sehr betroffen, witterte einen
Betrug, geriet auszer sich und schien fast den Verstand zu verlieren. Dieser Umstand führte dann zu der Katastrophe, deren
Wiedergabe der Gegenstand meines ersten, einführenden Romanes, oder besser gesagt, sein äuszerer Anlasz ist."
Het goede van Copeau en Croué's tooneelbewerking is wel
hierin gelegen, dat voorzichtig en: devoot in den geest van Dostoievski te werk werd gegaan. Zij begrepen, dat een dramatiseeren slechts rechtvaardiging kon vinden, zoo de uiterlijke aanleiding, het feitelijk gebeuren, tot het noodwendig bijkomstige bepaald bleef. Wat ontstond is dan ook geenszins een tooneelbewerking in den commercieelen zin van het woord. Onder tooneelbewerking verstaan wij toch het prostitueeren van een kunstwerk, om aldus de bewondering — vaak in haar ontaarding tot
mode ~ te exploiteeren; een tooneelbewerking is doorgaans de
winstgevende bevrediging der kleinzielige nieuwsgierigheid, der
belangstellende bekrompenheid, de brutale hulde aan de effekten
der uiterlijkheid.
Deze Fransche bewerking is een kiesche poging om met behulp
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van Dostoievski's weergalooze schepping een zekere theatrale
verwezenlijking te geven van dit wezenlijk moderne, dat voors
geen dramaturg voorbeeldelijk gaf : het psychisch en-handsog
geestelijk konflikt in de Idee geheven; de expieerende mensch
in zijn smachtenden en smartelijken strijd tot de zuivering.
In hoeverre de bewerkers dit bereikten, kunnen slechts zij beoordeelen, die de opvoering aanschouwden onder Copeau's regie
in Parijs bereikt.
De uiterst zwakke bezetting, die de Haghespelers ondanks aller
inspanning konden schenken, deed het in zekeren zin, zij bewees
echter bovenal het fascineerende van Dostoievski's schepping,
het geweldige van 't probleem waardoor de aandacht gespannen
bleef, bij het weinige dat plastisch geschonken werd.
Van Dalsum was de eenige die een gave creatie gaf, zijn Dmitri
hoe aanvechtbaar ook — was een zuivere beelding van een
doorgevberde opvatting. Bij het overspannen nerveuze paste de
verwaarloozing der kleeding, doch meer dan dit, was in heel
deze opvatting de uiterlijke verschijning, het karakteristieke van
Dmitri verwaarloosd, heel de creatie bleek ingesteld op de emotioneele reactie. Zijn drift, zoowel in 't extatische als in 't physieke, ontbrak en hierdoor moest niet alleen in I een noodwendig
relief verloren gaan, maar het geheel miste door dezen nerveuzen
inzet de geleidelijke ontwikkeling, de culmineerende bewogenheid. Lijnrecht hier tegenover stond Verkadé s opvatting van den
vader, die geheel op de uiterlijke beelding bedacht was, en zeker
het geheel daar ten goede kwam, waar de luidruchtigheid van
deze liederlijke verschijning mocht vullen. Doch in 't gesprek
met Iwan, wanneer hij Groesjenka wacht, werd niets meer bereikt dan een zeker lachsucces, dat zelfs gewild scheen. Hoe
stemmingsvol was dit tooneel bij Copeau. Verre van lachwekkend, maar van een angstige tragiek van den verworden
mensch. Somber en zwaar hing er de nacht en het schuifelen
van Smerdiakow leek wel het zichtbare vleugelwieken van
den naderenden dood. Niet Verkade alleen had hier schuld. Joh.
de MeesterJr. was geenszins in staat Iwan te creëeren, ookal toonde hij zich in 't laatste bedrijf een acteur met zekere begaafdheid,
in staat een zware opdracht althans te vervullen. Doch Iwan, het
koortsig brandende hart in een ijsharnas van verstand geslagen,
gaf hij niet: eer deed hij denken aan een door liefde gekwelde
Musset-figuur, terwijl Gilhuys als Smerdiakow onnoodig de gedachte wekte aan zijn Zot Lowietje in Teirlincks Vertraagde Film.
Zoo moest de aangrijpende scène tusschen hem en Iwan, wan-
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neer hij uit 't hospitaal teruggekomen, Iwan als diens zichtbaar
geweten nadert, wanneer hij verschijnt als het levende wapen,
door Iwan tegen zijn vader gehanteerd, dit moment van diepe
doorpeiling moest wel volkomen verloren gaan, hier toch keerde
het wapen zich niet tot Iwan zelf, hier brak de rede niet
in 't redelooze eindelijk uit.
De beide vrouwenrollen werden als 't ware in mineur gespeeld,
zeer zeker de veiligste opvatting om, nu elk bereiken bij de aanwezige krachten uitgesloten was, althans zoo min mogelijk te
verstoren. En misschien moeten wij hierom de regie prijzen, om
't feitelijk strategisch beleid, waardoor — dank dit voorzichtig
doen hanteeren der taal .-- de dialoog voldoende over 't voetlicht kwam, zonder te veel te verliezen.
Het bleek juist gezien, dat Dostoievski, zelfs in een dusdanige
bewerking, bij zwakke mits niet misleidende vertolking, zich tot
de harten richt.
Goed was het decor in 't klooster, doch miste de noodige stemming en omgrenzing in de overige bedrijven.
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HENRI VAN BOOVEN. Bij vreemde menschen. Maatsch.
voor goede en goedkoope lectuur. A'dam 1922.
Dit boek is innemend door zijn eenvoud en waarheidsliefde. De
schrijver heeft zich ten doel gesteld een samenvattende kritiek op
zijn hoofdfiguur, respectievelijk op zichzelf en zijn opvoeding te
geven, die als typisch heeft te gelden voor een opvoeding eind
19de eeuw, „waaraan zorg besteed wordt ". Jammer dat het boek
zooveel meer samenvattende beschouwingen dan beeldende herinneringen brengt. Indien de schrijver zich deze samenvattende
kritiek niet ten doel had gesteld, indien hij onbevangener, deemoediger ontvankelijk ware geweest voor de uit zijn onbewustheid opstijgende gezichten, er zou zich hem wellicht meer wezenlijks omtrent zichzelf hebben geopenbaard.
Hoe oprecht de schrijver ook waarlijk is, het bewustzijn is nu
eenmaal altijd een advocaat van kwade zaken, waar het de zelfkennis geldt, een goochelaar en een zorgvuldig bewerker van
herinneringen. De zelfbeschuldigingen, waarmede Thomas zich
geeselt, kunnen ons hier niet misleiden. Kwelling en vreugde
brengen hem zijn herinneringen, maar geen zelfopenbaring, geen
zelfverlossing.
De zelfkennis is niet enkel het resultaat van doorzicht en wil, zij
is in hoofdzaak genade, al is er dan ook geen genade zonder den
wil daartoe.
MADELEINE BÖHTLINGK

HET KEFERMARKTER ALTAAR
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JUST HAVELAAR

Te Kefermarkt, klein, feodaal plaatsje niet ver van
Weenen, bevindt zich een der meest synthetische schep
kunst, het Wolfgangsaltaar,-pingevadDutsch
koor
vult
dat het
der parochiekerk.
Het werk dateert uit een der grootste tijden van de
Duitsche cultuur, uit de eerste jaren der 16e eeuw, tijd
van hevige beroeringen, van felle spanning op alle gebied, van machtig maatschappelijk leven.
Ligt 't aan de veelheid der uitingen in dien tijd, dat het
altaar zoo onbekend bleef? Stifter had, in 1853, met den
nadruk van 't enthousiasme gewezen op dit monument
der Duitsche sculptuur ; Hermann Uebell wijdde 't in
1913 een uitvoerig, rijk geïllustreerd artikel in „Kunst
und Kunsthandwerk" (16e jaarg. afl. I) ; maar het altaar
schijnt tot de werken te behooren, die men steeds nieuw
ontdekt.
Hermann Uebell noemt Riemenschneider als de waarschijnlijke auteur. Dat men aan dezen begaafdstenbeeldhouwer van het toenmalige Duitschland denkt, spreekt
van zelf. Onloochenbaar is de overeenkomst in karakter tusschen het altaar en Riemenschneider's kunst.
Toch meen ik, dat de karaktervolle, maar soms wat
provinciaal aandoende Riemenschneider in geen zijner
andere werken die hoogte en vooral die wijdte van
vizie bereikt heeft van het Kefermarkter kunstwerk.
Wij hebben hier te doen met een dier werken, die de
Duitsche Gothiek besluiten. Nog is de geest, de con30
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ceptie Gothisch, hoewel het zwaar en krachtig naturalisme der plastiek reeds vol-uit Renaissancistisch aandoet. Het ornamentale en architectonische gedeelte
toont die verwikkeling van motieven, die overdadigheid van sierende lijnen en bloeiende festoenen, die
overheersching van den decoratieven zwier over het
constructieve beginsel, waardoor de décadentie van
den Gothischen stijl gekenmerkt wordt. Het is niet meer
de stijl van een strakke en verklaarde monumentaliteit.
De typeering der beelden is reeds sterk verindividualiseerd. Er schijnen portretten bij te zijn.
En toch heeft de geheele schepping nog een zoo synthetisch karakter als de sculptuur der Renaissance niet
meer bereiken zou.
Reeds de opbouw van het werk, dat als een kathedraal
in miniatuur onder de hooge welving van het kerkkoor
verrijst, bezit de architectonische geslotenheid der oude
gemeenschapskunst. Boven het voetstuk, in een vierkante omlijsting, staan, gescheiden en vereend, de drie,
meer dan levensgroote heiligenbeelden, Wolfgang, Petrus en Christophorus, die het centrale motief vormen
der geheele schepping. De zij-luiken, welke niet gesloten
kunnen worden en dus reeds een anachronisme werden,
een conventie, bestaan elk uit twee, boven elkaar ge
sterk reliëf, de Verkondiging,-platsen,di
de Geboorte, de Aanbidding der Koningen en de Dood
van Maria uitbeelden. Boven deze vaststaande luiken
— een gewaagde fantasie! ,-- verheffen zich, vrij in
de ruimte, de ranke riddergestalten van S. Joris en
Floriaan, terwijl, tusschen de krijgshaftige wachters in,
het centraal gedeelte bekroond wordt door een hoog
stijgende, rijk en luchtig uitgewerkte torenbouw van
sierlijke bogen, zuilen en pinakels, in welker nissen
Maria en twee vrouwelijke heiligenfiguren geplaatst zijn
en de borstbeelden van een profeet en van een prediker.

HET KEFERMARKTER ALTAAR

467

Een statig beeld vormt de torenspits, die zich in den
schemer van 't kerkgewelf verliest.
Veel typeert dit schrijnachtig altaar als een werk
uit den vervaltijd der Gothiek. Maar juist in zulke
werken kan een tijdperk zich nog uitdrukken met een
pathetische kracht, als had de kunstenaar beseft, dat
't geen hij schept voor 't laatst wordt uitgesproken.

't Was in de jaren, dat Grünewald zijn onstuimig„ extatisch en daemonisch altaar schilderde, dit werk waarin
de Germaansche mystiek zich nog eenmaal beeldend
vertolkte met een zichzelf verscheurende hevigheid.
Aan deze, soms haast sadistisch aandoende hartstocht
is het Kefermarkter altaar vreemd. Eerder moeten wij
ons dien anderen jongen tijdgenoot, den beheerschten
Dürer denken, die toen reeds zijn geduchte „Apocalyps", de reeks verbeeldingen van zijn „Maria-leven"
en een gedeelte van zijn „Groote Passie" voltooid zal
hebben. 't Was in de jaren, dat Dürer krampachtige
pogingen deed, zich aan de oude tradities te ontworstelen en zich den breeden stijl, de klare plastiek der
Italianen eigen te maken. Indien men 't gemaniëreerde
en kleingeestige werk van Dürer's voorgangers beschouwt, zelfs dat van een Schongauer, is 't duidelijk
genoeg, wat Dürer drong tot de ontginning van nieuwe
gebieden. Maar wie de machtige sculptuur van 't Kefermarkter altaar ziet, gaat vermoeden, dat het bevrijdende
van Dürer's streven eenigszins overschat wordt, dat
althans de Duitsche beeldhouwkunst vanzelf, en buiten
de aesthetiek van 't Italiaansch klassicisme om, zich
evolueeren kon en die forschheid en vitaliteit kon winnen, welke de tijd verlangde. Dürer's laatste groote
schepping, de apostel -figuren uit München, heeft geheel
de kracht en geheel 't grootsch karakter der heiligenbeelden van Kefermarkt.
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Zeer veel van Dürer's geest vinden wij in het Keferinarkter altaar terug: het geweld van zijn Florentijnsche apostelkoppen, de diepte en de psychologie
van zijn markante portretten, het dramatisch karakter
van zijn symbolische prenten; doch in Dürer drong
een wil, die tegen den geest van deze laat -Gothische
schepping inging. De historische beteekenis van dezen
wil worde volkomen erkend; maar in het historische
behoudt de persoonlijkheid haar waarde en de grootheid van den mensch en kunstenaar Dürer voelen
wij stellig niet het meest in den theoretiseerenden
klassicus, doch in den representant van den Germaan schen geest met zijn religieus realisme. De Dürer, dien
wij 't meeste lief hebben, is niet te denken buiten de
Gothische sfeer.
Een Gothische sfeer veronderstelt een psychische doordringing van de realiteit; een Gothische sfeer is een
sfeer van worsteling. Want de aardsche werkelijkheid
komt er in botsing met de metaphysische gevoelens en
ideeën. En aan deze worsteling dankt de Gothiek haar
strevend, stijgend, hartstochtelijk pathos.
Een Gothische sfeer is de sfeer van 't menschelijke dat
opstijgt naar 't goddelijke héén, een sfeer van eeuwige
hunkering. Alles hier is beweging, een beweging die
zich in een zingende vrijheid opheft. Alles is er menschelijk en vol karakter, vol grimmige karakteristiek vaak,
maar 't karakteristieke is er niet om zich zelf gezocht;
het verruimt zich naar 't algemeene, het rijpt tot een
symboliek die van 't daemonische tot 't hemelsche toe
alle gradaties van 't innerlijk leven omspant. De toevalligheid der verschijning wordt er opgeheven in de algemeenheid der bovenwerkelijke waarheid. De realiteit
der aarde en de realiteit van ons zinnelijk, verstandelijk,
empirisch wezen, is er doorvlaagd van de g e e s t e1 ij k e realiteit.
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Dit is de Gothische sfeer, welke in dezen tijd opnieuw
ons als een vertrouwdheid aandoet.
4

Wonderlijk heeft de beeldhouwer van het Kefermarkter altaar zijn groote beelden weten te differentieeren
en ze tegelijk weten te verheffen tot algemeene typen,
die de typen zijn van 't menschelijk leven ten opzichte
der religie.
In 't midden, kolossaal, praalt de gemyterde bisschop,
Wolfgang, met zijn kromstaf en zijn bijbel, 't embleem
der kerk aan zijn voeten. Hij blijft, in zijn deinende be-weging naar omhoog, de vol-uit aardsche mensch.
Alles aan den geduchten kerkvorst spreekt van verze~
kerdheid, van positieve en praktische daadkracht. Hij
is gewend de groote ideeën in hun aardsche verwerkelij king te zien. De praktijk van het leven rechtvaardigt
een compromis met den hemel, zoolang een welgezind~
heid ten opzichte der menschen de stuwkracht blijft.
Zwaar, vleezig is de gespierde kop met de sterke kaken, de plooi van gulle goedheid om den zinnelijken
mond, de lijn van wilskracht om den neus en de kin, het
klare kijken der wijd geopende oogen. Geen droomer
is hij, geen fantast! Hij weet wat de macht op aarde
waard is en hij zal haar ten goede wenden. Een haast
nuchter godsvertrouwen verheldert zijn blik. Er is veel
trouwhartigheid in dit gelaat, dat bijna banaal kon
schijnen. Hij kwelt zich niet met veel gevraag. De
waarheid is gegeven: de vraag zij slechts, hoe haar
praktisch toe te passen!
Ter rechterzijde van dezen gemoedelijk -imposanten
vertegenwoordiger der aardsche kerk, staat hij, op wien
de geestelijke kerk eenmaal gegrondvest werd, Petrus,
de onstuimige. Als de ander praalt ook hij in 't zwaar
ornaat zijner hiërarchische waardigheid. Maar gansch
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deze statie valt weg tegenover 't geweld van den kop 1
Hier niet de praktische, nuchtere vroomheid van een
gevestigde moraal en niet de preoccupatie hoe het groot
beginsel te voegen in de verhoudingen der wereld, niet
het aardsche machtsbesef, dat door goedheid van hart
zich te rechtvaardigen heeft; maar hier heel de primitieve onstuimigheid van hem die van zijn geloofswaarheid vól is. Een bijna ruwe kop, man van 't volk, geest
zonder eenige achtergedachte, zonder verwikkeling of
diplomatie, te goeder trouw, zooals slechts de groote
hartstochtelijken dit vermogen te zijn, strijdend zon~
der verbittering, fel zonder wreedheid, brandend. Het
groote woord der verlossing heeft hij geloofd en hij
heeft er, in de zwakheid van zijn menschelijke aandoeningen, om geleden, en hij heeft er zijn leven voor gesteld. Gansch het leven ziet en begrijpt hij vanuit zijn
ééne overtuigdheid, zijn ééne liefde, die hij, vurig, brengen wil aan alle menschen, opdat allen zich bevrijden
mogen. Er is een hevige ernst, een heelheid van geloofskracht, een drift van apostolische liefde in dien klaren,
vasten kop, met de rimpels der gespannen wilsconcentratie tusschen de brauwen, met de extatische oogen, de
mond die spreekt, die predikt. Tot de krullen om zijn
kalen schedel toe schijnen aan de vurigheid van zijn
spontanen geest deel te hebben!
Ter anderer zijde zien wij hem, die de jonge kerk droeg
naar de oude wereld, opdat zij vernieuwd zou worden:
Christophorus, in zijn wijden, zwaar plooienden pelgrimsmantel, moeizaam steunend op den boomstam,
zijn staf, terwijl de forsche linkerhand het Godskind,
dat op zijn schouder neerzit, teeder beschut. De apostolische geloofskracht van Petrus is in dezen drager der
nieuwe wereld-gedachte, naar binnen ingekeerd. Hij
spreekt niet, de machtige Christophorus; hij predikt niet
tot menschen; hem verteert 't inwendig vuur. In hem
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werd 't geloof een lijden, een worsteling der ziel, die
bekommerd is om de grootheid van de taak op aarde;
het werd een stilte van innige bezinning. Wonderlijke
gestalte van titanische kracht en van meditatieve ver
Een melancholie hangt zwaar over dezen-dromhei.
reus, een melancholie die niet uit twijfel of uit geestelijke vermoeidheid voortkomt, maar die aandoet als een
zielsverzuchting naar rust. De mystieke smartelijkheid
dezer symbolische figuur, die gebukt gaat onder den goddelijken last welken hij te dragen heeft, wordt heiliger
nog door 't contrast tot de onbewuste en ongebroken
schoonheid van het kind op zijn schouder.
En dan eindelijk, ter weerszijden en boven deze midden~
groep, verrijzen de ranke riddergestalten, die als twee
variaties op een zelfde thema zijn. S. Joris, de heilige
van het ridderschap, is mij van dit tweetal weide meest
kenmerkende. Deze slanke figuur in zijn modieuzen
harnas heeft een haast zwevende lenigheid in zijn wezen, een intelligentie tot in zijn gespierde leden toe. De
fijngebouwde kop krijgt iets teeders, iets vrouwelijks
onder den zwaren strijdhelm. Men voelt in hem den
edelman, den hoveling, behendig in de schermkunst,
minnaar van poëzie, weemoedig en vermoeid als een
die te veel begrepen heeft. 't Is of men hem vaak ontmoette, al zijn de ridders een legende geworden.
Hoogheid van geest en zuiverheid van gemoed vormen de ideale eigenschappen der geestelijke en wereldlijke aristocratie.
Maar in dezen verfijnden edelman is, als een vlam, het
religieus besef gerezen, dat zijn leven verlicht en beheerscht, dat hem zijn kastetrots doet overwinnen en
hem al wat hij is en heeft doet geven aan de zaak die
de heilige zaak werd van zijn ziel en van de gansche
menschheid.
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Vier mensch -typen zijn hier synthetisch gebeeld, die vier
vormen vertegenwoordigen van het middeleeuwsch,
godsdienstig leven: de priester, de apostel, de mysticus
en de ridder. Maar, als steeds in de middeleeuwsche
kunst, krijgen deze historische gestalten een directheid,
een kracht, een algemeenheid van uitdrukking, waardoor zij de grenzen van den tijd verbreken en tot ons
nog onmiddellijk spreken. Want de realiteit van den
geest is eeuwige realiteit, hoewel een cultuur zelden de
kracht heeft boven de duizendvoudige verschijningen.
van het vlietende leven uit de enkelvoudige waarheden
overtuigend uit te drukken in de synthese der verbeelding. Deze kracht bezat, vierhonderd jaar geleden, nog
de stervende cultuur der middeleeuwen in deze schepping van een, zijn vormen geheel beheerschenden, kunstenaar, naar wiens naam slechts gegist kan worden.
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TWEEDE EPISODE

Het werd een obsessie.
Hij dacht aan haar altijd, altijd, of zij er was, of zij er
niet was; op straat, op het gymnasium, boven op zijn
kamer, alleen aan zijn studie, zelfs tusschen het gesprek
met een collega door, dacht hij nog aan haar.
Hij had haar gezicht zoo bekeken, bespied, beloerd kon
hij wel zeggen, dat het zich in zijn geest had gegrift als
een ets, tot het minste trekken om oogen en mond,
hoe ze keek als ze lachte, of als iets haar niet aanstond,
hoe 's morgens, in den avond, 's nachts, hoe ze was
als ze iets aanreikte, als ze zich uitrekte; hij had, als
een teekenaar, de lijn in zijn geest en vingers van haar
minste bewegingen, het karakteristieke van haar heele
wezen; als ze er niet was, hoefde hij maar met zijn oogen
te knipperen en ze stond voor hem, beter als een portret
of een teekening, want hij kon ze laten leven, als een
marionet, die op zijn gedachten bewoog.
Hij kende haar door en door, als een beeld; zeer aandachtig bezoeker van museums, kende hij zoo ook
beeldhouwwerken en schilderijen, die hem bijzonder
waren opgevallen.
Het was een genot voor zijn geheugen en zijn vasthoudingsvermogen, die oproepingen, als de zeer vluchtige, maar daarom zoo doordringende emotie van
sommige impressionistische teekeningen.
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Ja, bij kende haar door en door, maar juist die scherpe
opname van heel haar uiterlijk, dat vreemde, gracieuse
kleed om haar innerlijk heen, deed het onbegrijpelijke
van haar gevoel en geest nog ondoordringbaarder
voorkomen.
Hij voelde, maar hij was toch te apathisch om er iets
tegen te doen, dat hij de laatste dagen, voortdurend
met haar bezig, toch volkomen naast haar leefde, dat
hen niets verbond.
De warrige intimiteit en het nog warriger geluksgevoel
van de eerste dagen, was voor hem al als jaren geleden.
Toch schuilde er iets onder deze sloome onverschilligheid, toch was het meer afmatting, wapenstilstand.
Als er iets gebeurde, zou weer de drang in hem opkomen, die hij eerst als verwachting gevoeld had, maar
die hij langzamerhand had leeren kennen als een wensch
om in haar door te dringen, om haar duidelijk te zien
als ze was, om op zijn gespannen intuïtie de minste
golving van haar gevoel en geest mee te voelen.
Vreemd doel en zeer onmogelijk, want nooit zou de
waarheid van zijn ondervinding beslissend te toetsen
zijn.
Toch wilde hij dat.
Hij was een begripsmaniak, die alles in vormen vatten
wilde, alles zien, alles begrijpen.
Hij zag op.
Juist zoende, aan de deur van een heerenhuis, een
slagersjongen een dienstmeisje begeerig op den mond
en het wulpsch gezicht van het kind, dat maar half ver
drong als een schrik in hem door.
-schriktde,
Dat gezicht hield hij vast, dat tergde hem nog, toen hij
thuis was, de lust, die glimt als een lascieven lach uit het
halve duister van vrees en schaamte; hij walgde er van,
maar kwijt worden kon hij het niet, het bleef, het bleef,
als een gezicht uit een droom, zoo dichtbij, dat het soms
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is, of het kolossale afmetingen aanneemt, als bergen tegen een lavalucht.
Het veranderde niet, verstard, maar toch scheen er onmerkbaar iets aan te verglijden en opeens werd hij er
zich onweerlegbaar van bewust, dat het de trekken van
zijn vrouw droeg.
Zijn vrouw.
Ze zat bij hem, boven het witte laken van de tafel, ze
at, ze was rustig, ze glimlachte.
Hij kende niets, dat zoo stil en zoo zuiver was als de
glimlach van zijn vrouw en zoo zou zij geweest zijn, dat
kon niet.
Och kom; hoe was hij dan geweest, hij werd werkelijk
kinderachtig, iedereen kent het begeeren op zijn tijd,
ook zij had het gekend, dat was heel goed en heel na
daar was ze niets minder om, hij hield er mee--turlijk,
ningen op na als een kostschoolmeisje.
Het verhaal van dien middag in het bosch met dien
vreemden kerel schoot hem door het hoofd.
Daar had je het al, toen was zij onder den invloed van
dien lust geweest, dien alle menschen ondergaan, ondergaan moeten.
Dwaze aarde, gekke menschen, die er op leefden, ronddraaiend op haar baan door het heelal, gisteren en vandaag en morgen, zoo was het geweest onmetelijke tij.
den, zoo zou het zijn even onberekenbaar lang.
En hij maakte zich moe met al zijn zeer vreemde gedachten, die wel niemand ter wereld begrijpen zou, die
wel iedereen krankzinnig zou vinden.
Haar kennen, dat was immers niet mogelijk en dat was
nergens voor noodig, dat diende nergens toe.
Hij keek haar aan, ze leek een beetje triest, ze zou het
wel gemerkt hebben, dat hij weer zoo vreemd was de
laatste dagen.
Weer dat gezicht, dat lugubere gezicht, dat verwron-
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gen tusschen angst en glimlach, zulk een laffe begeerte
afglansde en hij liet zich tergen, liet zijn gedachten en

verbeelding maar den vrijen loop, hij was gek en laf, hij
moest zich verzetten en rustig zijn, blij met zijn geluk.
Alleen het lichamelijke was goed in de liefde had hij er
gens gelezen, waar wist hij niet meer; al dat denken was
onzin, alleen het lichamelijke.
Maar waarachtig, daar was zij toch ook te goed voor,
dat wist hij toch ook beter; wat een warboel van hersenschimmen in zijn hoofd, wat een leeg werkende machine zoo'n schedel.
Hij at.
Alleen het geluid van een vork en het bescheiden getik
van de pendule; de kamer was leeg als hij zelf, hij bestond haast niet meer, zijn vrouw was als een wassen
beeld, iets onverschilligs.
Stil nu maar, stil nu maar, geen gedachten, geen gevoel,
zoo is het goed.
Hij zonk weg, zooals je een enkelen keer wel eens bewust in kunt slapen, alleen voor zijn oogen het grijze
venster.
— Zou je niet wat voortmaken, het is al laat, zoo meteen kom je nog te laat op de les.
0; het leven begon weer, dat laat je nooit met rust.
Dat herbeginnen van het leven, als men zonder
wensch is.
Hij is in de slaapkamer, het licht is nog niet aangestoken; de vale, donker blauwende ramen met het grijze
wit der gordijnen aan weerszijden; hij staat er voor, de
handen in de zakken. Nu gaat het licht aan, komt de
kamer vol gelen glans, maar hij kijkt naar buiten naar
het azuren donker boven den tuin, naar de nachtlucht
en de eenzaamheid.
Zijn vrouw kleedt zich uit, hij voelt haar bewegingen
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achter zich, geprikkeld, maar dan herkrijgt hij weer het
gezicht op den nacht, wordt hij weer rustig, koud, onverschillig.
De dagen gaan, de nachten gaan, hij is als een bewus~
telooze in het leven geworden, al de dingen die leefden,
hoe kort geleden nog, zijn nu dood, hijzelf, als hij vroeger was, als kind, als knaap, hij ook.
Hij staat met zijn handen in zijn zakken, lusteloos, te
lusteloos om zich uit te kleeden.
Hij keert zich om, als in gedachten, maar hij denkt
bijna niet.
Zijn vrouw ligt al te bed, haar meisjesgezicht klein
boven het witte laken, een lief gezicht, waarlijk heel
lief; hij kan niet begrijpen, dat hij het niet altijd zoo
aardig vindt; hij glimlacht, zij glimlacht terug.
— Zou je ook niet komen?
— Ja, dadelijk.
Maar even besluiteloos blijft hij staan.
De maan komt achter een wolk uit en schijnt in den
tuin, weer kijkt hij uit het venster.
De rozen bloeien nog altijd.
De tijd gaat door en de gevoelens volgen elkander op
als maan na maan, eerste kwartier, volle maan, laatste
kwartier, alleen kun je ze niet vooruit berekenen.
Hoe zal hij over een maand zijn?
En de menschen, die de jaren in stukjes deelen, die
zorgen voor dit en zorgen voor dat; hij was voorgoed
genezen van het vooruitzien van het leven, van zijn
hoogmoed zichzelf de wet te kunnen voorschrijven, hij
was heel deemoedig geworden, hij wachtte af, of eigenlijk afwachten was het nog niet eens, hij liet zich gaan.
Zwaarmoedig?
Neen; dat was hij niet, hij wist heel goed dat er nog
veel gelukkige oogenblikken zouden komen, maar daar
had hij nu niets aan.
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Kom; hij ging ook naar bed.
Hij kleedde zich langzaam uit, zijn vrouw verroerde
zich niet, zijn oogen zochten haar.
Daar kwam het weer, hij bracht zijn handen aan zijn
hoofd, maar hij kon het niet beletten, die gedachte
overmeesterde hem toch.
Dit had hij niet gezocht, hierom had hij niet met een
heet gezicht zoo menigmaal voor den nacht gestaan,
of hij breken zou van dankbaarheid, dit was het niet,
dat hem de heldhaftige zekerheid gegeven had, of hij,
in haar bezit, de heele wereld zou beheerschen kunnen,
dit was niet de kracht, de moed en de teederheid, die
toen zijn hart deden kloppen, dit was de ontgoocheling,
dit was de leegheid, de ontkenning van alle levens~
waarde.
Hij had gedroomd.
Hij zou haar naar de oogen gekeken hebben, een en al
teederheid, hij zou van haar gezicht afgelezen hebben
de minste blijheid, de minste pijn, den minsten wensch
en wat zag hij op haar gezicht, dat gezicht boven het
witte laken, dat lieve gezicht in den gelen, vertrouwden
schijn van de lamp, een vreemde was ze voor hem, een
poppengezichtje uit een modeblad.
— Kom nu toch.
Hij was klaar, hij stapte het bed in, keek haar aan.
Een bloedgolf schoot naar zijn hoofd, tot in zijn oogen.
Het was nog zoo, het kon niet anders, ze was van hem,
ze moest van hem zijn, met lichaam en ziel, het moest,
het moest.
Hij greep haar vast, ze kreet, ze voelde zijn nagels in
haar schoudervleesch, maar hij hoorde het niet, hij
kende zichzelf niet meer, zijn wil spande zich tot de
hoogste kracht van zijn heele wezen, de tijd dolde om
hen heen, als een duivelsche schimmendans uit de
hoeken der kamer, den tuin daarbuiten, in de omlijsting
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van het venster, als een hard, donker gelaat, dat keek
naar den vergeefschen strijd, naar de schokkende opeenhooping van een krankzinnig streven.
De nacht, over de heele aarde de nacht, doortrild van
de wenschen en de wanhoop van duizenden wezens, als
een gegons en geroep van stemmen en daarboven uit
de kreet, de kreet van den mensch, die omhoog wil
naar het heet verlangde, dat hij raadt, niet kent, maar
dat anders is dan al bet andere, het wisselende, dat vaststaat en blijft, groot, rustig verschrikkelijk.
Zijn zenuwen gespannen tot krankzinnigheid toe, gilt
hij zijn kreet omhoog, als een vergeefsche vuist naar de
nachtlucht, dan valt hij neer, zijn stomgeslagen gezicht
moe op de kussens met groote oogen, zijn hand zoekt
gedachteloos over het dek.
De liefde, inspanning van uiterste krachten tot zelfvernietiging en saamsmelting, die breekt in een snik.
Daarna niets, niets, alleen een roep naar rust.
En de triestheid van dat alles.

Ze zagen elkaar zoo min mogelijk aan.
Dat was zoo al den heelen dag geweest, nu was het
middag, er begon al een lichte mist neer te zijgen, blau
grijs, die de struiken omkleefde.
-wig
Er was een leegte tusschen hen, waarvoor hun blikken
duizelden en die ze toch telkens schuchter zochten, als
de ander niet keek.
Hij voelde zich buitengewoon afgemat en toch had hij
den vorigen nacht lang geslapen, zwaar geslapen, na
de katastrofe.
Ja; dat was het geweest, een uiteenspatting van opgehoopte verwachting, die haast zonder vertrouwen is;
arme vrouw, ze was zoo goed, hij was zoo onberede-
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neerd woest en hartstochtelijk geweest, ze moest erg
geschrokken zijn, of, dat misschien maar even, meer,
erg in hem teleurgesteld.
Maar hij was heelemaal terneergedrukt nu, het zou niet
meer voorkomen.
Zijn oogen zochten de duizelende leegte tusschen hen
beiden en ontmoeten de hare, er gleed een schuchter
schijnsel van bevangenheid door het klare van die
oogen heen, maar toen zag hij dat ze ze niet neer wou
slaan, evenmin als hij de zijne; de hare werden toen vol
van een diepe, smartelijke teederheid. Er is een vergeving zoo groot, dat men onrecht zou doen om deze te
verkrijgen.
Hij zag ze geheel nieuw in het gezicht, zag wat een
vrouw zijn kan aan zorg, aan zoekende, voorzichtige
teederheid, zag de grootheid der vergeving, die alles
opneemt met even pijnlijk trekken der lippen en oogen
en dan wegbergt achter een groote stilzwijgendheid.
De stilzwijgendheid van die donkergehouden vrouwen
sommige oude meesters, alleen het licht--portenva
ovaal van het gelaat in het glanzende donker, dat elk
oogenblik een nieuw gevoel opwekt in den toegenegen
kijker.
Hij zag zichzelf opeens, ook met nieuwe oogen, heel
jammerlijk naast haar, die hem aan kon kijken met dit
verstilde gezicht, dat zooveel, haast zonder inspanning,
te verzwijgen wist, wat hem zichzelf nog armzaliger
-deed schijnen.
Hij werd benauwd van dien blik.
Waarachtig; hij was niet veel waard.
Met een gevoel van opluchting hoorde hij de bel
overgaan.
Dat was een collega, die hem spreken moest.
— Kom maar hier; in den tuin is het prettiger, riep hij
hem toe.
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De collega was een klein mannetje; vol, gladgeschoren
gezicht, kaal; dik, op korte, wat gebogen beenen.
Hij had de gewoonte, als hij iets gewichtigs zei, bedachtzaam over zijn schedel te wrijven met zijn platte
hand, wat, ondanks het komische gezicht, zijn woorden
ernstiger en overwogener deed schijnen, dan ze eigenlijk waren, feitelijk waren ze heelemaal niet overwogen,
ze waren alleen maar gevoeld.
Hij had altijd een zeer bepaald onderwerp te bespreken, maar daar hij niet met de deur in huis wou vallen,
was het onafwendbaar voorbestemd, dat hij alles en
alles behandelen zou, behalve dat enkele, gewoonlijk
zeer eenvoudige, waarom hij gekomen was.
Het doet me genoegen mevrouw, u weer eens te
zien; u weet nauwelijks hoe'n prettigen indruk ik altijd
mee naar huis neem, als ik hier geweest ben, het is hier
zoo- goed, het ruikt hier zoo goed, ik geloof werkelijk,
dat de zon voor uwen tuin het mooiste en het zachtste
licht bewaart, precies in de straat plaagde ze mijn
oogen, tot ik hier in de gang kwam, u weet maar half,
hoe koel het in de gang is, het is er zoo koel, dat je
met genoegen de gedachte in je voelt opkomen, dat
het buiten minstens tachtig graden zijn moet, want dat
je anders onmogelijk zoo heerlijk de koelte van uw
gang had kunnen gewaarworden en hier in den tuin,
hier is het altijd de heerlijkste namiddagstemming, die
ik op heel de wereld genoten heb.
- En toch heeft hij veel van de wereld genoten, zei
haar man.
— Ja; ging hij peinzend door, je kunt je niet voorstellen,
waar ik al niet geweest ben en wat een stemmingen ik
niet doorgemaakt heb, alles wat mijn leven nu prettig
maakt, heb ik, al reizend verworven.
- Dan zal het er wel vreemd uitziek in uw huis.
Neen mevrouw, bijna niets meegebracht, als ik iets
31
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meegebracht had, zou ik al die stemmingen vergeten
en dat zou jammer zijn; ik zou al die kunstvoor
herinneringen, ten laatste als dingen zien,-werpn,
doode dingen, nu kan ik dat alles oproepen, ik hoef
maar over mijn hoofd te strijken en dan zie ik het weer
en, daar ik het niet tasten kan, moet ik het tastbaar
maken, moet ik het laten leven, dat doet een kuriositeit
nooit.
-- U leeft dan als in een droom, misschien leeft u altijd
zoo, zei ze verwonderd.
— Altijd mevrouw, maar dat doet u ook en uw man en
alle menschen, we zien allemaal hetzelfde, maar toch
allemaal anders, we maken er een droom van, die een
schoonen en die een leelijken, die een vroolijken en die
een droevigen en de schoonste oogenblikken zijn, als
we niet alleen weten, maar ook voelen, dat we droomen, omdat zich dan de mogelijkheid opent, hoe schoon
het zijn moet, als we niet droomen.
Hij streek zeer bedachtzaam over zijn schedel.
— Het leven is een raar iets, mevrouw.
Mevrouw lachte, het mannetje lachte ook en hun lach
zwol aan, vol, niet luid toch.
Ze begrepen elkaar uitstekend.
Hij stond er bij en hij begreep er niets van.
— Uw man is nog veel te jong om dat te begrijpen.
Ze lachten weer.
Toen zijn collega weg was, natuurlijk zonder ook maar
aan het eigenlijke doel van zijn komst gekomen te zijn,
zaten ze weer alleen. Zij glimlachte stil voor zich uit en
hij voelde, dat deze vreemde zijn vrouw beter begreep
als hij, dat die beter haar wijsheid en haar teederheid
zag, dat die de macht kende, die haar vroolijk kon maken, wat hij zoo zelden vermocht, omdat hijzelf niet
vroolijk was. Vroolijk zijn; hij voelde zich bevrijd van
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al wat hem gekweld had, vroolijk en waardeerend al
wat hij door haar aan stille vreugde kreeg.
Hij sloeg zijn arm om haar hals, maar voor hij zich tot
haar overboog, kuste zij hem op den mond.
- jongen, zei ze.
Hij voelde zich zoo vrij van alle angst, van elke kwellende gedachte, dat hij haar hoofd achteroverboog en
haar lang aankeek, met een glimlach op het gezicht.
Zijn blik was als een belofte.
Het was gedaan, hij zou haar niet meer kwellen, noch
zichzelve, met al die nuttelooze onrust, daarvoor was
hun bestaan te schoon en te goed.
Hij kuste haar terug op den mond.
DERDE EPISODE

Er zou een kind komen.
Toen ze het hem gezegd had, had hij haar lang aangekeken, voor hij het goed begreep; ze was verlegen geworden onder zijn blik, die nadacht, maar toen het eenmaal goed tot hem doordrong, was hij zoo blij geweest,
dat ze geschreid had van dankbaarheid; hij had haar
vastgenomen bij de schouders en had haar natte wan-

gen gekust.
Ze was een wonder voor hem geworden.
Ze moest telkens weer glimlachen om de jongensachtige bezorgdheid, die hij nu elk oogenblik van den dag
weer toonde voor de toekomstige moeder, dat gaf een
nieuwe, schoone vreugde aan haar verlangen, dat was
als de streeling van een voorzichtige hand en ze had
hem nu liever dan ooit, want ze zag er aan, dat de zorg
voor hem nu voorbij was.
Hij stond wel vaak nog in gedachten, maar als hij dan
opkeek en zij zag hem aan, dan glinsterde het in zijn
oogen en ze wist, dat hij aan hetzelfde dacht als zij.

484

DE LIEFDE

Hij hield van kinderen, maar nog nooit had hij er goed
over nagedacht, nu zou hij er zelf een krijgen.
Wonderlijk een kind te zijn, aan het begin van het leven
te staan, alles nieuw, alle indrukken van gezicht, gehoor,
reuk en smaak geven een onvermengd nieuw gevoel,
ieder ding heeft een ongereptheid, dat het lichtend en
begeerenswaard maakt, heel de wereld ligt te veroveren voor dien onuitsprekelijken blik van het kleine kind,
er zijn nog geen gedachten, geen namen, die de dingen
terugschuiven, alleen het gevoel en het opnemen, het
opnemen van al wat nieuw is telkens en telkens weer,
het eene wonder na het andere.
Hij zou zorgen, dat zijn kind lang kind bleef, dat het
niet te gauw geplaagd werd door gedachten, dat het de
wereld lang, lang nieuw zou zien.
En hij peinsde er over, hoe hij het behoeden zou, voor
wat hem lastig geweest was, het zou worden, wat hij
niet volkomen had kunnen bereiken, een schoon,-zelf
diepvoelend, gaaf mensch.
Dat was de droom van den vader, dat was zoo altijd
geweest, dat zou altijd zoo zijn.
Vanuit het raam zag hij, hoe Hans in den tuin speelde
met den hond, die rond hem heen sprong, telkens happend naar het been, dat de jongen plagend iederen keer
terugtrok, dartel rolde hij soms in het zand, de pooten
omhoog ; het licht speelde om hen beiden heen.
Hij klopte tegen het raam.
Hans keek op.
Kom eens hier, wenkte hij.
En, de hond hem achterna, holde Hans de keuken in,
de trap op.
— Wat is er?
— Ik heb postzegels voor je, ik heb ze gisteren ge
-kregn.
— Laat ze eens zien!
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Hij haalde de rist postzegels onder een boek uit.
— 0! zei Hans.
Het waren er wel een stuk of twintig, natuurlijk heel
mooie. Hans bekeek ze aandachtig, voorzichtig liet hij
ze tusschen zijn vingers glijden, zijn hart klopte sneller,
hij had er een kleur van gekregen.
— Ik had er nog maar twee van, nu heb ik ze haast allemaal, zooveelvan die heeft er niemand op deheele school.
Zijn die allemaal voor mij?
— Ja; ik kan er toch niets mee doen.
-- Dank u wel, mijnheer !
Het was onbegrijpelijk voor Hans, dat een mensch met
die postzegels niets kon doen, maar lang dacht hij daar
niet over na.
— Ik heb een jonge kat gekregen, zou mijnheer die
willen? vroeg Hans in de overstorting van zijn dankbaar hart.
— Neen jongen; hou jij je kat maar hoor.
Hans zette een teleurgesteld gezicht, hij voelde de afwijzing van zijn geschenk, dat hij waarlijk gaarne gegeven
had, een beetje als geringschatting en dat griefde hem.
Mijnheer merkte het.
— Vraag het maar eens aan mevrouw, of die ze niet wil.
Het gezicht van Hans klaarde op.
In een oogwenk suisde hij naar beneden en vloog in het
prieel, naar mevrouw.
Daar scheen het beter te gaan, want een oogenblik later
kwam hij weer te voorschijn.
Ik mag ze geven, riep hij naar boven en hij danste
bijna het poortje uit, om zijn geschenk te gaan halen.
Toenmijnheer beneden kwam, lag de kat al inmevrouws
schoot en Hans stond er stil naar te kijken. Je wist niet
waar hij nu het blijst mee was, met de postzegels, of
met het aannemen van zijn eigen geschenk ; wonderlijk,
goed kind.
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Mevrouw streelde den jongen met haar blik.
r Je bent een goeie kerel Hans, als we een jongen krijgen, moet hij op jou lijken.
— Stil; zei Hans, je moet nooit op iemand zwetsen, als
hij er zelf bij is, want dat is heel vervelend.
En hij holde weer het poortje uit.
4

De dagen waren gegaan, de lange dagen, daarna,
vreemd omneveld, de herfst, die altijd om hem heen had
gestaan als een laat verlangen, als een gemis.
Nu was het winter.
Buiten lag de tuin kaal onder de blauw glanzende, witte
sneeuw en de donker wordende, paarsige lucht, die een
gevoel opriep van wijdheid en eenzaamheid.
Zijn vrouw zat bij de kachel, op haar schoot snorde
de poes.
De schemering in den winter was hem altijd de volkomen eenzaamheid van ieder mensch op zich, zoo sterk
bewust om dat wijde, verstarde land; nu was zijn vrouw
bij hem, ze was moe, ze begon kringen onder haar oogen
te krijgen; ze was wel niet goed, zijn vrouw, ze werd
ook een beetje langzaam, gauw afgemat.
Hij was weer zoo alleen, maar hij wou niet aan zichzelf
denken, aan haar slechts, al leek het wonder van het
kind nog zoo ver.
— je moest wat lezen lieve, dat verzette je wat.
Haar moe gezicht klaarde op.
— Neen, zei ze, ik hoef niet te lezen, ik heb genoeg om
over na te denken, als je dat hebt, hebben boeken geen
zin, je moest alleen wat meer met me praten, dat ik het
niet vergeet, maar jij denkt er al minder aan.
— Ja; zei hij, 't is nog zoo ver, en tot dan leven we alleen maar vooruit.

DE LIEFDE

487

De doodsslaap van den winter keek bij die woorden
van alle kanten de kamer binnen.
Hij ging de verveling tegemoet, te zwak om voortdurend vervuld te zijn van hoop.
Maar in haar groeide het.
Zij hief haar gezicht omhoog; er was geen uitdrukking
haast op te bespeuren, het was leeg en blank van ver
blinde oogen zocht ze het licht, dacht-wachting;me
hij en hij werd ontroerd om het vrouwelijke in die ver
-wachting.
Zij voelde, dat er iets komen zou, zij voelde dat, als
iedereen het voelt, dat het leven eigenlijk iets heerlijks
bewaart, maar, terwijl hij redeneerend dat verlangen
wegpraatte, gaf zij er zich aan over, zonder vragen,
zonder redeneeren, maar vast overtuigd van de waarheid van haar voorgevoel.
Nu was dat het kind voor haar, vroeger was het iets
anders geweest, hij misschien, ze was dus teleurgesteld,
of neen, toch niet, ze nam het geluk met al zijn ongeluk,
ze triomfeerde er over en alle pijn en alle smart ver
niets tegen haar, omdat haar gevoel, haar liefde-mochten
zich nooit verloochende en krachtig stond tegen ieder
bedroevend feit.
Ze had de liefde.
Daar was niet over te praten, dat bleef trots alle geredene , dat was zoo krachtig, zoo oersterk als de ba
natuur.
-rend
En als een openbaring zag hij onze gevoelens, die doorwerkten trots ons verstand, trots onze begripswaarheid,
honderdmaal leugen gescholden, maar overtuigd van
zichzelf.
En zij leefde haar gevoel, zij groeide uit haar sympathie,
zij was een stuk ongerepte natuur en toch wist ze zoo
peilloos zeker wat goed en wat slecht was.
Ja; goed en wijs was ze zonder dat ze redeneerde.
-
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Haast met vereering keek hij haar nu aan; maar ze zag
er zoo moe uit, dat hij medelijden met haar kreeg.
Haar handen streelden gedachteloos de snorrende kat.
Hij stak het licht aan, liet het gordijn zakken, toen stond
hij besluiteloos.
— Ga zitten en neem een boek; dat vind ik zoo gezellig in het lamplicht, als je leest.
Ook hij vond dat gezellig, zoo af en toe opzien van de
bladzijde naar de warme, stille kamer en het zachte licht
en zijn zachte vrouw.
Hij las; haar handen streelden gedachteloos de fluweelen huid van de kat; gedachteloos streek ze opeens te
daar had je het lieve leven aan den gang.
-rugen
Poes blies, klauwde haar over de hand, dater de bloedstrepen opzwollen, bang terugschrikkend, joeg ze de nu
angstige poes van haar schoot, die schichtig rondliep,
want hij, kwaad, omdat hij de gewonde hand zag, wilde
ze telijf; gemiauw, scheldwoorden, dekamer leefde weer.
En zij lachte, lachte werkelijk helder en blij.
Hij zag haar aan, las van haar gezicht zijn heftige,
komische verontwaardiging, toen lachte hij ook, de
poes kroop in een hoek.
Stil was het weer, maar glimlachend boog hij zich over
de bladzijde en zij leek minder moe.
Een langen, warmen avond in het zachte licht, hij las
niet veel, hij voelde zich te welbehagelijk,
Hij kon onmogelijk wat om die vreemde menschen
geven, nu hij zichzelf zoo tevreden voelde.
Af en toe keek hij op, een vluchtigen blik, die bijna
niets zag.
Zijn vrouw huilde, overyloedig vloeiden de tranen haar
over de wangen, maar ze glimlachte toen hij keek.
— Wat is er?
— Niets; kijk maar niet, ik kan er niets aan doen, ik ben
zoo blij.
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Ze snikte.
-- Hoezoo dan?
— Ik zal alles hebben, wat een vrouw hebben kan,
zei ze.
Dat begreep hij niet.
Ze was zoo ver van hem, zoo ver, vreemd; wat hij
nooit zou gedacht hebben, daarom juist hield hij nog
meer van haar.
Ze was ziek ; ze had zachtjes gekreund in den nacht en
nu in den morgen ging hij door het grijze licht naar het
gymnasium, met die herinnering in zijn hart, als een
stille blijheid, want hij had de gave van troosten gekregen.
Hij was verrast, hoe anders het leven allengs werd dan
hij altijd gemeend had, en met een lach in zijn oogen
keek hij naar de boomen op den singel, die reeds uit
begonnen te loopen en die toch zoo triestig waren in
den mist, keek hij naar de zorgmenschen, die met een
bitter gezicht om het slechte weer zich naar hun kantoor haastten.
Hij had lang wakker gelegen, meenende dat ze al sliep
en opeens had hij haar gehoord, erg geschrokken.
— Wat is er?
Haar hand had de zijne gezocht en ze had niets gezegd.
-- Zeg het dan toch.
Maar ze was blijven zwijgen.
Het leven is werkelijk heel anders dan ooit een mensch
meent.
Hij had zijn hand losgemaakt en haar haren gestreeld,
haar oogen waren weer dichtgegaan en terwijl zijn
vingers over de zachtheid van haar haar heengleden,
had hij de goedheid van het leed gevonden.
Dit weet iedereen, doch niemand durft het zich vol-
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komen bekennen, het brengt de menschen bij elkaar en
hij wist, dat ze nu de pijn lief had om zijn hand op haar
hoofd.
En ook hij had haar pijn lief, omdat hij nu troosten kon,
omdat dit zulk een vreemd genot is, ook om zijn schijnbare onzelfzuchtigheid.
Troosten is de eenige waarachtige hoogmoed van den
mensch, dacht hij.
Hij had zich boven haar gevoeld en begrepen, dat hij
nu werkelijk iets gaf, dat waarde had.
Het scheen als een wit licht in den nacht.
En een oude gedachte van al die menschen, de ontelbare, die toch allen hun leven droegen en hun tobbende
hersens, al de velen, die leden, nu, op de wijde aarde,
in dezen nacht, al, die hun smart in hun hoogmoed ver
geslagen hun tranen gaan lieten, al die-kropten,aldi
wanhopig biddend hun handen onbewust omhoog hieven, kwam als een niet te ontwijken heerlijkheid voor
zijn geest en hij voelde een diepe zucht wellen om te
troosten en zich weg te geven, geheel, zonder voorbehoud, juichend van geluk.
Het leven was allengs anders geworden en het was
anders dan ooit een mensch dacht; nu meende hij het
zoo, misschien morgen al, zou hij het weer niet zoo
meenen, maar hij voelde, dat hij langzaam ging naar een
dieperen onderstroom, zijn gevoelens verdiepten zich,
zijn handelingen, hij zou zeggen, minder overdacht,
werden vast en zeker.
Hij schrok; hij begon op haar te lijken, dacht hij en dit
was voor hem zulk een verrassing, dat hij onbewust
zachtjes zingende het gebouw intrad.
De kinderen zaten al een uur in de klas.
Even het rumoer, dat noodwendig behoorde bij het
wisselen van leeraar en dan, zoodra ze zijn stem hoor
stil; zijn stem klonk opgewekt,-den,washtr
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uitnoodigend tot belangstelling, en de belangstelling
kwam er.
En terwijl hij sprak overzag hij ze, de meisjes en de jon
opgeschoten, met levendige oogen, nu hun aan--gens,
dacht gespannen werd; hij zag er de bedwongen kracht
achter van die jonge hersens en die jonge lichamen.
De jeugd, dacht hij en hij voelde de kracht van de komende lente in zijn bloed, als zij.
De jeugd, de krachtige beweging naar de toekomst, onbestemd, maar daar dachten ze niet aan; het werken
om het werk.
En hij voelde de groote dankbaarheid voor de eeuwig
barende aarde, nutteloos leek dat eeuwige streven voor
de tastende gedachte misschien, maar zoo zeker, zoo
goed voor het gevoel en hij geloofde aan hen en aan de
toekomst, zooals zijzelf dat deden.
Hij kon, al sinds een tijd wondergoed met hen opschieten ; ze vonden hem een vreemden kerel, gesloten als
hij was, maar langzamerhand hadden ze eerbied voor
hem gekregen.
O vrouw, dacht hij bij zichzelf, dat doet de sympathie,
de sympathie alleen.
De lente maakte de struiken al lichtgroen en de lucht
was zachter, de menschen waren onrustiger, ook al wis
ze het niet; het was de herleving als altijd, de eeuwi--ten
ge wederkeer en hij proefde er den scherpen smaak van
met een duizeligheid in zijn hoofd.
Zijn vrouw zat in het licht; ze had diepe, blauwe kringen onder haar oogen, die daar boven lagen weggedoken, smeulend van verlangen, zoo het scheen; haar
mondwas moe van uitputtende, te vaak herdachte hoop.
Het kind zou gauw komen.
En het zou opgroeien, zoo dacht hij, het zou grooter
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worden, volwassen, tot het verwonderd, als hij nu, den
dwazen wederkeer der seizoenen zien zou en van de
loomheid van den zomer droomen.
Waartoe?
Het zou zich in het leven gooien, dat hem moe weer in
zichzelf terugwerpen zou, als een zee, om na te denken,
mistroostig, en terug te gaan naar het leven, dat hem
weer aan zichzelf weerom zou geven.
Waartoe?
Ze dacht misschien, dat hun jongen iets meer zou zijn.
als een ander, dat hun jongen, bovenmenschachtig, ten
slotte de wereld eens veroveren zou; kom, kom; hij zou
zijn als iedereen, dikwijls een walg aan zichzelf hebben
en aan al zijn tobberij, maar daar was niets aan te doen,
komen zou hij toch, zoo zeker als nu de lente weerkwam
en hij zou zijn leven leven, het leven van honderden en
duizenden gelijken, allen menschen toch maar en de af
stand van den kleinsten tot den grootsten was, goed
beschouwd zoo klein, het vernisje ontwikkeling, boven
weinig genotvol, was zoo'n pietluttig on--dienogz
derscheid.
Maar komen zou hij toch en leven, daar hielp al dit ge
niets aan.
-jerim
Waartoe?
En zij dacht; welneen, zij dacht niets van dit alles, zij
zou haar jongen nemen als hij was en wat daasde hij
van een jongen, het kon evengoed een meisje zijn, dat
was niet te bepalen vooraf, nietwaar ?
Hij lachte om zijn dwaasheid.
God en als het een meisje was, dan was dat allemaal heel
anders, dan kwam het er niet op aan, wat ze dacht, dan
ging het er maar om wat ze voelde en misschien was,
dat voor een jongen ook het noodzakelijkste, wat hij
voelde.
Na zijn ontgoochelend geredeneer, verwonderde hij
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zich weer eens, hoe weinig hij in die stemming zichzelf
was; begreep hij ook, dat hij zich toch langzamerhand
vinden zou, als hij was, zooals nog niet lang geleden,
toen zijn vrouw zich een nacht zoo ziek had gevoeld.
Ze had haar handen in den schoot, ze keek, dat bleek,
altijd eendere gezicht met de diepliggende, smeulende
oogen nu.
Hij voelde de onrust en de koorts van de lente voos
onder zijn huid en terwijl hij in den spiegel keek, zag hij
hoezeer zijn oogen op de hare leken, ook weggedoken
in de kassen, ook smeulend, een zieken, donkeren, verlangenden blik.
In de kamer den doordringenden geur van jasmijntakken en de zon daarbuiten, de lauwe zon, die glansde
van de bleeke lucht omlaag, met een schitterschijn, als
de droom van een jong meisje.
Hij voelde een onberedeneerde begeerte en een zalige
moeheid en den lust tot een dwaze geestdrift om het
keerend seizoen.
Zijn vrouw keek met het bleeke, altijd eendere gezicht,
vol verlangen en hij zuchtte diep, dat zijn lichaam
beefde.
Teederheid en hartstochtelijkheid; geestdriftig elkaar
en de wereld aan te zien in den schijn van zijn koortsige
oogen, in een droom over de aarde te gaan, dat was
misschien het eenigste.
Zijn vrouw stond op, hij stond naast haar en keek haar
in de diepe oogen, hij voelde de onrust en de koorts
van de lente voos onder zijn huid.
Hij hield haar vast omklemd in zijn omhelzing en kuste
haar; teederheid en hartstochtelijkheid, het leven om
het leven.
Hij had beloofd niet boven te komen voor het afgeloo-
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pen was; ze had wellicht gedacht, maar niet gezegd,
dat het hem te zeer aangrijpen zou.
De dokter was er al; boven een gedempt geluid van
schreden, zacht gepraat, af en toe een onderdrukten
kreet.
Hij zat hier voor een boek, dat hij trouwens niet zag en
rookte sigaretten, de eene na de andere, wat hij trouwens niet wist.
Het was de verwachte dag, daar boven kwam het kind,
Hij was erg bleek, zijn lippen beten zich vast op elkaar.
Het zou goed gaan, hij hoefde zich niet bang te maken,
dacht hij, maar hij overreedde zich niet.
Alweer snerpend een weggedrukten kreet.
Dat vlijmde telkens door hem heen; hij krampte zijn
handen tot vuisten, maar hij kon niet stil blijven, terwijl
zij daarboven pijn leed en onrustig liep hij de kamer op
en neer.
Als hij nu maar eens iets wist, maar niemand kwam.
Nu liepen ze rond, vlugger zou hij zeggen; hoorde hij
haar weer.
Of dat nooit ophield; hij had zijn zakdoek in zijn hand,
frommelde hem weg tusschen zijn vingers, hij kreeg bijna
de tranen in zijn oogen, zoo heftig hield hij zijn tanden
opeengeklemd.
Waarachtig hij kon goed begrijpen, dat de man, die
naast hen woonde, in de huiskamer piano gespeeld had,
terwijl dat boven hem gebeurde, het was om gek te

worden.
Hij stond voor het raam, maar hij zag niets van wat
buiten gebeurde, hij luisterde slechts; weer dat gestommel en toen opeens, hard, een gil.
O god!
Het gekreun hield aan, werd toen stiller, stil.
Wel nog zacht gepraat en geloop, maar haar hoorde
hij niet meer.
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Hij wist niet wat hij dacht, hij voelde zich ellendig van
onzekerheid. Als nu maar iemand kwam; hij ging weer
zitten voor zijn boek.

— In den morgen toog hij uit; licht waren de bosschen
van groen en de hemel schitterde; hij wist; dat hij optoog naar de schoonheid, 'die hij altijd als de zijne voorvoeld had en die wonen moest daar heel ver achter de
bleek blinkende kim.
Hij las het werktuigelijk, zonder den zin ervan te begrijpen, werktuigelijk draaide hij enkele, onbewust doorloopen bladzijden om.
Wat zat hij hier te doen; hij wachtte toch of er niemand
komen zou.
Doch niemand kwam.
Hij wist niet hoe lang hij er wel gezeten had, voor de
deur openging en de verpleegster binnentrad.
Maar toen was het, of opeens weer al zijn bloed naar
zijn hoofd schoot; hij sprong op van de tafel en greep
de verpleegster bijna vast.

— Hoe is het?
— Het is een jongen.
— Ik vraag, hoe het met mijn vrouw is, schreeuwde hij
bijna terug.
— Goed, heel goed, antwoordde de verpleegster nu.
Hij vloog de trap op, maar. aan de deur van de slaapkamer stond hij opeens stil.
Vrouw, dacht hij, vrouw!
Voorzichtig maakte hij de deur open en op de teenen
kwam hij binnen.
Daar lag ze, ze was zoo wit als een doode, ze had de
oogen dicht, maar ze ademde en hij beefde van vreugde
toen hij die op en neergaande beweging zag, de beweging van het leven, ze ademde en haar gelaat was zoo
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zacht als hij het nog nooit gezien had, ze sloeg de oogen
op en glimlachte.
- Een jongen, fluisterde ze.
Behoedzaam kuste hij haar.
Daarnaast in de wieg, die hij nu eerst zag, lag het lee~
lijke vodje van een kind.
Het licht stroomde de kamer binnen, het glansde op het
bed, op de wieg, op den kalen schedel van den dokter
en hij bekeek het nadenkend, zoo schoon het viel op
een hoek van de gepolitoerde kast.
Het was afgeloopen, goed afgeloopen; hij kon zich zijn
geluk nog niet voorstellen, viel op een stoel, de handen
op zijn knieën, maar zijn gezicht was dwaasblij.
De dokter sprak tegen hem, gedempt, maar hij hoorde
maar af en toe een woord, knikte maar; het was goed,
het was allemaal goed, hij wist het wel en hij keek naar
het op en neergaan van het dek op haar regelmatige
ademhaling.
Toen voelde hij de hand van de verpleegster op zijn
schouder.
— Zou u niet wat gaan eten?
— Ja; dat zal ik zeker doen.
Maar hij verroerde zich niet en waarachtig, hij glimlachte met zichzelf, de tranen rolden over zijn wangen.
O de zon, de zon in de kamer, op het bed, op een hoek
van de kast, in de brilleglazen van den dokter en op zijn
kalen schedel.
Geluidloos lachend rees hij omhoog.

Het kind werd grooter, het werd meerdere malen ge
werd grooter en zwaarder.
-wogen,ht
Het was een heel gewoon klein kind en hij was een gewoon mensch, die dat alles aanzag met belangstelling,
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met genoegen zelfs; de tijd van toen hij anders dan
een ander zijn wou, was nu tamelijk wel overwonnen.
Hij zat schriften na te kijken met geen bijzondere belangstelling, maar hij had dat al zoo dikwijls gedaan,
dat hij de fouten, haast zonder opletten bemerkte, als
ieder leeraar, die vertalingen na te zien heeft.
De quintessens van het leven, zooals hij die vroeger had
willen abstraheeren, alle schoone dingen bijeen in een
smaakvol verband, het anderszijn dan een ander tegen
elken prijs, om zich een beetje te kunnen bewonderen,
dat leek hem nu zoo'n onzinnige mechaniek toe, dat hij
stilletjes glimlachte.
Hij was een gewoon mensch, die niet te veel redeneert,
die werkt en afwacht.
De zon viel op zijn gezicht en hij keek peinzend naar
buiten.
De zomer zou nu wel gauw komen, de boomen zwaar
van loof en de hitte en de luiheid van de achtermiddagen ergens op de hei, dat je de aarde voelde en de
avonden, als het stil werd en de hemel groen; de aanblik der aarde, merkte hij nu eerst goed, had hem steeds
veel ontroeringen geschonken, de velden, de bosschen,
een blinkende lucht of een wolk konden hem treffen als
een schoon, bewogen menschengezicht, de aarde was
een gezel van alle menschen, rustig, gesloten in zijn onverstoorbaarheid, diep.
Dat was iets van de quintessens, maar hier was het geen
toezien alleen, hier was het beleven, leven.
En dan zijn vrouw en dan het kind, het werd een goede tijd.
Als het geluk en de waarde van het leven niet in eenvoudigheid te bereiken waren, dan bestonden ze niet;
maar ze waren er; zijn vrouw, het kind en hij, dat waren de drie vertegenwoordigers van alle menschen, een
gezin dat was de heele wereld en van alle kanten kwam
32
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naar hen wat de wereld geven kan, iedere vreugd, iedere
smart, die waarachtig zijn; het leven, het leven op de
aarde, die van hen was, die zich spiegelde in hen en allerlei gevoelens, het verborgene leven, losmaakte.
De komst van telkens nieuwe uitzichten, nieuwe ver
doorwrocht van teederheid en vreugde en-wachtinge,
leed en hartstochtelijkheid en den opbloei van een
nieuw leven naast hen.
Kijkende, leerende zou hij veel van zijn jongen leeren,
zou hij den samenslag, de ontwikkeling van gevoelens
en begeerten zien, zou hij dieper in zichzelf doordringen
en daardoor ook zou hij dat vreemde wezen, dat zijn
vrouw was, beter leeren begrijpen.
De jaren zouden hen beiden dichter en dichter bij elkaar
brengen en hun jongen en de kinderen, die nog konden
komen, zouden onder hun oogen opgroeien.
Zij zouden ernstig en blij zijn van veel zorg samen, en
hun kinderen, hoe onstuimig hun karakter misschien
wezen mocht, zouden goed zijn.
Hij stak een sigaret op en rookte met genot, terwijl hij
den rook nakeek; hij deed niets meer.
Even later kwam zijn vrouw binnen.
— Kom je niet beneden zitten; hij slaapt.
— Ja; ik ga mee.
In de huiskamer, bij de tuindeuren, stond de wieg in het
licht.
Zij boog zich over het slapende kind heen en werd niet
moe te kijken.
Hij stond er bij en keek ook, maar niet alleen naar het
kind, ook naar zijn vrouw; de zon viel op haar haar, dat
glansde en liet de teerheid van haar huid zien.
Ik ben zoo blij, zei ze.
En met dien glimlach op het gezicht was ze zoo jong,
zoo jong, als toen ze pas getrouwd waren, de ernst,
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dien hij later zoo vaak gemerkt had, was nu niet te zien
bijna; ze leek een meisje, dat heel blij is met een ver
een feest over enkele dagen, een ontmoeting-wachting,
morgen.
Ze waren weer vol verwachting allebei; terwijl hij haar
gezicht tusschen zijn handen nam en haar kuste, voelde
hij, dat ze opnieuw gingen naar de toekomst, als alle
menschen dat doen, telkens en telkens weer.
Het geluk was er nog niet, dat kwam eerst morgen, zooals het geluk dat altijd doet en morgen, dat was het
kind.
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J. WELDERS
De uitspraak, dat veel meer dan de oorlog, de overweldigingsvrede verantwoordelijk moet worden gesteld
voor de ramp van Europa's ondergang, is bijna tot gemeenplaats geworden. Het besef ervan heeft de geesten hier en daar tot opstandigheid gebracht en aan
profetische woorden over het gevaar voor Europa's
toekomst heeft het in den laatsten tijd niet ontbroken.
Maar het verval, dat de intellectueele en zedelijke
krachten van ons werelddeel sloopt, heeft belet, dat uit
die geesteshouding van enkelen een verlossende daad
kon worden geboren. De kracht tot regeneratie, de
scheppende fantasie, die door een kosmisch levensbeginsel over de chaotische verwarring vermag te zegevieren, ontbreekt ons en zoo drijven wij steeds verder af
naar den oceaan van verwording, waaruit geen redding
meer mogelijk is. Wanneer, nochtans, telkens en telkens
weer een hartstochtelijk protest wordt geuit tegen de
noodlottige overwinnaarspolitiek, dan is het omdat die
politiek zich hult in het priesterkleed der rechtvaardig~
heid en daardoor in het Europa van onze dagen een
leugenatmosfeer schept, die de geesten afstompt en de
strijd voor Europa's opheffing bemoeilijkt. Men weet
het: tegenover de verwijten van een brute machtspolitiek en van een onduldbare minachting voor zedelijke
rechten wijst de overwinnaarsgroep steeds met een
zekere verontwaardiging op de opgelegde, maar, wat
de betaling betreft, nog steeds niet tot uitvoering ge-
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komen schadeloosstelling. Alle daden van geweld, alle
daden van matelooze willekeur, die Europa tot ontbinding en de Europeesche menschheid tot vertwijfeling
brengen, vinden aldus hun verklaring en rechtvaardiging en een kritiek erop beteekent niets meer of minder
dan een beleediging van de majesteit van het Recht.
Duitschland, toch, heeft, te midden van een vreedzame
wereld, een greep gedaan naar de macht en daarmee
den grooten oorlog tegen de hoeders van gerechtigheid
en beschaving ontketend. De schade, welke het daardoor aan zijn bestrijders heeft toegebracht, is het zedelijk verplicht te betalen. Zoolang die betaling niet is
geschied, zoolang zijn onrecht en misdaad ongestraft
gebleven. De oorlogsschatting, aan Duitschland opgelegd, draagt daarom niet alleen het karakter van een
materieele schadevergoeding, zij is veeleer, ook door
het namelooze leed, dat ze het Duitsche volk toebrengt,
te beschouwen als een boete voor gepleegd verraad
aan de heiligste rechten der menschheid. Het geschonden geweten der menschheid zelf eischt die straf, en
Duitschland is er toe veroordeeld krachtens een vonnis,
door het tribunaal van de naties der wereld uitgesproken.
De theorie is eenvoudig, maar ze is niet juist wijl de
praemisse niet deugt. Duitschland's uitsluitende schuld
aan den oorlog is niet bewezen en de gronden, waarop
het tribunaal der wereld Duitschland als vredesverstoorder heeft gebrandmerkt, zijn nooit openbaar ,gemaakt. Het verzoek daartoe is zelfs hooghartig van
de hand gewezen. Op een vraag, indertijd gesteld door
den leider der Duitsche vredesdelegatie Brockdorff —
Rantzau, hoe de commissie, die door de geallieerde en
geassocieerde mogendheden was gevormd tot onderzoek van de schuldvraag, tot haar befaamde conclusie
van Duitschland's uitsluitende schuld aan den oorlog
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was gekomen en daardoor Duitschland had gestooten
buiten de zedelijke gemeenschap der volken, luidde
het antwoord van Clemenceau, den president der
vredesconferentie: „En réponse nous avons
1'honneur de dire que les Puissances Alliées et Associées considèrent les rapports
des Commissions, instituées par la Conférence de la Paix comme des documents
d'ordre intérieur qui ne peuvent vous étre
trans mis." Hiermee was een juridische en zedelijke
kwestie door een machtswoord beslist en was aan het
verdrag van Versailles de rechtsbasis ontnomen.
Het is echter gewenscht zich duidelijk te maken, dat
dit alles voor de practijk der overwinnaarspolitiek van
weinig beteekenis is geweest. Duitschland was verslagen en het moest zich voegen naar de eischen van
de overwinnaars, onverschillig of die eischen al dan
niet zedelijk waren gerechtvaardigd. De uitspraak
omtrent de schuld was slechts de bedriegelijke tooi,
waarin de willekeur kon schuil gaan. Ook wanneer
de bedriegelijkheid van dien tooi kon worden aangetoond, bleef de willekeur onaangetast. In het Europa
van onze dagen, waarin de gewapende macht de wetten dicteert, die ieder op straffe van ondergang heeft
te gehoorzamen, kan de rechtsschending niet worden
bestreden. De Volkenbond, zelf een veile en corrupte
macht in de handen der overwinnaars („the evil thing
with the holy name", zooals hij in Amerika wel wordt
genoemd), is daartoe niet bereid en niet bij machte en
aangezien geweld met geweld slechts gekeerd kan
worden, is de tijd voor de inperking van de willekeur
nog niet aangebroken. De rechtsbasis, met andere
woorden, moge ondeugdelijk gebleken zijn, de oorlogsschatting, als schadeloosstelling gecamoufleerd, bleef
niettemin gehandhaafd. En aangezien het bedrag van
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die oorlogsschatting in het vredesverdrag niet is ge
hadden de staatslieden en de volksleiders de-noemd,
vrije hand om met fantastische milliarden een ijdel,
schoon niet ongevaarlijk spel te spelen. Als een tooverpaleis uit de Duizend en een nacht, zoo liet men voor
de oogen van het gefascineerde volk de fabelachtige
milliarden glanzen en schitteren, en als een flonkering
van de onverbiddelijke gerechtigheid, die het Woord
tot Vleesch zou maken, was daar het scherp gewette
zwaard, dat de betaling van de alle grenzen der ver
te buiten gaande geldsom zou waar--beldingskracht
borgen. Aldus werd een mentaliteit geschapen, die al
te gemakkelijk geneigd was de fantasie voor werkelijk~
heid te nemen of althans voor verwerkelijking vatbaar
te achten. Niets, trouwens, scheen gerechtvaardigder.
Duitschland was onmachtig. Moest het dan niet, met
of zonder protest, elk bedrag als te betalen oorlogsschatting accepteeren? Inderdaad scheen het dan
ook volkomen geoorloofd elke grens voor de uitbundige fantasieën te loochenen. De grens, immers, lag
daar, waar de macht der overwinnaars niet meer reikte,
en aangezien die macht de geheele aarde omspande,
was de grens niet meer van deze wereld. Fabelachtig
zijn dan ook de bedragen, welke in dien tijd, de eerste
maanden na de onderteekening van het vredesverdrag,
worden genoemd en die als een schitterend geschenk
het volk als prijs voor zijn offers worden aangeboden.
Zelfs een deskundige als de Fransche minister van
financiën Klotz meende het bedrag der schadeloosstelling veilig op 375 milliard te mogen stellen. Het is ook
in dien tijd, dat de idee wordt geboren om in Midden Europa het Duitsche slavenvolk te creëeren, dat, prijs
gegeven aan de willekeur van zijn West-Europeesche
meesters, met de militaire rijzweep gedwongen zal
worden zijn arbeidskracht te geven voor de verrijking

504

DE GRENZEN VAN HET GEWELD

van de overwinnaars, en zulks gedurende zoo vele
jaren, dat zelfs aan den horizont van het huidige geslacht het licht der vrijheid nog niet opdoemt. Keynes

heeft daartegen een dringende waarschuwing geuit: wij
weten niet, zoo zegt hij, welke gevolgen een dergelijke
situatie met zich zou sleepen; wij hebben in de moderne
geschiedenis immers geen voorbeeld van een volk van
blanken, dat tot slaven is gemaakt, en kunnen dus niet
vermoeden hoe zulk een volk op een dergelijken onwaardigen toestand zal reageeren. Na deze uitspraak
van Keynes heeft de wereld veel kunnen leeren. Maar
indien wij al hebben leeren beseffen, dat een weerlooze
industrieele bevolking in het zoogenaamd lijdelijk verzet
een sterker wapen heeft dan velen konden vermoeden,
zeker is het, dat wij de slavenhoudersinstincten der
West-Europeesche volken en de nagenoeg onbeperkte
mogelijkheid om een bajonettenpolitiek te voeren, sterk
hebben onderschat. In zooverre is Keynes' pessimisme
ongegrond gebleken.
De overwinnaars, intusschen, waanden zich veilig ach
hun muur van militaire machtsmiddelen. Een bere--ter
kening van de door hen geleden schade werd opgesteld
en in een nota verwerkt. Die berekening, welke later
een felle kritiek had te verduren wegens haar exorbitante schade - calculaties, is een document van een waarlijk verbijsterende geestesgesteldheid. Een grotesker
schouwspel van minutieuse becijfering ter bemachtiging
van een fantastische prooi heeft de wereld wel nooit
gezien. Hier sloeg de ernstige en waardige nauwgezetheid in haar tegendeel om: ze werd tot een pathos voor
becijferde eerlijkheid, die nog meer den lach dan de
verontwaardiging opwekte. Behalve de fr. 2182 milliard
van Frankrijk, de fr. 70 milliard van Engeland, de fr. 73
milliard van Italië en de fr. 362 milliard van België (alles
hier in ronde getallen genoemd), paraisseeren als posten
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op de nota o. a. nog: Peru met £ 56.236 plus fr. 107.389;
Siam met 9.179.298 goudmark plus fr. 1.169.821; Haïti
met $ 80.000 en fr. 532.593; Brazilië met £ 1.216.714
plus fr. 598.405; Liberia met $ 3.977.135. Men ziet:
waanzin met methode! Een dergelijke overwinning van
zakelijke preciesheid en administratie-techniek is blijk-

baar aan onze twintigste eeuw voorbehouden geweest.
De overwinnaars wisten wat hun te doen stond. Bij
besluit van 29 Januari 1921, te Parijs genomen, werd de
Duitsche oorlogsschatting, na al de reeds geschiede of
nog te geschieden amputaties op het grondgebied van
den overwonnen vijand, vastgesteld op 226 milliard
goudmark (1 goudmark is op het oogenblik circa 10.000
papiermark!) De betaling werd als volgt bepaald:
2 annuïteiten van M. 2 milliard (1 Mei'21 — 1 Mei'23).
3 id. id. „ 3 „ (1 Mei'23-1 Mei'26).
3 id. id. „ 4 „ (1 Mei'26-1 Mei'29).
3 id. id. „ 5 „ (1 Mei'29~ 1 Mei'32).
31 id. id. „ 6 „ (1 Mei'32 —1 Mei'63).

Boven deze 226 milliard, die Duitschland, afgescheiden
nog van restituties, kosten voor bezetting, commissies
enz., had te voldoen, moest Duitschland zich verplichten
42 annuïteiten, te beginnen 1 Mei 1921, te betalen, ge
aan 12 pct. van de waarde van den Duit--lijkstande
schen uitvoer in elk dier 42 jaren.
Met dit voorstel is het drama der „vergoedingskwestie"
geopend. De overwinnaarsgroep had het opgesteld,
Duitschland had te betalen. Mocht het onwillig blijken
dan zou hef zwaard voor de prompte betaling zorg
dragen. Maar nu verhief zich in Europa, dat hoe langer
hoe meer de basis van zijn levensbestaan zich zag ontzinken, een macht tegen de gepantserde vuist van het
geweld, die sterker was dan deze: de wetten der economie, die, o wonder in dezen tijd van willekeur, door
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geen dictaat zich ter zijde lieten schuiven. De overwinnaars, die voor alles oog hadden, behalve voor dat
eene: hoe de economische levensmogelijkheid van het
verminkte Europa te waarborgen, weigerden aanvankelijk met die nieuwe, in haar geduchtheid nog onbegrepen macht rekening te houden. Zij durfden het bestaan dier wetten te tarten en te negeeren. Het eenige
echter, dat zij daarmede bereikten, was een steeds verder om zich heen grijpend proces van verarming. Europa werd een oord van verschrikking, een woestijn van
ellende en honger. Het is de tragische schuld der overwinnaars, niet te hebben begrepen, dat zij door hun
Shylock-politiek de bijl legden aan de wortels der
Europeesche volkswelvaart en ons werelddeel prijs
gaven aan de machten van anarchie en ontbinding.
Slechts zeer langzaam dringt dit besef door, maar het
kwaad is reeds te ver, dan dat het, naar wij vreezen,
anders dan door wapengeweld kan worden opgeheven.
Trouwens, nog steeds wordt, met name door Frankrijk,
in de schadeloosstellingspolitiek het levensbelang van
Europa bij de imperialistische idealen van de eigen natie
achtergesteld. Onder het mom van die politiek heeft
Frankrijk ons werelddeel tot chaos verbrijzeld en belet
het de kristallisatie van een nieuw Europa. Zelf in een
positie, die niet ver is van het financieel bankroet, vreest
het een regeling, welke zijn financiën zou kunnen herstellen, omdat een dergelijke regeling niet vereenigbaar
is met de bestendiging der chaotische toestanden, welke
voor die Fransche machtspolitiek een onontbeerlijke
voorwaarde is. Zoo is de geschiedenis der schadeloos
geschiedenis van het onmachtig ver--stelingpokd
weer der verzwakte Europeesche menschheid tegen
den wurgenden greep van het Fransche militairisme.
Dat hierbij Europa de verliezende partij zal zijn, althans
voor de eerste decenniën, is nauwelijks te betwijfelen.
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Het is niet onze bedoeling de historie der schadever-

goedingspolitiek te schrijven, zooals zij door de mogendheden in tallooze conferenties sinds de boven gememoreerde Parijsche besluiten is gemodi$eerd en gewijzigd. Ook zullen wij niet spreken over de diverse
vaststellingen der schadeloosstellings-bedragen, welke
telkens gematigder werden en telkens een duidelijker
getuigenis aflegden van het feit, dat de overwinnaars
in de noodzakelijkheid verkeerden gestadig achter~
uit te wijken, gedreven als zij werden door den nood
onder hun eigen landgenoten, die, als een gevolg van
het negeeren der economische werkelijkheid, geteisterd
werden met de plagen van werkloosheid en verarming.
Waar wij alleen op willen wijzen, is op de omstandigheid, dat de schadeloosstellingspolitiek der overwinnaars door haar onvoldoende economische fundeering,
gedoemd was ineen te storten.
De gecompliceerdheid van de verhoudingen, waaronder wij in de moderne maatschappij leven, maakt
een schijnbaar zoo eenvoudige zaak als het opleggen
van een oorlogsschatting aan een overwonnen en weerloos land tot een uiterst moeilijke kwestie. Zelfs in 1870,
in verhoudingen die vrij wat eenvoudiger waren dan
die waarin wij thans ons bevinden, zijn de kwade gevolgen van de door Duitschland van Frankrijk geheven
oorlogsschatting niet uitgebleven. Voor Frankrijk zelf
was het opbrengen van de geeischte som weinig bezwaarlijk : de oorlog had kort geduurd, het land kwam
nagenoeg intact uit den oorlog en het was bovendien
in bezit gebleven van zijn volle souvereiniteitsrechten,
zoodat het bij de geldgevers nog volop crediet genoot.
Duitschland echter ondervond de gevolgen van zijn
overwinnaars-hoogmoed. Het kreeg plotseling de beschikking over formidabele geldmiddelen, welke buiten
elke verhouding stonden tot de kapitaalbehoeften van
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het nog betrekkelijk weinig ontwikkelde bedrijfsleven.
Die overvloed van kapitaal prikkelde tot speculatie en
hoogst speculatieve bedrijfswerkzaamheid en gaf aan
het bedrijfsleven een zoo plotselingen, fellen, doch
voozen bloei, dat het door zijn eigen koorts werd gesloopt en in de hevige crisis van 1873 tegen den grond
werd geslagen. Wat hier de aandacht verdient is het
feit, dat niet het betalende, doch het ontvangende land
de onmiddellijke schadelijke gevolgen van een politiek
van brandschatting had te verduren, een feit, zoo opvallend en zoo fascineerend, dat later enkele Engelsche
schrijvers er toe gekomen zijn zelfs de mogelijkheid van
een oorlogsschatting, welke van voordeel zou kunnen
zijn voor het ontvangende land, te betwisten en te ontkennen. Ook op dit gebied, zoo moest hier de conclusie
luiden, was geven zaliger dan ontvangen. Of, en in
hoeverre, deze zienswijze op juistheid aanspraak mag
maken, blijve hier buiten beschouwing. In ieder geval
bleek een politiek om een overwonnen vijand tot het
opbrengen van een oorlogscijns te dwingen, meer en
grooter moeilijkheden in zich te houden dan men aan
vermoedde.
-vankelij
De overwinnaars van 1918 stonden dus bij de bepaling
van de „schadeloosstelling" voor een zeer lastig probleem. Niet dat het hun tot nog toe niet is gelukt de
moeilijkheden onder de knie te krijgen, is dan ook het
groote verwijt, dat tegen de samenstellers van het
vredesverdrag en de tollenaars der oorlogsschatting
met reden mag worden gericht, maar dat zij die moeilijkheden bewust hebben genegeerd, of, wat ten minste
even minderwaardig is, die moeilijkheden voor eigen
machtspolitiek hebben misbruikt. De groote fout bij
het bepalen van den aan Duitschland op te leggen
oorlogscijns is de overweging geweest, dat Duitschland's productie-capaciteit ongeschonden was geble-

DE GRENZEN VAN HET GEWELD

509

ven. Deze overweging was al feitelijk onjuist wijl aan
het Rijk groote en zeer rijke gebieden waren ontnomen, aan zijn burgers aanzienlijke buitenlandsche
beleggingen en bezittingen waren ontroofd en de productiviteit, door psychische oorzaken, voortvloeiende
uit den oorlog en de blokkade, en door materieele
omstandigheden als verwaarloozing, sterke slijtage
van machines enz., sterk was verminderd. De cijfers
van het door den Volkenbond uitgegeven Monthly
Bulletin of Statistics spreken in dezen een duidelijke
taal. Maar afgezien van al deze redeneeringen, was de
overweging van Duitschland's ongeschonden productiekracht, voorzoover ze in verband werd gebracht
met de aan Duitschland op te leggen oorlogsschatting,
van weinig of geen beteekenis. Immers over 't algemeen genomen en behoudens dus de gevallen van
leveringen „in natura ", kan Duitschland den hem opgelegden cijns slechts betalen uit de opbrengst van zijn
producten. Om echter een opbrengst van die producten
te verkrijgen, is het niet alleen noodzakelijk producten
te hebben, maar is het minstens even noodzakelijk
koopers voor die producten te vinden. Met andere
woorden, Duitschland kan slechts betalen door zijn
uitvoer van goederen (en diensten) enorm te versterken.
Inderdaad zien wij dan ook direct door Duitschland
geweldige pogingen aanwenden om zijn export uit te
breiden. Het stuitte echter daarbij op twee belemmeringen. Ten eerste was de koopkracht der wereld
verzwakt en bleek het dus uiterst moeilijk de aangeboden goederen aan den man te brengen. Duitschland
trachtte den toestand te forceeren door de prijzen van
zijn producten zoo laag te stellen, dat de kooplust
werd geprikkeld en de producten binnen het bereik
der verzwakte koopkracht werden gebracht. Doch nu
trad een tweede belemmering naar voren. De moor-
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dende Duitsche concurrentie verstoorde het industrieele
leven van vele landen en bracht er een diepgaande
malaise. Tal van bedrijven werden stil gelegd en er
ontstond een beangstigende werkloosheid. Engeland
vooral heeft daaronder geleden: het Engelsche werk
dat vóór den oorlog ongeveer-losheidprcntag,
2 pct. bedroeg, is in 1921 tot zelfs boven de 20 pct.
gestegen en is na een gestadige daling nog steeds
12.3 pct. (Maart 1923), een verzesvoudiging dus van
het percentage van vóór den oorlog. In alle landen —
ook in ons land — werd op maatregelen gezonnen om
door bescherming van eigen industrie en bedrijfsleven
den strijd tegen de Duitsche concurrentie te voeren.
Voor Duitschland beteekende dit een bemoeilijking
van zijn uitvoer en daarmee een verzwaring van zijn
verplichtingen, welke uit de oorlogsschatting voortvloeiden. Zoo veroorzaakte de aan Duitschland opge~
legde schadeloosstelling een verarming van Duitschland, maar bovenal ook een verarming van alle andere
landen, die hun bedrijfsleven, als gevolg van Duitsche
concurrentie en Duitsche armoede, zagen kwijnen en
achteruitgaan.
Daar kwam nog een zeer gewichtige factor bij. Duitschland is arm aan grondstoffen en wat zijn eigen bodem
oplevert aan voedingsmiddelen is te gering om de bevolking in leven te houden. Slechts een hoog opgevoerde en fijn georganiseerde industrieele bedrijfswerkzaamheid is bij machte de levensmogelijkheid van zijn
60 millioen inwoners te verzekeren. Voor die industrieele bedrijfswerkzaamheid is echter een onafgebroken
invoer van grondstoffen noodzakelijk, en naarmate
Duitschland meer producten wil fabriceeren, naar die
mate moet het ook meer levensmiddelen en grondstoffen
invoeren. Zelfs, dus, indien het voor Duitschland moge
zou zijn met zijn „ongeschonden productie -capaci--lijk
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teit" een ontzaglijke hoeveelheid producten te fabriceeren en daarvoor de koopers te vinden, dan nog zou
tegenover dien sterk verhoogden afzet een zeer groote
import staan van grondstoffen en levensmiddelen. En
die import moet worden betaald. De middelen daarvoor
worden gevonden uit de opbrengst van zijn producten.
De overwinnaars-groep kan dus onmogelijk de hand
leggen op die volle opbrengst, daar hiermee de bron
zou worden verstopt, waaruit de geldstroom voor de
oorlogsschatting moet wellen. Slechts datgene wat
Duitschland overhoudt, nadat het zijn import heeft
betaald, is dus voor het voldoen van zijn schadeloos
verplichtingen beschikbaar, en ook dit niet-steling
eens geheel! Zoo ziet dus de theorie van „Duitschland's
ongeschonden productiekracht" eruit. Men begrijpt hoe
falikant een berekening moest uitkomen, die op een
dergelijken voozen grondslag was opgesteld.
Om te doen zien welk een noodlottige fout door de
leidende staatslieden der entente is gemaakt bij hun
oorlogsschattings-politiek, zij het ons veroorloofd in
enkele cijfers (ontleend aan een artikel van prof. Verrijn
Stuart in het nummer van 11 October 1922 van Ec. Stat.
Berichten) een beeld te geven van Duitschland's situatie
op de wereldmarkt vóór den oorlog. In het tijdvak
1909-1913 bedroegen de invoer en de uitvoer gemiddeld per jaar:
Invoer.

Uitvoer.

(in millioenen mark)

Grondstoffen
4460.5
Voedings- en genotmiddelen 2601.0
Levende dieren
255.1
Halffabrikaten
1101.0
Fabrikaten
1308.0
Totaal . . . . 9725.6
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1256.4

804.9
9.9
916.8
5257.8
8245.8
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In die periode van Duitschland's grootsten bloei was de
waarde van zijn uitvoer kleiner dan die van zijn invoer:
het verschil bedraagt rond ft milliard mark. Natuurlijk
kreeg Duitschland die 12 milliard mark invoer niet

cadeau. Het betaalde ervoor uit gelden, voornamelijk
als rente op zijn buitenlandsche beleggingen verkregen.
Duitschland is echter voor het grootste deel van die
buitenlandsche beleggingen beroofd. Het is dus wel gedwongen zijn invoer in te krimpen en daarmee overeen
zijn uitvoer te verminderen. Dat er op deze-komstig
wijze van een betaling der oorlogsschatting niet veel
terecht kan komen, is zonder meer duidelijk. Het gevolg
van de ruwe en ondoordachte politiek, door de overwinnaars met betrekking tot de schadeloosstelling gevoerd, heeft dus tot gevolg gehad, dat de verarming
en de desorganisatie van Duitschland en van geheel
Europa buiten Duitschland in ontstellende mate is toegenomen. Norman Angel's voorspelling in zijn merkwaardig boek The great Illusion is, als een noodzakelijke consequentie van de verblindheid der Europeesche
staatslieden, volkomen bewaarheid.
Maar hier is het punt, waarop deze economische
kwestie omslaat tot een politiek probleem van de eerste
grootte. Er zijn door beide betrokken partijen -Duitschland eenerzijds, de overwinnaarsgroep ander
zijds — fouten gemaakt. Doch er is één land, waarvan
men niet meer kan beweren, dat het fouten maakt, doch
dat men moet beschuldigen elk streven naar een oplossing van het schadeloosstellingsprobleem te saboteeren.
Dat land is Frankrijk. Voor Frankrijk is de oorlogsschatting steeds het wapen geweest om Duitschland te
vernederen, te verzwakken en te houden in een toestand van ontwrichting en slavernij, zonder welken de
greep van Frankrijk naar de hegemonie over Europa
tot mislukking is gedoemd. Het is Frankrijk's bedoeling
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niet geweest de kwestie tot een oplossing te brengen,
het was slechts zijn streven de kwestie onopgelost te
houden ten einde daarvan een politiek gebruik te maken. Duitschland moest een land zonder souvereiniteit
en zonder grenzen blijven, open voor Frankrijk's expansie-expedities, zoowel op politiek als op economisch
gebied. Het is zonder twijfel, dat in de kabinetten van
Engeland, Italië en Amerika dit streven doorzien wordt
en daar een verbitterde oppositie opwekt. De groote
ramp voor ons werelddeel is echter, dat op het oogenblik Engeland een eminent politiek leider ontbeert, die
de krachten dier oppositie weet te vereenigen en tegen
Frankrijk te richten. Want — tenzij dan het Duitsche
volk naar de wapens grijpt en in een revolutionairen opstand den Franschen vijand velt, kan, politiek gesproken, een dergelijke actie alleen van Engeland uitgaan.
Wij ontveinzen ons volstrekt niet, dat een dergelijk
optreden tal van moeielijkheden moet overwinnen, en
ook niet, dat Engeland, binnen de capaciteit zijner middelmatige politieke leiders van het oogenblik, maat
treft om de Fransche heerschers tot toegeven-regln

te brengen. Het maakt zich los uit de verwikkelingen,
welke het buiten Europa de handen bonden, en hetheeft
met Amerika een verhouding van vriendschap geschapen. Bovendien betoont het een sterke sympathie voor
Italië, dat als Middellandsche Zee-mogendheid steeds
de rivale van Frankrijk is geweest en, als gevolg van
Frankrijk's vazallenpolitiek ten aanzien van de kleine entente, den Balkan en Voor-Azië, nu ook te land Frankrijk's optreden met zorg en argwaan gadeslaat. Naar
het ons toeschijnt, is het Engeland's bedoeling in de
allereerste plaats ervoor te zorgen, dat een regeling in
de scha deloosstellingskwestie wordt gevonden. Het
wil daarbij, op kosten van Duitschland, een bedrag
voor de oorlogsschatting zien vastgesteld, dat belang~
33
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rijk hooger is dan Duitschland in zijn jongste nota heeft
genoemd. Het komt daarbij niet alleen tegemoet aan
de wenschen van Frankrijk en diens Belgischen vazal,
maar ook aan die van Italië, zijn engeren vriend. Voor
Frankrijk en België, die enorme sommen hebben opgebracht om de verwoestingen te herstellen, is dit zonder
meer duidelijk. Wat Italië betreft, diens positie ten aanzien van het jongste Duitsche voorstel wordt duidelijk
weergegeven in de antwoord-nota. Het verwerpt dat
voorstel, zooals het in Januari de voorstellen van Bonar
Law heeft verworpen, wijl Italië's financieele positie te
precair wordt indien het land niet meer ontvangt dan het
hem toegestane percentage van de zoo sterk verminderde schattingssom. Dit wordt duidelijk als men bedenkt, dat Italië alleen £ 340 millioen aan de Vereenigde Staten en £ 475 millioen aan Engeland schuldig is.
Daartegenover zou het van Duitschland krijgen ongeveer 10 pct. van de oorlogsschatting, na aftrek van
bezettingskosten enz., hetgeen neerkomt op £ 240 millioen volgens het voorstel van Bonar Law en slechts
£ 100 millioen volgens het voorstel van Cuno. Een
verhooging van het Duitsche aanbod is voor Italië dus
wel zeer gewenscht. Anderzijds schijnt Engeland ook
wel geneigd te eigen koste tegemoet te komen aan de
wenschen van Frankrijk en België, door er desnoods
in toe te stemmen, dat uit de oorlogsschatting eerst het
herstel der verwoestingen wordt bekostigd, terwijl pas
van een eventueel restant Engeland zijn deel zou opeischen. Voorts schijnt het ook geneigd kwijtschelding
aan zijn schuldenaren te verleenen en vertrouwt het,
dat ook Amerika dit voorbeeld tot op zekere hoogte
zal volgen, zoodra dit ziet, dat Europa bereid is voor
het probleem der schadeloosstelling de oplossing op de
eenig mogelijke, basis te vinden.
Waar het Engeland dus vooral op aan komt, is op een
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definitieve regeling van het probleem, waarbij het, en
o. i. terecht, het totale bedrag der oorlogsschatting als
een kwestie van niet-primaire beteekenis opvat. Als
eenmaal de kwestie van de vergoedingen zoo is geregeld, dat Duitschland orde kan stellen op zijn financiën,
de grondslag voor een rustige bedrijfswerkzaamheid
kan worden gelegd en het vertrouwen kan worden
hersteld, is de kwestie van eenige milliarden meer of
minder niet van zoo heel groot gewicht. Bij een goede
regeling zal het door Bonar Law voorgestelde bedrag
van £ 21 milliard wellicht betrekkelijk gemakkelijk door
Duitschland kunnen worden opgebracht, bij een slechte
regeling kan zelfs de betaling van de door Duitschland
voorgestelde £ 12 milliard een onmogelijkheid blijken.
Zoo schijnt de weg naar de oplossing niet zoo heel
moeilijk te vinden. Toch mag men hierbij twee belangrijke factoren niet uit het oog verliezen. De wetten
der economie hebben aan Frankrijk's geweldpolitiek
grenzen gesteld. Doch de greep naar het hart van
Duitschland heeft aangetoond, dat Frankrijk den

strijd tegen die wetten niet wenscht op te geven,
al stort het daarmee Europa in een namelooze ellende.
Het gaat ook voort met zijn geld en zijn militair intellect het militairisme in de nieuwe staten van Midden- en
Oost-Europa tot een formidabele en agressieve macht
te organiseeren. Een dergelijk optreden kan niet alleen
door economische en financieele tegemoetkomingen
worden bestreden. Hier is een superieure, sterke en vastberaden politiek noodig, bereid en in staat den dollen
hond aan den ketting te leggen. Het zoogenaamd lijdelijk verzet aan de Roer is daartoe in het geheel niet bij
machte; daarvoor zijn andere machtsmiddelen noodig,
machtsmiddelen die er zijn of anders moeten worden
gevonden. Een tweede factor is de geheele status van
Europa, die zoodanig door de vredesverdragen is ver-
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minkt en geschonden, dat een regeling van het schade
probleem slechts een onderdeel is van een-losteing
algemeene politiek tot herstel van ons werelddeel. Wij
voor ons gelooven niet, dat een verbetering van Europa's positie anders dan door wapengeweld, dat het ka
een revolutionairen strijd om de vrijheid zal-raktevn
dragen, kan worden verkregen. Wapengeweld, echter,
kan de vernietiging bereiken van een de vrijheid en het
leven onderdrukkende macht, het kan niet de economische waarden scheppen, die elk volk en speciaal, als
gevolg van de eigenaardige economische structuur van
ons werelddeel, Europa behoeft. De wereldgeschiedenis heeft echter in haar groote momenten steeds de
geestelijke waarden gesteld boven de directe economische noodzakelijkheid en deze karaktertrek der historie,
die haar grootschheid en haar tragiek uitmaakt, zal zich
ook in ons arme, verscheurde werelddeel niet verloochenen. Wanneer evenwel ook dan, evenals in 1918, de
geest der vernieling de scheppende werkzaamheid van
een nieuwen opbouw belet en de Europeesche menschheid, door gebrek aan leiders en karakters, hopeloos
blijft beneden de taak, welke de geschiedenis haar ter
vervulling heeft opgedragen, zal Europa's toekomst zijn
beslist. Het kenmerkt den geest van vervlakking in het
Europa van onze dagen, dat voor deze groote en allerbelangrijkste problemen geen oog is bij de leiders der
volken en men reeds verheugd is wanneer het gelukt de
kwestie der schadeloosstelling tot een schappelijke oplossing te brengen. Zouden wij op het oogenblik naar
dien geest worden geoordeeld, dan zouden de teekenen
aan den wand waarschijnlijk ook voor ons den ondergang voorspellen.
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DIRK COSTER
JONGERE SCHRIJVERS

AARDEBANDEN door Herman de Man, P. N. van Kampen
Fs Zoon, Amsterdam 1922..— Elisabeth Zernike, KINDERSPEL, A. W. Sijthoff, Leiden. — OPEN ZEE door Jo de Wit,
A. W. Sijthoff, Leiden, 1922.
II

Elisabeth Zernike heeft een derde klein boekje uitgegeven: „Kinderspel ". Na de moeizame ongelijkheid in
Herman de Man's eerste werk, wordt men hier opeens
opgenomen in een doorschijnende atmosfeer, waar het
leven diep en rustig ademt, waar de schoonheid het natuurlijk eigendom der dingen lijkt, waar de woorden —
uit geheime diepten oprijzen en er op eenmaal zijn, stil
en wiegelend in hun rhythmische fluistering, soms tot
een zucht zwellend, soms zich tot een kleine kristallen
melodie verdichtend, die tastend stijgt en stijgt en dan
opeens weer zwijgt, -- ... want om alles hangt een
zwijgen en een schroom.
Verder kan El. Zernike op deze wijze nu niet meer
gaan. Het is of zij nog eenmaal alles wat pril in haar
figuren was, •— of laten wij meer bepaald zeggen, in
haar Sytske, haar meest volgroeide vrouwenfiguur —
of zij alles wat in deze Sytske pril was, en heilige kinderdroom, en onschuld die zich niet beroeren liet, —
afgescheiden heeft van het andere dat ook in Sytske
was en soms in haar dreigde: dof heid, liefdeloosheid,
ironie die soms tot een soort van kleinburgerlijke laat-
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dunkendheid verengde, — of zij dat alles nog eenmaal
afgescheiden heeft en er dit figuurtje Erna mee bezield
heeft, dit wonderlijk meisje dat droomt, en liefkrijgt, en
het zelf zegt („ik wilde vragen ... of je me een arm wou
geven") en dan weer terugwijkt, en eigenlijk niet wil,
met een geheimzinnigen drang niet wil, alsof zij de fluistering in zichzelf bewaren wil, en luisteren blijven, tot
ze weer terugvloeit naar de onbekende verte waaruit
zij tot haar kwam. „Go to a,nunnery, go". — Zij gaat
niet „to a nunnery". Zij geeft zich eindelijk volkomen
willig over aan haar menschenlot, en weet al spoedig
niet meer wat haar weerhield om zich geheel te geven
aan wien zij toch geheel liefheeft. En van het gansche
boekje, dat toch voortdurend over kleine reëele dingen
handelt, blijft één enkel beeld ons bij: stil, schijnend
licht, een kinderblik die zich langzaam opent, onbetogen en verwonderd, verschrikkelijk bijna in zijn peil
helderheid. Als een verwijt verschrikkelijk.
-loze
Verder kan Elisabeth Zernike zeker niet gaan. Er is
geen twijfel mogelijk: dit boekje is een einde. Een einde
zoo verheuglijk als denkbaar is: van een maagdelijken
zielsdroom de zoo zuiver mogelijke uitdrukking, die dus
niet meer herhaald kan worden. Wie zou willen gelooven dat een ziel oud is, en soms van zeer ver komt, wie
zou willen gelooven aan een uiterste schoonheid die
niet meer door het verstand aantastbaar is, zou het in
enkele fluisteringen van El. Zernike kunnen hooren,
gelijk hij het hooren kan in een enkele gebroken starveling van Leopold, een enkele jubelend-hooge melodie
van Boutens. Maar zij kan niet voortgaan met dit fluisteren, het zou eenmaal tot een zeurend geprevel moeten
verdorren en vergroven. Het leven is helaas een ver
een verwikkeling die soms toch weer een-wikelng,—
nieuwe ontwikkeling schijnt te kunnen worden. En zou
El. Zernike voor dit leven, voor deze verwikkeling
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geen aandacht in zich zelf bespeuren, geen feitelijke
diepe aandacht, dan is het te hopen dat zij de kracht
vindt om te zwijgen. ---Zoo iemand rustig zwijgen kan,
dan is zij het. Zij heeft het onvergetelijke gegeven.
Toch liggen de elementen tot die verwikkeling zeer
duidelijk in haar werken verspreid, wanneer wij dit éene
werkje, dat onberoerbaar in zich zelf gesloten is, uit
bij voorbeeld méér in Sytske dan enkel-zonder.Eis
die droom, al is het die droom die haar droevig figuurtje
dien glans geeft. Er is ook meer in „Een Vrouw als Zij ".
Er zijn conflicten-scheppende krachten in beiden. Zij
zijn niet enkel naamlooze ziel, zij zijn ook karakters, al
werkte de schrijfster deze karakters niet uit. Een conflicten- scheppende kracht vooral was in „Voorjaar ", een
zwoele en broeiende, bijna booze kracht. Hier vooral
was El. Zernike al zeer ver van haar eerste helderheid
verwijderd. Is El. Zernike een schrijfster in den gewonen zin des woords? — Zoo ja, dan zal zij eenmaal
ertoe moeten komen, deze krachten tot botsing te breng , (al zal niemand dit van haar eischen), en misschien
zelfs tot een nieuwe harmonie (al kan men dit nog minder van haar eischen). Alreeds de klaar en bitter-bewuste
botsing zou vol beteekenis en schoonheid kunnen
zijn. — Men heeft hier eenvoudig af te wachten. En
haar te danken voor wat zij gegeven heeft.
Een vreemd auteurslot is aan Jo de Wit beschoren geweest, vreemd en niet zonder beklemmende pijnlijkheid.
Zij is beroemd, daar gaat niets vanaf. Zij is allang beroemd, wij meenen wel vier, vijf jaar. En zij dankt deze
roem aan iets, dat men eigenlijk een vergissing noemen
moet, een collectieve vergissing der critiek. Zij gaf aan
den aanvang van haar roem een bundel schetsen uit,
waarvan de titel feitelijk de eenige bijzonderheid was,
„Donker Geluk" heette deze bundel schetsen. Of deze
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gelukkige titel eenige bevooroordeelde suggesties heeft
geschapen, of er een soort verwachting is ontstaan, die
onder zulk een diepzinnigen titel alleen maar diepe, ténebreuse psychologische problemen durfde ontdekken:
we weten het niet. Een feit echter is, dat deze pijnlijk
verhaaltjes, zonder klank genoteerd, plot--onbijzder
seling omgeven werden door een atmosfeer van eerbiedige bewondering en verwachting. Waarom dit zoo
ontstaan is, we hebben het nooit begrepen. Dit waren
meisjes -schetsen, -- zij 't dan van een vrijgevochten
meisjesachtigheid. Allerlei liefden van bijzonder ondefinitief karakter werden er ontbonden, aaneengebonden,
verbroken, , er werden handen geknepen, starre blik
gewisseld, getroost gezoend en zelfs nog wat meer,-ken
en de atmosfeer waarin dit half-sensueele half-dialectische spel zich afspeelde, zou men wellicht beter de sfeer
der donkere verveling kunnen noemen. — Dit statige
Donker Geluk had wel iets van een Handboekje voor
Flirtation, in den artistieken stijl van onze dagen en met
opsomming van de attributen daarbij benoodigd. Eén
novelle was er, waarin iets van dieper klank en wijder
bedoeling zweemde, waarin een overgave was. Het
was een wandeling met een kind in den maanavond,
een boodschap naar het dorp, en de stille bevrediging
over de schoonheid van den zomeravond smolt er samen met den zachten droom der moederlijkheid voor
het kind. Eigenaardig dat deze moederlijkheid de meest
levende en onverwachte toon van dit boekje schiep,
en niet de ongelukkige liefde, wier kunst -regelen in dit
„Donker Geluk" bijna methodisch werden opgesteld.
Een tweede boek volgde hierop. Ongetwijfeld aangemoedigd door dezen niet vermoeden bijval, wier algemeenheid geen twijfel toeliet, ging Jo de Wit in deze
zelfde richting door, -- nu echter was de kleine schroom
die Donker Geluk omsluierde gevallen en zij deed het
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dik en dapper over. Weer de cyclus der beschaafde
aesthetische liefde, aanknoop-eerste kus -en- afscheid, nu
echter verdofd van uitvoerige gewichtigheid en verzwaard door zinnelijkheid, een zoo beschaafde zinne
evenwel, dat zij zelfs, zooals de criticus Nijhoff-lijkhed
terecht opmerkte, geen val meer heeten mocht. Het
eigenaardige van dit boek was, dat 't ook hier niet tot
een liefdesconflict kwam, maar dat de flirtation hier
feitelijk eindeloos uitgelengd werd en tot onnatuurlijk-hevige consequenties doorgedreven, althans voor
Hollandsche verhoudingen. Maar het zijn deze consequenties niet, die het liefdesconflict maken, dit kan
alleen ontstaan door wat de mensch bij genoemde
consequenties zich denkt of voelt. Die vermoeiende
tusschentoon echter van halflijden en halfgeluk, die zich
niet eens van deze half heid bewust wordt ! Want dit
doffe zware boek droeg namelijk den titel van „de Branding", en dat was een zelfbedrog op zich zelf. En tegenover deze duidelijke verzwaring kwam de critiek op
haar vergissing terug. Zij werd streng voor Jo de Wit,
terwijl zij toch zelf dat boek had helpen kweeken. En
zoo keerde alles tot het oude en tot de goede orde terug.
Alleen Jo de Wit behield haar roem en den bitteren
nasmaak.
Zoodat wij hier voor de eigenaardige situatie staan,
dat met dit boek een reeds beroemd schrijver voor
haar debuut blijkt te staan, haar wezenlijk en dus zeker
beslissend debuut. Hier in „Open Zee" kiest zij werkelijk zee, naar open wateren of een stille schipbreuk.
Want er is geen twijfel aan mogelijk: de kunstsoort die
Jo de Wit totnogtoe bedreef, mist iedere toekomstmogelijkheid, zelfs al flikkerde nog even de belangstelling rond haar op. Nu nog hoogstens getolereerd, zal
zij, de verengde en stijlloos genoteerde liefdesnovelle,
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binnen korten tijd gestorven zijn. — Er was in Jo de Wit
altijd reeds, blijkens de uitingen in haar critieken over
andere schrijvers, een intelligentie aanwezig, die dit vrij

duidelijk vermoedde, een intelligentie die zich aansloot
aan de enkele tonen van diepere menschelijkheid in haar
eerstewerk, die in geen verband stonden met het overige,
het erotische dilettantisme. Terwijl een deel van haar
wezen de dichtstbij liggende kansen met eenige behendigheid exploiteerde, zag een ander deel van haar wezen
over zich zelf heen weg naar iets anders. Een gevaar was
daarbij duidelijk, dat zij nu de kleine novellistiek plotseling voor de „hooge litteratuur" verwisselen zou, met
al den ijver die de revoluties pleegt te kenmerken. Eindeloosheden, zielsvreugde en eeuwig heimwee, lagen
als zoovele klemmen en voetangels op haar nieuwen
weg. Zou zij de fascinatie der metaphysische horizonnen
weerstaan? — Ook dat was een der vragen die ertoe
drongen, dit nieuwe boek met groote benieuwdheid te
openen.
Om op deze vragen dadelijk te antwoorden: men kan
niet anders zeggen, dan dat dit nieuwe boek een wezen
debuut kan heeten, een geslaagd debuut op een-Iijk
gansch ander plan onzer litteratuur. Ondanks de groote
ongelijkheid dier schetsen, en in zekeren zin door de ongelijkheid dier schetsen, omdat deze ongelijkheid getuigt
van een groote inspanning om zich van oude vormen te
ontdoen om nieuwe te vinden, van den moed om te vallen, maar ook den moed weer op te staan. Bij den aanvang dier lectuur liet dit zich niet zoo aanzien. Deze aanvang was een felle teleurstelling. „Voor den dood" heet
deze eerste novelle, en het scheen of Jo de Wit den weg
naar genoemde horizonnen met beslistheid insloeg. De
onmiskenbare drang naar vernieuwing in deze novelle
toont hier niets dan de meest betwijfelbare resultaten.
Dit schrijven is een jammerlijk trachten naar stijl dat
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tot niets dan een weeke en slappe versierdheid leidt,
en tot plastische vondsten waarin de opzet tot ontstellend „onverwachte schoonheden" onbescheiden
naar buiten gluurt. Misschien kan men zulk soort schrifturen niet genoeg haten; ze vervalschen alles, ze spelen
een spel met wat treurig en ernstig is. De zorg waarmede
Jo de Wit dezen jongeling die zoo ziek is, schoon en
behoedzaam om hals brengt, is wreed litterair. Het
ergste is zeker nog dat hij na dit lange elegische sterven
plotseling nog verzint „schreeuwende dood te gaan ".
Het ergste is dat deze opschrikkende schreeuw klaarblijkelijk bestemd is als een genadeslag op onze in weeke
tranen bijna opgeloste hoofden. Zou de schrijfster zelf
deze novelle het schoonst geacht hebben, en haar daarom welbewust voorop geschoven hebben, dan is dit om
te vertwijfelen, niet aan Jo de Wits talenten, maar zeker
aan haar vermogen tot zelfcritiek.
Een andere novelle moeten wij volslagen uitschakelen,
eerdat over dezen bundel werkelijk te spreken valt.
(Het gesloten boek). Zij is trouwens een haast precies~
passend pendant op dezen subliem-stervenden jongeling: de subliem-stervende maagd. Er zijn kleine verschillen. Zoo heeft hier het streven naar stijl tot een
beschroomde navolging geleid van een der weinige
stylisten bij uitnemendheid, die wij bezitten: het statige
schrijden, in bijna ongenaakbare schoonheid, van Van
Genderen Storts stijl, zooals het vooral in „Kleine
Inez" tot kracht komt, stapt zij aarzelend na. Maar
helaas: de ongestyleerde struikelingen daarbij, en de
afwezigheid van dien onmerkbaren wisselglans van
ironie, die nooit bij Stort ontbreekt, om te zwijgen van
den grooten droom en de donkere hunkering, die aan
dezen stijl eerst het karakter van trotsche en smartelijke
geslotenheid geeft ! --- Een ander onderscheid met de
vorige novelle is nog: Jo de Wit legt ditmaal den na-
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druk op de demonische psychologie van den mensch,
die dit sterven met zijn verwarde zelfzuchtige gedachten begeleidt. En geeft daardoor alleen een treffend
voorbeeld, hoe men het diepste gegeven nog verval schen en vervlakken kan door te veel en te subliem te
willen. Dat bijvoorbeeld een jong student een sterven~
de vriendin troost en verwent, dat deze vriendin hem
liefheeft en het indirect ook toont, dat zulk een verhouding den jongen man bijwijlen benauwt en zijn jonge
levenslust remt omdat hij niet altijd op deze hoogten
blijven kan, schrijnende tweespalt dus tusschen troosten- willen en afkeer-van-lijden : het is begrijpelijk. Het
zeer diepe motief ligt hier open voor ons. Het was niet
noodig geweest, dit tot demonische folteringen op te
zweepen, — daar er geen sprake van een band is die
door haar naderend sterven trouwens onmogelijk
wordt. -- Daardoor wordt ook de „kleine wreede trek"
die zich in die dagen voor immer „aan zijn mondhoek"
vestigt, een kokette arabesk. Dat verder één ondenkbaar kort oogenblik de gedachten van dien jongen man
bij dezen naderenden dood verwijlen, en erger bij de
erfenis die hem van deze vriendin wacht: het is weder
begrijpelijk in dien zin, dat het een manifestatie is-om
van de eeuwig -menschelijke boosaardigheid.
Nogmaals: welk een motief! Een motief voor den
ouden Tolstoy, of, beter nog, voor Stendhal, die beide
zijden zou weten te erkennen, terwijl Tolstoy's vrome
grimmigheid hem te ver naar de ééne zijde lokken zou,
die van de rulle en losse zelfzuchtigheid van het gezonde
leven. Maar de beginnende schrijfster wil er alles van
hebben, en verliest daardoor het werkelijk-menschelijk
motief uit het oog. — Zoodra de jonge man deze ontdekking in zichzelven heeft gedaan, slaat hij van ontzetting aan 't zwerven, bedelend langs de wegen van
het groot Europa. Tenminste: „met weinig geld ging
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ik op reis en d o o 1 d e". Men hoore den plechtighollen
val dier zin! En als hij op zijn boetetocht eindelijk de
doodstijding hoort van de harteloos verlatene: „toen
begon ik te lachen, eerst zacht en dan luider, ik krabde
met mijn nagel over mijn gezicht en daarna begon ik te
zingen. Ik onderging den wellust van den waanzin ".
Maar heel het schrille drama eindigt toch met dubbel
voordeel: hij incasseert de erfenis en behoudt het boeiende wreede trekje naast den mondhoek.
Het moge misschien hard zijn dit kille litteraire verzinsel zoo uiteen te halen, maar de beduchtheid dat deze
dwaasheid andere dwaasheden telen zou in onze litteratuur, moge deze hardheid verontschuldigen. Want al
mogen wij een bedachtzaam volk zijn, onze litteratuur
toch bleek immer een onbegrijpelijk goede voedingsbodem voor alle dwaasheden en voor de zotste maniën. En
deze dwaasheid is hier alleen te verklaren, doordat een
vlug bewustzijn, onderwezen ook door buitenlandsche
litteratuur, hier aan het eigenlijk wezen of de diepere
vermogens is vooruitgeloopen. Men moet deze dingen
uitschakelen, alvorens over dezen bundel te kunnen
spreken. Want ten slotte blijven deze diepere krachten
niet achterwege. Het merkwaardige van dezen bundel
is juist dat men dit bewustzijn als 't ware zienderoogen
door deze diepere krachten achterhaald ziet. Met andere woorden: Jo de Wit heeft meer schoonheid en
meer diepte gezocht, en zij heeft die ook gevonden!
Om die te vinden, heeft Jo de Wit ten slotte slechts
één ding te doen gehad: zij had haar aandacht af te
wenden van de erotisch-psychologische problemen,
die zij voorloopig toch niet te verdiepen vermocht, en
deze aandacht op de omgeving te vestigen. Die omgeving, het doen en laten en lijden der menschen, blijkt
in haar een gulle effusie van medeleven te kunnen oproepen, -- en dit is wellicht zeldzamer dan men denken
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zou. In een der vorige boeken hier besproken ontmoetten wij een figuur wier levensdiepte in een eigenaardige moederlijke intuïtie lag, hier ontmoeten wij een
schrijfster wier diepste klank voorloopig die eener
eigenaardige moederlijkheid is, een zekere, moeilijk
definieerbare gulheid die de verschijnselen van het
leven warm omglijdt en met een plotselinge intuïtie
diepten van hun wezen raadt. Nu verklaart zich ook
dit plotseling zoo diep accent in haar eerste werk. —
Doch ook de vlakheid harer erotische psychologie ver
zich hier wellicht. Een mannelijk realist moet eerst-klart
iets van zichzelf begrijpen, aleer hij iets van de wereld
begrijpt. Een vrouwlijke natuur begrijpt soms iets van
de wereld, voor zij wat van zichzelf begrijpt.
Doch er zijn meerdere en oudere schrijfsters, die dezelfde toon hebben. Ina Boudier-Bakker is er het meest
aantreklijke voorbeeld van. Wat kan hier echter 't verschil tusschen de jongere en oudere schijfster zijn, iets
dat op een algemeene ontwikkeling zou kunnen duiden?
Wellicht is dit het verschil : dat de jongere schrijfster zich
(met veel moeite) bewuster litterair georiënteerd heeft,
dat zij meer schoonheid en daardoor ten slotte ook meer
diepte zoekt. Het is moeilijk, inniger te zijn dan Ina Boudier-Bakker, maar het is mogelijk méér schoon te zijn in
de afbeelding van het leven en vooral: meer synthetisch. — Bij gelijke warmte soms is er in enkele novellen
van Jo de Wit een drang naar synthese, naar een samenvattende verhaalsplastiek, die de gestalten vastes doet
oprijzen, meer climax ook die de zielen hun laatste fond
doet openbaren, met een ditmaal waarachtige onverwachtheid. — En in deze richting ligt de eenige ontwikkelingsmogelijkheid voor ons realisme. Geen kunstmatige
reacties: verplichte vluchten in de hemelen der sublimiteit zullen altijd belachelijk blijven. Maar het werkelijk
leven kan tot meer synthese gebracht worden en daar-

NEDERLANDSCHE LITTERATUUR

527

door tot meer schoonheid. Mevr. Scharten -Antink ging
hier trouwens reeds voor. En dit verbindt zich met het
volgende: er kan meer aandacht ontstaan voor de onverwacht ingrijpende, de irrationeele krachten van het
leven. Ze zijn altijd aanwezig, ze maken de menschenziel eerst tot de menschenziel. — Zij zijn veel meer aanwezig dan het beeld onzer realistische litteratuur ooit
zou doen gelooven. Ook de Hollandsche levens toonen
onophoudelijk verwikkelingen, die men Dostojevskiaansch zou kunnen noemen, ieder oogenblik en overal
rond ons, wanneer men slechts een Dostojevsky had
om ze te beschrijven en ze aan allen te toonen. Op
twee wijzen kortom is het Hollandsche realisme versleurd geraakt: aesthetisch en psychologisch. Het is
versleurd geraakt door de uitvloeiende notitie, die het
leven door kleine veelheid ontkrachtte en de gestalten
de symbolische kracht onthield, waartoe iedere gestalte
in kunst onwillekeurig wil groeien, — en het is versleurd
geraakt in een kleine psychologische logiek, waarbij de
groote illogische krachten van het leven met een eigen
werden uitgeschakeld, wanneer-ardigebnljkh
men er niet met een dommen hoogmoed als „overwon
Romantiek" op neerzag. Maar het zijn toevallig-ne
juist die illogische krachten, die voor het leven meestal
beslissend zijn. De wedergeboorte der liefde, der
vroomheid, de dwaasheid der opoffering, bijna iedere
„volte-face de l'esprit qui se modifie", — zij zijn alle
illogisch! Zij overrompelen vanuit het onbewuste het
bewustzijn en zetten dit bewustzijn eigenmachtig om.
Uit het litterair-vertolkte Hollandsche leven daarentegen scheen zich het geheim verwijderd te hebben.
r

Deze drang naar synthese en climax (ook in de beschrijving van het gewoonste leven) in welke climax de
irrationeele krachten van het leven uitteraard soms
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plotseling hun beteekenis bewijzen, zij 't een beteekenis
omgeven van geheim. (Stendhals gansche psychologische mathemathiek, de scherpste in Europa, eindigt in
verwondering, in geheim) — iets daarvan vereenigt deze
drie jongere realisten. Herman de Mans herbergdochter
wordt plotseling bijna een stille heilige van het ge
moederschap; El. Zernike fluisterde van den-drome
onuitsprekelij ken schroom voor menschelijke lief de in een

hart dat toch overvol was van die menschelijke liefde,
--- en Jo de Wit is het gelukt, in één schets bovenal, om
het wonder waar te maken der zelfvergetende bewondering, het wonder dus der schoonheid. Twee moeders,
en een brandende zomerdag aan zee. Een bleeke zwakke
moeder met haar ziek kind, die samen armelijk en hulpeloos nederhurken onder de meedoogenlooze en laaiende
kracht van den dag, een kracht die hen uitstoot, waaraan
zij geen deel mogen hebben, terwijl het stralende visioen
van zee en strand zich als een flikkerende koortsdroom
uit hun moede blikken verwijdert, — onbereikbaar ver
en onwezenlijk. — Maar een andere moeder en haar
kind gaan langs haar over de gloeiende duinen, zoo
sterk en levend dat zij als 't ware deinen op den stroom
van diezelfde kracht, die haar en haar kindje heel dien
dag zoo wreed geteisterd heeft. En inplaats van den
bitteren nijd dien zij in zichverwacht, rijstplotselingin de
zwakke moeder de bewondering, de deemoedige bewondering voor wat blijkt te k u nn e n zijn. En de
avondschemering na den wreeden zonnedag is mild
voor haar en vol droevig geluk: zonder dat zij het
wist, is de weemoedige zegen der schoonheid, het
zelfverloochenend aanschouwen, over haar geweest
en heeft veel bitterheid verzacht. Zij weet alleen, in
haar eenvoudige gedachten, dat toch het leven „n i e t
overal zoo droevig is als in haar". — Deze
kleine schets is het hoogtepunt van dezen bundel.
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Deze beide gestalten staan tegen een horizon! Zelfs
al zou Jo de Wit niets anders geschreven hebben, dan

nog zou dit werkje het teeken van een mogelijke toekomst zijn.
Maar er is nog iets meer. De novelle „de late Geboorte"
kan vrijwel ondanks enkele weekheden en onhandige
inventies, naast de Moeders gesteld worden. Dit is het
verhaal van den zwijgzamen, schijnbaar onbegaafden,
zwakken jongen man, die, door allen vrijwel uitgestoo-

ten, eindelijk een vriend krijgt en onder invloed van
dien meer bewusten vriend, die voor hem spreekt en
hem leert spreken, plotseling van zichzelf bezit neemt,
plotseling uit zijn deemoedige maar liefdevolle onbe-

wustheid ontwaakt tot een persoonlijkheid, die zijn
waarde begrijpt en die krachtens die waarde naar zijn
deel geluk zal durven streven. Een diep motief, maar
opgelost. Velen dier „onnozelen", vol van een diep

en liefderijk leven, gaan schuw het leven door. Het
schijnt hun verboden, het geheim van hun wezen ooit
aan anderen af te staan. Zij kunnen het niet uiten.
Zij weten zelf niet dat het in hen is. En zij verstommen

meer en meer. Misschien gaan daardoor nog geen essentiën verloren. Men kan wel aannemen, dat alle onbewuste zielsschoonheid een even onbewust geluk verleent, een stille innerlijke zuiverheid die haar licht van
schoonheid wel naar buiten uitgiet, al was het ook over
een bloem op een binnenplaatsje. — Maar even zeker

is het, dat zij, tenzij zij de weerstand eener bijna-heiligheid bezitten, onder den druk der omstandigheden,
waarnaar zij zich willig en deemoedig voegen, meestal
innerlijk afsterven zullen, en nooit weet iemand welke
melodie verloren ging. Dit is de psychologische diepte
van deze schets: Jo de Wit heeft deze blindekansrekening in het leven gezien. Een bijna verlorene ontwaakt
hier in het leven en voor het leven. ,— Vrijwel voor het
34
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eerst in onze litteratuur heeft Jo de Wit voor zulk gebeuren aandacht gehad.
Meer in de middensfeeren van het leven spelen novellen als „de Vrienden ".
Zij zijn voortreffelijk, met nerveuse scherpte en strakke
stijging geschreven. Gevaarlijk is hier een streven naar
uiterlijke mondaine sierlijkheid, — niet zoo invretend
gevaarlijk evenwel als het streven naar innerlijke sierlijkheid, dat de laagtepunten van dit werk beteekent.
Overziet men dus deze drie jongere realisten tezamen,
dan blijkt Herman de Man het verst van de schoon~
heid verwijderd, de minst geordende en de zwakst bewuste, en die toch letterlijk, ondanks dikwijls grove bedoelingen, door deze schoonheid overrompeld wordt.
El. Zernike geeft deze schoonheid, ook in de afbeelding
van het meest dagelijksche leven, als in een droom zoo
licht en onbevochten, ,-- dezelfde schoonheid, wier
wenschelijkheid aan Jo de Wit het helderst bewust
werd, (welk bewustzijn zij met vele vergissingen moest
bekoopen), om haar ten slotte toch, bovenal in de evocatie der twee moeders, te verwerklijken. Eén diepe
gelukkige trek hebben zij drieën nog gemeen: bij geen
van drieën ontbreken de momenten, waarin de kracht
der ziel of de drang van het onbewuste (men schrappe
den term dien men niet verkiest) de kleine, hopeloos-gesloten logiek van het dagelijksch leven doorbreekt.
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DE STERKSTE
DOOR

J. C. VAN SCHAGEN

Ik heb den tijd.
Ge moet U niet haasten. Ik kan wachten.
Ge kunt mij gerust uitstellen, van dag tot dag. Ik ga
[niet weg.
Ge kunt uittrekken met de groote jacht, zoolang Ge
[moet.
Ik zal wel op Uw huis passen.
Maar aan het einde, als Ge terugkeert, rijk en machtig
[en zoo moe,
Zal ik daar staan.
Dan zult Ge mij herkennen en Uw rust aan mij drinken.
Ik heb den tijd.
Ge moet mij niet zoeken. Ik ben overal.
Ge hoeft niet .te speuren in geheime boeken. Ik lig open
[en bloot op straat.
Ge hoeft den weg niet te zoeken, Ge kunt mij niet missen.
Ge kunt gerust maar verder gaan en mij vergeten.
Maar eens zult Ge stilstaan, bevreemd, om een oude
[herinnering,
En ik zal voor U staan.
Dan zullen wij tezamen vloeien en Hetzelfde zijn.
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Ik heb den tijd.
Ge moet mij niet ontvluchten. Ik ben onafwendbaar.
Ge kunt U vermommen en Uw naam verliezen in de
[groote steden.
worden
en
gezeten
en
geëerd
Ge zult daar oud
En Ge zult nog wel eens om mij lachen als om een
[kinderbijgeloof, dat zijn greep reeds lang verloor.
Maar onontkoombaar is mijn nadering en die verre dag,
Dat Gij mij in de oogen zien moet

En verzinken.
Ik heb den tijd.
Ge behoeft mij niet te weerleggen, ik heb geen gelijk.
Ge behoeft Uw stem niet te verheffen, ik zal zwijgen
[bij Uw betoog en Ge kunt mij gerust bespotten.
Ge kunt mij omsluiten met Uw redenen. Ge kunt mij
[inmetselen met Uw argumenten.
Ik zal mij niet verzetten.
Maar aan het einde zult Ge Uw gevangenis leeg vinden,
Want mijn wezen is niet van tijd en ruimte en het komt
[en gaat Uw bewustzijn voorbij,
Dan zult ge zwijgen en vergaan.
Ik heb den tijd.
Ge hoeft U niet te wapenen. Ik strijd niet.
Ge kunt mij gerust verdringen. Ik sta niet op mijn plaats.
Ge kunt mij dwingen met geweld. Ik ben zwak als water.
Ge kunt mij dooden. Ik hecht niet aan mijn vorm.
Maar onder Uw handen zal ik opstaan, want ik ben
[onverdelgbaar. Ik ben als het aether, dat stof en
[ruimten vervult.
En als Ge gansch en al verwonnen hebt en triomfeerend
[praalt ten troon,
Dan zult Ge rijp zijn en mij toevallen, als een beursche
[vrucht.
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Ik heb den tijd.
Ge kunt gerust wat spelen; ik kan wachten.
Ge kunt Uw deugden verplegen en verzaken wat laag
[is en gemeen.
Ge kunt Uw pijlen op alle doelen schieten. Ik kan
[wachten.

Ik kan wachten Uw leven lang; ik kan wachten reeksen
[van geslachten.
Ik kan wachten volkeren en beschavingen voorbij.
Ik kan wachten den gang der tijden.
Maar ééns, een dag, als de Golven komen,
Zullen wij samen zijn
Niet dan wat water van de groote zee.
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MARIE-PAULE SALONNE. Ma maison dans la Brume
aux Editions de „Belles-Lettres" 1922.
Marie-Paule Salonne, een meisje nog in jaren, is dichteres en
aldus vrouw, ja meer dan vrouw in haar machtigen drang tot
scheppen. De groote droomen, de matelooze verlangens namen
haar wezen nog niet in bezit, doch hun aanwezigheid verraste en
verschrikte haar reeds in scherpe vizioenen. Deze vizioenen van
het naderende leven, van de komende erkenning en herkenning
van eigen lichaam en ziel, vonden wellicht een zekeren terugslag
in 't gebeuren van 't daagsche leven. Doch dit persoonlijk, zoo
kleine gebeuren heeft zij versmaad, om weer te geven wat haar
hevig beroerde, en — zoo zoekt het kind bescherming bij de
moeder voor 't eerste pijnen bij 't ontwaken van geest en hart ~
tot de natuur van 't eigen land is zij gevlucht, waar zij groot en
eeuwig weervond wat haar verontrusten moest in 't onverklaarde. In de natuur van 't eigen land, Bretagne, vond zij zichzelve weer, in deze natuur kon zij zich vrij geven, zichzelve ver
scheppen buiten zichzelve, sublimeering van hartstoch--beldn,
telijk verlangen. Haar eigen levensdrift, de ongebreidelde wil
die geen doel nog kent, in de zee, den wind, den nacht hervond zij
deze innerlijke onrust, en vond aldus de rust.
„Je n'ai pas peur de vous, ó mer, ó vent, ó bruit,
O. ténèbres, ~ ressac dune harmonie immense!
De opdracht geldt: „La terre Bretonne, oil je suis née à la vie, la
Langue Française, qui m'a fait na?tre à la pensée.
Boven de branding uit zag zijde onmetelijke harmonie, boven den
Bretonschen grond vond zij in haar taal de idee.
Verloren in 't grootsche decor van haar land is zij het meest zich
zelve nog, zij zoekt zich zelve nog in wat haar droomen 't meest
na mag zijn.
Uit deze verzen slaat een zilte zeewind op, de golfslag dreunt in
het rythme na. „La chanson du barde" is ook haar lied:
Nul n'est aussi libre que moi,
Parmi les hommes que Dieu garde;
Goupillon, sceptre, ou hallebarde,
Rien ne vaut la lyre du barde,
Qui ne subit aucune loi .. .
Nul n'est aussi libre que moi!
.. .

..

.
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Wachtend, afwachtend, verwachtend met drift of ongeduld, is al
wat groei noch onrust kent haar nauwelijks de werkelijkheid.
Een dorp in sneeuw is haar „le payssage fait au fusain".
„Les maisons, en bonnets de nuit, dans leur facade,
S'enfoncent sous des draps déchirés sur les bords
Rien ne fait plus de bruit, quand on marche, dehors;
Et le village entier a l'air d'être malade
Ces blancs — trop blancs — fonts ressortir le noir, ~
trop noir, .En elders inspireert haar de schoonheid der plastiek, tot deze

gevoelige vondst:
Le toit de chaume est presque à bas,
La porte n'a pas de serrure.
Sommes -nous sars de n'avoir pas
Pénétré dans une gravure?...
Haar driftig verlangen het leven te omvatten, te beleven, dees
toomlooze ijver doet haar den zomer haten, die 't lichaam met
zijn vurige vingers verontrust, den geest met zijn heeten adem
met loomen dommel omhangt.
Je hais le long jour moite od la chaleur déprime,
Oil l'on est lache, oû 1'on s'endort,
Od le corps, délaissé de tout ce qui l'anime,
Se sent plus triste que la mort!
Tu m'as tout pris, Eté : courage, joie, envie
De ce que j'aimais autrefois .. .

Deze jonge vrouw, die haast magnetisch wordt afgestooten van
't kleine en middelmatige, heeft slechts een enkel klein gedicht
de liefde gewijd, die nauw schrampend langs haar ging. Het is of
zij voorvoelde dat eens de dag komen zal waarop 't hart door den
schroeienden schicht getroffen zal worden, en dat de zielskreet
dien zij dan zal slaken, niet den voordraf vraagt van eerste schermutseling.
A 1'áge oil tout l'étre frissonne
Des premiers amoureux chagrins.
Par les soirs et par les matins,
J'ai pleuré de n'aimer personne .. .
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Plus tard, de son troublant parfum,
Une áme a frólé ma souffrance:
Et j'ai connu l'indifférence .. .
Et j'ai pleuré d'aimer quelqu'un.
Deze bekentenis was ook niet meer dan de gevoelige vastlegging
van een simpel beleven. Geen wonder, want de liefde is haar nog
de al-omme goddelijke schijn en 't moment is nog niet gekomen,
waarop deze verblindende glans in één straal zal inbranden haar
hart.
Want ook in de liefde is 't meer nog 't geweten dan het hart, dat
verklaring verlangt. Van geestlijke onrust spreken reeds de citaten : Ovidius en Brizieux, Nietzsche en Sully-Prudhomme, de
Kerkvaderen en Musset ontleend. En deze niet louter geest
onrust ligt in den titel van de laatste saamvatting: Le-lijke
Bénétier sans Bruit".
Vriendinnen ziet zij het klooster kiezen. Voor haar liggende
beide wegen nog open. Een keuze deed zij, keuze die voorshands
niet meer is dan 't inslaan van gekozen pad.
„J'ai préféré, mes soeurs, á votre nimbe pále,
„L'auréole des pleurs versés de chaque jour,
„Et jai trouvé meilleur que la paix virginale
„Le tourment éternel de l'impacable Amour! ..."
Deze eeuwige kwelling die zij tot zich roept, tot zich trekt, zal
ook eens tot haar komen, om dan en de vrouw en de dichter
tot ontvangen gereed te vinden.
D. B.
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Men kent het vermakelijk conflict bij het Koningsbezoek in Amsterdam. Burgemeester De Vlugt leeft in een monarchen-leege
tijd. Het ontbreekt hem dus begrijpelijkerwijze aan routine om
met koningen om te gaan. En wat de oorzaak ook zij: of de ongewone situatie en het goud der borsten hem op de zenuwen is
geslagen, of dat hij zijn officieele speech tot een geestelijke beteekenis heeft willen opvoeren, — hoe het zij, hij heeft een onhandig compliment gemaakt ! Hij heeft onze litteratuur erbij gehaald,
en gesproken van het tekort aan fantasie in on z e litteratuur
en de fantastische rijkdom der Skandinavische! Het was inderdaad een twijfelachtig compliment, en bovendien de wending
miste oorspronkelijkheid..— En als men maar lang genoeg op
dit woord staart, dan wordt het bij graden verschrikkelijker, en
men kan er zich aangenaam bij opwinden. Deze burgemeester
heeft toch maar, om een koning te vleien, onze litteratuur verraden ! — En wie zijn litteratuur verraadt, verraadt toch eigenlijk zijn land! — En wie zijn land verraadt, verloochent toch
eigenlijk zijn ziel! ~ En in den hoogsten staat der opwinding
kan men den armen burgemeester met zijn onhandig compliment
nog wel zien als de duivel zelf !
In Frankrijk of Griekenland, waar dergelijke publieke spelletjes
geliefd zijn, zou men het misschien met de auto-suggestie zoover
gebracht hebben. Hier in Holland is het alleen aan Couperus gelukt, dien staat of één dier staten van opwinding te bereiken; we
hopen dat het bij één der lagere staten gebleven is! ~ Hij, een
schrijver van wereldnaam, heeft zich terecht in zijn fantasie getast gevoeld. En opwinding steekt altijd eenigszins aan. De Ver
Letterkundigen kon nu niet achterblijven en gaf een-enigva
bezadigd officiëel protest af, en „de Telegraaf" schreef een enquéte uit over het fantasiegehalte in onze litteratuur. — Dat wil
hier zeggen: een twaalftal bekende schrijvers ontving op een
goeden dag een lang telegram, met betaald antwoord voor twee
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honderd woorden, met verzoek zich in deze twee honderd woorden uit te spreken over het fantasie -gehalte onzer litteratuur. En
daarmede was het dan ook tegelijk gedaan. Met die antwoorden
zonk de kleine gisting die Couperus verwekt had, plat neer. Al
wist de beleefdheid van dit twaalftal zich niet te onttrekken aan
de fascinatie van zo o betaalde woorden, — die antwoorden
klonken lusteloos en de meeste ervan was de beleefde inspanning
aan te zien, het betaalde getal woorden vol te krijgen. Het onhandige compliment bleek bij de meeste schrijvers 't ééne oor in,
't andere uit te zijn gegaan. Enkele schrijvers deden een zwakke
poging, eenige werken op te sommen „waar fantasie in was" (een
onhandige poging, want 't gaat immer om het g è h alte der
fantasie en die is niet op te sommen in een betaald antwoord) ;
anderen gaven met beleefde omsluiering te verstaan, dat burgemeester De Vlugt gelijk had, maar dat 't waarschijnlijk per ongeluk was; Quérido's antwoord stak als gewoonlijk ver boven de
andere talentvolle antwoorden uit, door zijn pyramidale smakeloosheid nl., en slechts één inzender had den moed, de verzwegen grondstemming van de anderen open uit te drukken. Carry
van Bruggen, femme terrible, ~ seinde: „je me'n fiche".
Daarmede was het incident afgeloopen. Maar het is merkwaardig, dat dit onbeduidende conflict een ander incident heeft uitgelokt, dat feitelijk pijnlijker is, en waarover niemand iets zegt.
Zooals gewoonlijk, grepen ettelijke onbeduidende scribenten de
pen en benutten deze gelegenheid, om op hun beurt ongevraagd
hun gewichtige meeningen over het fantasiegehalte onzer litteratuur aan de wereld mede te deelen. Volslagen onbeduidende
scribenten, en hun opsomminkjes van boeken waarin fantasie is
en waarin geen fantasie is, hun wenschen en grieven kunnen ons
onverschillig laten. Maar door hun organen bereiken deze scribenten eenige tienduizenden lezers. En tegenover die lezers nu is
het ongehoord, welke toon deze scribenten tegenover onze litteratuur durven aanslaan, en vooral: welk een leugenachtige voorstelling zij, met merkwaardige eenstemmigheid, van dit conflict
geven. Een voorstelling hierop ongeveer neerkomend: „heel het
litteraire dorp" in paniek samengevlogen op het forum der Telegraaf, om als een razende kudde pluimvee te snateren tegen den
man, die den moed had hun de droeve waarheid in 't gezicht te
zeggen ! ! Deze eenstemmigheid behoeft overigens niets te ver
een soort conventie bijna, om een lit--wonder;htisévu,
teratuur-en-bloc met een soort vooropgezette minachting te behandelen. Overal, in alle landen, ontmoet men de voorstelling
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van het zootje elkaar benijdende, kijvende, lasterende, ijdele,
boosaardige „officieele schrijvers".Waarom toch? De ééne groep
geestelijke arbeiders is zeker weinig beter dan de andere, en zij
die door deze snauwende minachting zich boven deze litteratuur
trachten uit te heffen, toonen door hun toon reeds, dat juist zij
allereerst een geprononceerde aanleg tot dit lasteren en kijven
hebben. Er zijn twee oorzaken voor deze zonderlinge conventie :
ten eerste zijn zelfs in een bloeiende litteratuur beginselverschillen en helaas ook persoonlijke veeten steeds onvermijdelijk gebleken. Dit komt overal voor, maar in een litteratuur worden
deze verschillen steeds in 't op en b a a r uitgevochten. En ten
tweede: iedere litteratuur heeft steeds een breede zelfkant van
kleine scribenten, die zich onvermijdelijk miskend achten en zich
onvermijdelijk door deze meestal gewaande miskenning met dit
grof dédain troosten. Zij vooral zijn het, die het publiek eraan
gewennen, dat er over een litteratuur-en-bloc op een toon gesproken wordt, —die ten opzichte van iedere andere groep Intel~
lectueelen als ontoelaatbaar onbeschoft zou gelden. En in dit
gansche Amsterdamsche geval is dus een inconsequentie die doet
glimlachen: terwijl men zich ernstig ergert over een goedbedoeld
compliment, laat men zonder duidelijk protest passeeren, dat een
aantal scribenten aan tienduizenden lezers een grofverdraaide
voorstelling van dit conflict en van onze litteratuur opdringen.
Doch nu deze scribenten hun gewone vage insinuaties door deze
positieve leugen hebben versterkt, is het misschien de moeite
waard op deze inconsequentie even te wijzen: het dorp (waarin
dus ook onze edelste intellecten wonen, een Henr. Roland Holst
en Boutens, een Leopold en Van Looy, om er slechts enkelen te
noemen), het dorp is n i e t in razernij geraakt, n i e t in paniek tesamengevlogen, om zijn gekwetste ijdelheid oorverdoovend uit
te kakelen. Eén schrijver heeft zich geërgerd, en verder heeft een
groot dagblad een aantal schrijvers geprest om een antwoord,
dat zij, volgens de gewoonste burgerlijkebeleefdheid, voor't meerendeel niet geweigerd hebben. Willen deze scribenten wellicht
dit erratum alsnog aan hun lezers mededeelen? Of is hunne ge
onbeschoftheid boven zulke kleine bijzonderheden-dachteloz
verheven? Conclusie: zoo er iets afstootends, grofs en pijnlijks
in dit conflict is geweest, dan is het ontstaan door het nageschrijf dier ongevraagde adviseurs.
Bij de kwestie zelf, hoe gering zij ook is, heeft men het gevoel
dat het woord waar het op aankwam, niet gezegd is. Zeker
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heeft burgemeester De Vlugt in één opzicht gelijk gehad, maar
heel de inkleeding van zijn maxime doet blijken dat het per ongeluk was. Hij heeft eenvoudig de zwakten der beide litteraturen
aan elkaar... geconfrontreerd. Voor zoover wij weten lijdt de
de Skandinavische litteratuur evenzeer aan overmaat van fantasie, aan een soort verschaalde fantasie-conventie, als de Hol
litteratuur aan een soort verdofte realistiek. Onlangs-landsche
nog heeft de W. B. een product dier Skandinavische bazar-fantasie laten vertalen en het was naarder nog dan de slapste Hol
Wij kunnen dus zeggen dat deze beide-landscheov.
nationaal-litteraire ongesteldheden waarschijnlijk aan elkaar gewaagd zijn, r en de vergelijking hiermee staken.
Dat er in onze litteratuur verder weinig werken van fantasie zijn
aan te wijzen, het is begrijpelijk! ~ Ieder land heeft zijn fataliteit, maar het gaat er om zijn eigen fataliteit goed te begrijpen,
Wie zijn grenzen kent, kent ook zijn macht. De directe fantasie,
de omzetting van het dagelijksch leven tot iets anders, tot sprekende kleuren en uitbundige beelden, ~ zal in Holland een uitzondering moeten blijven. Eenvoudig omdat het Hollandsche
leven, het Hollandsche landschap de gegevens missen, de stimulans tot zulk een directe fantasie. Wij hebben ons slechts te verheugen, dat wij op dezen regel inderdaad prachtige uitzonderingen bezitten als Prins' wonderbare „Koning", Van Schendels
„Zwerver Verliefd ", Van Oordts „Irmenlo" (van Warhold in
dit verband te spreken, is wel een zeer essentieele vergissing,
want juist in Warhold zonk de schrijver van Irmenlo terug tot
een zwaarmoedig middeleeuwsch museum-realisme), en enkele
werken van Couperus en van Moerkerken. De groote aangewezen mogelijkheid voor ons proza ligt daarentegen zeker in het
zich verdiepende realisme. -- Ondertusschen is ook hier nog
niet te veel bereikt; de burgerlijke verdoffing van dit realisme is
de ziekte geweest die zich altijd weer toonde. Slechts enkele
werken wijzen erop, welk een grootsche dingen, welk een diepe
schoonheid door een realisme, dat zich verdiept en gansch van
leven doorgloeid wordt, in ons land nog bereikt zou kunnen
worden: Van Looy in zijn stijging naar „Jaapje", De Meesters
„Geertje", waarin de storm van den hartstocht zich baanbreekt,
mevr. Scharten-Antinks „Sprotje", El. Zernike's tot droom geworden dagenleven, Van Genderen Storts monographiën der
intellectueele levens, — ziehier enkele teekenen slechts die de
mogelijkheid van een ongekenden bloei van dit realisme in beginsel bewijzen. En daarbij kan nog bedacht worden, dat de
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scherpe kracht van den beschouwenden geest, die zich in Holland eeuwenlang uitgeput en verward heeft in het theologische
dispuut, den laatsten tijd zich vrij gemaakt heeft en tot een nieuwe
uitingswijze en dus tot schoonheid is geworden. Het groote
essay, zooals dit in Frankrijk en Engeland geleefd heeft, is bezig
te ontstaan. Carry van Bruggens Promotheus, Havelaars latere
essays, Plasschaerts trotsche beschouwingen, Coenens levens
ziehier eenige teekenen dier herleving.
-satyre,
Dit alles tesamen geeft zeker nog geen beeld van een groote
litteratuur, maar het is bijeengenomen niet zoo gering, en het is
wel aan te nemen, dat de meeste litteraturen in het huidig Europa
met hun nationale zwakten evenzeer te worstelen hebben en
geen van allen een bloeitijdperk doormaken. Maar het woord
waar het om gaat, moet hier nog gezegd worden: onze litteratuur bloeit wel zeer zeker, en het zijn o n z e dich t e r s die
deze litteratuur tot een totnogtoe ongekenden bloei brachten.
Wij moeten erin berusten, niet in alle genre's uit te munten. Wij
moeten tevreden zijn, dat slechts op één plaats de aanwezige
zielskracht van een tijd en een land tot haar hoogste uiting komt,
dat ergens dus deze zielskracht zich versnelt, verhevigt en verzielt en de electrische vonk der extase, de vonk van het geniale
aanschouwen ontspringt. En wat geeft het ook, waar die vonk
ontstaat en ontspringt, zoo het slechts gebeuren wil?
Een litteratuur blijft middelmatig ondanks alle verdienste, als
nergens in die litteratuur zich de zielskracht tot deze vonk ver
kan, een litteratuur beleeft een bloeitijdperk, wanneer-dichten
op één plaats één enkele ziel bij „dit licht der eeuwigheid" op het
leven terugzien kan. En er zijn er in Holland meerderen zelfs geweest ! En het deed dus haast wat belachelijk aan, dit opsommen
van onderwerpen „die toch werkelijk fantastisch" zijn bij onze
schrijvers, -- als daarnaast een Henr. Roland Holst heel de
edelst menschelijke tragedie van medelijden en schuldbewustzijn
beleden heeft in onvergankelijk fatale strophen, een Boutens met
zijn Morgennachtigaal en zooveel andere liederen, de extatische
vlucht der ziel boven haar leed tot muziek bracht, in een Leopold
de uiterste teederheid gefluisterd heeft, zoo zuiver en zacht als
niet meer van de aarde, en ten slotte naast hen nog de gansche
gestalte van een Guido Gezelle rijst, —>gansch een leven waar
schoonheid en heiligheid één gloed, één zang geworden zijn, ononderscheidbaar, ~ en een zang in onze taal ! Wij mogen wel als
zeker aannemen, dat geen litteratuur in de wereld, na 1900, een
schoonheid gekend heeft, zoo verscheiden en toch tesamengeno-
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men, zulk een organische eenheid vormend als door deze vier
dichters in onze taal verwerklijkt is.
Dit alles is niet vertaalbaar en de wereld zal van deze schoonheid
nooit iets anders dan een zwakke vertalingsschemer zien. Doch
dit toeval let niet. Het is de schoonheid van een land die v o o r
het land is, en het doel der innerlijke waarden is niet
, er tegen
anderen mede te pralen.
Maar het is goed, dat wij het tenminste allen in ons eigen land
weten en voor deze schoonhetd dankbaar zijn. Maar aan dit algemeene weten ontbreekt nog wel wat, helaas, in dit land zelf !
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N. V. Het Hofstad-Tooneel. De Spiegel der zotheid, door Mr.
C. P. v. Rossem.
Luid en luidruchtig heeft de Heer Mr, C. P. van Rossem het verkondigd : hij zou, malgré tout, d. w. z. malgré al het behaalde
succes, geen blijspelen meer schrijven van de waardeloosheid die
men van hem gewoon was, neen hij zou de la, la literatuur vaarwel zeggen, om serieus de à la dramatiek te beoefenen. Toen gaf
hij zijn „Wedergeboorte" à la Molière, die ondanks zijn imaginaire zieke (garanti sur facture) als een fausse couche werd beschouwd, in stee van als de geestelijke herrijzenis van Molière
huldigend te worden aanbeden.
Toen is deze Mr. auteur kwaad geworden en heeft zijn woede
uitgesproken tegen en in de pers.
Molière scheen de man niet, althans de juiste talisman niet. Hij
wendde zich dus van Molière af en klopte bij Erasmus aan. Een
goed begin is 't halve werk, en hij begon den titel bij Erasmus te
halen. Doch waarschijnlijk uit bijzondere sympathie voor dezen
Rotterdammer, noemde hij dit spel niet: „De lof der Zotheid"
(immers dan zou men in den loop der eeuwen steeds aan Mr. van
Rossem en nooit meer aan Erasmus denken bij 't hooren van dees
titel) maar „De Spiegel der Zotheid". Wie zich aan een ander
spiegelt .... De Heer Mr, auteur vergat mèt bespiegeling, ook
de loutere spiegeling, die zacht ware geweest in Hans Martin's
„Vrijbuiter" 1 Daar had hij dan gezien, dat zijn jonkheerlijke held
veel gemeen heeft met dezen „Vrijbuiter", namelijk: het gemeene.
Gemakkelijker dan in zijn eigen productie had hij ingezien, hoe
goedkoop het is en hinderlijk pedant het aandoet, hoe irriteerend
van zelfoverschatting en dom van geestloosheid het toch is, om
een zoogenaamde geestige held ten tooneele te voeren, wiens
geest in ad-rem-antwoorden steeds zegeviert, doordat deze held
uitsluitend tegenover menschen geplaatst wordt, die een voldoende dosis gezond verstand missen, ja vaak het imbeciele
naderen.
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Het minderwaardige van zulk een strijd, waarbij de tegenpartij
het minste middel van verweer ontnomen wordt, schijnen beide
auteurs niet te beseffen; beiden genieten te veel van hun één
koning. En al ware dit niet reeds ruimschoots voldoen--ogschen
de, deze heeren werden nog met de karakteristieke familietrekken van Droogstoppel bedacht, namelijk met het sentimenteele
en philistijnsche. Doch wat een Multatuli geeselde en met walging vervulde, werd hier met verheerlijking geschonken. De
Heer van Rossem maakt wel is waar bescheidener misbruik van
't sentimenteele, doch 't philistijnsche is hier niet minder. Ook
deze held moet voor een ervaren vrouwenkenner doorgaan; hij
weet dus op welke wijs en onder welke omstandigheden een getrouwde vrouw het gemakkelijkst te winnen is. Geen wonder
dus, dat hij zijn spel speelt op het moment waarop zij de achting
voor haar man verliezen gaat. En als hij zich dan aan 't slot als
de schijnheilige schurk gedraagt, dan weet de auteur niets beters
te doen, dan dezen schijn den gloed van 't waarachtige te geven.
Ja, de auteur stond zoo blind tegenover de eigen schepping,
wiens bittertafel geestigheid hem mogelijk bedwelmde, dat hij
zich inspande zich met dezen held te vereenzelvigen. Zoo spreekt
deze provinciale jonkheer $in termen, de coulissen ontleend, en
citeert historische feiten door Mr. van Rossem terwille van feuilletons bestudeerd.
Een bespreking van dit werk, waarvan het weinige der opvoeringen, .— ondanks de zeer goede vertooning — wel het beste
werd, is van eenig nut, omdat, eer de leerlingen des Heeren van
Rossem zich aan 't voorbeeld vergrijpen, nu op 't minderwaarde
van dezen helaas Hollandschen tooneelheld waarschuwend kon
gewezen worden.

