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NOTA : Wat Karel van de Woestijne beteekent als dichter,
verhalen- en romanschrijver blijkt ten volle uit zijn gepubliceerde
boeken. De verzen en verhalen die nog niet werden gebundeld
hebben een betrekkelijk ondergeschikt belang.
" Kunst en Geest in Vlaanderen „, benevens de beide deelera van
" De Schroeflijn ,,, geeft echter op verre na de maat niet aan van
van de Woestijne's beteekenis als kroniekschrijver. In deze twee
bundels critieken beperkte hij zich namelijk tot het verzamelen
van enkele opstellen over nationale kunstenaars. Wij weten
evenwel, dat het in zijn bedoeling lag het daarbij niet te laten.
Uit het paar honderd ongebundelde opstellen, die wij tot dusver
konden bijeenbrengen, hebben wij buiten alle chronologische
orde om een eerste keuze gedaan. Wij streefden ernaar de
renzen, die Karel van de Woestijne in zijn " Kunst en Geest in
laanderen „ heeft getrokken, nog wat te verschuiven. Bovendien
namen wij in deze verzameling eenige opstellen op, waarin ook
Noord-Nederlandsche kunstenaars worden besproken. Tenslotte
viel onze keuze ook op enkele studies over Fransche schrijvers.
Wij veroorloofden ons dezen bundel een zoo sober mogelijk
bedoelden titel te geven, zooals trouwens ook aan een paar op~
stellen. Het opstel over Van Ostayen en Kloos verscheen in
Vandaag, dat over Van Nijlen in De Witte Mier, de andere
in de Nieuwe Rotterdamsche Courant. De datum onderaan elk
stuk is die van het verschijnen.
M. Roelants.

Paul van Ostayen en Willem Kloos

K overzie op dit oogenblik vijf en dertig jaren eigen
werkzaamheid, traag maar ononderbroken als het leven
zelf. Dat overzicht, het vervult mij niet met den gebruikelijken weemoed-, ik zit niet, als ErnestStaes, "eenzaam
en treurig op mijne studiekamer „ : ik voel mij als een
zwarte, harde kern, maar tusschen twee polen van licht
die niet dooven kunnen, en die mij steeds zullen blijven
verwarmen. Diebakens zijn, .-- ikheb er niet veel gekend
in mijn leven als deze, althans weinige waarvan ik zooveel rechtstreeks ontving, .-- die twee bakens zijn, om
mijn zestiende jaar Willem Kloos, op mijn éen en vijf
tigste Paul van Ostayen.
Bij den laatste moet ik hier even met enkele woorden
stilstaan. Ik had voor het vorige nummer van " Van
daag „een stukje over hem beloofd; dat ik in gebreke
bleef het te leveren, zal mij natuurlijk verwijten bezor~
gen, waaronder laatdunkende. De echte reden zal men
mij misschien het kwalijkst nemen :zij is physieke onbekwaamheid. Ik kon mij immers niet vergenoegen,
als iedereen van Paul van Ostayen te gaan schrijven,
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"hoe diep ik het betreurde, dat hij de " schitterende beloften „... enz. enz. „Een ongeschreven gedicht, niet
waar, moet men nooit betreuren :waarbij komt dat
eene belofte nooit een gedicht is, aangezien een gedicht
bij definitie is eene volkomen schepping, een voldon
gen, een volledig feit. Men erkent een echt, een groot
dichter hieraan, dat zijn-tijd-van-beloften doorgaans
van zeer korten duur is ; dat zijn werk vaak is eene
spontane verrassing ; dat zijn gedicht is, van meet af,
vol en nieuw. Moeizaamheid en duisterheid, die de
officieele kritiek aan zulke jonge dichters wel eens verwijt, zijn alleen teeken van de nog niet gekanaliseerde
weelde, die de persoonlijkheid uitmaakt : men hebbe er
respect voor.
Van Ostayen is de laatste groote vreugde geweest in
mijn jongste literaire leven : zij blijft stralen in mij. Hij
is, van gansch zijne generatie en meer bepaald van de
groep waarboven hij uitrees, ik zal niet zeggen de
grootste of de rijkste of de geweldigste, maar de Benige
die zijne functie als dichter tegenover mij volkomen
wist te vervullen (ik denk aan zijn werk der laatste jaren,
ook het proza) : hij vermocht hei, op mij-zelf over te
brengen wat hij*>-zelfals diepere, zij het meest-troebele
ontroering had ondergaan bij hei samenstellen van
zijn gedicht. En hiermede hebt gij weer eene definitie

die u toelaat, mijne waardeering voor Paul van Ostayen
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te meten . Voegt er aan toe dat hij in zijn jongste werk

meer en meer de banen der fijne scherpzinnigheid
verlaat om te baden in de geheimzinnigst-roerende
wateren van het kwasi~passieve leven ; dat kan mij niet
mishagen.
Verinniging die vroom beperkt ; exaltatie die tot het
lucht-ijle uitzet ; zich " droevig ruimer „voelen gelijk
Firmin van Hecke het ergens uitdrukt; zich doorwoekerd voelen door onbepaalbare zorgen; — en ook wel,
de vervoering (waarom niet ?) in geestelijke cirkelen die
nimmer strand raken dan in God (en bij wien dan weêr?);
heel deze primitieve, etymologisch-te-begrijpen aesthetiek die met artisterij niets te maken heeft dan bij tweede
of derde beschouwing ; Paul van Ostayen wist ze, naar
de maat van den eersten knal in zich, en hoe langzaam
de elaboratie van het gedicht mocht duren, op mij over
te brengen met eene intensiteit, die mij voor een oogen^
blik zijns gelijke maakte. Het was niet altijd heel fraai
misschien (en het kan mij niet schelen), maar het was
vaak verrassend door de gewekte, zoo onverwachte
resonnantie. Ik blijs hem dankbaar.
Zulke exaltatie, zulk providentieel blijk van dichterlijke mededeelzaamheid, niemand heeft ze mij zoo verblindend geschonken als Willem Kloos, toen ik, een
kind nog, voor het eerst gedreven werd tot her schrijven
van verzen. Dichter is, die zich in zulke mate weet te
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overdrijven, dat hij er voor ieder klaarblijkelijk-schoon
door wordt. Grauw popje dat in eens een vlinder blijkt
te zijn. Op mijn zestiende jaar is Willem Kloos plots in
mij als een popelend stukje zon gaan wemelen ; aan
mijn harteklop van toen, dien ik nog zoo gemakkelijk
terugvind, wist ik dat hij mij de openbaring was der
levende poëzie, en dat hij er mij deelachtig in maakte.
Waarom Willem Kloos, en geen ander ? De vraag
maakt perplex, omdat het zoo moeilijk is te redeneeren over een keus die doorgaans buiten de Rede
staat. Merkt wel dat ik hier spreek van " levende ,>
poëzie :gij kunt het vertalen door tijdgenootelijk dichterschap, hetgeen de eerste eliminatie meebrengt van
al wie om de jaren negentig had opgehouden slikbare
verzen te schrijven. Voegt er aan toe dat, om dien
zelfden tijd, voor ons (en onder ons veroorloof ik mij
Prosper van Langendonck te rangschikken), Pol de
Mont en Hélène Swarth, misschien wel door de beperktheid van hun genie en het gebrek aan echte
nieuwheid, al danig vermoeiend waren geworden;
terwijl Guido Gezelle, toen aan het "zwijgen ,,, daardoor... tot een zeker verleden behoorde.
Maar in dit eigen België hadden wij toch Charles van
Lerberghe, Emile Verhaeren en Maurice Maeterlinck
(toch altijd een beetje verdacht deze laatste)? In Duitschland hadden wij nooit kunnen dwepen met een Dehmel
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of een Liliencron ; maar uit Frankrijk kwam de behek~
sing van Paul Verlaine en Stéphane Mallarmé. En in
Holland was daar toch, naastKloos, de geliefdeGorter?
Waarom dan Kloos ?Kloos boven wien ook, dien wij
uit " den Nieuwen Gids„ overschreven in een cahier
dat ons nooit verliet ; Kloos die ons als geen ander verhief tot een " God in 't diepst van (ons) gedachten „ ;
Kloos die bij ons althans het bewustzijn wekte, in onzen
ootmoed (sieraad, ik mag ervan getuigen, van onze generatie) te behooren tot het "goddelijk geslacht „ ?
Het is niet hier de plaats tot eene analysis van onze
talrijke maar zeer diverse bewonderingen. Wij waren
trouwens niet zeer kritisch in dien tijd :wij ondergingen,
eenvoudig. En zoo raadt gij uit wat hier voorafgaat
de eerste reden van onzen voorkeur :het is de mededeelbaarheid van den Willem Kloos van de eerste
"verzen „, de scheldsonnetten niet uitgesloten.
Maar er is een tweede reden, die niet minder is, en voor

een goed deel ten gronde ligt aan dat communicatieve
exaltatievermogen ;het is de maat van Kloos'mensche~
lijkheid, van zijne ziel, als gij het liever hebt. De echte,
grondelijke romantiek openbaart zich in Holland met
"den Nieuwen Gids„ -, van al zijne makkers is Kloos de
dichter die er het minst voor schroomt, een romanticus
te zijn; 't is te zeggen dat hij zich resoluut tegenover
het Absolute durft te stellen, naakt, buiten menschelijk
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opzicht om, en zich gaat uitdrukken tot in de uiterste
gevolgtrekkingen. (1)
Zulke romantische houding, beschouwd uit literair
historisch oogpunt, zou overal anachronistisch zijn
voorgekomen. De Fransche symbolisten vertoonden
de " pudeur „, hun verwantschap in muziekale sluiers
te hullen. Bij ons is Verhaeren de naïeve enkeling.
Overal elders, of nagenoeg, zit de Parnassiaansche
spie tusschen romantischen tijd en moderne uiting,
ook in Vlaanderen waar Pol de Mont in deze dan toch
eene belangrijke rol speelt.
In Holland staat Willem Kloos onverschrokken, Men
kan rhetoriek vreezen : de diepte van zijne mensche^
lijkheid vermag ze, zij het niet langer dan enkele jaren,
te trotseeren. Geen vers dat valsch klinkt: hoe zou het
niet zingend hebben nagetrild in jonge Vlaamsche gemoederen, — in romantische gemoederen?
Dat is nu al vijlen dertig jaar geleden, en meer: Kloos
is er zeventig geworden. En wij wenschen hem geluk
daarmee uit de diepte van ons egoïstisch hart: hij is
het levend symbool van onze jeugd, de liefde van onze
jeugd, daardoor eeuwig voor ons zoolang wij-zelf ade-

-

men zullen. 15 April 1929.
(1) In "Vandaag,, staat nog de door de drukkers verminkte zin, die niet kon
worden hersteld: " De grootheid van Kloos zal blijven zijn leven lang, levenlangen te zijn geweest de Godsidee. „

16

Jan van Nijlen als Voorbeeld

K ben de gelegenheid dankbaar, die mij toelaat, aan
Jan van Nijlen een dubbele hulde te Naar
mijn oordeel hebben August Vermeylen, noch zelfs
André de Ridder, in de boeken die ze dit laatste jaar
over de Vlaamsche literatuur hebben uitgegeven, hem
de eer bewezen die hem toekomt. Ik wil probeeren, hier
het vlak aan te wijzen waar hij thuis hoort, onder de
belichting waarin ik hem zie. Maar in de eerste plaats
om minder-literaire dan louter menschelijke hoedanigheden is het, dar ik gelukkig ben, hier deze enkele
regelen over hem te mogen schrijven.
jan van Nijlen munt uit — ik zeg niet dat hij onmiddellijk
inneemt --door bescheidenheid en door standvastigheid. Deze schroomvallige bescheidenheid die hem de
perspectief der afstanden verzekert, houdt geen aigetrokken misprijzen in van anderen, niet meer dan zij
onderschatting zou zijn der eigen waarde. Deze stand
vastigheid is geene zelfgenoegzaamheid of een even
gemakkelijk als koppig vasthouden aan onaantastelijke
beginselen. Ik weet dat Jan van Nijlen zelfbewust is
,
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en eclectisch. Doch, doordat hij niet spontaan-dramatisch is van geaardheid, en zijn rede of oordeels-ver
mogen een schoone gevoeligheid in evenwicht houdt,
verkiest hij eene stabiele nederigheid die hem durend
de waardeering verzekert van wie er hem in ontdekt,
en eene rustigheid der ziel die afziet van de avonturen
waarbij men doorgaans niet dan bij verliest. Men zal
hem niet betrappen op slapheid des karakters : wel
integendeel. Maar zijne gespannenheid is die van een
boog waarmede hij geen nuttelooze pijlen verschiet
waarborg dat de pees geen al te vlugge slijtagie zal
lijden.
Niet alleen zichtelven spaart Jan van Nijlen, bij deze
minder-dynamische dan bevestigende eigenschappen,
menige desillusie :ook zijne vrienden, onder dewelke
ik mij hoop te mogen rekenen, weten erdoor wat ze
aan hem hebben kunnen. Jan van Nijlen vergooit zich
niet; zijn vrienden hebben het besef dat hij hun een
solied kapitaal toevertrouwt, en dat het een eigen
verlies zou beteekenen, onwaardige rentmeesters te
worden. De stevigheid van een karakter als dit, hetwelk berust op gelijke matigheid, maar geventileerd
wordt door een humor die Benige malheid duldt, bezit
genoeg uitstralingsvermogen, dat niemand uitgesloten
houdt, dan dat ze zou volstaan om den titel van dit
mijn stukje te wettigen en Jan van Nijlen als een voor18

beeld te geven, zij het voor sommige gejaagden een.
ergerlijk voorbeeld. Maar, ik wilde hem ook huldigen
als een dichter, en het is hoofdzakelijk ééne zijde van

zijn dichterschap die ik hier als een voorbeeld aanstippen wil.
Deze zijde van zijn dichterschap is van meer technischen
aard, of, beter gezegd, van mechanischen aard : onderscheid tusschen intellectueel-formeele en meer physiologisch-formeele gevoelsuiting ; tusschen metriek en
prosodie eenerzijds en beeld en rhythmus anderdeels.
Ik voeg er een factor aan toe, dien ik verder bespreek,
en die van de dichterlijke persoonlijkheid van Jan
van Nijlen misschien de beste bevestiging is. —^
Het spreekt vanzelf dat deze, met al zijne bescheidenheid, en niettegenstaande eene fiere en kuische terughouding die men bij hem wat te dikwijls merkt, niet
anders dan zichzelf uitdrukt, en dan nog wel met

rechtstreeks -aansprekende oprechtheid. De dichter
bezit trouwens een frischheid des gemoeds, die hij
vergeefs zou onderdrukken of verbloemen, wars als hij
is van volgzaamheid, en juist wel omdat hij zulken
natuurlijken hekel heeft aan opgewondenheid. Zonder
ziekelijk-egocentrisch te zijn, is Jan van Nijlen te zeer
een lyricus, dan dat hij zou vermogen iets anders
mede te deelen dan zijn inhoud aan menschelijke ger
woeligheid, dan de menschelijkheid zooals zij zich in
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hem concretiseert. (Ik zeg niet : krystaliseert. Het
woord krystaliseert wil ik hier liever vermijden :het
onderstelt een vooropgezet voorwerp, waaromheen het
gevoel een vasten, zij het prismatisch-doorschijnenden
vorm aanneemt. Ik wil van Nijlen het verwijt niet
aandoen, zich der aandoening als een proefkonijn te
onderwerpen ; dergelijke objectiviteit behoort den
epicus, en ik houd het ervoor dat Jan van Nijlen dit
voorloopig niet is). De lyricus van Nijlen nu geeft, in
de voorname soberheid van het beeld dat in hem oprijst als in de gedragenheid van den rhythmus die het
veruiterlijkt, niet alleen blijk van het karakter dat ik
hierboven omschreef en looide : er is in zijn werk, bij
eene technische gebondenheid die weer een teeken is
van innerlijke tucht, een stijl waaraan men hem herkent, al is deze stijl hem niet een uitsluitend eigendom.
Het voorbeeld van Jan van Nijlen ligt in zijn stijl, in
den Stijl die zijn werk beheerscht. — Heel den tijd
tusschen Bilderdijk en Da Costa eenerzijds en de
Tachtigers ten anderen deele, is het begrip van dichter~
lijken stijl, op drie of vier uitzonderingen na, slechts
wisselende rhetorica, slechts evoluëerende schoolschim
held geweest. En na den bloeitijd der tachtigers is het
hetzelfde geworden. Men vond er de beginselen van,
meer nog in de bundels gedichten die verschenen dan
in de boekjes vol zorgvuldige voorschriften die er het
20

uitgeplozen gevolg van waren. Enkele werkelijk imponeerendepersonaliteitendrongen minder hun aanvoelen
van het leven dan hunne levensuitdrukking op. Erger
bedoelde personaliteiten gingen zich vaak in de boeien
der eigen uitdrukking slaan voor heel den duur van
hun leven. En aldus leerde elke generatie de haar
passende woordkunst kennen, die intusschen tot het
verleden was gaan behooren, of althans geen levende
kracht meer bezat dan bij de enkele eenlingen waar
zij de natuurlijke, spontaan gebleven uiting van was.
De leus van Buffón blees intusschen bare fascineeren~
de waarde behouden : „ Le style, eest Fhomme méme "
van dewelke men overigens den juisten inhoud niet
doorgronden ging.
Is het die juiste inhoud niet, dien Jan van Nijlen, met
enkele andere dichters, terug zou vinden? Ik stel vast
dat uit zijn stijl alle schoolsche rhetoriek geweerd is,
zonder dat ik er nochtans de beruchte allerindividueelste expressie „ in terugvind, waar zelfs de allerjongsten spijts al hunne beweringen, niet aan ontsnappen.
Het is omdat Jan van Nijlen aan den stijl zijn klassieke
waarde terugschonk die is : de uitdrukking te zijn in het
absolute van alle menschelijke relativiteit. Stijl is, in elk
vers, in elk gedicht, een streven naar het volstrekte,
waardoor ik aan mijne aardsche betrekkelijkheid ontsnap, waarin ik een algemeene menschelijkheid"1'Hom46
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me mémè ,,, bereik. Ik kleed mijne onontkomelijke
relativiteit met het hulsel van den absoluut-zuiveren
vorm. Mijn stijl is niet ik-zelf :hij is mijn beeld in functie
der volmaaktheid. Ik wil, waar ik mij uitdruk in het
Gedicht, onbewust misschien, in wezen zeer bepaald,
en zelfs boven den vorm uit waar ik helaas niet buiten
kan, mezelf aangevuld met de opperste genade der
Algemeenheid. Feitelijk kan ik, in de gewone oogenblikken van mijn dagelijksch bestaan, niet buiten de
beperking van mijne menschelijke vermogens. Maar ik
ben een dichter, en wordt de geest der dichterschap
over mij vaardig, dan vermag ik mij in mijne woorden tot
bij het volstrekte te sublimiseeren, .— die geest moge nu
zijn wat hij wil. Het zal dan ook mijn stijl zijn, niet
mijne onvolmaaktheden of eigen vreemdheid te uiten
in de stameling der woorden die deze waarachtige
ongewoonheid het gevoeligst weérgeven, maar voor
mijne pijnlijke betrekkelijkheid de woorden op te diepen, die ze opheft tot het algemeen-bevattelijke, door
ieder mensch te belijden, daar hij hiertoe oorspronkelijk beschikt is. Hierin is Stijl een teeleen van Gemeenschappelijkheid, die toch nog wel eenigszins boven
maatschappelijke verhoudingen of aspiraties, en die
zelfs in zekeren zin boven godsdienst staat : de gemeenschappelijkheid van hetgeen ik, in eene zeer breede
beteekenis, het Lijden noem, of, hebt gij het liever,
22

de levens-aanvoeling in al bare schakeeringen. Ik zeg
niet dat jan van Nijlen in zijn werk deze volstrektheid
aanhoudend uitdrukt. Hij is een man der maat; hij
omgordelt zich Tederen dag met matigheid, hetgeen
hem ontgoocheling spaart en levensvreugde verzekert
(waarin ik hem wel benijden mag). Maar die volstrekte
uitdrukking benadert hij vaak, en hij laat ze mij dikwijls
raden, zoo in het kleine als in het groote, — wat onder
den blik van God hetzelfde is. En daarvoor ben ik
hem, als een voorbeeld, dankbaar.
15 December 1924.
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Albert Verwey

IJ Vlamingen hebben meer dan ééne reden om ons
deel te nemen in de hulde, die, ter gelegenheid van
zijn zestigsten verjaardag, gaat naar den dichter
Albert Verwey.
Is hij niet de eerste geweest om den Hollandschen lezer
bekend te maken met onzen Guido Gezelle ? Zeker,
voor hem en sedert lang telde de Meester vele en
aanzienlijke vrienden in uw land. Nochtans is het niet te
veel gezegd, als ik beweer dat Jozef AlberdingkThijm
die trouwens de volle ontplooiïng van zijn genie niet
bijwonen mocht, hem niet naar zijne geheele beteekenis
vermocht te waardeeren; daartoe te zeer gebonden
nog aan de rhetoriek van zijn tijd; terwijl Gezelle's
overigens zoo hartelijke betrekkingen met Johan Wink,ler vooral beider taalkundige werkzaamheden tot
grondslag hadden. Albert Verwey, hij, daarin voorgelicht door August Vermeylen, zou de eerste zijn om
den grootsten dichter van Vlaanderen te bewonderen,
te beminnen en, beter nog, met al de scherpte van zijn
keurenden blik aan het eigen volk te openbaren in
24

wat dat volk aan Gezelle als het beste hebben kon.
Wél was Verwey in deze openbaring door een Vlaming, Pol de Mont en dezes Gids,-opstel, voorafgegaan ; een andere Vlaming, Hugo Verriest, zou den
naam van Guido Gezelle kort daarop in ruimeren
Hollandschen kring propageeren. Doch, het is de eer
van Albert Verwey, en eene eerste reden voor onze
dankbaarheid tegenover hem, dat hij Gezelle binnenvoerde in den toen nog niet zoo toeschietelijken kreits
der Hollandsche dichters, de Benige wiens oordeel
over Gezelle voor ons van belang was. Wij wisten
natuurlijk wel, dat wij ons in Gezelle niet hadden
vergist ; doch onze geestdrift overgebracht te zien op
dezen waar wij zelf eerbied en liefde voor koesterden
was ons eene diepe vreugde. Wij vergeten niet licht
dat wij ze in hoofdzaak danken aan Albert Verwey.
Er is meer: Albert Verwey was de eerste die uit het
Noorden de Vlaamsche jongere schrijvers tegemoet

trad, toen Vermeylen in 1893 „Van Nu en Straks "
had gesticht. In het eigen land zonder veel heuschheid
en niet zelden met veel onverstand bejegend, was het
dien jongeren een groote troost, erkenning te vinden
van Hollandsche, kultureel zooveel honger staande
zijde. Al kan daar hier en op dit oogenblik niet bij
worden stilgestaan, het zou niet moeilijk zijn te betoogen welke afstand van meet af bestond tusschen
25

de opvattingen der medewerkers aan het jonge Vlaam-

sche tijdschriften die der Nieuwe Gidsers. Dat verschil
zal Albert Verwey in dien tijd beter dan wie ook
hebben ingezien. Hij-zelf had zich toen reeds met eigen
poëtische inzichten van zijne makkers losgescheurd
zoodra hij met de Vlamingen kennis had gemaakt, zal
hij wel hebben beseft, dat hij niet hopen kon, van hen
slaafsche volgelingen van zijne theorieën te maken.
Het belette hem niet, reeds aan den eersten jaargang
van „Van Nu en Straks " mede te werken en aldus
het gezag van het jonge Vlaamsche tijdschrift te helpen
vestigen. Met Bierens de Haan en Dolles kwam hij als
eerste tot ons; hij isvan de drie ons het trouwst gebleven.
Wij voelden voor hem dan ook eene groote vriendschap, al was het verschil van temperament tusschen
hem en de meeste Vlamingen meer dan bij wie ook
groot. Sommigen van die Vlamingen heelt hij nooit
vermocht geheel te doorvoelen; ik moet wel bekennen
dat veel aan Verwey ons vreemd en onbegrijpelijk
blijft. Pogingen van hem tot verklaren van dit of geen
Vlaamsch werk bewijzen dat hij dit werk uit een
gezichtshoek bescheen, die niet de gewenschte was;
het kan ook zeer goed zijn dat enkele Vlamingen, bij
het beschouwen van Verwey's verzen, hem nog groo^
ter onrecht aandeden. Doch Verwey's goede wil en
schrandere sympathie waren steeds zóó klaarblijkend,
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dat zij ons met dankbaarheid vervulden, ook waar
wij het met den criticus onmogelijk eens konden zijn.
Die sympathie bewees Albert Verwey ons niet alleen
in zijn geschriften en door de ruimte die hij ons in de
door hem bestuurde periodieken afstond. Dikwijls
kwam hij de Vlamingen in hun eigen land opzoeken,
op een oogenblik dat dezen den Moerdijk nog niet
dan bij zeldzaamheid overstaken. Ik herinner mij met
ontroerden trots hoe hij mij, een duister beginneling,
opzoeken kwam in mijn huisje te Sinte Martens Laet~
hem aan de Leie, wat voor hem eene lange en inge^
wikkelde reis beteekende. Dat bezoek ,--- het tweede
dat hij me bracht, want ik had hem reeds te Gent
mogen ontvangen, •-- dat bezoek aan mijne afgelegen
eenzaamheid heeft mij te dien tijde gesterkt : ik zal het
wel nimmer vergeten.
Gesterkt en aangemoedigd: Verwey en zijne waardigheid drongen zich aan mij op als een voorbeeld.
Zeker, toen reeds -- het moet in het eerste jaar van

" de Beweging,, zijn geweest .— voelde ik dat tusschen
sommige van zijne poëtische begrippen en de mijne
een klove gaapte, die niet zoo gemakkelijk zou zijn
om te overbruggen. In dien tijd van strijdbaarheid
voor hem, werd het mij meer en meer duidelijk, mij

die toen ook niet zoo heel toegeeflijk was, dat wij
elkander niet zoo heel goed zouden begrijpen. Het
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was dan ook, ik beken het, op een soort argwaan dat
ik hem ontving. Ik merkte echter te spoedig de opene
diepte van zijne eerlijkheid, dan dat ik niet met echte
genegenheid voor hem buigen zou als voor een der
oprechtste minnaars van de poëzie.
Genegenheid die met bewondering gepaard ging, meer
voor den mensch weliswaar dan voor den dichter.
Om dien tijd hadden de levensomstandigheden mij
geslagen met een deemoed die nu en dan wel iets weg
had van vertwijfeling. Toen kwam daar tot mij Albert
Verwey met het diep-geworteld besef van zijn dichterschap en van de alles overheerschende waardigheid
des dichters. Hij stond voor mij met al de overtuiging
van zijn apostolaat. Wel verweerde ik mij tegen zulke
houding, die mij eenigszins opzettelijk voorkwam, gelijk
een zieke zich verzet tegen eene medicijn waarin hij
niet gelooft. De verschijning van Albert Verwey was
echter zoo sereen ;zij was overigens zoo doortrokken,
niet alleen van oprechtheid, maar ook van hartgrondige
goedheid, dat ze in mij vertrouwen herstelde, niet —
ach neen! — in het eigen dichter-wezen, maar in het
leven en die opperste roeping welke men plicht noemt.
En deze les van Verwey, onder omstandigheden van
wel wat intiemen aard, maar die -- ik weet het — ook
anderen mochten ontvangen, is weér eene reden tot
persoonlijke dankbaarheid en hulde.
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Het zou er mij, niettegenstaande mijn eerbied voor
dezen hoogstaanden man, niet toe verleiden, hem als
dichter boven de grootste van zijne land- en tijdgen
nooten te stellen. Ik heb reeds gesproken van het
verschil tuschen het Vlaamsche temperament en het
Hollandsche. En nu is Albert Verwey wel de meestHollandsche onder al de Nieuwe Gidsers. Hij is het
met stelselmatigheid; ik bedoel dat hij zijne Hollandsche
eigenaardigheden en eigenschappen heeft gemaakt en
opgevoerd tot een systeem, waar de poëzie zich nu
maar op aanpassen moet. Is het dan een wonder dat
ons het impressionisme van een Gorter, om te zwijgen
van den hartstocht van een Kloos en van eene Henriëtte
van der Schalk dieper moest treffen, inniger aantrekken
moest, dan Albert Verwey's bezonnenheid ? Al zal
men mij weêr antwoorden, dat ik niets van Verwey's
leer snap, hetgeen goed mogelijk is.
Nochtans wensch ik hier onmiddellijk op te laten

volgen, dat wij in Verwey mochten waardeenen en
beminnen iets, dat aan zijne voormalige vrienden ontbrak : den zin der traditie. Waar hij brak met het
hyperindividualisme, zou hij van lieverlede de oogen
openen voor het literaire verleden van het Nederlan~
sche volk. Nu ligt dat verleden tot bij den aanvang
der zeventiende eeuw in Vlaanderen ; waar onze
Vlaamsche literatuur om de jaren 30 en in de jaren 90
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weer opleeft, leeft met haar dat verleden op, meer of
min vermomd, meer of min verfrischt, maar voor den
opmerkzamen toeschouwer steeds te erkennen.
Met de tachtigers is dat niet het geval, tenzij in de
romans van het tweede Nieuwe Gidsgeslacht. Het is
ook niet het geval, tenzij bij zeldzaamheid, met de
poëzie van Albert Verwey. Maar met zijne kritischhistorische en anthologische werkzaamheid ontdekt
Verwey dat verleden, een grootendeels Vlaamsch
verleden. En waar hij ons, Vlamingen van heden,
misschien in heeft herkend. Het kan wellicht de
verklaring wezen van zijne vriendschap ten onzen
opzichte. Het is de onbaatzuchtigste reden van onze
erkentelijkheid.
9 Mei 1925.
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J. H. Leopold

R is geen Hollandsch dichter van zijn geslacht, waar
de Vlamingen minder omgang meè hebben gehad, dan
met J. H. Leopold. Als wij hem huldigen te zelfder tijd
als Albert Verwey en te eener zelfde gelegenheid, dan
zal dat dienvolgens op andere gronden zijn. In Verwey
mochten wij prijzen den beproefden vriend; in Leopold
loven wij den volstrekten dichter.
Toen in het jaar negentien honderd en dertien de
verspreide verzen van den bijna veertigjarigen dichter
voor het eerst werden bijeengebracht en door de
zorgen van de uitgevers Brusse in het licht werden
gezonden bood het boek velen eene verrassing en
wekte het bij allen het gevoel van eene zeldzame
verrijking. Onder deze gedichten kon men er vinden,
die eene kleine twintig jaar oud waren. Ging men ze
vergelijken met, aan het einde van het boek, de meestrecente, dan viel onmiddellijk en als eerste hoedanigheid op de groote eenheid van toon en klank die heel
den bundel doordeinde. Hier geen sprake van evolutie,
van geleidelijke ontwikkeling, niet meer dan van aar31

zelen of tasten. Dit was nu eens eene verzameling van
verzen die zonder de minste bedoeling van samenhoorigheid waren geconcipiëerd, die door geen enkelen
vooropgedachten band waren bijeengehouden, tenzij
de oppermachtige, weze het zoo goed als onbewuste,
personaliteit van den zich-zelf steeds gelijkblijvenden
dichter ; wat ons dan ook in de eerste plaats voor
dezen innam, het was die ongerepte en zoo beschei,dene, maar zoo duidelijk-aansprekende personaliteit.
De aard ervan, hoewel klaarblijkend, was niet zoo
gemakkelijk onder woord te brengen, wilde men
vermijden te vervallen in het gebruik van poëtische
clichés en probeeren een beeld te geven dat de waarheid zou benaderen. Immers, in deze poëzie is iets
vluchtigs en diaphaans, die het niet gemakkelijk maken,
ze met bepaaldheid te omschrijven; zij is te muzikaal
en formeel te onvast, dan dat men er een plastisch
scherpe omlijning van geven zou. Men twijfelt geen
oogenblik of men staat voor eene dichtersfiguur van
zeldzame gaafheid bij ongewone volledigheid: ik sprak
van volstrekt en bedoelde daarmee^ dat de dichterlijke

geaardheid van J. H. Leopold, hoe ze nu ook weze,
geene leemten vertoont die meer of minder cerebraal
zouden zijn aangevuld. Doch die geaardheid te ont^
leden valt niet zoo gemakkelijk als het innemende
bestaan ervan vast te stellen.
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Onder de dichters stelt men, zooals overigens onder
de andere stervelingen, zonder moeite twee types vast,
gelet in hoofdzaak op de verrichtingen des geestes.
Ik zal ze noemen het mathematische type en het
droomerstype, al naar den aard van hun bewustzijn,
of beter van hun bewust- worden. Bij de eersten wekt
de stoffelijke indruk, het object, in het geheugen, dat
het motorisch-handelend maakt, beelden die, meestal
klein in getal, er een stipte voorstelling van geven,
die er als de werkelijkheid zelve van zijn. Bij de
droomers dringt de impressie diepere, minder-klare
lagen van het geheugen door, waaruit de beelden in
grooteren getale maar niet zoo groote duidelijkheid,
vaak zelfs in elkander vervloeid, het bewustheidsvlak
bereiken, zonder dat men de adaequatie tusschen object
en voorstelling altijd goed verklaren kan, zoodat het
eigenlijke voorwerp niet dan benaderend of symbolisch
wordt gedekt. Bij den mathematicus mist het beeld zijne
uitwerking niet; het is althans steeds nuttig. De droo~
mer, hij heeft er niet altijd het noodige gebruik voor, al
kan niet gezegd dat het onwerkzaam zou wezen.
Het spreekt van-zelf dat deze indeeling al heel absoluut
is. Een volkomen afgetrokken mathematicus laat zich
niet meer denken dan een geheel abstracten droomer.
Men kent de rol van het meer-vrije verbeeldingsvermogen bij het vastleggen van wiskundige wetten. Ander,
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deels zou een droomer, die niet anders dan droomer zijn
zou, weldra allen aanrakingskant met de objectieve
werkelijkheid verliezen. Ik wilde alleen wijzen op de
twee richtingen die de geestelijke verrichting uitgaat, en
die door den mensch gewoonlijk met meer of minder
groote afwijkingen worden gevolgd, al naar zijne diepere geaardheid hem heet te doen, zoolang zijn wil of
verkregen gewoonte niet tusschenkomen.
Wat nu bij gewone menschen voorkomt, doet zich ook
onder de dichters voor. Doorgaans behooren zij — het
spreekt bijna vanzelf — tot het droomerstype, al kan
worden verdedigd dat iemand, die niets dan een droo~
mer wezen zou, het nooit tot dichter brengen zal, althans
niet naar de gangbare door gansch het verleden gewet
tigde, opvatting. Het feit alleen, dat men het gedicht
gaat opschrijven, onderstelt op de beeldenweelde, hoe
overstelpend ze weze, een controle die de gedaante van
het gedicht bepaalt. Maar er zijn ook dichters met meer
bepaald mathematischen aanleg, dezen namelijk van
meer oratorische of philosophische geaardheid, of die
begaafd zijn met haast-uitsluitend plastisch vermogen.
Al kan weér niet gezegd dat het wiskundige aan hen,
dat zich uit in bouw en verhouding, volstaan zou om
hun onbetwiste dichterschap te verzekeren. Immers,
laat zulk een dichter het bij alleen het betoog of de
graphische voordracht, zonder in zich de bestanddeelen
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te vinden die deze naaktheid kleeden zullen, dan wordt
zijn gedicht, hoe voortreffelijk en zelfs onberispelijk ook
voor wie wil onderwezen of overtuigd worden, nooit
wat wij voelen te zijn poëzie.
Nu wil het toeval van hun beider verjaring, dat ik
vermag die twee dl'chtertypes in Albert Verwey en in
J. H. Leopold tegenover elkander te stellen, en nader
te bepalen hei dichterlijke wezen van dezen laatste.
Albert Verwey, wiens schranderheid toeliet dat hij zichzelf ontdekken zou beter dan de meeste dichters dit bij
machte zijn, en die, met deze zelf-kennis gewapend,
niet aarzelde ze ook voor anderen tot een programma,
neen, eene leer op te werpen, ,-- Albert Verwey vat
zijn dichterlijke werkzaamheid samen in het veel zeggend woord : "bezonnenheid,,: het toont aan in welke
mate zijn genie mathematisch is, en er dienen geen verdere woorden verspild om het te bewijzen. Het minderbepaalde, het week-vervloeiënde van Leopold's vers
daarentegen wijst er op dat poëzie voor hem is een aard
harmoniëuse mijmerij. Ik neem zijn boek ter hand en sla
het open; ik hoef niet eens aan het lezen te gaan om
te merken welke geringe waarde hij hecht aan interpunctie :wel een bewijs dat geen beeld hem vastomlijnd, met scherpe contouren en duidelijke bijzonderheden, voor de oogen staat. De dingen ik bedoel
zijne zintuigelijke ervaringen — zijn hem geen aanleiding
r

35

tot begrijpen en overwegen, laat staan tot verklaren en
betongen :zij wekken in hem eene muziek zonder zelfs
een scherp-afgeteekenden rythmus, eene muziek waar
zelfs de klank-plastiek niet rijk van is, eene muzikale
arabeske veel meer die zich ontrolt buiten een bepaald
schema en niet volgt dan de verschuivende schakeeringen der ontroering.
Die ontroering, zij uit zich zelden in visuëele beelden.
Al is er steeds een centrale gedaante die zich gemakkelijk gelden laat, toch wekt deze zelden neven-figuren.
De droomer-dichter Leopold mijmert niet in gestalten
die elkander volgen en verdoezelen en wier verglijdend
gebarenspel den zichtbaren rythmus uitmaakt van het
gedicht : zijn gedicht is eene melopee met bare hoogten
en laagten, hare lange of hortende, hare steeds zeer
vrije cadans. Daardoor is Leopold, ook tegen zijne
bedoeling in die hoogere wijsheid zoekt, de dichter van
het onbepaalde, en minder die van het wisse weten dan
van de voorbestemmende prazmonitie, de dichter der
intuïtie meer dan die der smartelijke of blijde ervaring.
En men voelt dat het hem is een bijzonder geluk.
Is her niet daarom dat hij ons, in deze onrustige tijden
die zoo dorstig zijn naar zekerheid; .-- is het niet daarom
dat hij ons zoo lies is, hij die genoeg heeft aan zijne innig
gekoesterde mijmerij?
9 Mei 1925.
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Firmin van Hecke en zijn "Gedichten,,

N 1912 publiceerde Firmin van Hecke een bundel
" Verzen ,,, in eene royale uitgave door jan Greshoff
bezorgd, op een zeer klein getal exemplaren, waarvan
de meeste aan vrienden werden uitgedeeld, en die dan
nog alleen, sedert vele jaren, in particuliere bibliothe~
ken te vinden is. Deze verzen gaan van het jaar 1902
tot op den tijd van het verschijnen. Thans geeft Firmin
van Hecke ze weer uit, aangevuld met hetgeen hij
sedertdien tot op heden schreef :het werden twee en
negentig bladzijden druks, en het vertegenwoordigt
dus twee en twintig jaar dichterlijken arbeid.
Deze langzame werkzaamheid is geenszins toe te schrij-

ven aan eene dichterschap die slechts intermitteerend
zou zijn; van Hecke werkt niet onder den drang van
kortstondige bevliegingen, met lange tusschenpoozen
van dorheid. Zij is ook niet te wijten aan eene
Parnassiaansch-meticuleuze bezorgdheid om den vorm
de vorm van Firmin van Hecke is soms volmaakt, maar
is er niet op aangelegd om te schitteren ;wel eens doet
hij zelfs aarzelend aan; nooit loopt hij achter het beeld,
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dat bij hem niet altijd rijk of nieuw, en herhaald het,.
zelfde is ; er is bij hem meer strengheid dan weelde
righeid, en dat juist legt de traagheid uit van zijn
arbeid, want het wijst op zijne, zeer aparte, poëtische
geaardheid.
Ik zal niet zeggen dat deze poëzie berust op een moed
willig-ethischen grondslag. Alle leering is hier afwezig,
en ik zal zelfs zeggen :alle gedegene wijsheid. Firmin
van Hecke is niet onder dezen die rusten op de peluw
van een sussende overtuiging, aan welke zekerheid hij
ook in zijne jongste verzen wil doen gelooven. Zal
hij niet meedoen aan het uitkrijten of het drenzen van
levenssmart, hij gaat niettemin stoïsch maar vol vragen,
den zwarten weg van den twijfel. Wel probeert hij,
zichzelf te sussen met beweringen; hij moet telkens
bekennen dat hij door nevelen waadt die weinig meer
beteekenen dan Niet. Hij wil niet wankelen; maar weet
hij ooit goed wàar hij zijn voet zal zetten?
De soberheid van Firmin van Hecke sluit zelfs den
schijn uit van moedwillige tragiek. Maar ook gelatenheid, het merk der zwakken, is hem vreemd. Het brengt
mee dat hij met aangehouden gespannenheid leeft in
eerre geestelijke atmosfeer, die de zeer bijzondere stemming is waaruit deze "Gedichten„ zoo goed als alle
zijn ontstaan.
Ook hij is begonnen, als jonge man van twintig }aar,
-
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met stemmingslyriek van zuiver-emotieven aard; aan-

houden van eene aandoening, waar wij verzen aan
danken als
Nu de avond valt, weer weemoed daalt;
De nachtspin weeft heur webbe;
De dag, die de eigen dood verhaalt,
Verruischt als traag eene ebbe.
In teerheid van het schemergrauw
Lijkt 't al gezien door water;
't Is een versmeltend groen en blauw.
't Is dag en nacht tega.der .. .

En ook nog in latere verzen als in den toezang voor

"Monique en Fran^oise„ en in het groote eindgedicht
" Carissimw„ zal hij toegeven aan de ontroering, rechtstreeks van zijn ruim menschenhart. Trouwens, is hij
niet steeds de oprechtste der dichters ? Doch zijne
geestelijke miserie laat hem rust noch duur. Zijn drin.gen naar bewustheid, naar de zekerheid van een weten
leeft door tot in de rustigste oogenblikken. Zoo in

het eerste gedicht der reeks die heet "Taveernen
en dat getiteld is
In de Jagersrust.
Na doelloos jagen kwam 't geweer
Ter "Jagersrust ,,, in vroeger dagen,
Met weitasch in een hoek terneer,
Wijl aan mijn voet mijn honden lagen.
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De waard, die moe van 't werken was,
En wist dat 't wild mij niet moest duchten,
Pufte aan zijn pijp en dronk een glas,
Terwijl de honden heftig zuchtten.
Ik sprak van 't weer en van den wind.
En onbewust van 't schoon van 't leven,
Was ik de gast die, welgezind,
Veel meer ontvangt dan hij kan geven.
'k Gevoelde mij er warm en goed
In 't kalm gehucht der sparrebosschen,
En al wat 't hart verlusten doet
Bood zich als jonge vrouwenborsten.
En als ik droomend huiswaarts ging
Langs 't schemergrauw der landsche wegen,
Was 't rust die van mijn schouder hing
In de oude weitasch meégekregen.

Wie aldus spreekt van rust, is de aanhoudende gast
van angst. Angst die de ondertoon is van de meeste
dezer gedichten, ook waar de dichter met eene schijn
bare sereniteit aan het negeeren gaat. Angst die de
geestelijke gespannenheid is waar ik het hierboven
over had, en die niet breekt onder beweringen als
Want onverganklijk leven diep-genoten weelden,

of geruststellingen als
Aan wien veel leeft, wordt veel vergeven,
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en die zich uitspreekt in
Het avondt en de nachtegaal zal slaan;
Onder de starren en den kus der maan
Droomen de rozen en verliefden waken.
Hart, eenzame musch, immer op vreemde daken.

Dat innige onrustgevoel, gevoed door overweging,
schept om dit kleine maar rijke boek eene zeldzame
atmosfeer, uiting van eene dóór~trillende stemming.
Geen ijlte hier van mijmerij, geen vervoering der fan tazie, en nauwelijks de polsslag der passie. Maar de
zware gedragenheid van een levensondergaan, de
vergeestelijkte auto-biographie van een vroeg-rijp
gemoed, aanhoudend aangevreten door de gedachte.
Dit maakt de eenheid uit van dit dichtwerk, en tevens
zijne schoonheid. Eene schoonheid die, om begrepen en
genoten te worden, meer eischt dan louter-aesthetisch
beschouwen. Het gaat hier minder om meten en proe,

ven, al kan Firmin van Hecke, die een Vlaming is, er
anders wel tegen. Het gaat hier minder nog om zedekundig beoordeelen, laat staan veroordeelen. Het gaat

hier alleen om de constatatie van eene ruime en diepe
menschelijkheid; eene menschelijkheid die walgt voor
medelijden, die zich niet dan zelden in volle naaktheid,
met de aanstellerigheid van het cynisme vertoont; een
zware menschelijkheid, vol minnelijken trots, die zich
niet te grabbel vergooit, maar dan ook met ernst en
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met ontzag vervult. Firmin van Hecke is niet bloot een
" versificateur „, niet meer dan hij louter een filosoof
zou wezen. Hij is een mensch, die zijne eigen atmos%er om zich-heen heeft geschapen, en niet bereid schijnt
te zijn ze te verlaten. Omdat hij er, aan bitterheid gewoon, de bitterheid die de zuurdeesem is van zijn leven,
feitelijk zeer sterk in staat, en als ompantserd.
Zulke dichters zijn in onzen tijd, wellicht meer dan in
welken anderen, ongewoon. In Vlaanderen staat Firmin
van Hecke zoo goed als alleen, en zijne eenzaamheid
maakt zijne grootheid uit. Men aarzelt niet, hem te
loven, maar men doet het van lieverlede met de " pudeur„ van den eerbied. Er is majesteit in zijne houding
de majesteit van wie alle bijkomstigheid afwerpt; van
wie, in de volle bestendigheid van een ononderbrokene
dichterschap, alleen vasthoudt wat, in zijne broosheid,
er de definitieve gedaante van vermag te benaderen.
Met zijn poëtischen arbeid werkt Firmin van Hecke
gestadig aan zich-zelf, zonder toegeving, zonder versnippering. Hij bouwt zijn toren, voor zich-zelf, en
weert de overtolligheden waar hij mocht aan haperen.
Hij is sterk, gaaien eerlijk. In onze Vlaamsche letteren
is hij een imponeerende, een groote figuur.
30 Januari 1926.
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Aug. van Cauwelaert en zijn Liederen
voor Maria
EEN boek heeft mij in den laatsten tijd dieper ontroerd
en meer zuivere, ik ging schrijven heilige vreugde gegeven dan dit dunne bundeltje verzen-van-vroomheid.
Niet dat ik erbij de opwinding zou hebben gekend om
de ontdekking van of zelfs maar de hoop op het nieuwe
geluid van een nieuwen tijd. Dit boekje blijft al de tegenwoordige, ook Roomsch~Katholieke pogingen, die
weleens opzettelijk aandoen, gaarne uitbundig zijn en
daarom niet minder boeien, tot het scheppen van de
poëzie die klinke als de juiste uitdrukking van deze
doorwoelde wereld, afzijdig. Ik geloof dat men een
zekeren leeftijd moet hebben bereikt om er de schoon-

heid van te kunnen smaken. Ik ben overtuigd dat men
de gewoonte moet hebben van een zekere geestesatmospheer, die sommigen lucht-ijl zal schijnen, om het
geheel te doorvoelen. Het is billijk, aandacht te schenken aan technische vernieuwing, daar zij dikwijls het
teeken is van eene nog niet ontbolsterde vernieuwing
van den poëtischen inhoud; wie echter alleen oog heeft
voor deze technische vernieuwing -- en deze uitdruk43

king moet men waarlijk niet al te eng opnemen, — zal
deze " Liederen voor Maria „met onverschilligheid, en,
wie weet, met misprijzen voorbij loopen. Wie, als vele
jongere dichters, de eigen ingetogen aandoening prijs
geeft voor een ruimere, zij het naar alle winden uitgegooide aanvoeling der wereld, zal voor Aug. van
Cauwelaert en zijn jongste bundeltje zeer waarschijnlijk
de schouders ophalen. Maar wie, reeds gevorderd in
jaren, de waarde kent van het persoonlijke lijden — dat
feitelijk, naar ik vernam, poëtisch heeft uitgedaan, —
zal dit boekje beschouwen als een deur bezit, zwaar
dat het is aan menschelijkheid.
Verzen-van-vroomheid. — En men moet al heel diep
naar het verleden terugkeeren, om er verzen te vinden
waarvan de innige klank aan dezen klank herinnert.
Over de nogal verdachte opgeschroefdheid en zwoe^
Bende extase heen van sommige jongeren ; over de
zoeterigheid heen en de formeele preciëusheid van
een Hilarion Thans en een Zuster Jozefa ; zelfs over
den diepen ernst heen van een Guido Gezelle, reiken
deze vrome verzen, zooniet naar de Middeleeuwen,
dan toch tot den Justus de Harduyn en de Maria
liederen die men in de " Goddelijcke Lof-langhen „
vindt, en dit vooral in de laatste stukken van het hier
besproken boekje. Maar bij sommige teere gelijkenis
in de inspiratie en in de uitbeelding, en die Aug. van
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Cauwelaert wellicht niet eens vermoedt : welk een
verschil!
Want blijst deze dichter ver van de mystiek die bij
een Karel van den Oever in " Het open Luik „ tot
zeer waardeerbare uiting komt, maar bij vele van zijne
vrienden zoo wrevelig stemt; heeft hij niets te maken
met de ongetwijfeld -oprechte, maar toch wel al te
snoezige kloosterpoëzie ; staat hij buiten den breeden
en grootschen maar naar den vorm toch wel lammen
" Eeuwkrans „van Gezelle ; ook waar hij aan de fijne
gevoeligheid en de zoo verrassend jonge schoonheid
van den innigen Justus de Harduyn doet denken, staat
August van Cauwelaert met zijn jongste dichtwerk in
onze oogen erboven, doordat het zooveel dieper
doorleden is, doordat het is ontstaan uit een gekrenkt
leven, uit eene gemartelde menschelijkheid, zooals
een geestelijke als Harduyn ze niet uit eigen ervaring
kennen kon.

August van Cauwelaert is een dichter, meer om te
beminnen dan om te bewonderen. Bewondering voor
een dichter wordt weleens geboren uit de verrassende
schoonheid van zijn vers. Ik bewonder heel veel dich~
ters, waar ik niet van hou. Onder dezen zijn er zeer
groote, om te beginnen met Homeros, Vergilius en
Horatius. Maar naast eene bewondering, die getuigt
voor mijn goeden smaak, is daar de ontroering die mij
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eene Sappho, een Martialis en een Catullus verzekeren. Misschien komt die ontroering mij in de oogen
van de buitenwereld verminderen : de adel van mijn
karakter vermindert erbij. Maar mijne pijnlijke, zij
het gore menschelijkheid vindt er hare beproeving in.
Een dichter ziet gaarne van deftigheid af, waar het erop
aankomt, de menschelijke miserie terug te leiden tot
bare goddelijke bron. En zelfs de belijdenis der erizondelijkeviesheid is eene biecht die Gode nader brengt.
Hiermede ga ik te ver, waar ik het heb over Aug.
van Cauwelaert. Want als ik zeg dat ik hem meer
bemin dan dat ik hem bewonder, dan is het juist om
de buitengewone kuischheid die den eigen aard van
zijne poëzie uitmaakt. Tot bij dit zijn vierde bundeltje
is Aug. van Cauwelaert gebleken eene maagdelijke
natuur. In zijne twee bundels „Verzen ", in zijne
oorlogsgedichten die heeten : „Liederen van Droom
en Daad ", blijkt hij eene ongerepte natuur te zijn, die
met een onwankelbaar geloof blijft staan in een bijnaafgetrokken wereld. Zelfs waar de oorlog van hem
iets als een held maakt, is die held eene entiteit, een
symbolum. Ik ken weinig dichters, die mochten leven,
als hij, in de abstractie die het zuiverste dichterschap
verzekert, en ik moet teruggaan tot een Charles van
Lerberghe om te erkennen een dichterlijk beleven,
dat niet eens meer abnegatie gelijkt.
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Dat was de eerste reden om August van Cauwelaert
te beminnen als een voorbeeld van gelouterde en on^
aanroerbare menschelijkheid. Maar die eerste reden
is na den oorlog vermenigvuldigd geworden. De
dichter is komen te staan voor eene barre werkelijkheid. De oorlog heeft hem niet gespaard, maar de tijd
van na den oorlog nog minder. Hij loopt niet meer
tusschen de krystallen krukken van eene overvloedige
genade. En zie :hij heelt er aan geloof niet bij verloren, maar hij heelt er aan tragische beminnelijkheid
bij gewonnen : aldus, ten minste, doet mij zijn laatste
boekje aan.
Dit boekje, dat alle rhetorikale zwachtels heeft afgerukt om eene pijnlijke naaktheid te tonnen is voor
het grootste deel autobiographisch, buiten alle sym^
boliseering om, en zelfs waar het eenvoudig te ver^halen bedoelt :her leven der Heilige Maagd is in dat
van den dichter betrokken zooals dat in geene eeuwen
gebeurd is. Het is eene bijzonder-smartelijke episode,
die gaat van lichamelijke smart tot zielesmart. Ik zei
het reeds: om de poëzie van dezen bundel volkomen
te begrijpen moet men vertrouwd zijn met een bijzonder geestelijk leven : het offerende leven. August
van Cauwelaert, de maagdelijke, heeft zijn bestaan
geofferd aan de Moeder~Maagd. Het verzekert hem
eene abnegatie, die den gewonen mensch verstelt. Men
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bedenke wat het beteekent, een soldaat, die door een
kogel ten doode is doorboord, te hooren fluisteren tot
de opperste moeder
Ik heb geen schoonren dank gevonden,
geen rijkre hulde voor uw voet,
dan de armen bloei van de eigen wonden,
nog lauw van 't eigen droppend bloed.
De gave van twee roode rozen,
ter zinderende schouderplaat;
en één die, broos, maar uitverkozen,
ter borst alleen te bloeien staat.

Het boek opent op deze opdracht: het leidt tot de
opdracht van een gestorven kind. Na den oorlog is de
dichter getrouwd. Steeds in het teeken der goddelijk
lieve Vrouw, heeft hij bemind, en de verwachting
gekend van het vaderschap. Hij is vader geworden.
Maar op een avond vlood de lach
van 't kindje dat te kreunen lag...
... En 't uur gekomen was en 't, strak
den weg ziende en het doel, verbrak
zijn broze schaal en schielijk vlood
van moeder's naar Maria's schoot.

Ziedaar de tragedie van dit boekje dat geen vijftig
bladzijden vult. En dat, voor wie tot het uiterste te
beminnen weet, deze les bevat
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In lieve schemering verloren
van onbewuste lach en leed,
maar door uw dood opeens herboren
tot vreugde die geen grenzen weet,
en tot de kennis opgeheven
die voor ons denken blijft verhuld,
hoe heeft, mijn kleine doode, uw leven
mijn dagen en mijn droom gevuld!

Dit is de inhoud van een nederig boekje. De dichter
heelt er, zooals ik zei, Benige verhalende gedichten
aan toegevoegd. Naar den vorm zijn zij zeer fraai, en
doen ze denken aan den Boutens van " Beatrijs ,,, al
is de innigheid er grooter van. Want die innigheid is
weer doorleefd, hangt af van doorleefde gebeurtenissen. Feitelijk staan zij aan 't eind van het bundeltje
niet op hunne plaats. Een gedicht als "Maria Maagd„
zou zijne natuurlijke plaats hebben gevonden voor
" Maria's Kindje ,,. De gedichten die op " Maria
Maagd,, volgen zijn trouwens al te koel afgescheiden
van het feitelijke drama waartoe ze onbetwijfelbaar
behooren. De dracht van deze "Liederen voor Maria „
wordt erdoor verminderd: een finale die de sympho^
nie verslapt, doordat ze overbodig is. Maar die vol
Vlaamsche schoonheid is, zooals ze Justus de Harduyn
vermocht te geven :iets zeer oorspronkelijke en tevens
zeer traditioneels. Ik geef tot slot en bevestiging deze
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strofen over het beangstigende lot van den heiligen
Jozef
Maar Jozef wist niet of hem woede
of weemoed brak en zat en zweeg.
Hij voelde opeens zijn ziel zoo moede
en oud zijn hoofd en laf en leeg.
Was dit na maandelange zwoegen
't loon van zijn bruidschat ? 't Was of 't dak
opeens gerukt uit vang en voegen,
te pletter op zijn schouders brak.
Hij had gewrocht vóór dauw en dagen
en vaak bij nacht nog zongen boor
en scherpe bijtel, schaaf en zage
door ebbenhout en sycomoor.
Hij wrocht dat rug en spieren spanden;

hij wrocht zijn harde handen stuk;
maar beeldde' en bouwden deze handen
niet 't eigen huis van zijn geluk?...

Dit is, uit dit boekje, een voorbeeld van formeele
schoonheid. Maar het houdt diepere schoonheid in.
10 Januari 1925.
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André van Hasselt

ET zal op 27 November vijftig jaar geleden zijn, dat
te Brussel stierf hij, die kan worden beschouwd als de
grondlegger van de vernieuwing der Fransche poëzie
in België, en die tevens het zijne bijdroeg tot den bloei
derNederlandsche. Zeker kende die Fransch-Belgische
literatuur andere voorloopers : den geestigen Prince
de Ligne, den fijn~bespiegelenden Octave Pirmez, den
machtigen Charles de Coster met zijne sterk-nationale
eigenschappen. Maar het is ongetwijfeld André van
Hasselt die, door den geest die hem bezielt en beheerscht, moet beschouwd worden als de dichter die
in België eene vernieuwde poëzie inluidde, of althans

voorbereidde. Volbloed romanticus, bevriend met
Victor Hugo en Alexandre Dumas, die hem beiden
hoogschatten, is hij het uitgangspunt van eene beweging, die nooit heeft opgehouden, tot bij de jongste
generatie en bij uitsluiting van deze, te staan in het tee
ken van het wereld-romantisme. De omstandigheden
van zijne geboorte en van gansch zijne opvoeding bren gen overigens van lieverlede meé, dat hij een Belgisch
,

,
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dichter zou worden, met al de eigenschappen die de
Belgische dichters, en meer bepaald de in het Fransch
schrijvende Vlamingen, kenmerken.
André van Hasselt werd geboren op 5 Januari 1806,
te Maastricht, in een Limburgsch milieu, waar de om^
gangstaal het Nederlandsch was. Die taal, waarin hij
zijne eerste opleiding ontvangt, zal tot bij het einde van
zijn leven zijne moedertaal blijven, deze die hij gebruikte
in den eigen huiskring. Eerst op twaalfjarigen leeftijd
zal hij het eerste onderricht in het Fransch krijgen :het
is niet veel meer dan bij toeval dat hij het aanwenden
zal voor zijne literaire productie, terwijl hij ook in deze
nooit het Nederlandsch geheel opgeven zal.
Hij doet sterke klassieke studies :zijn leven lang zullen
Catullus en Horatius onder zijne lievelingsdichters
behooren. Het is wat hem boven het meerendeel van
zijne, vooral Vlaamsch-schrijvende, land en tijdge^
nooten plaatst: slechts een Johan Alfried de Laet en een
Prudens van Duyse genieten eenzelfde voorrecht :men
weet wat vooral de laatste aan zulke kuituur dankt,
en, door hem, de Vlaamsche letterkunde.
Maar niet alleen de auteurs der Oudheid trokken André
van Hasselt aan :den Limburger Van Hasselt valt niets
zoo gemakkelijk als de studie der Germaansche talen.
Hij maakt zich Hollandsche, Duitsche en Engelsche
schrijvers eigen, en hun invloed zal zich steeds op hem
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laten gelden ; wat dan ook de eigenaardheid van vlezen
Franschen romanticus, een vurig aanbidder van Victor
Hugo, zal blijven uitmaken. Zijne kennis van, zijne
liefde voor de Germaansche literaturen zijn trouwens
aanleiding tot eene hervorming, waar ik het later
over heb, en waarvan de grondslag nog steeds velen

bezighoudt.
André van Hasselt ging studeeren aan de Universiteit,
eerst te Luik, daarna te Gent, waar hij het bracht tot
doctor in de rechten. Advokaat werd hij echter nooit,
— niet meer dan Prudens van Duyse ; niet meer dan
Maurice Maeterlinck of Emile Verhaeren, Iwan Gilkin
of Albert Giraud ; niet meer dan, onder de jongeren,
Frans Heilens. En ook in dezen zin kan hij dus beschouwd worden als een voorlooper. Die afkeer voor
de practische beoefening van de rechtswetenschap kan
te wijten zijn aan eene nogal zwakke gezondheid en
ook wel aan de, trouwens niet zoo heel groote, geld
middelen waarover hij beschikte. Maar de voornaamste
schuldigen kunnen ook heel goed Bilderdijk of Helmers
zijn geweest, die hem het hoofd op hol hadden gebracht
en gedreven tot de "beoefening der dichtkunst,,, zooals
dat heette; ofwel Byron, die de aanleiding was tot zijne
eerste, en Fransche, publicatie.
Byron had de aandacht gevestigd op Griekenland en
den strijd tegen de Turken :André van Hasselt weér53

stond aan de mode, eene algemeen-Europeesche ziekte,
niet; hij stemde de snaren zijner lier, en komt voor den
dag met tien Chants Helléniques, die ik u niet
aanraden kan te gaan herlezen.
Inmiddels had Van Hasselt zijne loopbaan gekozen :hij
zou dichter zijn, en niets anders. Niet dat de geschriften
uit dien tijd genialen aanleg zouden verraden : zoo men
ze niet meer ter hand neemt, dan is dat hun eigen schuld.
Eerst na de kennismaking met Victor Hugo, met zijne
" Odes et Ballades ,,, met zijne " Orientales ,,, ontvonkt
het echte vuur. Het " Anch' io son' poeta „ drijft hem
zelfs naar Parijs. Nu is zijne bekeering volmaakt : de
vurige neophiet wil, naar de uitdrukking van den Meesod
ter, " faire rayonner 1'avenir ,,. Alle tijdschriften overstelpt hij met de vruchten van een ijver, die helaas,
geen twee jaar nadien, zou geknakt worden door eene
onaangename gebeurtenis. In 1830 breekt de Revolutie
te Brussel uit, op het oogenblik dat Van Hasselt zich in
zijne geboortestad Maastricht bevond, — Maastricht,
dat stevig in Hollandsche handen was gebleven. Hij
acht zich een balling, hetgeen een romantisch gevoel
is; hij levert zich over aan ontmoediging, zegt aan de
literatuur vaarwel en wil eene fabriek gaan openen.
De omstandigheden gaan echter keeren t hij slaagt erin
naar Brussel terug te komen, vindt zijne vrienden terug
en sticht met hen een literairen kring, die " Le Cénacle „
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wordt gedoopt. Hij wordt hulp-conservator van de
Bibliothèque de Bourgogne benoemd, gaat weêr aan
het werk als een bezetene, en laat in 1835 een bundel
verzen verschijnen, die heet Les P r i m e v è r e s,
waaruit duidelijk, naast Horatiaansche en Fransche,
ook Duitsche, en meer bepaald Goethiaansche invloeden spreken. Het makke boek heeft eenigen bijval : zelfs
de reactie erkent Van Hasselt's talent. Alles schijnt
thans den dichter voor den wind te gaan. De Académie
royale de Belgique bekroont eene historische verhandeling van zijne hand, en neemt hem, twee jaar nadien,
als briefwisselend lid op in haar schoot. Hij gaat een
gelukkig huwelijk aan, bezingt zijn jonge vadervreugd.
Die vreugde zou echter van korten duur zijn :reeds in
1842 sterft zijn oudste zoontje; het geeft hem zijne
Branches de C in, zeker de diepst.gevoelde verzen die hij zou schrijven.
Het leven wordt voor hem monotoon. Toen de staatsgreep van 1852 Victor Hugo naar Brussel bracht,
vindt hij in dezes vriendschap troost; Dumas, die eveneens te Brussel verbleef, bewerkt dat hij, als eerste
Belgische dichter, de Légion d'Honneur krijgt. De
officieel-Belgische erkenning is echter minder toeschie^
telijk: herhaalde malen ziet hij zich den grooten staats-

prijs voor letterkunde weigeren.
Maar tot ontmoediging brengt het hem niet :hij heeft
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zich, jaren lang, toegelegd op eene hervorming, die
bleek uit zijne Etudes r y t h m i q u e s. Wat hij
bedoelde was, hetgeen Antoine de Baïf reeds in de
16 eeuw had geprobeerd : de Fransche taal gevoelig
te maken voor Latijnsche en Grieksche metra. Zijn

Nederlandsch oor was voor deze rythmen veel gevoe^
liger dan de meeste Fransche noren. Hij slaagt dan ook
in zijne pogingen buitengewoon goed ; brengt ze op de
muziek over, maakt naar Duitsche teksten vertalingen,
die, op melodieën van Schubert aangepast, ons verlossen van de Fransche woorden, die ze niet dan tegen
alle kadans in vertolkten.
Zijn ander groot werk uit dien rustigen maar vlijtigen
tijd is zijn groot philosophisch epos in vierzangen
Les quatre Incarnations du Christ.
Over dit zeer belangrijke, nog steeds genietbare gedicht
uitweiden, kan ik hier niet. De vermelding volsta, dat
het volbloed-romantisch was, hetgeen ditmaal de kri^
ziek, zelfs de meest officieele, niet meer afschrikte. De
tijden waren veranderd :wij schreven 1872; Victor
Hugo was voor iedereen de god der poëzie; dat België
één zijner hoogepriesters mocht tellen, was per slot
vleiend; André van Hasselt kende eindelijk een algemeene, trouwens verdiende faam.
Hij zou er helaas niet lang van genieten. Op eene reis
naar Weenen, in 1873, wordt hij plots ziek. Na den
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terugkeer verergert zijne kwaal. Hij voelt blijkbaar zijn
einde naderen : in November 1874 sterft hij plots,
achten-zestig jaar oud. Behalve zijne Fransche werken
liet hij drie Nederlandsche bundels na : twee in proza,
die heeten Het Dorp der Goudmakers en
D e witte Berg ; één die kinderversjes bevat
Het gulden Boeksken, en dat men goed zou
doen uit de vergetelheid op te delven ...
André van Hasselt is in België zoo goed als vergeten,
althans verwaarloosd. In het buitenland vermoedelijk
totaal onbekend. En dit durf ik jammer noemen. Deze
vijftigste verjaring van zijn sterfdag was noodig om de
Belgische aandacht weèr wakker te schudden. Ik heb
die gelegenheid te baat genomen om hier zijn naam
Benige openbaarheid te geven.
Niet dat ik hem een groot dichter zou vinden. Hij rijst
niet boven de middelmatige romantici uit; is daarenboven zeer ongelijk en niet zelden slordig. Maar hij is

toch iets meer dan een platte navolger der Fransche
romantiek, meer zelfs dan een tijdfiguur.
Hij is namelijk, en in de eerste plaats, een baanbreker,
dien men in dit land onbewust en als bij nature wel
navolgen moest, omdat hij, bleeke personaliteit weliswaar, zoo door en door het type was van wat een
Fransch-Belgische dichter zijn kan, ook opgenomen in
Bene wereldstrooming. Vergelijk ik hem met den meest57

representatieve onder de Fransch,-Belgische dichters,
met Emile Verhaeren, dan merk ik onmiddellijk het
reusachtige verschil. Vertoont Van Hasselt bevliegingen van genialiteit in zijne Quat r e Incarn a t i o n s
d u C h r i s t, die trouwens groot zijn opgezet ; geeft hij
in zijne B r a n c h e s de C r è s blijk van een gevoel,
dar zich voor romantische opgeschroefdheid weet te
behoeden, toch is zijn dichterschap natuurlijk niet op
gelijken voet te stellen met dat van Verhaeren. De
plaats die Verhaeren in het Symbolisme van de jaren
negentig inneemt, is veel grooter, en vooral beter aigeteekend dan die van André van Hasselt in het Roman~
tisme der jaren veertig-vijftig. Doch dit valt alvast op
te merken : deze Fransche dichters zijn onmiskenbare
Germanen, en meer bepaald Vlamingen en niet alleen
door hunne geboorte :zij zijn het door hun gemoedsinhoud, zij zijn het door de veruiterlijking van hun
gemoedsleven, die aanschouwelijk wordt in het Beeld,
die bewogen wordt door het eigen Rythme. En kan ik
dat zeggen van een Van Hasselt en een Verhaeren,
ik kon het evengoed aanwijzen bij elk ander van onze
Vlaamsch - Fransche dichters, voor zoover ze echte
dichters mogen heeten.
Er komt bij, en dat is misschien wat nog het meest te
zijnen voordeele pleit :André van Hasselt is niet alleen
zijner eigen natuur, maar vooral zijner rol bewust ge58

weest. In de Fransche poëzie van zijn tijd heeft hij zich,
met het volle besef van wat hij deed, de plaats aangewezen die hij, omdat hij Vlaming was, innemen moest.
Men erkent den aard van een volk aan zijn levens,rythmus, die zich openbaart in den rythmus van zijn
vers. Wat Van Hasselt in de Fransche romantiek kwam
doen, het was niet de poëtische stof vernieuwen: daartoe was hij niet bij machte; het was, er een Germaanschen rythmus bij aanpassen. Daar heeft hij een goed
deel van zijn leven aan besteed, en dar is geheel ter eere
van zijn dichterlijk besef.
15 November 1924.
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Georges Eekhoud

EN heeft Georges Eekhoud, in noesten arbeid van
Tederen dag, de zeventig laten naderen — hij is in 1854
te Antwerpen geboren, — vóór men eraan heeft gedacht, hem te huldigen en dan is die hulde nog geens^
zins naar den machtigen schrijver gericht, -- althans
niet bij uitsluitendheid naar den schepper van Kee s
Doorfik en van den Cycle Patibulaire.
Sedert veertig jaar is Georges Eekhoud leeraar in de

literatuur te Schaerbeek, waar hij al dien tijd zijn bescheiden leven slijt en zijn hardnekkig zorgvol werk
voortzet in her kleine huisje van de Vooruitgangstraat,
dat men daar gemakkelijk erkent doordat vóór het
Benige raam liefderijke handen, zoo winter als zomer,
er groene plantjes onderhouden. Nu heeft de gemeente
Schaerbeek dat dubbele feit willen herdenken, zij het
in niet al te weidschen kring ;zij heelt Eekhoud willen
bedanken voor zijne ambtelijke toewijding en voor
zijn trouw als bewoner der groote Brusselsche voorstad,
waar hij, zooals vroeger een Emmanuel Hiel, doch
anders, een bekend figuur van is in al den afgetrokken
.1

trots van zijn bestaan, — het gedrongen, doch sterk
gebouwde mannetje met de strijdvaardige allures die
hij heeft overgehouden uit den tijd dat hij studeerde
voor officier (hij verliet de militaire academie, zegt
men, na een duël met een makker) ; het rechtop-gedragen hoofd met de moedwillige, uitdagende kin, en,
boven den snuivenden neus en de hard-ronde wangen,
de ongewoon-scherpe blikken achter het glimmende
lorgnet dat ze als doorboren : een gestalte die imponeert
niettegenstaande hare kortheid ; die de aandacht vestigt
al is daar niets ongewoons aan de zeer correcte kleedij
die ook hen met schroom slaat, welke niet weten dat
her vlugge maar wilskrachtige heertje, waar het met
beslistheid en krachtvoile stem op de tram zijn kaartje
vraagt, of zijn biertje bestelt in het kleine café waar
hij, als een burgermannetje, Tederen avond op dezelfde
plaats neer komt zitten, niet alleen een grootsch stylist
is, maar tevens eene der teederste en ruimste naturen,
eene der schuchterste ook, van onze Fransch~Belgische
literatuur.
Wij pluizen het niet uit waarom deze, dan nog wel
eenzijdige, hulde zoo laat komt, in dit land zonder
grooten kultureelen ondergrond en waar het niet geldt
als eene aanbeveling, letterkundige te zijn, doch dat
anders niet gaarne eene gelegenheid voorbij laat gaan
tot feestvieren. Georges Eekhoud, de weleens achter61

Bochtige, de althans van eigen waarde zeer bewuste,
die niet steeds de vriendschap heeft gevonden die hem
lief zou zijn geweest en mogelijk ook, vriendschap
heeft afgewezen die hem eenigszins druk was ; Georges
Eekhoud, de weldra zeventigjarige die nog zoo hard
werken moet om stoffelijk niet onder te gaan, zal het
wel hebben geappreciëerd dat men hem dan toch niet
geheel heeft vergeten. Zijn groot hart zal gisteren een
groote vreugde hebben gekend, al had hij sedert jaren
op die vreugde kunnen teren. Misschien heeft zij wat
bittere ervaring uitgewischt, waar zij komt als de bevestiging van den volbrachten schrijversplicht.
Die plicht immers is het richtsnoer van Georges Eek~
houd's leven: zij is zijn eeuwig doelwit geweest en,
naast zijn fierheid, ook wel de reden van menige ver

guizing. Literatuur is nog iets anders dan her voort
brengen van schoonheid :zij is de veruiterlijking van
moreele wetenschap. De schilder die de eeuwige
schoonheid van een appel, de beeldhouwer die deze
van een vrouwerug, de musicus die de verhouding der
klanken overtuigend openbaart, heeft aan zijne roeping
voldaan, net als de bouwmeester die de harmonie van
een huisgevel of van een interieur verwezenlijkt. Met
den dichter, met den romanschrijver vooral is het toch
wel eenigszins anders gesteld :hij is geen man, geen
kunstenaar der zintuigen alleen. Stelt hij zich geen
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ander doel dan scherp-nauwgezette weergeving van
zintuigelijke indrukken, houdt hij het met impressionisme-zonder-meer, dan levert hij niets op van duurzame
waarde. Hij immers heeft als onderwerp den levenden
mensch, die meer is dan schoone, harmonisch,-geor,dende materie ; den levenden mensch die in feite geen
beteekenis heeft, dan naar de mate dat hij ethisch
reageert op den aesthetischen indruk. Alle literatuur,
en zelfs de lyrische, en de lyrische, misschien in de
eerste plaats, behoort of tot een primair of tot een
decadent tijdvak, zoo ze dat moreele bestanddeel uitsluit. Om het uit te drukken in eene formule, die is eene
van-zelf-sprekende waarheid : er is geene literatuur
zonder psychologie, individuëele of sociale. Zoodat
het literaire kunstwerk wél berust op sensoriëele indrukken, doch alleen naarmate die indrukken zijn verwerkt
door een gevoelig geweten.
De beteekenis nu van Georges Eekhoud als schrijver
is juist te zoeken in de ruimte van zijne ethische men-

schelijkheid. En nu weet ik heel goed dat vele lezers
van Mes Communions en van Escal~VI*got
hier hunne armen in de lucht zullen slaan en zullen
betuigen dat zij hun geweten voor dat van een Eekhoud
niet willen verwisselen, — wat niemand hun ook vraagt.
Dat Georges Eekhoud bij aanleg en overtuiging eerder
een heiden dan een christen is; dat hij, ethisch kunste~
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naar, daarom nog geenszins de belijder van, de propagandist voor een bepaald stel moreele beginselen
hoeft te zijn ; dat hij, met zijn hartstochtelijken aanleg
van volbloed-, van bloedrijk Vlaming, zich gemakke^
lijk heeft laten gaan op den rythmus der eigen physiologie ; dat verder de literaire mode van een in-allesanarchistischen tijd hem heeft kunnen verleiden tot het
schrijven van sommige boeken die wellicht anders in
de pen zouden zijn gebleven onder het gebod van een
schaamtegevoel dat niemand hem zou hebben kwalijk
genomen : het zijn alle verzachtende omstandigheden
die, bij het beoordeelen van enkele werken welke,
letterkundig gesproken, onder de sterkste van Georges
Eekhoud mogen worden gerekend, de toekomst aanvaarden zal om enkele moreele afwijkingen te begrijpen,
waar dit nog noodig mocht zijn.

Waar dit nog noodig mocht zijn. Want wat lezers die,
bij erkenning van het feit dat een schrijver van romans
niet anders kan dan zich op een ethisch vlak te plaatsen,
daarom nog geenszins van zulk een auteur eischen dat
hij zou fungeeren als predikant of leeraren als een
zedemeester ;wat zulke lezers in het werk van Georges
Eekhoud in de eerste plaats en als opperste en onaf
wendbare moreele wet zullen erkennen is :zijne haast
ontstellende menschenliefde ; zijne gloeiende, uitstralende en verwarmende, en met meewarigheid drenkende
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cantate. Laat Eekhoud buiten alle dogmata staan :gij
zult niet loochenen dat gij in hem een verren broeder,
neen : een offervaardigen vriend erkent, die u bemint
in alle werkdadigheid, die arbeidt voor u, die op zijne
wijze bidt voor u. Zijne ergste boeken zijn blakend
van dat innerlijke vuur : u lief te hebben, u dan toch
lief te mogen hebben. Als gij niet zijt onder de schijn-

heiligen en lauwen waarvan geschreven staat dat God
ze langs zijn mond uit zal braken ; als gij voor uwe
geniepige zonden de holen niet zoekt der angstige
duisternis, dan zult gij de oprechtheid belijden van
dezen man die niet leeft dan van liefde.
Liefde die gaat naar de ellendigsten, voor wie de
zaligheden gepredikt werden op den berg der opperste
genade: de zwakken en de opstandigen; de nederigen
en zij die wrokkend lijden om der wille der rechtvaar^
digheid ; dezen die ondergaan in hun vuil als dezen
die niets bezitten dan in alle argeloosheid hunne on-

gerepte schoonheid: zij zijn de armen naar dewelke
hij richt de stralen van heel zijn weelderig-groeiend
hart. Georges Eekhoud heeft nooit anders bedoeld
dan te zijn een mensch onder de menschen. Of beter
hij had niet te bedoelen : hij was, hij is het. Geen
schrijver, die als Eekhoud van zich-zelf kan getuigen,
dat hij sociaal voelt, dat hij als auteur sociaal leeft.
Machtig~opbouwend als een Emile Zola en eenvoudig65

romantisch als hij, is hij daarenboven grooter door
zijne subjectiviteit : Eekhoud heeft nooit dan de gedichten van zijne eigene ziel geschreven. Grootsch-mede~
lijdend als een Leo Tolstoj, lijdt hij niet onder de ziekte
van het apostolaat :hij leert niet dan door de schoone
verschijning van zijne humaniteit. Moet men eene
vergelijking hebben, dan zoeke men ze bij een Walt
Whitman ; doch hoe minder-afgetrokken dan de Ame~
rikaansche reus staat Eekhoud, wiens handdruk onze
handen verwarmt!
Die gave der mededeelzaamheid, die blijkt uit Georges
Eekhoud's minste geschriften, die ons doorhuivert van
zijn drift en van zijn haat, die ons doorzindert van zijn
liefde, zij is te danken aan zijn stijl. Een koel beschou~
wer, die van den inhoud afzien kan om "procédés„ na te
zoeken, zal er grootsprakerigheid in ontdekken, er een
misbruik van groote woorden in nawijzen, en meenen
dat hij bij ontegensprekelijke overtolligheid zoo weinig
Fransch is. Zoo is ook de stijl-en-taal van Verhaeren
het onderwerp geworden van academische dissertaties,
in afwachting dat na hem Lemonnier op de vingers
wordt getikt. Die koele beschouwer, welke inhoud en
vorm zoo goed te scheiden weet, kan gerust naar zijne
grammatica terug worden gezonden :zijn eerste gebrek,
dat een ongeneeslijk geestelijk tekort is, bestaat hierin
dat heel de rhetorica, de redekunde, en tot de syntaxis
..

toe van Georges Eekhoud, zooals trouwens die van
de meesten onzer Fransch-schrijvende Vlamingen (en
ik sluit den aanvankelijken Maeterlinck niet uit), aihangen van wat ik hier inhoud noem, en die niet is de fabel
die hij uitwerkt, maar de persoonlijkheid die zich die
label tot symbool der zelf-veruiterlijking heeft gekozen.
Wat den bijval van onze Fransch-schrijvende Vlamin~
gen juist verklaart, het is dat zij zich zoo ongegeneerd
buiten de strakke vormen van zeker wel de subtielste,
maar tevens de meestbeschaafde taal der wereld wisten
te plaatsen : het Fransch. Eene taal wint in beschaafdheid naarmate zij, voor de minste schakeeringen, de
meest-algemeene termen weet te vinden ; naarmate zij
dus bij den schrijver aan personaliteit, of beter aan
individualiteit verliest. Zulk classicisme hebben onze
Vlaamsch,- en Fransch-schrijvende auteurs nooit bereikt, dan na een arbeid die van hun opzettelijkheid
getuigt. En zoo bereikten zij wel eens de zuiverheid

in de woordenkeus en het juiste balanceeren der zeventiend' eeuwsche periode, nooit echter de naakte door~
schijnendheid, de gefiltreerde klaarheid die een Anatole
France heelt geërfd van de achttiend' eeuwers. Doch
zij deden beters :zij dwongen de taal tot het weérgeven
van hunne, soms wel barbaarsche, meestal-hartstoch^
Lelijke innerlijkheid; en aldus droegen de Vlamingen
wel niet bij tot het louteren van de taal die zij gebruikten,
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maar in elk geval tot haar levenskracht ;zij spoten haar
nieuw bloed in: het was hun eigen hartebloed.
Taal die klopt van het eigen hartebloed des dichters
nergens, bij geen enkele, en zelfs niet bij Verhaeren
die in deze lengerhand gemakzuchtig was geworden,
vindt men die als bij Georges Eekhoud. Nimmer bij
hem bezorgdheid om de veruiterlijking; ook niet waar
het woord eenigszins vreemd klinkt ; want in Vlaan~
deren blijft immers het Fransch eene geleende taal;
steeds de natuurlijke drang~tot~schrijven. Want steeds
dat warme menschehart, dat deint als eene zee.
24 Maart 1923.

•.

Hei Zwijgen van Rimbaud

ET zal twaalf of dertien jaar geleden zijn, dat men de
meeste drukpersen van Vlaanderen en van Holland
kraken deed onder de vraag : "Waarom heeft Guido
Gezelle dertig jaar gezwegen ? „ Men wilde weten daargelaten of er werkelijk stilzwijgen geweest was, en
of al dien tijd de dichter niet verkozen had zijne productie voor zich te houden, hetgeen voor ieder een
onvervreemdbaar recht is —, men wilde weten wat
zulke afwezigheid der Muze te beteekenen had, en men
was er niet ver van af, haar te beschuldigen, gehoorzaamd te hebben aan dezen of genen bisschop. Men
verweet Gezelle, zijne dichterlijke bezigheid te hebben

stop gezet op honger bevel :men vergat, dat de dichpw
terlijke functie, de " noble faculté du vers ,,, waarvan
Stéphane Mallarmé spreekt, intermitteerend is, en geleid door nog onbevroede wetten, die men niet overschrijdt dan op poene van definitieve verdorring of
valsche dichterlijkheid; die functie is nu eenmaal geen
ambacht: wee hém — en hij heet Legio --- die er een
ambacht van maakt; en is daar niet als bewijs van het

broze en onstandvastige, ja, van den licht-verbroken
draad der " gave ,,, het feit, dat zoovele schrijvers, na
een paar bundels verzen reeds zich overleveren aan het
proza, -- tot op het zeldzame oogenblik dat de Muze
hun voorhoofd weeft eens met den vinger aantikt en de
vonk weêr ontwaakt in het verlichte brein ? Dat Gezelle
dertig jaar zweeg omdat hij, die intusschen eene andere
geestelijke bezigheid gekozen heeft, geen verzenmaker
worden wil : mij heeft het eigenlijk nooit verwonderd;
zijn geval is veel minder zeldzaam dan men denkt, en ik
heb mij aan het vraagstuk kunnen interesseeren alleen,
omdat men er zulke aardige puzzles van gemaakt had.
Na Guido Gezelle, Jean Arthur Rimbaud > met Mallarmé
en Verlaine, en meer dan deze beiden de vader van
gansch de hedendaagsche, jongere poëzie in Frankrijk.
Waarom heeft Rimbaud van zijn achttiende of negentiende jaar tot bij zijn dood — een kleine twintig jaar,
tien jaar minder dus dan Gezelle, et pour cause --,
gezwegen? Het is de vraag van den dag ;heel Parijs
wil het weten; men heeft er nog geen enquête over
geopend, doch de speciale bladen staan er vol nieê
wat kan den dichter Rimbaud ertoe hebben genoopt,
niet meer op versmaat of zelfs — en dit maakt het geval
erger i — in literair-bedoeld proza te schrijven, hij die
zelfs geen bisschop te vreezen had ? Men is aan het
wikken en wegen gegaan, men heeft gegist en men
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heeft beweerd ; men heelt over het vraagstuk zelfs boeken geschreven. Ik laat de biographie, de keus uit de
briefwisseling en de uitgave der werken ter zijde, die
Paterne Berrichon, de zwager des dichters, heeft be~
zorgd. Ik zwijg over de " Reliques „ van zijne zuster
Isabelle Rimbaud en de voorrede tot de luxe-uitgave
in den " Mercure de France ,,, door Paul Claudel. En
Jacques Rivière citeer ik slechts pro memoria. Maar er
zijn, uit den jongsten tijd, "Rimbaud , Va r t i s t e
e t 1' è t r e mora 1„ door Ernest Delehaye (Paris,
Messein)en"LeProble medeRimbaud„ door
Marcel Coulon (Ni mes, Gomes), en deze twee studies
zijn het, die aanleiding geven tot de volgende aanteekeningen.
Laat ons eerst de feiten vaststellen : in 1854 te Charle~
ville geboren, is Rimbaud op veertienjarigen leestijd
dichter, — precociteit die minder buitengewoon is dan
men denken zou, kenmerk dat ze is, volgens Th. Ribot,
van genie. Lang niet zoo gewoon is, dat de jonge
dichter als zeventienjarige knaap zijne wellicht schoon
ste, en absoluut-persoonlijke verzen had geschreven.
Een jaar nadien had hij 1 e s Illuminations klaar ;
kort daarop wil hij de S a i s o n e n E n f e r vernietigen. Daarna is het met den dichter gedaan; hij trekt
de wijde wereld in, doet twaalf stielen en kent dertien
ongelukken, trekt als koopman het Noorden van Afrika
-

-
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door, om in Madagascar te belanden ; wordt er ziek;
keert naar Europa terug, waar in een hospitaal te
Marseille zijn been wordt afgezet en waar hij sterft in
de armen van zijne zuster : " als een heilige ,,, naar her
heet.
Van zijn werk, dat samen over vier jaar loopt, zegt
Duhamel dat het is "comme un raccourci violent de
I'histoire des litt ératures ,,: zijne verzen leveren inder^
daad al de schoonheden op, aan plastiek en muziek,
aan vrijheid en gebondenheid, die men van welken
dichter ook verwachten mag, in eene opvolging die
nauwelijks nog eene evolutie kan heeten, maar die als
de mijlpalen-zelf beteekent der poëtische verwoording.
In Illuminations en Une Saison en Enfer
gaat hij heel wat verder: hij geeft zijne poëtiek aan
(" Je réglai la forme et le mouvement de chaque consonne, et, avec des rythmes instinctfis, je me flattaf
d'inventer un verbe poétique accessible, un jour ou
1'autre, à tous les sens „ ; naast de verklaring, uit een
gelijktijdigen brief : " je dis qu'il faut être voyant, se
faire voyant „), eene poëtiek naast eene schrikwek^
kende ethiek (hij spreekt van " I'inevitable descente
du ciel „ ; hij bekent : " Je finis par trouwer sacré le
désordre de mon esprit ,,. Wel zegt hij: "Je voyais se
lever la croix consolatrice ,,, maar hij acht zich den zoon
van de Dwaze Maagd en den Geest der Duisternis en
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kent zijne zending : " une mission de d ésorientatión
— Waarnaast de aanhoudende verzuchtingen naar het
hoogste zedelijke ideaal). Aldus Rimbaud, het sublieme
wezen, dat in vier jaar tijd, en voor zijn twintigste,
zonder een zweem van literatuur, in eene angstwekkende oprechtheid, de reis doet die bij anderen een
gansch leven innemen en vernietigen zou.
Het komt me voor dat men, na zulke vlugge carrière,
die eigenlijk een mirakel is, wel even den tijd mag hebben tot uitblazen. Ik herlees de S a i s o n e n E n f e r
ik vraag mij heel nuchter af wat Rimbaud daarna nog
wel had kunnen vertellen. Het was van zijnentwege al
heel redelijk, voor het overige maar te zwijgen en ...
uit de circulatie te verdwijnen. Hetgeen Rimbaud, die
een zeer gezonden kop had, dan ook heeft gedaan.
Dat men intusschen, als Ernest Delehaye, in heel de
dichterlijke actie van Rimbaud, in zijn daaropvolgend
zwijgen, in zijn wereldsche afgetrokkenheid, en einde

lijk in zijn stichtelijken dood eene rechtstreeksche en
voorbeeldige handeling van God ziet: ik heb er niets
tegen. Hier treedt hij Isabelle Rimbaud bij die haar
broeder zag sterven, en Claudel, die een specialiteit is
in mystieke subtiliteiten: ik heb te grooten eerbied voor
alles wat is van den Geest en zijne diverse blijken, dan
dat ik mij van de bewering met een sceptisch lachje
losmaken zou. Dat, na het blasphematorische uit de
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S a i s o n e n E n i e r, Rimbaud tot zedelijken inkeer
zou zijn gekomen, die hem zou hebben opgeleid tot een
hongeren graad van ascesis, het is, bij een dichter als
dezen, zoo goed als natuurlijk. Dat hij, bij dien inkeer,
een gezond, levenskrachtig, werkzaam man zou zijn
gebleven, die belang blijft stellen in alle geestelijke
problemen, talen aanleert en als koopman eene eerste
plaats gaat innemen, zooals blijkt uit zijne Afrikaansche
brieven en uit mededeelingen die ik onlangs in " Les
Nouvelles littéraires ,> las : dat hoeft ons bij een mysti^

cus, zooals hij zou geworden zijn, geenszins te verwonderen, aangezien de geestelijke loutering in de bedoeling
der hoogste heiligen nooit anders is dan eene voorben
reiding tot de blijde, de in vreugde aanvaarde daad.
Maar is Jean Arthur Rimbaud, in zijne Afrikaansche
eenzaamheid, die trouwens zeer betrekkelijk was, de
mysticus geworden dien men ons voorstelt, dan is er
iets dat mij ten zeerste verwondert :namelijk dat h ij
heeft kunnen zwijgen.
En hier ben ik geenszins in tegenspraak met me-zelf
als ik zelf heel goed begrijp, dat Rimbaud na de
Saison e n Enfer er het zwijgen toe deed, dan is
dat eenvoudig omdat in dien tijd zijne mystiek nog
geheel negatief is. Nadert hij echter in werkelijkheid
de volmaking, komt hij weldra tot de volmaaktheid,
dan leert de psychologie der mystici, zoo der hetero74

doxe als der orthodoxe, dat het hem als een gebod,
neen :een natuurlijke behoefte zou worden, te s p r e ken , en in overvloed. Wie in de mystieke literatuur
eenigszins thuis is, weet wat voor sublieme babbelaars
mystieke auteurs zijn, en hoe zij eronder lijden, nu en
dan tot zwijgen gedoemd te zijn. Het zwijgen v a n
Rimbaud is dan ook zeer zeker niet te
verklaren door den hongeren graad dien
hij zou hebben bereikt in het mystische
leven.
Is dat zwijgen beter te verklaren door de stelling van
Marcel Coulon ? Die stelling kan aldus vastgesteld
Rimbaud is een " révolté ,,, een opstandeling in elk
opzicht. Prae-Nietzcheaan, is hij niet alleen verloochen
naar van de m o r e e 1 e waarden, zooals zij door het
Christendom zijn gevestigd; maar door natuurlijken
aanleg is hij geneigd tot sentimenteele en geslachtelijke
inversie. Die opstandelingsmentaliteit brengt hij over

op de poëzie :hij wil de omwenteling, waar hij de onwillekeurige belichaming van is. Ziet hij nu dien verr
neinenden geest zich tegen hem keeren (onmacht zijner
zedelijke anarchie; afbreking van zijne betrekking tot
Verlaine ; mislukking van zijn literair streven: " s'il a
écrit 1 a S a i s o n e n E n f e r, eest parce qu'il nest
plus capable d'écrire,,, zegt Coulon), dan blijft hem
alleen nog dat ééne over: te zwijgen. En Rimbaud
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heeft niet nagelaten, her te doen ...
Wat mij in deze verklaring wel eenigszins bevreemdt,
is het gebrek aan strijd bij Rimbaud, is het zich neerleggen bij die onmacht, — hij die tot bij zijn laatste
levensweken strijdvaardig blijst; hij die eene geestelijke
luciditeit bezit, die blijkt uit zelfs zijne vreemdste beweringen. Eene zulke plotselinge inzinking is bij Rimbaud moeilijk te verklaren. Tenzij door ziekte. En het
is dan ook als zieke dat een psychiater hem beschouwt
in " Le Journal
" Fils d'un capitaine de cavalerie alcoolique et d'une
mère sujette à des crises de délire constant, il faut voir
dans cet atavisme la naissance, puis la disparition de
son génie. „ En de geleerde voegt eraan toe: Rimbaud's
vroegtijdige dromomanie, zijne misdadige impulsen,
zijne waarschijnlijke sexueele abnormaliteit :allemaal
teekenen van die " épilepsie larvée ,,, waar Lombroso
den grondslag in ziet van het literaire genie, en dien
wij gedeeltelijk terugvinden bij dichters, waarvan de
productie eveneens kortstondig is geweest :een Baudelaire, een Charles van Lerberghe, onze arme Prosper
van Langendonck. Maar ik neem de vrijheid hier te
doen opmerken, dat, zoo zulke ziekteverschijnselen
inderdaad uitloopen op zwijgen, op zwijgen in den
letterlijksten zin van het woord, op de aphasie die de
tong nog vóór de hersenen verlamt, dit g e e n s z i n s
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het geval is geweest met Jean Arthur
Rimbaud . Hij zwijgt; hij lijkt als dichter uitgeput;
maar twintig jaar lang nog leidt hij een werkzaam en
vruchtbaar leven ; hij leert met een buitengewoon gemak Noord~Afrikaansche talen aan; hij weet zich,
door zijn beleid evenzeer als door zijne milde goedheid,
de vriendschap te verzekeren van de inboorlingen;
verre van onder een erfelijken last te bukken, gaat hij
hem te keer met het gezonde bewustzijn eens mans.
En dan ?Waarom dan heeft Rimbaud gezwegen, haast
twintig jaren lang ? Ja, waarom?
Of heeft hij misschien alleen gezwegen in schijn, en
alleen nog voor zichzelf gesproken?
26 Juli 1924.

II InArthur
mijn vorig stukje over het zwijgprobleem bij Jean
Rimbaud,

dat intusschen zooveel praats heeft

uitgelokt, heb ik aangegeven welke gissingen het schorsen van den wonderbaren arbeid des dichters heeft
doen ontstaan. Daargelaten dat het heel goed mogelijk
is, dat Rimbaud in zijne eenzaamheid zou hebben voortgewerkt zonder te hebben uitgegeven, of dat zijn dichterlijke arbeid louter-mentaal is gebleven zonder dat
hij zich de moeite gaf de rijzende beelden vast te
houden en toe te vertrouwen aan het papier (dergelijke
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afzondering is tegen auteursijdelheid een zeer goed
geneesmiddel), kan het ook gebeurd zijn, dat een werkelijk zwijgen nog andere redenen heeft gehad dan
deze, aangegeven door Ernest Delehaye en Marcel
Coulon. Ik heb u met bescheidenheid gezeid, dat het
levend opnemen in den schoot van den levenden God
(thesis- Delehaye), verre van tot zwijgen te nopen,
integendeel den drang naar de mededeeling bevorderen
moest, zooals het geval is bij alle mystici (men vertelt
dat een copiïst zeventien dagen noodig had om over
te schrijven wat de beruchte Mme Guyon in één nacht
neerpende ; en van Ruusbroec wordt verhaald dat de
aanwezigheid der Godsgedachte in hem van zulken
overvloedig-bestendigen aard was, dat hij, soms na
weken onderbreking, het dictaat zijner werken -- want
zijne werkzaamheid was in hoofdzaak mondeling -hernemen kon bij het woord waar hij het gelaten had).
Wat de thesis-Coulon betreft, die, na de metafer van
Verlaine, Arthur Rimbaud gaat beschouwen als een
echten " Poète maudit ,,, buiten alle beeldspraak om,
die zal wel de goedkeuring wegdragen van de occultisten, voor dewelke de werking van den Booze op
dorheid uitloopen moet; zij is echter eenigszins te
speciaal, en te weinig door werkelijke ervaring te staven, dan dat wij er meer in zouden zien dan eene
nogal briljante fantazie. Blijft de verklaring der neuro,
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logen :zij is verleidelijk, maar stemt niet overeen met
andere voorbeelden van gelijken aard. Trouwens, dat
het genie van een Rimbaud en het plots verdwijnen
ervan zou te verklaren zijn door het alcoholisme van
zijn vader en de zenuwachtigheid van zijne moeder,
brengt ons weêr maar eens de boutade in het geheugen
van Ribot : " Si le génie est une névrose, l'athlétisme
est une cardiopathie, puisque bon nombre de sports^
men souffrent du coeur
Er is Bene andere stelling :zij wordt ons aan de hand
gedaan door Jean de Gourmont, die er uiting aan gaf
in " Le Mercure de France ,,. In hun boek over " le
Génie littéraire „ wijzen Rémond en Voivenel erop,
dat in het hersenencomplex de spraakcentra heel dicht
bij de genitale centra liggen. Voivenel, in zijn studie
over " Littérature et Folie ,,, gaat eenigszins verder en
schrijft: "le centre des idées génitales est fonction~
nellement rattaché au centre du langage ,,. Het verleidt
Jean de Gourmont tot de onderstelling: " On pourrait
conclure que 1'évasion de Rimbaud, de la littérature et
de la Poésie, ne tient peut-éíre qu'à une petite lésion
de ce centre du lapgage, à une petite félure d'o u% goutte
à goutte ont fui les images poétiques en méme temps
que les idées génitales ,,. Hierbij heelt Gourmont
natuurlijk gedacht aan de sexuëele abnormaliteit die
Rimbaud werd toegeschreven, die trouwens hardnek79

kig werd geloochend, en... die nog geenszins het recht
zou geven in de verste verte te denken aan iets als
eene ,,félure ,,. Aardgelijke disposities zouden aanleiding kunnen geven tot uitzonderlijke erotische uitingen,
.— die men in Rimbaud niet aantreft ; vernietiging van
het poëtisch vermogen kunnen zij in geen geval tot
gevolg hebben. Men verwart trouwens al te licht
vaardig de " centres du langage „met de, tot hiertoe
te vergeefs gezochte " centres de la poésie „ ; gewone
spraak is niet noodzakelijk poëzie ; en ik ken menschen,
waarvan de gewone elocutie verre van schitterend is,
die nochtans schitterende dichters zijn. Hoe dikwijls
werd er niet op gewezen, dat groote dichters heel
dikwijls slechte redenaars zijn?
Met dit alles beweer ik nog geenszins, al de redenen, die
werden aangegeven om te verklaren waarom Rimbaud
nog vóór zijn twintigste jaar aan het zwijgen ging,
althans in het openbaar, als nietig en onaanneembaar
te hebben begraven. Doch er zijn andere redenen die
bij mijn weten niet werden aangeraakt, en die mij redelijker voorkomen, en dus menschelijk-beter, om dat
zwijgen uit te leggen.
Er is in de eerste plaats — ik zei in mijn vorig stukje
reeds een woord hieromtrent — de periodieke inzin^

king, de tijdelijke verdooving, die soms teweeg wordt
gebracht door eene verplaatsing der werkzaamheid;

die ook, na eene zeer groote inspanning, gevolg van
vermoeienis kan zijn ; en die verder eene reden kan
hebben die aan onze bevatting ontsnapt. Deze periode
der onvruchtbaarheid kan meer of min langen tijd duren ; na groote psychische spanning is die tijd der
dorheid soms wel heel lang, en de dertig jaar zwijgen
van Gezelle kunnen aan dergelijke depressie heel goed
toegeschreven worden ; in elk geval kent elke dichter
dergelijke toestanden, en het zou een wonder zijn geweest dat Jean Arthur Rimbaud, na vier jaar ontzettend-grandiozen arbeid, na een tijdperk van dichterlijke
productie die aan kwaliteit en zelfs aan kwantiteit in
de literaire gèschiedenis der wereld wellicht weérgaloos is, er zou aan ontsnapt zijn. Is naderhand de
daaimoon nooit meer over hem vaardig geworden?
Het oogenblik, waarop hij zijn dichterlijken arbeid
staakt, valt nagenoeg samen met dat waarop zijn zwerversleven begint: voortaan zullen wij over zijn innerlijk
leven niet veel meer vernemen: wij zullen dan ook niet
weten of hij nimmer meer voor zich-zelf gesproken
heeft.
Dat zwijgen, ook voor zich-zelf, zou trouwens heel
goed zijn te verklaren. Rimbaud is eene ontstellend
vurige natuur. Reeds op het lycée te Charleville legt
hij daar het bewijs van af. Op zestienjarigen leeftijd
verlaat hij het vaderlijke huis om, zonder een enkelen
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cent op zak, deels te voet, deels verborgen in een
goederenwagen, naar Parijs te vluchten bij den man
die hem de echte poëzie had geopenbaard : Paul Ver~
laine. Te Parijs leidt het kind een opgewonden bohè~
meleven : hij drinkt buitenmate, hij rookt pijpen. Het
duurt niet lang, of zijn zucht naar avonturen verleidt
den zachtzinnigen Verlaine, ordelijk ambtenaartje tot
hiertoe, tot de bekende vlucht naar Londen. Her verblijf duurt er geruimen tijd ; als Verlaine zich van dat
opgewonden bestaan tracht los te scheuren, wordt hij
op den voet door den verwoeden Rimbaud gevolgd
die > te Brussel, hem in het " Café Liégeois ,,, uit gaat
dagen en Verlaine zóó opwindt dat deze op hem tot
tweemaal toe schiet... Gij weet al het overige: Rimbaud soldaat in het Oost-Indische leger, smokkelaar,
karavaanleider; een leven van avonturen dat niet eindigt dan op het lijdensbed te Marseille.
Doch het grootste avontuur, het opperste, het absolute
avontuur; het avontuur dat de oorsprong is van al de
andere en als de voorbestemming van heel zijn bestaan,
dat is de Poëzie. Zij is hem van meet af schreeuwende
behoefte ; zij huilt hem toe uit alle afgronden, zij blaft
hem sarrend na uit alle verten. Zij lokt hem aan en zij
zit hem op de hielen. Zij is de bezetenheid die hem
aanvreet als de felste honger, die zijn hoofd verhit als
de folterendste dorst. Nooit heeft eene passie iemand
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gevangen genomen, in hare wetten gekneed, binnen
bare normen en vormen geperst, als de poëtische
schoonheid gedaan heelt met dit kind van zeventien
jaar. Het zou niet moeilijk zijn, uit de belijdenissen der
Illuminations en der Saison en Enfer, om
te zwijgen van de stralende voorbeelden uit de Gedichten, de bewijzen aan te halen van deze oppermachtige liefde ;zij loopt uit op de bevestiging, als op
een verlossingszucht, na zooveel zoeken, na zooveel
begeerte, na zooveel zwoegen, na zooveel worstelen;
op : " Cela s'est passé. Je sais aujourd'hui saluer la
beauté.

Die " beauté ,,, gij begrijpt het, zij is van geene gewone orde. Hij die -- opperste wet van den dichter
--- beweerde : " il faut éíre un voyant ,,, hij schrijft
"le poète arrive à I'inconnu ; et quand, affolé, il fini~
rait par perdre I'intelligence de ses visions, il les a
vues. „Hij vervolgt: " j'écrivais des silences, des nuits,
je notais 1'inexprimable. Je fixais des vertiges ,,. En
"J'ai créé foutes les fétes, tous les triomphes, tous les
drames, J'ai essayé d'inventer de nouvelles fleurs, de
nouveaux arbres, de nouvelles chairs, de nouvelles
langues. J'ai cru acquérir des pouvoirs surnaturels. ,>
Nog wel neérhaling naar het louter-menschelijke, dat
hem als iedereen het liefste zal moeten blijven.- " 1'hor^
loge ne sera pas arrivée à ne plus Bonner que I'heure
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de la pure douleur. „ Maar het rijzen tot dit opperste,
meta - aesthetisch vermogen : „ Tels qu'un dieu aux
énormes yeux bleus et aux formes de neige, la mer et
le ciel attirent aux terrasces de marbre la Poule des
jeunes et fortes roses. „

De liefde der schoonheid, de strijd om de schoonheid,
de ascesis die de mystiek der schoonheid bereidt : zij
zijn Rimbaud's levensbrood geweest. Hij gevoelt, dat
hij, langs de baan der schoonheid, de andere mystiek
bereiken gaat : " Nous allons à I'Esprit„, en " j'ai recu
au coeur le coup de la gráce ,,. Maar neen : " on ne
part pas ! „ en " la vie est la farce à wener par tous. „
De sluizen, waar de overvloed uit stroomen zal, blijven
gesloten. Het opperst mogelijke blijkt niet meer dan
de hoogste, maar nog menschelijke, schoonheid die
men begroeten mag :men buigt, maar de uitdrukking
zal falen. Er blijft den dichter niets meer, dan het on^
uitsprekelijke, dan het Zwijgen.
"Beauté, won beau souci „ : het is de gelukkige for~
mule, waarin Malherbe hei ideaal van alle dichters, en
niet alleen de Fransche, heeft gevat, sedert de opkomst
der Renaissance. Maar voor een geweldenaar als Rim~
baud is geen spraak van " souci „ :hem is de dichter~
lijke schoonheid het eeuwige torment, het gevecht met
den Engel dat uitloopt, bijna, op de eindzegepraal,

maar tevens, voortaan, op de onmacht. Als velen van
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zijn tijd, als de besten althans, streeft hij naar eene
volmaaktheid, eene vermeerdering van volmaaktheid,
de anderen volgens de uitdrukking, hij volgens geest
en uitdrukking beide. Men vergete het niet : tusschen
de jaren zeventig en tachtig ontstaat, in de Fransche
poëzie, de zucht naar loutering van den vorm, die gaat
van de vormplastiek die de Parnassiens zich als hoogsten eisch hadden gesteld, naar de meer vloeibare
expressie waar de idee naar een veelzijdiger, eene
beweeglijke, eene niet alleen muzikale, maar zelfs van
muziek verloste, eene intellectueel-bewogen rythmiek
zou streven. Corbière was voorafgegaan. Reeds waren
daar de pogingen van Verlaine in "Romances sans
Paroles ,,, die aan de aesthetiek van den " Parnasse „
ontsnappen. Jules Laforgue zal weldra volgen. Tusschen beide laatsten in staat Jean Arthur Rimbaud met
de laatste zijner verzen, en het zou geen jaren duren

,

of Mallarmé zou gelijkaardig streven huldigen, met

zijn aldoor klaarder contrapunt. — Hiermeé geeft
Rimbaud eene meesterschap op, die leidt tot een nieuwen strijd met het dichterschap. Ik herhaal het : verre
van er in onder te gaan, zal hij de absolute Schoonheid-des-Dichters in het oog mogen zien in hare hoogste abstractie; ze, eerste en hoogste der Symbolisten
die hij is, aan mogen staren. Het kan echter niet leiden
dan tot de vernietiging
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Llle est éteinte,
Cette huile sainte,
Il est éteint
Le sacristein.

De koster vermag uit de eigen substantie de heilige
lamp niet meer te vullen. Hij kan niet anders meer dan
--- zwijgen.
9 Augustus 1924.

Jean Moréas

A eene uitstekende bloemlezing door zijn vriend en
volgeling Ernest Reynaud, heeft de " Mercure de
France„ eene nieuwe uitgave bezorgd van Jean
Moréas' dichtwerken. Ruim dertien jaar na dezes dood,
biedt het ons de gelegenheid, aan ons-zelf na te gaan,
wat wij aan den dichter der " Stances „ nog hebben
kunnen. Veel immers van wat ons, uit de opbrengst
van het Fransche symbolisme, bij het verschijnen met
hartstochtelijke liefde vervulde, is thans onleesbaar
gebleken. Wij gaan den schijn uit het wezen onder
scheiden. Hoe wij ook denken over, en wat wij dankbaar gedenken van het symbolisme op zich-zelf en de
symbolistische beweging, wij staan er thans in den
tijd ver genoeg van af, en met een gerijpt oordeelsver^
mogen, om te onderkennen, wat er van overblijft.
Ik veroorloof mij te meenen, dat wij, Vlamingen, en
vreemdelingen in het algemeen, dat beter kunnen dan
de Franschen~zelf. En dit kan liggen aan het volgende.
Dat het symbolisme in Frankrijk slechts matigen tijd
heeft geleefd en geen algemeenen invloed heeft ge-
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oefend, is ongetwijfeld hieraan toe te schrijven, dat de
beweging zoo weinig Fransch was. Daargelaten den
indruk dien de Fransche ridderliteratuur op de symbolistische dichters heelt gemaakt, trouwens via ro^
mantici als Victor Hugo en Alfred de Vigny en den
arbeid van een Gaston Paris, gaat het symbolisme
zijne grondstoffen buiten de grenzen zoeken, in zooverre dat een terugkeer tot een Helleensch klassicisme,
die veel meer nog een terugkeer is tot André Chénier,
het einde van het symbolisme beteekenen zal. Interna~
tionaal, vindt het symbolisme nieuwe aandoeningen in
het buitenland, en niet weinig in Vlaanderen en in
Engeland, en heel veel in Scandinavië. Doch, het zijn
vooral de dichters-zelf van de symbolistische groep

die er een internationaal karakter aan verzekeren.
Amerikanen als Stuart 1VIerrill en Francis Vielé,-Griffin,
Belgen als Maeterlinck, Fontainas en Verhaeren ; in
de tweede generatie Italianen als Marinetti en Canudo,
en een Pool als Guillaume Apollinaire (en laat ons niet
vergeten dat Oscar Wilde en Gabriele d'Annunzio
heel dicht bij de groep staan en, naast hunne taal ook
het Fransch schrijven) :zij hadden het niet noodig dat
hun Ruusbroec of Shelley of Swinburne werden ge^
openbaard ;zij konden buiten de lessen van Baudelaire
en Mallarmé die hun Edgar Allan Poe zouden ontsluieren; nauwelijks zijn ze eenigen dank verschuldigd

aan Prozor en Lugné Poé die Ibsen binnenleidden op
een tijd dat hij Duitschland en Engeland veroverd had.
Wagner, die op de muziek van het symbolistische vers
zulken invloed oefenen zou, had gansch West-Europa
bekoord voor hij in Frankrijk ingang vond ; de Itali~
aansche quattracentisti en de Engelsche praeraphaë^
lieten waren den buitenlandschen dichters die tot het
Fransche symbolisme behooren allang bekend, voor
zij hun stempel zouden drukken op de plastische ver
schijning van datzelfde symbolistische vers. En zoo
kan men zonder overdrijving zeggen dat, de bewuste
of onbewuste leiders van het Fransche symbolisme,
een Verlaine, een Rimbaud, een Mallarmé hierbuiten
gelaten, de meest representatieve, derwijl best~gewa~
pende en grondelijkstgevormde vertegenwoordigers
der school buitenlanders waren, buitenlanders die de
waarde kennen van eene nationale traditie, van den
-

Helleen Moréas met zijn helder-klassieken kop, tot bij
den Pool Apollinaire met zijne veelzijdig-cosmopolitische vorming.

Moréas Papadiamantopoulos, de geboren Athener, hij
zou de zuiverst Fransche worden van heel de groepeering, de voorvechter zijn van eene Fransche overlevering, maar dan in een zeer bijzonderen zin, die wel
afhangen zal van zijne Grieksche vorming.
Het is even moeilijk de gemoedscomponenten van een

volk aan te geven, als het gemakkelijk is daarmede te
goochelen. Is de teederheid van Verlaine niet toe te
schrijven aan zijne geboorte te Metz? Voelt men niet
heel vaak den adem en den golfslag der zee in den
Henry de Régnier van voor " Arethuse„ (waarvan
trouwens het hoogtepunt ligt in " l'Homme et la Sirè~
ne „), Henry de Régnier die in de havenstad Honfleur
werd geboren ? Spreekt de israëlitische afkomst van
een Gustave Kahn niet luid uit de kleurenpracht van
zijn werk ? Maar waarom deze dichters ons waarlijk
als Franschen aandoen, buiten alle toevalligheden,
buiten de persoonlijke kenmerken die aan dergelijke
omstandigheden te wijten kunnen zijn, is al heel wat
moeilijker om uit te maken. Men gevoelt dat zij het
zijn en dat hunne vrienden het niet zijn, zelfs als die
vrienden er zich op toeleggen er voor door te gaan.
Onder die vrienden is Moréas, met al zijn opzet, de
Moréas meer bepaald van voor de "Stances „ en van
vóór " Iphigénie ,,. Waarom vinden wij juist in den
Romaansch „ - bedoelenden Moréas vooral den
vreemdeling terug? Juist, ik herhaal het, omdat hij het
oorspronkelijk en innerlijk-wezenlijk Fransche op zeer
eigen wijze benaderde.
Moréas is van huize uit een Griek. Het Grieksche in
zich-zelf, dat hij nooit heeft verloochend, bewijst hij
niet door nastreving van oud-Grieksche, van algemeen-

Grieksche voorbeelden. Niet meer dan een Vlaming
zijn innig Vlaamsch.-zijn zal willen bewijzen door, bijvoorbeeld, navolging van een Jacob van Maerlant of
een Jan van Ruusbroec, ook niet als hij schrijftin eene
vreemde taal, bewijst Moréas zijn Grieksch- zijn, zelfs
niet in zijne „ Iphigénie „ die op zijn minst evenveel
dankt aan Racine als aan Euripides, door navolging
van de klassieke auteurs. De nieuw-Griek, die hij is,
erkent zich-zelf veel meer in de uiting der volksziel,
waar hij de weerspiegeling van is, dan in de erkende
meesterstukken. Hij vertaalt Grieksche volksliederen
die in zijn land nog steeds gezongen worden ;hij maakt
er, in het Fransch, pastiches van die echte juweelen
zijn (daarvan hebben nog onlangs de " Nouvelles littéraires „prachtige staaltjes gebracht). Maar hij doet
veel meer: het is met dat diepe bezit in zich van het
Grieksch~gemeenschappelijke gemoedswezen, dat hij
,

,

de klassieke werken tegemoet gaat. Wat van het oud-

Helleensche in het nieuw-Grieksche overleeft zal wellicht heel weinig zijn; ik vermoed dat het al heel wat
minder zal zijn dan dat waarop wij, Vlamingen "Carel
ende Elegast „ontvangen. Om het even :hij leest de
Ilias, hij leest Theokritos met andere oogen, met diepere resonantie in zich, dan de Westersche philoloog
of zelfs dichter. Want zijn verwantschap met die ou^
deren, hoe ook door de eeuwen gewijzigd, aangevuld,

e^

verarmd, is toch meer dan eene louter-geestelijke,
moge deze ook op diepe vertrouwdheid of hartgrondelijke keus berusten.
Toen nu, Fransch dichter geworden, Moréas ging
inzien, wat het Fransche symbolisme erbij winnen kon,
eerder op eigen wezen dan op uitheemsche invloeden

te berusten ; toen hij echt-Fransche lyriek wilde doen
herleven in eene cosmopolitische kunstbeweging, vermocht hij dat natuurlijk niet met het argelooze middel
dat hij putte uit eigen diep~grondelijk wezen. Niettegenstaande alles bleef Henry de Régnier een Franschman. Hij, Moréas was nu eenmaal géén Franschman.
Maar met de scherpe fijnzinnigheid die hem eigen was,
ging hij, wat hij dacht ontdekt te hebben van de Fran,

-

sche ziel, projecteeren op de Fransche literatuur door
de eeuwen heen. Hij toetste aan de Fransche gevoelig
heid, zooals hij zich die voorstelde, de meesterstukken
die eraan waren ontsproten. Dergelijke confrontatie
noopte hem tot een zeldzamen omzettingsarbeid, die
bij anderen, met zijne stellige opzettelijkheid, absurd
zou hebben geschenen, dien hij echter tot een zeer
eerbiedwaardig einde wist te voeren omdat hij een
dichter was en, als vertolker, niet minder dan een
geniaal vertolker. De opdracht was, het Fransche sym^
bolisme aan zich-zelf terug te schenken. Jean Moréas
streefde dit doel na door wat hij in de Fransche poëzie
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aan echt-Fransch' en tevens echt-poëtisch' ontdekte
in het eigen wezen, dat van den symbolistischen dichter
te verkleeden. Men heelt hierbij zijne handigheid geroemd : het is zijn werk verlagen tot den rang van
pastiche. Zeker, in dat werk, hoe zuiver ook nagevoeld,
is er al heel wat overtolligs. Moréas hecht, in den
aanvang vooral, al heel wat belang aan uiterlijkheid,
aan vormen en aan woorden : het is een ziekteverte
schijnsel waar vele symbolisten, ook buiten de Romaan~
sche school, aan geleden hebben. Men merke echter
dat vormen en woorden bij hem nooit doel zijn, zooals
bij zoovele Parnassiaansche navolgers van een Théo~
dore de Banville. De kern van heel Moréas' werk
blijft niet dan de poëzie, zonder meer. En heel zijne
ontwikkeling, die eene gestadige loutering is, is daar
om het te bewijzen.
Eene loutering die meer is dan de verlossing uit for~
meele bekommernissen :zij is eene aanhoudende filtree-

ring van een hoog-adellijk gemoed. Dat Moréas aan
zijne eruditie heel veel plezier gehad heeft; dat hij, van
voor Chrestien de Troye tot na Malherbe, gansch eenn
ontdekte van treffende woorden en uit
drukkingen die op preciëuze of diepzinnige wijze eene
schakeering van zijn gemoedsleven weergaven, en
dien ontgonnen schat met wat al te groote voorliefde
aanwendt :het is een phaenomeen dat zich in de wereld93

literatuur van de tweede helft der negentiende eeuw
zoowat overal voordoet. Hoe weinig het hem echter
te doen was om dat aristocratisch-glimlachende genoe^
gen-zelf, bewijst het latere werk dat geschreven is in
het stevigste en zuiverste, het edelste en meest-recht
streeksche Fransch dat zich denken laat. En het is nu
zeker niet, zooals beweerd werd, omdat Moréas, na
zijne lange reis door vele literaire eeuwen, toevallig in
de klassieke 17e eeuw was beland toen hij " Iphigénie „
en de "Stances,, schreef, dat de taal van deze werken
ons zoo gelouterd-klassiek voorkomt. Het is veel meer,
en elk aandachtig lezer zal het beamen, omdat de ziel
van Moréas aan wereldsche grilligheid ontsnapt, omdat zij tot algemeene menschelijkheid opgroeit (wie,
onder zijne jongere vrienden, vermocht aldus tot rusti-

ge klaarte te stijgen ?), dat zijn woord, dat zijn vers
een klank krijgen, die, diep en vol, den dichter eene
eereplaats verzekeren, hem een vreemdeling, onder de
hoogsten van Frankrijk.
14 Juni 1924.
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Elémir Bourges

ET tweede deel van L a N e f , het hoofdwerk van
Elémir Bourges is Benige maanden geleden verschenen. Het komt een twintigtal jaren na het eerste deel.
Elémir Bourges is thans een zeventiger. Hij heelt gedebuteerd toen heel de Fransch-lezende wereld nog
keek naar Zola. In al dien tijd, -- ruim veertig jaar, -heeft Bourges niet meer dan vijf boeken geschreven.
Hij leeft in Bene volmaakte afzondering, waar hij hoog~
hartig tegen bestand blijkt. Geen schrijver die meer
buiten de schrijverswereld staat, buiten de koortsige
Parijsche wereld, waarin ieder op zijn minst twee boeken in het jaar levert, dan hij. Zelf prijzen-uitdeeler
(hij maakt deel uit van de Goncourt-jury), zal hij wel
met Benig misprijzen neerzien op den ziekelijken ijver
waarmede de jongeren naar de tegenwoordig tallooze
literaire prijzen dingen. Door die jongeren ongetwijfeld
geëerbiedigd, al is het niet zoo heel zeker dat zij zijne
arme vijf boeken hebben gelezen, staat hij er buiten.
Feitelijk staat hij buiten den tijd. Geen wonder dan ook
dat hij vooralsnog het groote publiek niet heeft bereikt.

Waar zijne geschriften trouwens toe bijgedragen hebben. Het werk van dezen afgetrokkene is, in zijne
essentie, niet voor ieder bereikbaar. Zelfs de gebreken
ervan ontsnappen den gewonen lezer. Het is wel de~
gelijk een arbeid, Bourges te volgen, ook waar hij de
regionen der philosophie niet betreedt waar de groot
sche tooneelen van La N in volstrekte luchtijlte
spelen. Ook de romancier Bourges, de verteller van
wonderbare ficties, is alles behalve ontspannend. Buiten
het eerste, zijn zijne boeken lang op het langdradige af.
Geen schrijver, die ooit minder aan zijne eventueele
lezers dacht. Hij denkt aan het leven ; hij denkt over
het leven na. Het brengt depressies meé, die doorgaans hem alleen vermogen te boeien. Niets dat hier
zweemt naar spontaneïteit, al stijgt de verhaalkunst
heel dikwijls tot eene hoogte, die ik niet aarzel weérgaloos te noemen. Niemand zal er ooit aan denken,
Bourges bij Balzac te vergelijken, tenzij misschien om
zijn romantisme en zijn synthetiseerend vermogen. Men
heeft hem naast Flaubert genoemd, en inderdaad, de
artistieke waardigheid en de wijsgeerige zin van Flau~
bert vindt men in Bourges terug; ik ben de Benige niet
om te beweren, dat zij bij den laatste in nog hoogere
potentie aanwezig zijn; hij voegt er eene kracht aan
toe, en de expressie van eene persoonlijkheid, die men
niet in zulke mate bij Flaubert aantreft. Het is dan

ook terecht, dat men hem den grootsten Franschen
schrijver van het laatste kwart der negentiende eeuw
heelt genoemd. Er is echter historische blik toe noodig,
om hem dien titel waardig te keuren ; zooals diepere
kritische zin een vereischte is om in hem het wondergroote te ontdekken. Daarom gaat het groote publiek
aan hem voorbij zonder hem veel aandacht te gunnen.
Bourges kon het woord van Stendhal op zich-zelf toepassen : men zal hem terug vinden over vijftig jaar.
En dan zal men hem zien als, in de eerste plaats, een
romanticus. Her is niet alleen de ascesis der eenzaamheid, die hij zich oplegde, welke hem vrijwaarde tegen
cie eischen der mode, neen : buiten de stroomingen
van dezen tijd hield* het is veel meer de natuurlijke
neiging, de verschijnselen naar den inhoud der eigen
imaginatie te herleiden. Zich-zelf te zijn, een spiegel,
of beter een toetssteen van het absolute; in zich-zelf
de excitatie te vinden die alles verplaatst op een eeuwig-

heidsvlak, die alles vertoont "sub specie aeternitatis „:
het is de eerste en animeerende gave van Elémir Bourges. Dit is, in zijn wezen, anti-modern :het maakt den
grond uit van het ruiten ingooiend romantisme. Jules
Romains zegt ergens : „Rien n'empéchera que le XXe
siècle soit un siècle d'organisation, de construction,
comme le furent, chacun à leur façon, le XIII° et le
XVIIe ,,. Bourges behoort literair tot de negentiende

-
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eeuw ; de eeuw die naar gemeenschappelijken geest
niet opbouwen kon ; de eeuw, die, ter zelf-exaltatie,
de geestelijke prikkels uitvond : koffie van Balzac ;
alkohol van Musset, Poe, Hoffmann ; hashish van
Gautier ; opium van Quincey, morphine en cocaïne
der decadenten. Bourges staat boven zulke middelen
het verlangen naar de eigen verovering en verheffing,
die niet minder is dan de confrontatie met God, mag
de wipplank heeten van zijn kunst.
Van dit romantisme vertoont hij de keerzijde. Zijn
haat om het alledaagsche wordt liefde voor het uitzonderlijke.Voor geene ongewoonheid deinst hij terug.
De " démon du bizarre„ lijkt wel zijn bewaarengel te
zijn : hij verwijlt bij geen toestand, of deze is abnormaal. Alleen bij kracht der eigen menschelijkheid blijven
zijne personnages menschelijk. In handen van mindere
scheppers zouden zij monsters zijn. Zijn liefde voor het
vreemde is, kon men wel zeggen, het begin zijner wijs
heid. Het meest gewone schenkt hij een geheimzinnig
uitstralingsvermogen, — dar het doorgaans niet be~
hoeft. Omzetting der waarden is hem een geliefkoosd
spel, en als de behoefte van iemand die alles met het
eigen zoeklicht beschijnt. De allesbehalve klassieke
geest van Bourges, zijn vernietigend pessimisme, dat
niet zelden de meest absurde passie uitzet en haar een
laaiend leven inblaast om het bittere genoegen, er de

vernietiging, het uiteen-spatten en het tot-pulver-ver

branden van bij te wonen, --- de geest van Bourges
verleidt hem tot de keus van types, die het absolute
niet meer te weerspiegelen vermogen, dan met eene
helsche vervorming.
Romanticus naar de edelste bestrevingen, die bij rijpen
in jaren, bij louteren in den kroes der ervaringen, steeds
zuiverder gedaante aannemen ; romanticus tevens volgens de slechtste recepten der school, waaraan wij r
om een titel te noemen -- de Madame P u t i p h a r
van Petrus Borel danken, en personnages als Quasimodo : dit is, bij eerste beschouwing, Elémir Bourges.
Bij wien trouwens — ik wil geen valschen indruk
wekken — de eerste hoedanigheden, in hunne volle
overgave steeds zelf-bewust en wonderbaar be~
heerscht, de tweede een innerlijke schoonheid; al^
thans eene levensintensiteit verstrekken, die beletten,
dat het fantoches of wangedrochten zouden worden.
De voornaamste boeken van Bourges, ik zei het
reeds, staan boven de gewone evenredigheid; om her
brutaal uit te drukken :men zou er kunnen in snoeien;
om de vergelijking met Flaubert weér op te nemen
waar deze concretie nastreeft, een soort verdichting
zoekt, die het fantastische van de tweede " T e n t a t i o n
de Saint~Antoine „ tot schematische droogheid
voert, vreest Bourges allerminst breedsprakigheid,

overtuigd dat hij is van het eigene geestes-evenwicht.
De zieke Flaubert wordt door zijn onderwerp gekweld;
hij moet moeite doen om het in bedwang te houden ;
zijn pijnlijke zorg is dat het aan de bevatting zijner
vingeren zal ontsnappen ; en het gevolg, dat hij het
weleens worgt. Nu is het de meerderheid van Bourges
op Flaubert, dat zijne struische geestelijke gezondheid
hem alle orgieën permitteert. Zijn nooit vermoeide
staf zoekt dan ook gaarne de zijpaden : alle leiden ze
tot de groote baan terug. Hij dwaalt nooit af : de
groote baan heeft hij immers zelf aangelegd, en hij
weet waar ze heenleidt. Haast heelt hij trouwens nooit
gekend, de man, die veertig jaar over vijf boekdeelen
deed. Vreest trouwens niet, dat deze afdwalingen de
zelfgenoegzaamheid van een Victor Hugo moeten
beteekenen : nooit wil Bourges ons bekend maken
met zijne meening over dit of geen onderwerp. Alle
takken en twijgen dragen, in hunne, misschien overtollige, veelheid, bij tot het schoone van de boomeenheid. Ik zei, dat men er zou kunnen in snoeien;
onnoodig is dit echter om de schoonheid in te zien,
om de schoonheid te doorzien. Neen Bourges dient
niet gelijk gesteld met den Hugo der M i s é r a b 1 e s
daarvoor gelijkt hij te veel op Shakespeare. Want bij
hem is geen bedenksel : er is alleen leven, zij het, naar
sommiger smaak, een teveel aan leven. Zelfs zijne
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meest^uitzonderlijke personnages en toestanden, zelfs
zijne buitensporigheden zijn van dat leven doortrild.
Deze uitbundige levensvolheid brengt meé, dat hij
weleens speelt met vuur. In den roman, die voor mij
zijn hoofdwerk blijft en die heet : Les 0 i s e a u x
s'envolent et les Fleurs tombent,
zoekt hij niet zelden naar romantische gevaren. Er is
bijvoorbeeld een opzet van romantisme, een romantische snoeverij, in het feit dat hij bij voorkeur zeer
verouderde middelen gebruikt, als daar is de monoloog. In plaats van voorkomende gemoedstoestanden
te analyseeren, zooals Balzac of Stendhal dat doen,
of ze te verplaatsen in een décor dat die toestanden,
zonder andere bijkomstigheid, verklaart, laat Bourges
zijne helden praten, en zij doen het soms tot in het
oneindige. Ik twijfel niet, of dit beteekent eenvoudig
vereenzelviging van den auteur met zijne scheppingen.
Ik voeg er aan toe, dat Bourges hierbij zeldzaamwelsprekend is. Die welsprekendheid heeft weer niets
te maken met die uit H e r n a n i of uit Angelo,
t y r a n d e P a d o u e. Valsch vernuft is er uit gebannen, want er is heelemaal geen vernuft, maar ziel,
hoe dan ook overspannen ziel. Doch er is, dat voor ons
het vooropgezette van het procédé in het oog springt
en wij het dan ook niet gaarne geloochend zien. Meer
dan in welke kunst is in literatuur het procédé een
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onhebbelijk ding. Waar literatuur onder de kunstende
meest-geestelijke is, willen wij er de aangewende
middelen het minst zichtbaar in. Heel wat schrijvers
zijn gedood geworden door de middelen, die zij al te
duidelijk bij herhaling gebruikten. Die middelen
immers zijn eene cerebrale gewoonte, een kunstje van
het intellect, eene algebra waarvan men al te gauw de
finesses vat, dan dat zij bij voortduring zouden boeien.
Het doet dan ook als eene bravade aan, wanneer wij
Boorges onze bewondering storen zien bij goochel
toeren die, hoe dan ook uitgevoerd met doorvoelde
virtuositeit, ons sedert te lang bekend zijn om geene
uitwerking te hebben, die averechts uitvalt dan was
bedoeld. Hij voert ze trouwens niet uit dan met een
soort opwinding. Die opwinding, al loopt ze nooit uit
op den indruk van ijlte, is vermoeiend, omdat zij een
uitvloeisel is van het procédé. Men vraagt zich, soms
met ontsteltenis af, waarom een schrijver met zulke
vermogens zich verleiden laat tot dergelijke knepen.
Want van den grooten Boorges neemt men geene
kleinheid aan.
Het antwoord op dergelijke vraag zal, meen ik,
moeten worden gezocht in de behoefte aan reactie.
Boorges zal wel niet zoozeer buiten zijn tijd hebben
gestaan, dan dat hij geen wrevel zou hebben gevoeld
om sommige literaire verschijnselen, die op hunne
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beurt het gevolg waren geworden van een procédé.
Bourges verschijnt op het oogenblik, dat de school van
Médan haar hoogste fleur beleeft. Het naturalisme ontr
staat, ontegensprekelijk, uit menschenliefde. Het brengt
mee, dat zijn wroeten in de poelen van menschelijke
kwalen niet gaat zonder opwalmen van eenigen stank.
Meewarigheid en deemoed : zij blijven niet de eenige,
de groot-menschelijke motieven : de pestilentiëele
oorden waar zij voedsel zoeken .— een niet zeer gezond
voedsel --, worden gemakkelijk, van middel, een doel.
Stelt daar nu tegenover een jongen man met zeldzaamidealistischen aanleg, die zich de humaniteit denkt volgens het beeld, dat hij ervan draagt in zijne ziel ; iemand,
minder experimenteel dan synthetisch-scheppend van
aard, wien het leven een koorts is vol visioenen aan
grootschheid, aan heldhaftigheid, aan mededeelzaamheid, zoo in de vreugde als in het leed. Het spreekt
vanzelf dat deze jonge man uit al zijne krachten, weze
het misschien onbewust, reageeren zal, en dat hij daar-toe de middelen wil aanwenden van hen, die zijne
literaire goden zijn. — Deze jonge man is tevens een
eenzame. Met zijne goden leeft hij alleen, in eene afzondering, die voor exaltatie de beste stuwkracht is
het verklaart den jongen Elémir Bourges geheel. En
dat hij, tot bij zijn laatste twee boeken, halsstarrig
volhardt, het is dat hij aan de overtuiging vasthoudt,
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zich niet te vergissen, ook niet in de met alle zorg en
alle liefde gesmede vormen, die hij zich eens koos.
Bourges immers is een bewuste, en van de bewusten
bezit hij de koppigheid.
Dat hij op dergelijke koppigheid wel Benig recht had,
bewijzen zijne boeken.
5 Mei 1923.

1

De boeken van Elémir Bourges zijn vijf in getal. Ik
noem ze in hunne chronologische volgorde Sous 1 a
Hache, Le Crépuscule des Dieux, Les
Oiseaux s'envolent et les Fleurs tom
b e n t, en de twee deelen van L a N e f.
De eerste twee boeken zijn historische romans. De
jonge schrijver aarzelt niet, op het alles-overstelpende
naturalisme te reageeren, met beoefening van een genre
dat men sedert lang uit den tijd dacht. Hij reageert op
eene andere wijze: met groote doelbewustheid, die
onmiddellijk imponeert, ziet hij af van wat doorging
voor realisme. Is de objectiviteit van Sous la Hache
opvallend, het ingetoomde van den stijl is ten dienste
gesteld van eene voorstelling, die ongetwijfeld boven
de realiteit uitwast. Dat eerste boek wijst onmiddellijk
op den groeienden meester: het is zeldzaam beheerscht.
Die beheersching wordt echter nooit dorheid : elke

-
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lijn getuigt van innerlijk leven. De volzinnen zijn strak,
als een regelmatig-kloppende bloedader. Zij zijn forsch,
en spreken sterk aan. Sober aan beelden, roepen zij
nochtans heftige beelden op. Ieder woord is echt, en
geen enkel woord is er te veel. Die woorden spreken
dan ook rechtstreeks met hun volle gehalte aan. In
hunne gewoonheid lijken zij vol durf : het komt van
hunne doorgroefde waarde. En daarom doen ze aan
als klassiek : het klassieke niet van een Corneille, maar
van den etsenden, den bijtenden Saint Simon. Wij
hebben hier te doen met doorwrochte soberheid : waar
Bourges eenvoudig vertelt, schijnt hij zich uit te druk,ken bij middel van spreuken.
Deze Sous 1 a H a c h e is nochtans anders niet dan
eene heldhaftige, bij plaatsen teedere, episode uit de
Vendée~oorlogen. Maar niet zoozeer nog het drama
tische van het onderwerp, niet zoozeer het pakkende

„

van de fabel maakt het boeiende van den roman uit

vooral massa- beweging, verschikking van groepeeringen, waarboven uit gestalten die eerder als decoratieve
figuren aandoen, eerder door hunne weidsche gebaren

dan door den psychologischen ondergrond ervan aanr
spreken en treffen, — ziedaar de indruk, dien het boek
nalaat. Ik heb het in geen twintig jaar gelezen: misschien zou de indruk thans anders zijn. Doch één ding
herinner ik mij van eene eerste lectuur : de vergelijking
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die het boek opdrong met Balzac's C h o u a n s, eene
vergelijking die haar grond vindt niet alleen in het
onderwerp en in eenzelfden historischen tijd, maar in
de behandeling van tijd en onderwerp. Beide boeken
zijn in de eerste plaats episch. Doch, waar Balzac
eerder romantisch-dramatisch is, blijkt Bourges vlakker
en statischer, doet hij meer decoraties dan drastisch
aan. En deze bijgebleven impressie is mij een waarborg, dat ik het thans nog met mijn aanvankelijk oordeel houden kan.
Dat ruime, meer dan menschelijk groote ; dat veralge^
meenen van toevallige gebeurtenissen, waarvan de
logica misschien niet steeds zuiver redekunstig en zeer
zeker hier en daar geforceerd is: men vindt het op
sterker schaal nog terug in L e C r é p u s c u 1 e d e s
D i e u x, Bourges' tweede boek. Doch hier komt een
tweede element van Bourges' kunst aan het licht, dat
weldra alle andere zal verdringen. Bourges is zich
zijne eigene natuur meer bewust geworden: hij levert
een werk dat sterk romantisch is, doch gestadig treft
door eene wonderbare waarheid en een historischen
blik die, in zijne overdrachtelijkheid, pathetisch van
scherpte is.
Behandeld wordt het einde van het leven van den
hertog van Brunswijck. Pruisen heeft zijn rijk ingenomen; de hertog verlaat zijn land en vestigt zich te

Parijs. Het pompeuse en buitensporige leven dat hij
er leidt is het hoofdzakelijke onderwerp van het boek:
wisselwerking tusschen individu en buitenwereld, dus
wel heil degelijk een romantisch onderwerp, waarbij
het individu de allesinnemende protagonistos blijft.
Het reëele in hem, het anecdotisch biographische heeft
er slechts in schijn eene groote plaats in : de auteur
geeft zich als voornaamste doel, zijn held in botsing te
brengen met omstandigheden, die hij onder de minstgewone, de meest-brutale kiest. Bloedschande, scha
long, vergiftiging, heel de huilende bende der hoogst~
gespannen menschelijke driften, vervolgen den vorst
in zijn tragen maar geweldigen ondergang tot bij den
reutel van zijn dood. -- Wij staan nogal vreemd
tegenover zulke opeenstapeling van hetgeen wij niet
zullen aarzelen overdrijvingen te noemen. Bourges
behandelt ze zonder ironie :het gaat ons haast spijten,
want het zou ons toelaten, nu en dan eens op verhaal

te komen. Doch, niet meer dan wij aan outrance denken bij de onstuimigheid der Elisabethians, niet meer
kunnen wij Bourges een verwijt maken van zijn opzet
in de euvelen. Dat opzet kan weér een weérstand
geweest zijn tegen de platheid en de botheid der naturalisten : het heldhaftige, tot in het kwade toe en
misschien liefst nog in het kwade, is een hoofdbe~
standdeel van Bourges' karakter. Individualist tot het
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uiterste, is het maar heel natuurlijk, dat hij de meesttegenstrijdige elementen, tot een paroxisme opgedre^
ven, vereenigt in één wezen, dat, armer en rijker eraan,
met uiterste armoede, met hoogste weelde, bloot wordt
gesteld aan gebeurtenissen, die het figuur aannemen
van het Noodlot. En dat hij het met grootschheid
doet, de grootschheid van Barbey d'Aurevilly in L e
P r é t r e m a r i é , maakt alles goed wat wij anders
afschuwelijk zouden vinden.
De hoofdpersoon van L e C r é p u s c u 1 e des
D i e u x is vaak decoratief, want zeldzaam-stijlvol.
Psychologie, zooals van-zelf spreekt, is echter niet
uitgesloten. Maar zij uit zich veel meer in handeling
dan in ontleding. Bourges is de bezetene van omstandigheden, die hij-zelf heeft geschapen. Natuurlijk heeft
hij er al de draden van in de hand, kent hij de reden
van elke drijfveer. Doch aan die draden is hij-zelf
gebonden, zooals hij door de eigen drijfveeren geleid
wordt. Het brengt het leven meè, het soms verwoede
leven, met zijne laaiende hoogtepunten en zijn vertwij^
Pelende nederlagen, dat van dit boek de boeiende kracht
uitmaakt. Men mag de intrigue analyseeren : de logica
ervan is niet alledaagsch, maar de gedrongenheid van
den stijl, die nergens bij Bourges zoo precies en zoo
inbijtend is, doet, dat men wel aanvaarden moet wat
bij anderen zou worden afgewezen. Het geforceerde
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ervan imponeert, doordat de psychologie van den
schrijver u voorhoudt : ziezoo, het kan niet anders. De
macht van Bourges ligtin de suggestie die hij uitoefent,
juist doordat hij-zelf door zijn onderwerp wordt medegesleept, na het met de meeste zorg te hebben voorbereid.
Het derde boek, en volgens mij het volmaaktste niettegenstaande het ontstellende van sommige der aanger
wende middelen, vereenigt het monumentale van S o u s
1 a H a c h e met het moedwillig-romantische van L e
Crépuscule des Dieux. Ookhiereendramavan
het Fatum, geleid door de vreemdste peripetieën heen,
doch ditmaal strakgehouden door een meer-zuivere
psychologie, eene psychologie die niet meer hoeft
verklaard of verontschuldigd te worden, al vindt ze,
zooals ik reeds zei, uiting in niet licht te aanvaarden
vormen. Les Oiseaux s'envolent et les
F 1 e u r s t o m b e n t opent op eene pakkende voorstelling van de Par i sche
Commune. Heel dat eerste
hoofdstuk wordt doorwaard van den epischen adem,
die ons uit Bourges' eersten roman tegenslaat, maar
versterkt door de breedte die's schrijvers longen op vol
len manneleeftijd hebben verkregen — Groot-hertog
Floris, met zijn stand onbekend, te Parijs grootgebracht,
na bij zijne geboorte ontvoerd te zijn geworden, is in
de Commune gemengd en speelt er zulke rol in, dat hij
-
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slechts door een soort mirakel van het bagno wordt
verlost. De omstandigheden brengen hem zijner moeder
terug, aan het Styrische hof waar zijne natuurlijke
plaats is. Daar wacht op hem een bruid, hem sedert
lang bestemd. Natuurlijk stribbelt hij tegen : hij bemint
een jong meisje, dat hij, weliswaar slechts één enkele
maal, heeft ontmoet. Wellicht ziet hij haar nooit terug
hij houdt het niettemin voor onmogelijk eene andere
vrouw zijn hart te schenken. Doch, bij eerste ontmoeting met het meisje dat men hem heeft toegedacht,
erkent hij in haar zijne uitverkorene. — Onnoodig op
het haast lachwekkend-romantische van dit toeval te
wijzen : wat Elémir Boorges ermeê bedoelde zal weldra
allen lachlust onderdrukken. Groot,-hertog Floris, uit,
de duisternissen geheven in het helste licht, zal al heel
spoedig niets meer dan zatheid kennen. Weldra heeft
hij van zijne vrouw genoeg, wordt verliefd op zijne
zwagerin, die hij verkracht, vermoordt zijn halfbroer
en gaat sterven op den zoom der woestijn.
Ook deze roman is, men ziet het, paroxystisch : niets
echter dat er niet is gebillijkt naar eene orde, die niet
anders is dan het Noodlot. Doch niet alleen da a raan
ontleent hij zijne schoonheid, aan de onverbiddelijke
ontleding namelijk van een onverbiddelijk hoog karak~
ter (dat trouwens te gaarne toegeeft aan een eveneens
onverbiddelijke praatzucht) ; wat Les 0 i s e a u x
-
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s'envolent et les Fleurs tombent onvergetelijkmaakt, het is het décor. Tragisch begonnen, in
eene onvergelijkelijk epische atmospheer, verloopt de
intrigue in de zuiverst lyrische voorstellingen. Ik heb,
onder de geestesverwanten van Elémir Bourges William Shakespeare genoemd : in het boek waar wij het
hier over hebben vinden wij door een hem-gelijken, zij
het meer Latijnschen geest, heel het genie van Richard
Wagner geconcentreerd, in eene eenheid die de meester van Bayreuth nooit vertoonde. Heldhaftigheid en
teederheid, op een achtergrond die bij beurte tragisch
en idyllisch is : Bourges heeft ze in botsing gebracht,
om ze weer te versmelten en ze weér te verrafelen
voor de poorten van het definitieve Niet. -- Men
smale om een fabel die het kinderachtige nabijkomt
men kijke naar de eeuwigheid, door de vensteren die
het opent op het absolute.
Na Shakespeare en Wagner, Aischulos. N a l e s
Oiseaux s'envolent et les Fleurs tombent,

de majesteit der twee boeken van L a Nef. Hier
hebben wij de laatste bezonkenheid, en wij weten niet
wat na dit Elémir Bourges ons nog zou kunnen geven.
Niet dat deze dubbele reeks dramatische tooneelen,
waarin de Dichter zich belichaamt in de tragiek van
Prometheus' lot, de hoogste genieting verschaft. Ge~
nieting is bij dergelijke austeriteit uitgesloten, voor
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wie de passie niet kent der afgetrokken gedachte. Hier
volstaat geen kennis der mythologie en der wijsbe^
geerte, geen zin zelfs voor symbolisme of goochelen
met ideeën. Er is meer toe noodig om in de schaduw
van Bourges de uitstraling te zien van zijn licht. Er
is toe noodig eene geweldige liefde voor het onbe^
reikbare, en eene groote vertrouwdheid met het goddelijke, zij het om her onbereikbare te bevechten en
het goddelijke met halsstarrigheid te verloochenen.
Bourges heeft aan L a N e f den duur van een men
schengeslacht besteed :het is niet in enkele lijnen dat
ik zal pogen, dit ampele gedicht te analyseeren. Die
ontleding zou trouwens niet gemakkelijk zijn : het werk
is duister, eene duisterheid die lijkt voort te spruiten uit
vrees. Want men ontsluiert sommige geheimen niet, of

men heeft het besef zich aan de laatste, de afdoende,
de te niet doende teisteringen bloot te stellen. Bourges
moge pessimistisch zijn in het boek dat het hoogtepunt
van alle romantisme aantoont: hij is te zeer een schepper
om cynisch te worden.
Een schepper, zij het bewust van zijne onmacht. De
onmacht die hij uitbeeldt in het laatste symbool van
zijn boek. Prometheus boetseert zich een zoon; hij
blaast er leven in: het kind blijft. blind.
En late de vervolgde vader nu halsstarrig blijven hopen
in de kracht van het Licht dat alle oogen opent, het
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Goethiaansche Licht dat allen Nood doorboren zal
die vader is God niet.
Maar het blijft de trots van zijn geest, God in de blikken
te hebben durven kijken.
19 Mei 1923.
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Jean Cocteau

E dichter Jean Cocteau is geboren in de maand Juli
van het jaar 1892. Hij heeft dus zijn vier-en-dertigste
jaar nog niet geheel volbracht, en, al is zijn productie
drukker, rijker en zelfs voller dan die van een vijftiger
-- den man die den verloren tijd moet inhalen, -toch kan ik hem, op mijn eigen leeftijd, voor een nog
heel jongen man houden.
De jeugd is van nature en haast bij definitie egocentrisch. Het belet haar wel eens schoon te zijn: zij is
aanmatigend en wreed; zij is moreel troebel en gees^
telijk onzeker, als zij daarenboven niet dom is. Maar
zij is het krystallen prisma, dat alles aanhaalt om het
weer uit te stralen. Schoonheid van aanhaling als van
uitstraling hangen af van de zuiverheid van het glas.
Maar voor elke menschenjeugd blijft het feit gelijk
zij kent nog de behoefte niet van de rijpere jaren aan
een liefde, die eischt dat men zich vooral wegschenken
zal, met een geheime hoop die reeds een angst is. De
jeugd ontvangt op de ijlte van een voorjaarshemel; zij
ontvangt argeloos en weérkaatst zonder bijbedoeling.
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Zij praat dan ook overvloedig over zichzelf, want zij
is, onbaatzuchtig, een aanhoudende zelf-ontdekking.
Hoe zuiverder en hoe fijner, hoe minder zij te verbergen heelt, en het vermenigvuldigt hare welsprekend
held. De dichter Jean Cocteau bewijst zijne jeugd,
door aldoor maar over zichzelf te spreken. (Zich-zelf,
dat is in de eerste plaats zijne vrienden : de bereikbare
buitenwereld die hij opvangt). Eene biecht is het vooralsnog niet geworden, zelfs niet bij zijne bekeering,
die aanleiding heeft gegeven tot dit kleine geschrift.
Maar een aardig babbelen, dat is als de klank van de
marmeren tafel waar parelen op botsen, en waar Gezelle
aan dacht bij den zang van den nachtegaal. De geest
van Jean Cocteau genstert bij elke aanraking van buiten. Die gensters spreken doorgaans in den ik-vorm.
Ik vrees dat Jean Cocteau heel lang jong blijft. Eigen
lijk hoop ik het. Want doorgaans vertelt hij op de
meest boeiende wijze, al blijft hij nu ook het middel

punt van zijn verhaal. Een landgenoot van Cocteau
heeft weliswaar lang geleden beweerd : "le Moi est
haïssable ,,, al placht die landgenoot het toch ook in
hoofdzaak over zichzelf te hebben, zij het op minder
persoonlijken toon. Is Frankrijk trouwens niet het land
der moralisten, die toch in de eerste plaats op hen-zelf
aangewezen zijn? Cocteau is, intusschen, hatelijk noch
zelfs verachtelijk; al bezit hij eene zekere ijdelheid die
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hij allerminst verbergt, men bespeurt steeds bij hem
Bene eerlijkheid die nooit zelfzuchtig is. Hij is een hard
werker, al arbeidt hij vooralsnog niet naar vaste gegevens. Doordat hij nog zoo jong is, houdt hij het met
experimenten. Vallen zij goed uit, dan is hij daar zeer
blij meè en hij zegt het ; vallen zij verkeerd uit, dan
zegt hij het ook, en verdedigt zijne bedoelingen zoo
hij de mislukking niet altijd verklaart. Hij schrijft geen
boek, laat staan een hoofdstuk, laat staan een strophe
van een gedicht, of hij voegt er eene exegesis aan toe
die dikwijls een gelijken omvang hooit. Daarin gelijkt
hij, in het ergere, op Maurice Barrès, dien hij gepro^
boord hooit af te kammen, omdat hij duister gevoelde
dat Barrès één van zijn geestelijke vaders was. In dien
tijd was Cocteau nog veel jonger dan thans.
Die zelf-exegetische neigingen van Jean Cocteau zijn
echter nooit onprettig, omdat zij nooit aanstellerig
zijn. Zij zijn meestal niets dan eene zeer oprechte getuigenis, hetgeen ze belangrijk maakt. En sympathiek
tevens, want zeldzaam-argeloos.
Maar daarenboven ongewoon intelligent.

De generatie van Jean Cocteau zal in de geschiedenis
der Fransche literatuur gelden als die der verwarring.
Zooals de generatie die op den val van Napoleon is
gevolgd, waarvan thans, en voor het groote publiek,
duidelijk omteekend, de groote figuren bovendrijven
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(dat bovendrijven hoeft er niet noodzakelijk aan lijken
te doen denken) maar die bij nadere studie, een aantal
personaliteiten openbaart die den geestelijken chaos
vertoonen van een tijd die uit zijne voegen is. Ook
onze tijd — ik ben belachelijk waar ik er op wijs
is uit de voegen ; wij huldigen thans een aantal schrijvers die, over vijf- en - zeventig jaar, minder zullen
blijken te zijn dan, om 1830, een Aloysius Bertrand of
een Petrus Borel ; zonder dat wij van nu af aan kun~
nen zeggen wat voor onze naneven de eponymen zullen
Zijn die, meer dan waarschijnlijk verkeerd, zullen doorgaan voor onze meer authentieke vertegenwoordigers.
Jean Cocteau nu, waar hij over zichzelf vertelt en
over zijne vrienden, zal voor de naneven waar ik het
over heb, en die ik in deze wel benijden moet, een
goede gids zijn. Hij leeft volkomen in de wanorde, en
ik aarzel niet te zeggen, dat hij aan het stichten der
wanorde meégeholpen heeft, en niet zonder pret.
Waar het vuur in het huis is, gooit men vanzelf de
ruiten uit, al zal de tocht het vuur natuurlijk aanwakkeren. Nu acht jaar geleden, heeft men heel wat ruiten
uitgegooid, zonder dat het noodzakelijk was. Het
ruiten-uitgooiende gebaar houdt aan, al zijn er geen
ruiten meer. Cocteau is onder de eersten geweest om
het gebrek aan ruiten te merken. Dit wil zeggen dat
Cocteau, als een echt Franschman uit de evenwichr
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tigste streek van Frankrijk, van orde houdt. Geen orde
als een juk : de orde die beheerscht wordt door een

vrijen wil, en van een vrijen wil is het teeken : " Ordre
considéré comme une anarchie ,,, zegt hij, waarbij het
woord " anarchie „ de dubbele beteekenis krijgt van
ongedwongenheid en zelf-tucht. Cocteau, en heel wat

aanhalingen zouden het kunnen bewijzen, wil gaarne
alles op zijn plaats zien staan, en alles op zijn plaats
stellen waar het hoeft, niet naar de ratio van een
Nicolas Boileau die het regnum der verstarring inluidt,
maar naar het gevoel van een Francois de Malherbe
die de ideaal-poëtische regels instelt. Orde der bewuste
vrijheid : da a rvan rechter en heraut te zijn is de glorie
van Jean Cocteau. Onder zijne vrienden of Fransche
tijdgenooten is hij zeker niet de grootste dichter. Welk
groot dichter immers, die zich met vraagstukken van
orde of wanorde, tucht of ontucht, deugd of ondeugd,
hygiëne of ziekte, toekomst of verleden, leven zelfs of
dood bezig houdt, althans onder de dichterlijke werkzaamheid, die eene bezetenheid is? Hij maakt maar
zijne verzen, zonder heel goed te weten hoe, en dat is
alles; het is te zeggen dat alles daar bijkomstigheid bij
is. Cocteau, hij is een zeer echt dichter. Maar hij weet
zich te richten. Er is iets autoritairs aan hem, dat an^
deren te richten bedoelt en er vaak in slaagt. Hij is
richtend ook voor den lezer van heden en morgen, die
-
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probeert of probeeren zal, in dezen troebelen tijd klaar
te zien.
Dat onderscheidende en sturende in den geest van
Jean Cocteau neemt intusschen niets van zijn dichter schap af. Ook in deze is hij jong : hij weet frisch te
blijven. Zijn takt is trouwens kiesch genoeg om zich
niet te willen opdringen : het dogmatische van een
Albert Verwey, die zich eens eene aardgelijke rol heeft
gegeven zonder er anders de natuurlijke roeping voor
te hebben, is hem vreemd. Ik zou haast zeggen dat de
intelligentie van Cocteau met zijn dichterschap niets
heeft te maken, was het niet dat het dichterschap voor
een goed deel de intelligentie bepaalt. Orde is bij
Cocteau gevoel :zij kan bestaan buiten de rede; zij is
quaestie van innerlijken rythmus.
Van die innige dichterlijkheid is Jean Cocteau diep
doordrongen. Hij schrijft geen gedichten, romans, too,

neelstukken, critische studies; hij maakt naar hij-zelf

beweert: " Poésie ,,, " Poésie de roman ,,, " Poésie
critique ,,, " Poésie de théátre ,,, en zelfs " Poésie graphique ,,, want Cocteau maakt ook magere teekeningen.
Daarmede is gezegd dat Cocteau zich in de eerste
plaats acht te zijn een " poiètes ,,, een Schepper. En
het legt weér uit waarom hij zoo gaarne tegenover
zichzelf praat. Dat hij het doet als lyricus, spreekt
vanzelf, al is hij in deze, zeldzaam genoeg, bescheiden
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en nder opdringerige personaliteit. Het zou mij tusschen haakjes niet verwonderen, dat Cocteau, die
vooral voor een dichter wil doorgaan, ophouden zou
verzen te schrijven :zijne zinnelijkheid is minder groot
dan zijn filtreeringsvermogen, en als men niets meer
te filtreeren heeft valt rythmus stil en verstart het beeld.
Dat hij het in zijne twee romans eveneens over zichzelf heelt, is eveneens duidelijk, al verdeelt hij zich
over de verscheidene zijden van Bene affabulatie, die
intusschen nooit zeer sterk is doordat Cocteau al te
zeer zich-zelf, geen buiten hem staande personnages
overtuigend weet op te bouwen.
Maar het is, vreemd genoeg, in zijne kritiek dat Jean
Cocteau als zich-zelf, als persoonlijk, als scheppend,
als poëtisch optreedt. Daar wil ik, in een volgend
stukje, naar aanleiding van zijn boek " Le Rappel à
1'Ordre ,,, en van zijne " Lettre à Jacques Maritain
dagboek van zijn terugkeer tot de Moeder-Kerk, nader op wijzen.
12 Juni 1926.

ontdekking, zooals ik zei, van Jean Cocteau
II Dewas:groote
de mis-daad der wanorde, en zijn genie, de middelen te zoeken om die wanorde tegen te gaan. Hij is,
in de literatuur van Frankrijk te dezen dage, de Benige
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niet die deze houding aanneemt. Doch waar de anderen, die dikwijls vol talent zijn, met eene duidelijke
opzettelijkheid terugkeeren naar eene traditie en naar
de meesters die deze traditie hebben gesticht en geleid,
zoekt Cocteau de orde in zich-zelf, en in de ontbolster
ring van zich-zelf. Ik heb u gezeid hoezeer hij er aan
hecht, in de eerste plaats voor een schepper door te
gaan, voor een dichter in den zin van iemand, die eene
materiëele of ideëele werkelijkheid tot het essentiëele
verdicht (en hiermede geef ik den brui aan alle etymo^
logie). Hijzelf immers wil dat zijn orde een anarchie
zou zijn : eene ongehoorzaamheid tegenover allen gestelden regel. En niet anders dan de oefening van een
zelf-tucht, die trouwens vol toegeeflijkheid zou wezen.
Stelt u, wat u gemakkelijk is, een jong dichter voor die,
zooals Jean Cocteau, in 1910 ongeveer zou debuteeren.
Het is een tijd van decadentie, omdat hij verstrikt zit
.

in vormlijkheid. Ik wil niet zeggen dat de idee er door
den vorm wordt doodgeknepen, maar dat zij bij voorbaat en als bij voorbestemming den vorm kent waarin
zij zal worden uitgedrukt. Die tijd, de tijd waarin het
symbolisme uitbloeit, is geenszins de tijd van gemoedsverstoring geweest, waar men hem voor houdt of voor
door wil doen gaan :het dubbele decennium 1890-1910
zal in de geschiedenis der Fransche literatuur op het
gebied der poëtische aanvoeling buitengewoon rijk
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blijken aan vernieuwde, aan opnieuw-bevruchte motieven. Doch de expressie was, op het voorbeeld na
van enkele dichters die de eigen formule trouwens niet
wisten levendig te houden, in het algemeen verstard.
Een symbolistische rhetoriek had gezegevierd :zij gaf,
buiten alle ingevingen om, de maat aan van het dich~
terschap.
De eerste daad van de generatie, waar Jean Cocteau
éen der jongste vertegenwoordigers van is, bestond
erin, het symbolisme voor dood te verklaren, waarmede in hoofdzaak werd bedoeld, de symbolistische
vormlijkheid, de matrijs waar de poëzie in dien tijd
doorgaans werd geperst, te breken. Zij wilden, en volbrachten voor een deel, de bevrijding der poëzie. En
toen de oorlog het begrip poëzie had komen wijzigen;
toen men decadentie was gaan zoeken, niet alleen nog
in de uiterlijke verschijning der poëzie, maar ook in
haar wezen — wat feitelijk onzin is: het wezen der
poëzie is onveranderlijk en alle schakeeringen ervan
evenwaardig; alles komt op de uitdrukking aan, en
waar deze levend en persoonlijk-doorvoeld is, kan van
decadentie geen spraak zijn, die alleen de cultus is van
een verstarden vorm — ;toen men alleen nog de poëzie
in de elementairste aandoeningen wilde erkennen, en
dan nog slechts uitgedrukt met de meest-verwilderde,
de minst-gebondene middelen, toen was Cocteau wel
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éen der eersten om van zijne gretige belangstelling te
getuigen maar tevens om, als instinctmatig, en met zijn
gevoel voor evenwicht, in zich-zelf tegen te stribbelen.
Ik meen u reeds gezeid te hebben dat Cocteau geen
groote en forsche, geen zich-sterk-uitsprekende per
sonaliteit bezit ; er is in zijne impulsiviteit als in zijn
diversiteit iets vrouwelijks dat hem verbiedt, imponeerend en als een voorbeeld op te treden, maar dat hem
als verschijning van dezen tijd dubbel interessant maakt.
Niets zoo verscheidens als zijn bundel " Poésie
waarin hij zijn dichterlijk oeuvre op weinig na heeft
samengebracht ; niets waar eene geleidelijke evolutie
nochtans minder in merkbaar is, tenzij juist in de steeds
klaardere bevestiging van zijn zucht naar steeds groo^tere literaire zuiverheid. Cocteau zal de poëzie niet
herleiden tot het primitieve lallen :daar is zijne eerbier
dige liefde te groot voor, en zijn bevroeden van heel
haar omvang, met al hare vlakken, te diep. Al zijne
zorg gaat dan ook naar het vorm-geven en het legt de
veelvuldigheid uit van hetgeen ik maar gemakshalve
zijn talent zal noemen. Die zorg nu voor de meest
adaequate, de zuiverste uitspraak van zijn innerlijke
bewogenheid is in de eerste plaats antiliterair. Waar
Jean Cocteau vooral .beducht voor is :voor iemand
gehouden te worden, die " littérature „ maakt in den
zin dien Verlaine in zijn "Art poétique „ aan het
-
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woord heeft gegeven. Jean Cocteau heelt ergens in
zijne " Lettre à Jacques Maritain „ geschreven : " La
littérature est impossible. Il faut en sortir. Il est inutile

d'essayer d'en sortir par la littérature ,,. Wat Cocteau
aan deze woorden verder toevoegt heeft belang voor
zijn terugkeer tot de Kerk ; wij, die hem hier voor het
oogenblik als dichter beschouwen, kunnen het laten
bij de aangehaalde woorden :zij geven zeer duidelijk
zijne houding aan tegenover de poëzie.
Velen nu zal het verwonderen dat Cocteau's zoeken
buiten allen Bestelden of aangenomen regel om, bin~
nen de anarchie die hem lief is, en onontbeerlijk aan
zijn intelligentie, te groot om banden te dulden, is
komen belanden in het reinste vorm-classicisme. Jean
Cocteau schrijft thans zijne gedichten in het meestgebruikte der Fransche versvormen: het alexandrijn.
Zeer bevreemdend is dit echter niet; het houdt geen
paradoxale uitdaging in; het is gevolg van het normale verloop der geaardheid, en zijn vrees voor zelfs
den schijn van wanorde, die bij uitstek Fransche deugden zijn, althans in de fraaie letteren. En tusschen
haakjes kan er hier wel op gewezen, dat, zoo de sym^
holisten zooniet de uitvinders, dan toch de invoerders
zijn van het "vers libre ,,, dit ligt aan het feit dat het
symbolisme is, in zijne biste vertegenwoordigers waar
heel wat vreemdelingen onder zijn, een internationaal
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verschijnsel. Zoodra de Fransch-geboren symbolisten,
en zelfs de anderen, weér of dieper Fransch gaan voelen, schrijven zij het traditioneele alexandrijn. ,--, Nu
is het een kenmerk van het geslacht, hetwelk het graf
van de symbolisten heeft gèdolven, dat het zoo veel
inniger en uitdrukkelijker Fransch is gebleken. Frankrijk leeft met hen op in eene nieuwe jeugd :zijne
nieuwe dichters gebruiken dan ook liefst Fransche vor^
men, zij het met Fransche vrijheid. En dat zou kunnen
gelden als eene reden, waarom nu ook Jean Cocteau
tot een vorm terugkeert, waarin de diepgalmende stem
van Moréas, den Moréas der " Stances ,,, ons tegenklinkt ; was daar niet eene andere reden, die mijns
inziens nog een dieperen grond heeft.
Jean Cocteau zal wel niet gewacht hebben op de ontdekking van de " Poésie pure ,,, die de abbé Brémond
heeft gedaan in het dichterlijke werk van Paul Valéry,
om de poëzie in dergelijken zuiveren toestand te erva^

ren. Ieder dichter, die boven de mentaliteit van Francois
Coppée uitrijst (ik wil hier het repoussoir van Nederlandsche namen ontwijken, al liggen ze op mijne tong),
kent de weelde van het misschien zinlooze, maar
ineens in volle weelde openbloeiende vers. En Jean
Cocteau, die in "Thomas 1'Imposteur „eens de zee
suggereerde met de chemische
formule
van het zeewater, kent de waarde van zulke poëtische algebra, waar-
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bij elk vers van het gedicht de beteekenis bezit van
eene azquatie. Wie nu aequatie zegt, zegt eenvoudig in
het Latijn evenwicht. En wie denkt aan evenwicht en
tevens aan een vers, kan zich dat vers moeilijk anders
dan als het klassieke voorstellen. Geholpen door zijn
afschuw voor wanorde en weér gestuwd door zijn
behoefte aan heldere zuiverheid -- zijn werk door
spreekt Cocteau, met al zijne wisselvalligheden, aanhoudend van Engelen, — is het als vanzelf sprekend,
dat het alexandrijn voor Cocteau het ultieme uitdrukkingsmiddel zou worden, en weldra geen middel meer
de onontkomelijke uitspraak van het gelouterde, bezonkene en tevens gesublimiseerde gevoel, van dat
gevoel voortaan onafscheidelijk, met dat gevoel zóó
één, dat zij van dat gevoel de voorwaarde is.
Die klaarheid uit bezonkenheid, dat gedepouilleerde,
zooals men zegt van ouden wijn: het is in kunst heel
de bestreving van Jean Cocteau. Heeft hij er nog wei
nig van bereikt in zijne " poésie de roman,, waarin
hij zeker intelligente resultaten bereiken zal, maar die
mij voorkomt buiten zijn eigenlijken aanleg te liggen;
heeft zijne poëzie nog niet haar vollen, haar overtui
gend-persoonlijken klank erlangd; en laat ik zijne teekeningen maar liefst buiten beschouwing, want ze zijn
toch wel wat al te dilettanterig. zijne " poésie critique „
terecht wordt ze ons geboden als een vorm van
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dichterschap —, weet ons in " Le Rappel à FOrdre „
ongemeen te boeien, doordat de stelling, die wij hiero-O
boven aangeven, er wonderbaar in belicht wordt, door
een schrijver, die over zichzelf en zijne vrienden nooit
uitgepraat geraakt.
In het zevental, meer of minder lange brochures die
Cocteau onder den veel-beteekenenden titel van " Le
Rappel à Fordre„ heeft gebundeld, gaat hij eenvoudig op zelf-ontdekking uit, met zeldzame explora^

teurs -gaven.
Apodictisch of verhalend, analytisch of bewerend, zijn
het niets dan de eigen bevindingen die hij mededeelt.
Soms doet hij anders niet dan ontmoetingen vertellen
anecdotes die hij ons zonder groot wederzijdsch verlies
had kunnen onthouden. Soms is hij sententieus, een
enkel maal zelfs hermetisch op het grappige af. Zijn
positief werk hadden wij wel kunnen begrijpen ook
zonder de exegesis die hij ervan geeft. En zijn, trouwens niet zoo heel goed geslaagde, kwajongensstreek
met Barrès, waar hij zelf spijt over heeft, had hij derhalve aan de vergetelheid kunnen overleveren: wij
zouden er niet over hebben geklaagd.
Maar intusschen is dit boek een waarderijk document,
dat ons niet alleen Cocteau, maar eene periode, waar
deze nog jonge man zeker invloed op geoefend heeft,
tot in hare diepere roerselen leert kennen. De intel-
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ligentie van Cocteau, doch vooral zijne geaardheid
zijn gebleken in de jongere Fransche muziek, op het
Fransche tooneel. Zij moesten hem terugleiden naar
de Kerk : misschien wordt hij daar door anderen ge^
volgd. Daarover in een derde en laatste stukje.
26 Juni 1926.

III Jean
Cocteau bezit het genie der betiteling. Het op^
schrift dat hij aan zijne boeken geeft biedt deze dubbele
aantrekkelijkheid, eerst dat men het moeilijk vergeet,
daarna dat het een zeker veld overlaat aan de fantazie
van den lezer, die er gemakkelijk de beteekenis aan
verleent waar zijn eigen geest behoefte aan heeft. Elke
titel van Cocteau laat speling voor het eigen inzicht

het is ietwat onrechtstreeksche, maar dan toch wel
betrouwbare, en in elk geval aangename weg om
den geest van Cocteau te bereiken, die eveneens vol
speling is.

Van die speling is, zooals ik u zei, " Le Rappel à
1'Ordre „ een aantrekkelijk bewijs. Het boek zit vol
gedachte, vol fijne en vaak nieuwe inzichten, vol verrassende gevolgtrekkingen. De opbouw ervan is echter
niet alleen onevenwichtig (wat te verklaren, en derhalve te vergoelijken is door het feit, dat het uit onder
scheidene, apart-opgevatte en uitgevoerde geschriften
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bestaat), maar in zijne onderdeelen niet altijd zeer logisch-samenhangend. Het is alles behalve het werk van
een philosoof, en het is dogmatisch alleen doordat men
er de geleidelijke ontwikkeling in volgen kan van een
en denzelfden geest die zichzelf ontdekt. Meer nochtans dan eene intellectueele autobiographie, is het als
eene conversatie die de auteur met zichzelf houdt, en,
in de beste en treffendste oogenblikken, het gevolg
van zulk eene conversatie. Ik heb u in mijn eerste stukje
over Jean Cocteau gezegd dat hij zoo gaarne over
zich-zelf praat. Feitelijk had het moeten luiden, dat
niemand zoo gaarne zichzelf ondervraagt, en zoo gretig
het eigen antwoord opteekent. Troebele tijden als deze,
die volgen op wereldschokken, brengen in de literatuur
dikwijls dergelijk, meer of min angstig, zelf-onderzoek
meè. Om in Frankrijk te blijven-, de " Obermann „van
Sénancour komt onmiddellijk na de Revolutie (in 1804),
en de " Adolphe „van Benjamin Constant onmiddel-

lijk na den val van Napoleon (in 1816) ; terwijl het
eerste hoofdstuk van graaf de Ségur's " Campagne de
Russie„ en de inleiding van Alfred de Musset's " Confession d'un Enfant du Siècle „ de psychologie van
den jongeling uit beide tijdstippen aangeven. Ook
Cocteau komt tot eene grondige omwenteling. De
vorige wereld heeft voor hem zoo goed als niet bestaan,
heeft althans op hem niet diep ingewerkt; de nieuwe
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is voor zijn levendige intelligentie een aaneenschakeling van vragen, in de eerste plaats op het gebied der
kunst, die hem hoofdzakelijk aantrekt. Aan die vragen
geeft hij geene romantische affubulatie :hij behandelt
ze kritisch, en het wordt " Le Rappel à I'Ordre
Orde : de behoefte aan duidelijk inzicht, de behoefte
aan klare uitdrukking, het is de eenheid die heel zijn,
in schijn wispelturig en onsamenhangend boek binnen
eenzelfde koppig denkbeeld bindt, — orde, waarvan
niemand uit zijne generatie, die zoo gaarne wild doet,
de noodwendigheid heelt gevoeld als Cocteau, en tot
de instelling ervan niemand zoo zeer heeft gewerkt als
hij. Wij hebben zijne pogingen, en de uitslagen ervan
nagegaan op het gebied der zuivere poëzie. Wat hij
heeft bereikt op het gebied van het tooneel is minder
duidelijk, en vooralsnog ook minder persoonlijk, zoodat wij het voorloopig moeten houden met beloften,
aangezien hij in deze hoofdzakelijk is geweest een me^
Bewerker van musici, schilders en dansers, zij het een
medewerker met zeldzaamstuwende, vaak inspiree^
rende kracht. Doch ook waar hij op zich-zelf, en bij
uitsluitendheid, aangewezen was, heeft Jean Cocteau
zich gericht naar een einddoel, dat in alles, bij elke
werkzaamheid, hem hetzelfde is: de zuiverheid. Zijn
drama zal zijn de puurste uiting van gevoelens, gelour
terd tot het abstracte toe. Dat abstraheeren, feitelijk
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verplaatsen op een vlak van ideëele, veralgemeende
werkelijkheid, zooals die in onzen tijd kan opgevat, is
op zich-zelf niet zoo heel moeilijk : weér is het een
vorm-proces dat de meeste inspanning vergt ; het vergeten van alles wat geweest is, beter :van al het bestaande alleen het essentiëele gebruiken en in den
zuiversten toestand aanwenden, om te komen tot den
meest-passenden vorm : de Benig-mogelijke uitdrukking : het probleem blijft voor Jean Cocteau onveranderd, onveranderlijk en elke poging moet dienen om
de oplossing beter aanneembaar te maken. En daarom
aarzelt Cocteau geen oogenblik om patente meesterstukken volgens zijne eigene inzichten om te werken.
Hij heeft het gedaan met Shakespeare ; morgen doet
hij het met Sophokles, hij gaat de mythe van Orpheus
aan, en wil hij in de eerste plaats een Schepper blijven,
dan is het in een chemischen zin :als scheider en omzetter van pure grondstoffen.

Die afkeer voor formeele bijkomstigheden moest Cocteau dichter brengen bij de musici, waar hij de theoreticus van werd, die dezelfde bedoelingen hadden als hij,
en in " Le Rappel à FOrdre„ de hoofdplaats innemen.
Ik waag mij niet gaarne op een gebied, waar ik niet
dan een leek op ben. Maar kan mij goed voorstellen
dat, meer nog dan bij literatoren, bij deze musici de
zorg der bevrijding groot moest zijn na de wel wat
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zware weelderigheid van Wagner en de wemelende
spitsvondigheden van de impressionisten. Dat zij intusschen terugkeeren tot Gounod is natuurlijk eene
averechtsche " outrance ,,. Ik herinner mij echter al te
goed het gevoel van frischheid — een koel bad op
een zwoelen zomerdag —, dat ik onderging toen ik
voor 't eerst, kort na den oorlog, deze vernieuwde,
ik zei haast uitgekleede muziek te hooren kwam, om
mij niet voor te stellen met welke gretigheid Cocteau
tot deze jonge mannen en hun grijzen voorganger Erik
Satie liep, en hoe gaarne zij den dichter in hun midden
ontvingen, die hun zoo klaar het eigen streven openbaarde. De invloed van Jean Cocteau op de kunstenaars. en ook wel op het publiek, is onbetwistbaar
groot geweest. Het kan niet anders dan hier aan liggen,
dat hij de beteekenis als de noodwendigheid der Orde
in zake kunst-van-heden duidelijk heeft gemaakt.
Het spreekt zoo goed als van-zelf, dat het hem terug
moest voeren tot de Moederkerk, die voor hare geloovigen geldt als het aardsche, trouwens universeele
teeken der opperste, der goddelijke Orde.
Het is wel eenigszins ergerlijk te zien, hoe tegenwoordig in Frankrijk aan de minste gebeurtenis op het
gebied der literatuur eene beteekenis wordt gehecht,
die ze opblaast tot een mirakel. Dat Jean Cocteau, na
eene reeks omstandigheden, die overigens geheel in
132

de ontwikkelingslijn van zijne psychische en intellectueele ontwikkeling liggen en waar zelfs het noodlot,
het anders zoo behulpzame noodlot, zoo goed als
geene rol in speelt — men moest maar wat minder
sollen met de voorzienigheid .—, weér naar de mis
gaat en de kommuniebank nadert :dat is waarlijk niet
zoo schokkend dat al de drukpersen der wereld er
onder kraken moeten, en men kan vinden dat er aan
dergelijke nieuwsverspreiding toch wel iets verdachts
is. " La réclame est trop bien faite ,,, zei mij eens een
dichter, die er anders veel aan te danken had. Ik had
het dan ook Cocteau geenszins kwalijk genomen, zoo
hij mij verzwegen had, onder welke omstandigheden
hij weèr tot den godsdienst was gegaan, aangezien ik
heel goed bij me-zelf had kunnen raden wat er hem toe
gedreven had. Te meer daar het ons de " Lettre à
Jean Cocteau„ van Jacques Maritain zou hebben bespaard, die, wat den inhoud betreft, de eerste koster
de gereedste had kunnen schrijven.
De " Lettre à Jacques Maritain ,,, van Cocteau, heeft
dan toch de verdienste, alles behalve solemneel te zijn.
Hij vindt niet dat hij iets zoo heel buitengewoons heeft
uitgericht. Hij mist zelfs de valsche nederigheid van
vele neophieten. En hij acht het zelfs niet noodig zijne
"raisons de croire ,> op te geven :hij is te intelligent
om niet te weten, dat geloof met rede niets te maken
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heeft. Hij vertelt heel eenvoudig, met zijn gewone
praatzucht, en ook met zijn gewone fijnheid. Zijne
zelf-ontleding, die tot geene dramatische, laat staan
tragische uitslagen leidt — Cocteau is wars van romantisme — is leuk, raak en soms rijk aan zin. Dat hij de
anecdoot niet ontwijkt, die hem plaatst in een licht
dat hem minder gunstig is, is misschien nog het zekerste
teeken van de oprechtheid zijner nieuwe overtuiging.
Trouwens, hij deelt ze ons niet mede om er mede te
pochen :zulke perversiteit kent hij niet. Ziehier weër
eens een Fransch dichter die terugkeert tot God. Hij
doet het langs haast~redelijke, neen: langs normale
wegen. Hij was gekomen op het kruispunt, waar hij
den godsdienst ontmoeten moest. Hij zelf zegt: "Ce
qui convainc une intelligence indécise, eest la carcasse
de noire religion, ses chiffres, son algèbre d'amour „
en " seuls 1'amour et la Foi nous permettent de sortir
de nous „.
Het is de ontdekking van Cocteau, de eindpaal van
zijne zelf-ontdekking.
3 Juli 1926.
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Stéphane Mallarme

ORGEN zal het vijf en twintig jaar geleden zijn, dat
een verstelde jeugd den dood vernam van een meester.
Stéphane Mallarmé was de eeuwigheid ingegaan, en
na dit kwarteeuw beseffen zijne bewonderaars niet
alleen, maar al wie de Fransche literatuur volgt in
haar vlug verloop, hoe " de eeuwigheid ingaan „hier
niet een ijdele en zin-leege beeldspraak is, maar eene
onmiddellijk-aansprekende werkelijkheid die dag aan
dag wordt bevestigd. Geen dichter immers die langer
in de opvolgenlijke geslachten naleeft met eene, schijnt
het wel aangroeiende, uitdrukkelijkheid, met een meer
en meer bevestigende overtuigingskracht, waar nochtans het wekkende woord, en zelfs het opdringerige
voorbeeld allang zijn gaan zwijgen. Want de eeuwigheid van Stéphane Mallarmé berust veel minder op
werk dan op den invloed die uitgaat van een persoon;
en zelfs waar zijne rechtstreeksche leering, die subtiel
en diep-treffend was, nu sedert vijf en twintig jaar aan
het zwijgen is gebracht zonder de getuigenis te hebben
nagelaten van het geschrift, blijft van hem eene macht
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uitgaan waar de Fransche poëzie van dezen tijd de
talrijke sporen van draagt.
De invloed van Mallarmé, grooter dan deze van wel
ken dichter ook der negentiende eeuw, en waar alleen
de invloed kan bij vergeleken die van Victor Hugo
uitging — de invloed dien Mallarmé heeft uitgeoefend
is van zeer bijzonderen aard, zoodat zelfs eene verge^
lijking met Hugo alleen op de vaststelling van ongelijkwaardigheid uit kan loopen.
Wat tot navolging van dichters als Victor Hugo
noopt en, zou men zeggen, dwingt, het is veel minder
de eigenlijke inhoud, het innerlijke dichterschap, dan
de verbale verschijning ervan. Hierin is Victor Hugo
een prototype: het is zijn vers, het is zijn op rythmus

en beeld gedragen woord, het is zijne bijzondere rhetoriek die leerlingen kweekt en een school vestigt. Een
prototype :zelfde redenen wekken de aandacht en de
meestal -onwillekeurige aanpassing der jongeren van
een Verlaine, van een Verhaeren, om het te houden
met de Fransche literatuur van den tijd, want hetzelfde
geldt in alle landen voor alle tijden. Zelfs bij blijkbare
zinledigheid — waar poëzie trouwens minder te maken
heeft met geestelijken inhoud dan met zinnelijkheid van
den dichter — zijn het de stuwkracht, het dynamische
gehalte van het vers, meer nog dan de schittering of
nieuwheid der beelden, die tot navolging verwekken.
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Wat Hugo en Verhaeren tot lang-nagevolgde voorbeelden moest maken, het is niet dat zij eene nieuwe
sensibiliteit zouden hebben ontdekt, maar dat zij een
persoonlijken sterk-aansprekenden vorm hebben gege^
ven aan een bestaande gevoeligheid. Zij blijken erdoor
groote dichters te zijn, en eerst wel omdat slechts groote
dichters naar deze wijze worden nagevolgd.
Stéphane Mallarmé nu is niet bepaald een groot dichter.
Behalve enkele verzen, die niet uit het geheugen gaan,
bezit hij niet het uitdrukkingsvermogen dat verwekt tot
den roes der navolging. Zeer zeker : meer dan bij wiep
ook, neemt het uiterlijke verschijnen van zijn dichter
schap een vorm aan, waar niemand her persoonlijke van
loochenen zal. Doch waar die vorm wordt nagevolgd
— en hier doel ik vooral op het werk van zijn tweede
periode —, gebeurt dit niet uit rhythmischen aandrang,
die voor het grootste deel onbewust blijft, maar uit een
cerebrale opzettelijkheid, die van alle poëzie den dood

beteekent. Er zijn ongetwijfeld Mallarméaansche dichters geweest, ook die een kleed droegen gesneden naar
het zijne: de echte volgelingen echter bezaten weldra
eigen gestalte en prestatie, eigen stem, eigen verklanking. Waar de invloed van een Verlaine .-• hierin, ik
herhaal het, gelijk aan een Hugo, gelijk aan zoovele
anderen, een persoonlijke invloed was, en de uitstralingin-rhythmus van een individu, kan de invloed van een
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Mallarmé worden genoemd invloed van eene beschouwingswijze, die niet noodzakelijk persoonlijk hoeft te
wezen, en die in deze zelfs naar algemeenheid drong.
Die invloed gaat uit van den geest en is derhalve essentieel ; dat hij formeel wordt hangt van de essentieele
hervorming af :essentie en vorm die minder afhangen
van spontaan - individueel gevoel dan van eene leer,
welke dan ook heel goed óndichterlijk had kunnen zijn,
had de dichterschap van Mallarmé ze niet voor de
poëzie behouden. Meer dan welk dichter ook kan
Mallarmé dan ook gelden voor den stichter van eene
School, niet door de persoonlijke hoedanigheden, die
hem kenmerken, maar door het stel inzichten en be grippen, die hij onder de schare verbreidde.
Essentieele hervorming, zei ik. Niet dat ik denken zou
aan eene nieuwe gevoeligheid : zij is immers ondenkbaar. Ik weet wel dat daar is (men heeft het in deze
laatste jaren genoeg herhaald!) de apollonische bevat~
ting naast de dionysische bewogenheid, die zelfs in
eenzelfde individu tot vereeniging kunnen komen, al
maken zij meestal het kenmerk van een afzonderlijke
geaardheid uit, en die door de tijden naar een bepaal
baren rhythmus plegen af te wisselen in de strengheid
eener nobele abstractie of de weelderige wildheid eener
beeldenwoede. Ik weet ook dat nu en dan dichters opduiken, die, door de dringende kracht der personaliteit,
,
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aan het gemoedsleven van hun tijd eene verrassende
uitdrukking weten te geven. Maar nooit of nergens
laat dit ons toe, te spreken van eene werkelijk-nieuwe
gevoeligheid, hoe werkelijk-nieuw de uitbeelding, aan
rhythmen en beelden, aan formules en gevolgtrekkingen ook weze. En de voordracht van Mallarmé moge
nog zoo ongewoon zijn : een absoluut-eigen inhoud
beteekent zij alles behalve, waar zelfs krankzinnigen in
hunne uitingen slechts lucht geven aan een gemoeds^
leven, dat uit gevestigde, goed-erkenbare elementen
bestaat. Wat men dan ook meene, eene eigene gevoeligheid, die eene volstrekt-alleenstaande gevoeligheid
zou zijn geweest, bezat Mallarmé niet, en ik voeg eraan
toe, dat die gevoeligheid zelfs tamelijk beperkt was en
gemakkelijk te catalogiseeren. In zijn eerste tijdvak ^noem het zijn " begrijpbaren „tijd -- van Baudelaire
uitgegaan, lijkt zijne imaginatie, d. i. heel zijn dichter,lijke wezen, met den tijd te verdorren tot een soort
mathesis, waar hij zelfs de erotiek in betrekt. Hij is uit
de gelederen van den " Parnasse contemporain „ opgestaan :als alle echte parnassiens is hij objectief, en
objectief zal hij blijven tot het einde toe. Forsch~zin~
tuiglijk in den aanvang en begaafd met dramatische
voorstellingskracht, laat hij zich later verleiden door
de uiterlijke gratie der verschijningen, en zelfs uit zijn
duisterste sonnetten flitst ons de schoonheid tegen van
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eene of andere aanminnige bijzonderheid. Doch .--- en
hierin bestaat de essentieele vernieuwing waar ik op
wijzen wil, -- de zucht naar oneindigheid, die het
hoofdkenmerk van den jongen Mallarmé is, gaat wel
dra worden de drang tot vereeuwigen van elk verschijnsel ; ik wil zeggen, dat heel zijn dichterlijke
bezigheid ernaar streven gaat, aan elk beeld zijn uitzicht van eeuwigheid te geven, die het aesthetisch
genieten ervan bevestigen moet. Hij zal voortaan de
dingen uitdrukken in hun symbool ; ze zelf, waar dit
kan, tot symbool verheffen ; ze veralgemeenen zóó
dat ze alle kenmerk van tijdelijkheid verliezen om te
stralen in de eenheid der gelouterde abstractie.
Het bracht van lieverlede Mallarmé's formeele hervorming teweeg. Weer als parnassien in eerste instantie
pittoresk, begrijpt hij, dat alle plastische voorstelling
tijdelijkheid aankleeft. Plastische voordracht van een
gevoelsmoment kan moeilijk buiten uitzonderlijkheid,
is gebonden aan het persoonlijke, dat het algemeene
in den weg staat. Slechts de muziek kan van dat alge
meene eene weergave zijn :zij alleen vermag van complexiteit een polyphonische eenheid te maken. Her
verklaart waarom de muzikaal geworden Mallarmé
zelfs de melos uitsluit, de zanglijn, waarin de rhythmus
beweegt. Zijn vers, neen :zijn gedicht, dat op zichzelf eenheid moet zijn, waar de verseenheid in opgaat,
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zal dan ook worden contrapunctisch. De opbouw van
het sonnet — de vorm, dien hij kiest om zijne gesloten
gebondenheid r brengt hem tot een symphonischen
arbeid, waarbij de woorden geen waarde meer hebben
op zichzelf, maar veel meer een plaatsingswaarde en
vooral een samenklinkende waarde. Wij staan aldus
een heel eind verder dan bij de " correspondances
die Baudelaire ontdekt had : geen zintuigelijke wisselwerking meer, maar zintuigelijke indrukken, gezamenlijk herleid tot hun abstracte eenheid.
Aldus de bedoelingen van Mallarmé : ze zijn falikant
uitgekomen, en het kon wel niet anders, waar de mid^
delen extra-poëtisch waren. Zeker, verruiming van het
gevoel, die niet mogelijk is dan door verinniging ervan
het is en blijft de opdracht der poëzie, en ze te hebben
bestreefd is de nobelste eigenschap van Mallarmé, want
het zekerste teeken van zijn echte dichterschap. Maar
de aard der dichterlijke abstraheering is hem ontgaan;

hij heeft hem gezocht in cerebrale bespiegelingen; hij
heeft hem nagestreefd met een woordkunst, die alleen
theoretisch waarde kon hebben en tot geen echte kunst
worden kon.
Men heeft van hem gezegd, dat zijn werk niet bestaat
dan uit dorre pogingen. Zijn invloed blijft echter ont^
stellend groot, en lijkt dit nog lang te zullen blijven.
Want, mislukt, blijven die pogingen de adel zelf. Meer:
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zij zijn de gewenschte, de noodige reactie geweest
tegen een dichtkunst, die al de teekenen droeg der
decadentie : goochelen met vormen zonder inhoud,
koketteeren met een inhoud, die gemoedsveegheid was.
Wat de jongeren in Stephane Mallarmé hebben erkend
en telkens zullen erkennen, het is dat hij de Franschepoëzie heeft teruggeleid naar de bronnen der Eeuwige
Poëzie. En het is de grondslag zijner eigen eeuwigheid.
8 September 1923.
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